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ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                           ФИЛОЛОГИЯ 

 

ИНЪИКОСИ БОВАРҲО ВА РАСМУ ОИНҲОИ МАРДУМӢ 

ДАР АШЪОРИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ 
 

Матлубаи Мирзоюнус 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Дар девони Шайх Камоли Хуҷандӣ падидаҳои гуногуни фарҳанги мардумӣ корбурди 

афзун доранд, ки аз он ҷумла зарбулмасалу мақолҳои халқӣ, истифодаи устураҳо, корбурди 

талмеҳу ривоёту тамсил, расму оинҳои мардумӣ, боварҳо, иду ҷашну маросимҳо ва ғайра 

мебошанд. Қобили зикр аст, ки инъикоси фарҳанги мардумӣ дар ашъори Камоли Хуҷандӣ асосан 

дар заминаҳои зерин ба мушоҳида меояд: 

1. Маросимҳои мардумӣ ва динӣ, иду ҷашнҳо, сӯгу мотам. 

2. Боварҳои мардумӣ, мисли: фол задан, аз чашми бад ҳифз кардан, дуо кардан, омин 

гуфтан, аз бало ҳазар кардан, сипанд дуд кардан ва ғайра.  

3. Расму шева ва одоти мардум: расми инъом бахшидан, расми озод кардани ғуломон, идӣ 

бахшидан дар рӯзҳои ид, закот додан, пойандоз андохтан ба пешвози меҳмон, буридани дасти 

дуздон ва ғайра. 

4. Боварҳои мардумӣ, ки бо чашмбандиву соҳирӣ, ҷодугарӣ ва амсоли ин иртибот доранд. 

5.  Боварҳои мардумӣ ба муъҷизаҳои динӣ, махлуқоти таваҳҳумӣ, қувваҳои фароинсонӣ ва 

фаротабиӣ мисли фаришта, ҳур, малак, парӣ, биҳишт, дӯзах, Кавсар, Салсабил ва ғайра. 

6. Русуми аҳли тасаввуф: самоъ рафтан, пашмина пӯшидан, мӯй ба назр буридан ва ғайра. 

7. Зарбулмасалу мақолҳо, ки низ баргирифта аз таҷоруб ва расму одоти мардумист. 

8. Истифодаи усули муҳовараву муколамаҳои халқӣ ва интонатсияҳои назми омиёна. 

Дар ин мақола тасмим гирифтем, ки бештар ба инъикоси расму оинҳо ва боварҳои мардумӣ 

ба ҳайси заминаҳои тасвир ва мазмунпардозӣ дар ашъори Хоҷа Камол таваҷҷуҳ намоем.  

Дар мақолаи «Адабиёти омиёна ва такякаломҳо дар шеъри Камоли Хуҷандӣ», ки фасле аз 

пешгуфтори Эраҷи Гулисурхӣ ба Девони Камоли Хуҷандист, зикр мешавад, ки «Камол яке аз 

шоирони ангуштшуморест, ки ба забони мардум сухан мегӯяд, яъне забони шеъри ӯ забони сухан 

гуфтани мардуми Мовароуннаҳр ва мардуми Табрезу ҳамаи сарзамини Эрон аст… Ба назар 

мерасад, дар истифода аз сухани омиёнаи мардум ва такякаломҳояшон сареҳ ва пурқудрат аст» 

[5, с. 84].  

Ба андешаи ховаршиноси маъруфи тоҷик Аълохон Афсаҳзод, «ғазалҳои Камол аз 

таъбирҳои халқӣ, ибораҳои рехта ва ифодаҳои маҷозӣ саршоранд» [4, с. 212]. 

А. Сайфуллоев ва С. Абдуллоев низ дар китоби «Малики адаб» бахшеро барои шинохти 

сарчашмаҳои эҷодиёти Хоҷа Камол тахсис додаанд, ки дар он манобеи асосии ғазалиёти шоирро 

оёти Қуръони шариф ва ҳадисҳои расули акрам, осори бузургони назми форсу тоҷик, устура ва 

адабиёти шифоҳии халқ меҳисобанд. Муаллифон нақши зарбулмасалу мақол ва таъбирҳои 

халқиро дар тобишҳои маъноии сухани Камол махсусан зикр карда, ба хулосае меоянд, ки ӯ «ба 

моли мардум тобишҳои мухталифи маънавӣ бахшид, ҷилваи паҳлуҳои гуногуни суханро ба 

зуҳур овард, онҳоро бо сӯҳони тафаккури шоирӣ сайқал дода, дубора ба соҳибаш баргардонд» 

[15, с. 78].  

Воқеан ҳам Шайх Камол бо такя ба фарҳанги омиёна ва боварҳои мардумӣ, мисли «фол 

задан», «аз чашми бад ҳифз кардан», «дуо кардан», «омин гуфтан», «аз бало ҳазар кардан», 

«сипанд дуд кардан» ва ғайра тасвирҳои балеғе сохтааст. Вожаи «фол», ки маънии шугун, ҳар 

чӣ, ки ба он тафоул ба хайр ва хубӣ кунанд, инчунин пешбинӣ» [2, с. 596] ҳам дар шакли 

мустақил ва ҳам дар таркибҳои «фол баромадан», «фол задан ба чизе», «фол кушодан» ва ғайра 

ба кор рафтааст. Чунончи, дар намунаҳои зерин: 

Ҳар бомдод рӯи ту дидан ба фоли нек, 

Моро далели хайру нишони саодат аст. 

Рӯйи маъшуқро дидан дар бомдод далели хайр ва нишони саодат аст. Ба ҳамин маънӣ Хоҷа 

Камол дидори маъшуқро дар субҳгоҳ фоли нек меҳисобад.  

Зимнан таркиби «фол задан»-ро шоир бо мақсади баёни ҳоли ошиқ бо истифодаи самбулҳо 

- ҳуруфоти алифбо хеле ҷолиб ба кор мегирад: 

Дил фол зад ба риндӣ, номи қадат баромад, 

Кори савоб бошад, ҳар ҷо алиф барояд. 
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Вақте фол мезананд ва алиф мебарояд, он фоли нек ва савоб пазируфта мешавад, зеро алиф 

нишони ростӣ ва дурустист. Маъмулан дар ғазалиёти Камол фол ба рӯйи маъшуқ, зулфи ӯ, 

даҳони ӯ зада мешавад ва фоле, ки мебарояд, агар дол аст, далолат ба давлат дорад ё маҷозан 

маънии муборак ва хуҷаста дошта, киноя аз расидан ба васли маъшуқ ва ба даст овардани зулфи 

каҷи ӯст:  

Алассабоҳ тафаъул ба рӯи хуби ту кардам, 

Ки то аз он варақи гул маро чӣ фол барояд. 

Баромад аввали хат зулфи саркаши ту ба фолам, 

Далолат аст ба давлат чу ҳарфи дол барояд. 

Дар ғазали дигар: 

Зулфи ту хоҳам ба тафоул гирифт, 

Дол гирифтанд муборак ба фол. 

Аммо фоле, ки мекушоянд, на ҳамеша нек мебарояд. Масалан, вақте «мим» мебарояд, аз 

ин фол намешавад некиву хайрро интизор шуд:  

Дид нақши даҳанат дил, чу ба рух фол кушод, 

Бас маломат кашад аз ишқи ту, чун ояд мим. 

Ё худ вақте қаҳрамони ғиноӣ барои рақиб фол мекушояд ва аз он оёти азобу ранҷурӣ берун 

меояд, аз шодӣ ҳамоилро (марҷоне, ки василаи фол аст) бӯса мезанад, зеро азият кашидани рақиб 

барои ошиқ нишони хушбахтист. Рақиб замоне, ки қаробати маъшуқро бо каси дигар бубинад, 

азият мекашад, пас ранҷурии ӯ нишони хайрест барои ошиқ: 

Бӯсаҳо додам ҳамоилро, ки аз баҳри рақиб 

Чун кушудам фол, оёти азоб омад бурун. 

Дигар аз заминаҳои фарҳанги омиёнаи тасвир дар ашъори Камол «чашми бад» аст, ки онро 

чашмзахм ҳам мегӯянд ва дар «Фарҳанг» он ба маънии озору нуқсоне, ки ба кас аз чашми каси 

дигар мерасад, омадааст [2, с. 665]. Таркиби «чашми бад» дар ашъори Камол басомади вофир 

дорад ва маъмулан дар дуоҳои ӯ бар ҳифзи маъшуқ аз чашми бад истифода мешавад. Аз он ҷумла, 

дар намунаҳои зерин: 

Он кӣ ҳаргиз сӯи ман чашми ризоӣ накушод, 

Ё Раб, аз чашми бади халқ газандаш марасод! 
 

Рухи чунин, ки ту дорӣ, кадом маҳ дорад? 

Худо ҳамеша зи чашми бадат нигаҳ дорад! 
 

Шӯхиву фитнагару сангдилу аҳдшикан, 

Чашми бад дур, ба чандин ҳунар оростаӣ! 
 

Дар пардаҳои чашм хаёлат мусаввар аст, 

Чашми бад аз ту дур, ки рӯҳи мусавварӣ! 

Барои раҳо ёфтан аз «чашми бад» тибқи суннати мардумӣ дуд ва оташи сипанд судманд 

аст, ки ин маъниро Камол зиёд ба шеър ворид кардааст: 

Гар зи чашми бад дилаш тарсад, Камол, 

Ман сипандам, гӯ, агар месӯзадам. 
 

Камол, ар ба оташ барад чун сипандат, 

Магӯ бо кас ин сир, магар ҷаста-ҷаста. 
 

Аз оташи ҳаҷр, чашми бад дур, 

К-он шаб чу сипанд ҷаста будам. 
 

Чашми бадро сипанд сӯз, Камол, 

Гар биафтӣ миёни сӯхтагон. 

Чашми бад ҳам як навъи балост ва «бало» дар фарҳанг дарду озор аст, ки ба инсон аз қазо 

пеш меояд. Таъбирҳое, ки Шайх Камол бо истифода аз ин вожа сохтааст, миёни халқ хеле 

серистеъмол ҳастанд, мисли тири бало, дарду бало, ташрифи бало, бими бало, дафъи бало, 

омадани бало, балои ҷон, балои ишқ, балои ногаҳон, аз бало тарсондан, аз бало ҳазар кардан, дар 

бало афтодан: 

Гӯ, биё, тири бало, бар дилу бар садр нишин, 

Агар аз ғамзаи ҷодуи касе меояд. 
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Карда аз ҳар тарафе дарду бало қасди Камол, 

Дар миёни ҳама мискин тани танҳо чӣ кунад? 
 

Зоҳид аз бими бало сар ба дуо кард фурӯ, 

Ошиқон рӯй ба боло, ки балои ту расад. 
 

Кардам аз бими рақибон ба забон тавба зи ишқ, 

Ҳама касро зи гунаҳ бими бало тавба диҳад. 
 

Ногаҳонӣ, к-аз ту ташрифи бало камтар расад, 

Аз балои ногаҳон як-як ҳазар хоҳем кард. 

Барои рафъи бало маъмулан садақа медиҳанд ва онро радди бало мегӯянд ва ба гадоён 

садақа додан аломати хайр асту раҳоӣ аз ранҷурӣ:  

Ҳар чӣ хоҳам ман аз он лаб ту ба «ло!» дафъ кунӣ, 

Бахшише кун ба гадое, ки кунад дафъи бало. 

Дар девони Камоли Хуҷандӣ вожаҳои «дуо», «дашном» ва «омин» низ ифодагари суннат 

ва боварҳои мардумӣ ҳастанд. Вожаи «дуо» дар Девон 101 маротиба истифода шудааст ва 

маъмулан ба ду маънӣ: яке ба маънии дархост аз Худо, ниёиш, хоҳиш ва дигар ба маънии дуруду 

таҳсин ва ҳамду сано. Маънии дувум бо таъбирҳои «дуо гуфтан», «дуо хондан», «дуои васли касе 

хостан», «дуои давлати касе гуфтан», «дуои зиндагӣ», «дуои мурдан», «дуои мустаҷоб», «дуои 

ҷон», «ба дуо хостани чизе», «ба дуо печидан» ва ғайра: 

Сару зар мехаранд он ҷо, на зорӣ, 

Дуои оҷизон то кай фиристед?! 
 

Аз Худо дар ҳар дуое васл мехоҳад Камол, 

Гар намегӯед омине, дуое бишнавед. 
 

Чандон дуои ҷони ту гӯем, к-аз малол 

Бехост бар забони ту дашноми мо равад. 
 

Дуои мурдани ман мекунӣ, чӣ ҳоҷати он, 

Бақои умри ту бодо, бикун дуои дигар! 
 

Дуои зиндагиам, гӯ, макун кас аз ёрон, 

Бас аст зиндагии ман ҳамин, ки ёрам кушт. 
 

Ҳангоми дуост, даст бардор, 

Эй Хизр, ки Исии ту дар дам 
 

Рӯ ба дуо ор зи чашмаш, Камол, 

То раҳӣ аз фитна замони бало. 
 

Ҳаҷр басар шуд ба ниёзи Камол, 

Ёфт раҳоӣ ба дуо мубтало. 
 

Барои васли ту хонад Камол вирду дуо, 

Нахондаӣ, ки дуоҳо барои омин аст. 
 

Даст баргиру висолаш ба дуо хоҳ, Камол, 

З-он ки доим ба дуо кори ту болодаст аст. 
 

То аз лабат вазифаи дашном кардаӣ, 

Доим дуои давлати ту бар забони мост. 
 

Чу паҳлуи рухат афтам, ниёзи бӯса кунам, 

Дуои субҳ умеди иҷобате дорад. 

Камол бо такя ба бовари мардум бар он назар аст, ки дуои субҳгоҳӣ мустаҷоб мешавад ва 

ин матлабро дар чандин абёти нағзи худ ифода намудааст: 

Чу вақт хуш шавад, эй дӯстон, барои Камол 

Агар кунед дуое, ба субҳгоҳ кунед! 
 

Чун дид Камол он хату рух фотиҳа бархонд, 

Шаб буд, қариби саҳарӣ бар ту дуо кард. 



8 

 

Маъмулан вақте дуо мекунанд, даст ба боло мекушоянд ва пас аз дуо даст ба рӯй кашида, 

омин мегӯянд: 

Ҳарчанд шаҳи мо ба вафо сахт бахил аст, 

Ҳастанд гадоён ба дуо дасткушода. 
 

Ҳалоки тани мост доим дуот, 

Ту омин бигӯ, мо дуо гуфтаем. 
 

Бод равшан ба тамошои рухат чашми Камол, 

Ин дуоро зи ҳама халқи ҷаҳон бод омин! 

Дар Девон намунаҳои хеле ҷолибе ба мушоҳида расиданд, ки аз огоҳии комили муаллиф 

аз фарҳанги омиёна дарак медиҳанд. Чунончи дар байте мегӯяд: 

Камол, он турк агар ояд ба меҳмон, 

Сару ҷон пешкаш бар расми тарғу!  

Суоле пеш меояд, ки «расми тарғу» чӣ бошад? Дар шарҳи ин матлаб «Фарҳанги Камол» ба 

кумак мерасад, ки он ҷо ин вожа чунин тафсир шуда: «тарғу т.-м. – 1. Матоъи сурхи шоҳӣ, 

абрешими сурх; 2. Киноя аз пойандоз, пешкаш» [2, с. 559]. Ҷолиб он аст, ки ин вожа, ки дар девон 

танҳо як маротиба ба кор рафтааст, дар зодгоҳи шоир истифода намешавад, аммо калимаи 

«пойандоз» маъмулист. Расми қабули меҳмони олиқадр бо пойандози бирешимӣ имрӯз низ дар 

Хуҷанд ва атрофи он зиёд ба мушоҳида мерасад. Маъмулан ба истиқболи арӯс ва ё домод низ 

пойандозҳои махсусе аз матоъи пуррангубори бирешимӣ таҳия мекунанд. Дар байти фавқ Хоҷа 

Камол бо лутфи хоси худ сару ҷонро пеши меҳмон – маъшуқи маънавии худ ба сифати пойандоз 

пешкаш карданист ва ин матлабро дар абёти шоирони дигар ва ғазалиёти дигари ҳамин шоир низ 

зиёд мебинем. 

Яке аз вежагиҳои хоси шеъри Шайх Камоли Хуҷандӣ он аст, ки аксари вожаҳо сермаъно 

ҳастанд, иҳому таҷнис, кинояву маҷоз истифодаи вофир доранд ва дар хеле маворид имкон 

дорад, ки аз як байт чандин маънӣ берун кашида шавад. Чунонки вожаи «ақраб», ки ҳам маънии 

каждумро дорад ва ҳам бурҷи ҳаштуми осмон аст, дар байти зерин басо ҷолиб омадааст: 

Аз рақибони чу ақраб зи дарат хоҳам рафт, 

Гарчи хуш нест сафар, Маҳ чу ба Ақраб бошад. 

Аввал, ин ки қаҳрамони ғиноӣ мехоҳад аз дасти рақибе ақрабсифат маъшуқро тарк кунад. 

Аз ҷониби дигар, вақте Моҳ дар бурҷи хонаи Ақраб аст, яъне маъшуқ ва рақиб бо ҳам омадаанд, 

маъшуқро тарк кардан нашояд. Ва солисан, дар ҳоли қарор гирифтани Моҳ дар бурҷи Ақраб 

сафар кардан фоли бад аст. Матлаби охирин аз боварҳои мардумист, ки моҳи Ақрабро наҳс 

меҳисобанд ва сафарро дар ин моҳ нохуб арзёбӣ мекунанд.  

Дигар аз русуми мардумӣ пухтани ҳалво ва ширинӣ дар рӯзи вафот ва баъди он аст. 

Маълум мешавад, ки ин расм дар замони Камол ҳам муравваҷ будааст ва то ба имрӯз пухтани 

ҳалвои тар, ки маъмулан аз орди дар равған бирёншуда ва набот таҳия мешавад, дар Хуҷанд (ва 

шояд дар манотиқи дигар низ) давом дорад. Дар байти мазкур ҳалво пухтан барои марги рақиб 

ду маънӣ дорад, ки яке дуои хайр хондан барои арвоҳи мурда аст ва дигар ҳалво пухтан мебошад: 

Гарчи умре талхкомиҳо кашидам аз рақиб, 

Гар бимирад, ман ба ширинӣ пазам ҳалвои ӯ. 

Матолибе мисли «кулаҳ аз шодӣ ба осмон афкандан», «чарх задан аз шодӣ», «рақси паҳлу», 

«раги ҳиндуӣ» ва садҳо намунаҳое мисли ин ҳам аз вуфури таҷассуми русуми мардумӣ дар 

шеъри Камол гувоҳӣ медиҳад. 

Гӯ кулаҳ бар осмон афкан зи шодӣ лолавор, 

Ҳар кӣ мегирад ба ёди гулрухе ҷоми муле. 

Ҷои дигар таркиби «рақси паҳлу»-ро, ки як навъи рақси сӯфиён ҳангоми самоъ аст, хеле 

бамаврид истифода мебарад. Дар байти зерин «рақси паҳлу» аз як тараф, як навъи рақс бошад, 

аз тарафи дигар, сухан дар бораи он меравад, ки дар шаби самои ошиқон, яъне дар ҳолати 

ҳаяҷони рӯҳонӣ хоб рафтан, яъне рақси паҳлу шоиста нест. 

Камол, имшаб самои ошиқон аст, 

Чунин шабҳо нашояд рақси паҳлу. 

Таркиби «чарх задан аз шодӣ» низ миёни мардум роиҷ аст. Дар ҳолати аз ҳад зиёд шодӣ 

кардан инсонҳо дар ҷои худ меҷаҳанд, чарх мезананд ё кулаҳ ба осмон меафкананд, ки ин 

маъниро Шайх Камол бо камоли устодӣ дар шеър ба кор гирифтааст. Масалан, сайде, ки аз тири 

маъшуқ афканда шудааст, аз шавқу шодии ин бахти бузург сад бор рӯйи оташ чарх мезанад: 
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Сад чарх занад бар оташ аз шавқ 

Сайде, ки ту афканӣ ба тире. 

Маъмулан сӯфиён ҳини самоъ ба ҳолати ваҷди орифона гирифтор мешаванд ва ончунон 

алоқаи рӯҳонӣ миёни солик ва вуҷуди мутлақ баргузор мешавад, ки сӯфӣ бехудона чарх мезанад 

ва ин ҳолати шавқу ваҷди ӯро шоир ба кабобе, ки дар сари оташ аст, шабоҳат медиҳад ва ваҷҳи 

монандӣ дар ин таносуб гармӣ аст: 

Дил сӯхт дар самоу намеистад зи чарх, 

Рақсест гарм бар сари оташ кабобро. 

Дар тасвирҳои Хоҷа Камол маъшуқ ҳамеша дар қиёс бо ташбеҳшаванда авлавият дорад, 

яъне ташбеҳҳои шоир дар мавриди қиёс бо ёр ҳамеша тафзилӣ ҳастанд, чунонки дар таносубҳои 

сарв ва маъшуқ, моҳ ва маъшуқ, хуршед ва маъшуқ ва мисли инҳо маъшуқ ҳамеша афзалият 

дорад. Масалан, моҳ ҳаргиз бо ҳусни маъшуқ баробарӣ наметавонад бикунад, бинобар ин, 

чунонки расми мардумист, аз шодии он ки ӯро шабоҳат ба рӯйи маъшуқ додаанд, чарх мезанад: 

Нисбати рӯи ту карданд ба моҳ, 

Моҳ чархе бизад аз шодии он. 

Ҷои дигар моҳ аз ифтихори мушарраф шудан ба тавофи кӯи ёр чарх мезанад. Тавоф кардан 

худ чарх задан аст гирди чизе, яъне моҳ агар ба тавофи кӯйи ёр тавфиқ ёфта бошад ва дар кӯйи 

ёр як бор чарх зада бошад, аз шодии дастрасӣ ба чунин тавфиқ сад бори дигар чарх мезанад: 

Маҳ кард шабе тавофи он кӯй, 

Сад чархи дигар ба завқи он зад. 

Вожаҳои «расм», «одат», «шева» ва мисли инҳо низ таҷассумгари расму оинҳои мардумӣ 

дар шеъри Хоҷа Камол ҳастанд. Чунончи, расми тӯҳфа додан ба меҳмонро дар байти зерин хеле 

устодона манзум намудааст: 

Омадӣ, хезу рез хуни Камол, 

Баъди ташриф расми инъом аст. 

Албатта, ин ҷо сухан дар бораи туҳфаи муқаррарӣ нест, сухан аз омодагии ошиқ дар қурбон 

кардани ҷон барои маъшуқ аст. Аз назари ошиқ кушта шудан аз дасти ёр инъоми бузург аст, аммо 

миёни мардум расми инъом бахшидан низ ҳини ташриф маъмул аст, ки бо истифода аз ҳамин 

суннат Хоҷа Камол матлаби ирфонии худро баён намудааст. 

В-агар будӣ найе, бар расми туҳфа 

Ба нохунҳои ту най мефиристод. 

Бо истифода аз вожаи «шева», ки низ ифодагари расму оин ва суннатҳои роиҷ аст, мегӯяд: 

Дуздида ҳусни Юсуф диданду каф буриданд, 

З-ин шева дасти дуздон доим бурида бошад. 
 

Бинам ҳамеша чашми ту бемору саргарон, 

Инҳост шева мардуми бисёрхобро. 

Ин мақола ва шарҳи матолиби мазкур домони густарда дорад ва метавонад мавзӯи баҳси 

китоби алоҳидае бошад. Аз чанд матлабе, ки зикр шуд, метавон ба натиҷае расид, ки таҷассуми 

боварҳои мардумӣ, мисли: «фол задан», «аз чашми бад ҳифз кардан», «дуо кардан», «омин 

гуфтан», «аз бало ҳазар кардан», «сипанд дуд кардан», инъикоси расму шева ва одоти мардум 

мисли «инъом бахшидан», «озод кардани ғуломон», «идӣ бахшидан дар рӯзҳои ид», «закот 

додан», «пойандоз андохтан ба пешвози меҳмон» ва ғайра далели на танҳо огоҳии шоир аз 

фарҳанги мардумӣ, балки бозёфтҳои бадеии ӯ, тасвирсозӣ ва маънипардозиҳои бикру нодир дар 

заминаи боварҳо ва русуми халқист. 
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ИНЪИКОСИ БОВАРҲО ВА РАСМУ ОИНҲОИ МАРДУМӢ ДАР АШЪОРИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ 
 

Дар мақола падидаҳои гуногуни фарҳанги омиёна, аз ҷумла маросимҳои мардумӣ ва динӣ, иду 

ҷашнҳо, сӯгу мотам, расму шева ва одоти мардум, боварҳои мардумӣ, ки бо чашмбандиву соҳирӣ, 

ҷодугарӣ, муъҷизаҳои динӣ, махлуқоти таваҳҳумӣ, русуми аҳли тасаввуф, зарбулмасалу мақолҳо, 

истифодаи усули муҳовараву муколамаҳои халқӣ ва интонатсияҳои назми омиёна ба унвони аносири 

фолклорӣ дар шеър номбар шудаанд. Дар он масъалаи инъикоси расму оинҳо ва боварҳои мардумӣ ба 

ҳайси заминаҳои тасвир ва мазмунпардозӣ дар ашъори Хоҷа Камол баррасӣ шудааст. Зикр карда мешавад, 

ки шоир аз зиндагӣ ва расму оинҳои мардумӣ огоҳии комил доштааст ва ин дониши худро барои баёни 

матолиби гуногуни ахлоқиву ирфонӣ ва фалсафӣ истифода бурдааст. Ба андешаи муаллиф, истифодаи 

аносири фарҳанги омиёна забони шоирро ширину пурҷозиба карда, дар баробари оҳангҳои халқӣ 

маъниҳои маҷозӣ ва духӯраро низ ифода кардааст. Хулоса карда мешавад, ки таҷассуми боварҳои 

мардумӣ, мисли: «фол задан», «аз чашми бад ҳифз кардан», «дуо кардан», «омин гуфтан», «аз бало ҳазар 

кардан», «сипанд дуд кардан», инъикоси расму шева ва одоти мардум мисли «инъом бахшидан», «озод 

кардани ғуломон», «идӣ бахшидан дар рӯзҳои ид», «закот додан», «пойандоз андохтан ба пешвози 

меҳмон» ва ғайра далели на танҳо огоҳии шоир аз фарҳанги мардумӣ, балки бозёфтҳои бадеии ӯ, 

тасвирсозӣ ва маънипардозиҳои бикру нодир дар заминаи боварҳо ва русуми халқӣ мебошад.  

КАЛИДВОЖАҲО: фарҳанги омиёна, расму оинҳои мардумӣ, боварҳои мардумӣ, заминаҳои 

тасвир, маъниҳои маҷозӣ, ҳунари шоирӣ. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КАМОЛА ХУДЖАНДИ 
 

В статье названы разнообразные явления народных мотивов в поэзии, как народные обычаи, 

праздники, свадебные и поминальные обряды, приметы и поверья, связанные с бытом, волшебством, 

религиозными поверьями, пословицы и поговорки, интонации устного народного творчества, диалогов, 

выступающие как элементы фольклорных традиций. Особое внимание в ней уделяется проблеме 

отражения народных примет и поверий в качестве источников создания поэтического образа и 

семантической основы. Отмечается, что поэт прекрасно знал народные обычаи и приметы и свои 

многогранные знания использовал для выражения этических, философских и мистических мыслей. По 

мнению автора, использование фольклорных мотивов способствовало украшению и привлекательности 

языка газелей поэта, и выражению аллегорий и многозначности. Делается вывод о том, что отражение 

народных поверий, как гадание, беречь от дурного глаза, читать молитву, сделать аминь, уберечь себя от 

беды, сделать дым от гармалы (сипанда), народных привычек и обрядов, как дарить подарки на праздники, 

освобождение рабов, дать зякат, постелить пойандоз при встрече гостей и т.п. является свидетельством не 

только осведомленности поэта, но и и его поэтического мастерства при создании неординарных 

художественных образов и мыслей. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фольклорные мотивы, народные приметы и поверья, обычаи и традиции, 
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FOLKLORE MOTIVES IN THE CREATIVE WORKS OF KAMOL KHUJANDI 
 

The article dwells on a variety of poetic traditions in the creative work of Kamol Khujandi, as folk customs, 

holidays, wedding and funeral rites, signs and beliefs associated with everyday life, magic, religious beliefs, the 

use of proverbs and sayings, intonation of oral folk art, dialogues acting as elements of folklore motives. It pays 
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special attention to the problem of reflecting folk signs and beliefs as sources of creating a poetic image and 

semantic basis.It is noted that the poet was well aware of folk customs and signs, and he used his multifaceted 

knowledge to express ethical, philosophical and mystical views and thoughts.In the author»s view, the use of folk 

motives contributed to the enrichment and attractiveness of the poet's gazelle language and the expression of 

allegories.It is concluded that the reflection of folk beliefs, like fortune-telling, can be protected from the evil eye, 

read prayers, make an amen, avoid trouble, make smoke from harmala (sipand), folk customs and traditional folk 

ceremonies, how to give gifts for the holidays, free slaves, pay zakot, and welcome guests to lay a rug (poyandoz) 

is evidence not only of the poet's awareness, but also of his poetic skill in creating extraordinary artistic images 

and thoughts. 

KEY WORDS: folklore motives, folk signs and beliefs, customs and traditions, the origins of the creation 

of images, allegorical meaning, poetic skill 
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ТАЪСИРИ ОСОРИ САЪДӢ БА АДАБИЁТИ ТУРКЗАБОН  

(дар мисоли адабиёти ӯзбек) 
 

Тағоймуродов Р.Ҳ., Назаров А.Қ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Масъалаи таъсиргузориву таъсирпазирӣ, бевосита ё бавосита ворид шудани аносири 

адабии ин ва ё он халқу миллат ва ё намояндагони он ба адабиёти дигар халқу миллатҳоро дар 

адабиётшиносии имрӯзӣ ба истилоҳи равобити адабӣ ном мебаранд. Таъсири мутақобилан 

судманд ва пайванди адабиёти милали гуногун ба якдигар, ки аз як тараф, боиси тавсеа ёфтани 

муносибатҳои ҳасанаи сиёсиву иҷтимоии халқу миллатҳои мухталиф мегардад ва аз тарафи 

дигар, фазои мувофиқеро барои рушду таҳаввули шеъру адаб дар заминаҳои шакливу маъноӣ ва 

ғанӣ гардондани ҷаҳонбинии ғоявии эҷодкорон фароҳам меоварад, яке аз масоили муҳимми 

адабиётшиносӣ дар ҳама давру замонҳост, ки аз дер боз ба ҳукми анъана даромада, дар дарозои 

таърих равишҳои гуногуни таъсиргузориву таъзирпазириро ба даст овардааст.  

Сарфи назар аз он ки дар марҳалаҳои муайяни таърихӣ, яъне бо иваз шудани сохтори 

давлатӣ, низоми сиёсӣ, биниши мутафарриқи мафкуравӣ, ҷаҳонбинии мазҳабиву эътиқодӣ ва 

монанди инҳо имкон дорад муносибатҳои моддиву иҷтимоӣ ба тағйирот мувоҷеҳ ва ба андозае 

инқитоъ гардад, аммо ин дигаргуниҳо ба ҳеҷ ваҷҳ наметавонад робитаву пайванд ва 

муносибатҳои адабии қавму миллатҳои мухталифро, ки ҳадафи он баҳрабардорӣ аз таҷрибаҳои 

эҷодиву дигар дастовардҳои адабист, ба таври куллӣ аз байн барад. Ҳамин аст, ки аҳли эҷод аз 

қадим барои беҳтар аз беҳ шудани ҷаҳонбинӣ, рушду тавсеа ёфтани сатҳу сифати андеша ва аз 

мақбулияти хоссу ом бархӯрдор шудани каломи ҳунарии хеш аз таҷрибаи эҷодии суханварони 

мубтакиру мубтадеи халқу миллатҳои гуногун ҳам ба таври мустақим ва ҳам ба василаи 

тарҷумаҳо баҳраманд мешуданд.  

Дар иртибот ба ин мавзӯъ метавон бемуҳобо иддао кард, ки адабиёти классикии форс-

тоҷик дар таъсиргузорӣ ва тавсеа бахшидани на танҳо адабиёти халқҳои минтақа, балки ба 

адабиёти аксар мамолики ҷаҳон низ нақши чашмгир дорад. Ҳарчанд дар ин мавзӯъ ва махсусан 

роҷеъ ба равобити адабии миллати тоҷик бо дигар халқу миллатҳо, аз ҷониби адабпажӯҳону 

ховаршиносони ватаниву хориҷӣ таҳқиқоти дар доираи баҳси худ арзишманду мондагоре сурат 

гирифтааст, аммо ин таълифот ойинадори ҳама паҳлуҳои масъалаи мавриди баҳс ба таври 

фарогир нест. Таъсиргузориву таъсирпазирӣ миёни адабиёти форс-тоҷику адабиёти турктаборон, 

бавижа адабиёти ӯзбек, низ ҳамин вазъро дорад. Ҳол он ки саҳми намояндагони барҷастаи 

адабиёти классикии форс-тоҷик барои ташаккул ва рушду тавсеаи адабиёти туркзабонон ва 

махсусан адабиёти ӯзбек ниҳоят бузург аст. 

Бояд арз дошт, ки саҳми адабпажӯҳони тоҷик дар масъалаи омӯзишу пажӯҳиши робитаҳои 

адабии тоҷикону дигар халқҳо назаррас буда, то кунун аз ҷониби эшон дар ин замина таҳқиқоти 

арзишманде анҷом дода шудаву ин анъана то имрӯз идома дорад. Ин ҷо метавон аз хидмати 

донишмандоне чун С. Айнӣ, А. Мирзоев, В. Самад, А. Абдуманнонов, Х. Шарифов, М. 

Зайниддинов, А. Худойдодов, А. Давронов, Ҷ. Мамадиев ва дигарон ёд кард.  

Яке аз аввалин донишмандоне, ки ба таҳқиқ ва пажӯҳиши масоили равобити адабии тоҷику 

форс ва туркзабонон таваҷчуҳ зоҳир кардааст, ховаршиноси рус В.В. Бартолд мебошад. 

Донишманди мазбур таъсир ва нуфузи аносири адабиёту фарҳанги форсӣ-тоҷикиро ба адабиёту 

фарҳанги туркӣ ба баррасӣ гирифта, зимнан таъкид медорад, ки «забони туркӣ (шояд ҷудо аз 
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забону фарҳанг ва адаби форсӣ-тоҷикиро дар назар дошта бошад) ҳеҷ гоҳ забони давлат ва 

фарҳанг шуда наметавонад» [1, с. 111]. Бо он ки аз иқтибоси манзуршуда ҳадафи аслии 

донишмандро дар бораи чигунагии забону фарҳанги туркӣ ба таври аниқ наметавон мушаххас 

кард, вале он андеша, ки адабиёти форсӣ-тоҷикӣ ба адабиёту фарҳанги туркӣ (ӯзбекӣ) 

пуштувонаи қавии ташаккулу таҳаввул аст, дорои арзиш буда, ҳидоятгару роҳнамо будани 

адабиёти форсӣ-тоҷикиро ба адабиёти ин қавм таъйид месозад. Дар робита ба ин масъала 

адабиётшиноси тоҷик, профессор Худоӣ Шарифов дар мақолае таҳти унвони «Равобити адабии 

дирӯз ва имрӯзи халқҳои Осиёи Миёна» саҳми адабиёти тоҷикро дар рушду густариши адабиёту 

фарҳанги дигари минтақа, бахусус адабиёти ӯзбек, чунин қаламдод кардааст: «адабиёти форсӣ 

дар қарнҳои даҳ то понздаҳи мелодӣ ба мақоми инкишофи классикии худ расида, ҳамчун меъёри 

такягоҳи инкишофи адабиёти ӯзбекӣ хидмат кард» [2, с. 88]. 

Роҷеъ ба таъсиргузории намояндагони ҷудогонаи адабиёти форсӣ-тоҷикӣ, бавижа Саъдии 

Шерозӣ, ба адабиёти ӯзбек яке аз аввалинҳо шуда ховаршиноси рус Е.Э. Бертелс иқдом кардааст. 

Ин муҳаққиқ дар китоби гаронарзиши хеш «Ҷомӣ ва Навойӣ» ба ин мавзӯъ дахл карда, 

таъсирпазирии сардафтари адабиёти ӯзбек – Алишер Навойиро аз Саъдии Шерозӣ махсусан қайд 

мекунад. Ба андешаи Е.Э. Бертелс, Алишери Навойӣ он кореро, ки Абдураҳмони Ҷомӣ дар 

«Баҳористон», бо пайравӣ ва баҳрабардорӣ аз «Гулистон»-и Саъдӣ, карда буд, идома бахшида, 

китоби «Маҳбуб-ул-қулуб»-ро таълиф кардааст. Аз ҷумла: «Вай (мақсад «Маҳбуб-ул-қулуб»-и 

Алишери Навойист) аз назари муҳтаво шабеҳи «Гулистон»-и Саъдӣ буда, Навойӣ хостааст он 

амалкардеро, ки Абдураҳмони Ҷомӣ дар «Баҳористон»-и хеш роҳандозӣ карда буд, дигарбора 

эҳё созад» [3, с. 192]. 

Дигар аз ховаршиносони рус - И.С. Брагинский дар мақолае таҳти унвони «Роҷеъ ба 

омӯзиши равобити адабии ӯзбеку тоҷик» ба масъалаи таъсиргузории эҷодиёти Саъдии Шерозӣ 

ба эҷодиёти шоири ӯзбек - Тошхоҷа Абдулваҳҳоб Хоҷаӯғлӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда, собит 

сохтааст, ки «Гулзор» ном асари ин шоир дар пайравӣ ва татаббӯи «Гулистон»-и Саъдӣ таълиф 

шудааст. Ҳамчунин, ин муҳаққиқ бо камоли эътимод иброз медорад, ки эҷодиёти Саъдӣ ба асари 

дигари шоири мавриди баҳс – «Мифтоҳ-ул-адл» низ куллан соя андохтааст. Дар идома И.С. 

Брагинский таъкидан арз медорад, ки таъсири Саъдӣ ҳамчун шахсияти эҷодӣ ба адабиёти 

туркзабон ба андозае чашмгир аст, ки ҳатто асароти онро метавон дар осори шоири асри XVI 

хонигарии Қазон – Муҳаммадёр ва махсусан дар асари ӯ «Нури судур» ба хубӣ мушоҳида кард. 

Чунончи: «Таъсири бузург доштани осори Саъдиро ба адабиёти туркзабонҳо аз рӯи «Нури 

судур» ном асари манзуми шоири асри XVI хонигарии Қазон – Муҳаммадёр метавон ба хубӣ 

эҳсос кард» [4, с. 31]. 

Муҳаққиқи дигаре, ки дар омӯзишу пажӯҳиши равобити адабии тоҷикону туркзабонон, 

бахусус ӯзбекон, саҳми арзишманд гузоштааст, адабиётшиноси муосири ӯзбек Э. Шодиев 

мебошад. Донишманди мазбур ба таҳқиқи таърихи робитаҳои адабии адабиёти форсӣ-тоҷикӣ ва 

туркзабон (ӯзбекон) шуғл варзида, мунтаҳо ду рисолаи илмии арзишманд таълиф ва интишор 

кард. Ин муҳаққиқ дар рисолаҳои хеш баробари таҳқиқи дигар масоили ба робитаҳои адабӣ 

марбути тоҷику ӯзбек роҷеъ ба таъсиргузории бевосита ва бавоситаи эҷодиёти Саъдӣ ба адибони 

ӯзбек дахл карда, андешаҳои қобили мулоҳизае ироа доштааст. Зимнан бояд арз дошт, ки як боби 

рисолаи Э. Шодиев ба таъсиргузории Саъдии Шерозӣ ва таъсирпазирии Алишери Навойӣ 

бахшида шудааст. Дар ин боб муаллиф роҷеъ ба муассирии Алишери Навойӣ аз осори Саъдӣ 

муфассал таваққуф карда, мавҷудияти баъзе қаробатҳои шакливу маъноии ашъори Саъдиву 

Навойиро ба таври мушаххас ва илман асоснок нишон додааст. Афзун бар ин, Э. Шодиев 

андешаҳои Е.Э. Бертелсро дар бораи он ки «Маҳбуб-ул-қулуб»-и Алишери Навойӣ дар пайравии 

«Гулистон»-и Саъдӣ таълиф шудааст, комилан тасдиқ мекунад [5, с. 50-51]. 

Мусаллам аст, ки дар фарҳанги аксар миллатҳо симоҳои намоён ва барҷастаи эҷодие арзи 

ҳастӣ кардаанд, ки аз назари ҳунару истеъдод маҳбубияти хос ва шуҳрати ҷаҳонӣ ба даст 

овардаанд, ҳунари чунин шахсиятҳо наметавонад дар инҳисори адабу фарҳанги як халқу миллат 

маҳдуд боқӣ монанд. Барои ҳамин ҳам осори ҳунарии чунин афрод дар фосилаи андак замоне 

метавонад бевосита ё худ тавассути тарҷума ба дигар забонҳо мунтақил ва ба моликияти ҳамон 

халқу миллат табдил гардад.  Дар таърихи адабиёту фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ Саъдии Шерозӣ аз 

зумраи чунин афрод аст, ки тавассути эҷодиёти хеш адабиёту фарҳанги форс-тоҷикро ба 

ҷаҳониён муаррифӣ кардааст.  

Миллати тоҷик, ки солиёни дароз бо турктаборон ва махсусан ӯзбекон, дар як минтақаи 

воҳид бо доштани марзу буми ягона, сиёсату иқтисод, таъриху фарҳанг, дину мазҳаб, расму 

ойини муштарак кору зиндагӣ мекарданд, мантиқан миёни онҳо равобити адабиву фарҳангӣ низ 
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арзи ҳастӣ дошт. Бо дарназардошти мавҷудияти чунин муштаракот баҳрабардорӣ аз адабу 

фарҳанги ҳамдигар ва махсусан аз шахсиятҳои барҷаста як амри воқеӣ буда метавонад. Саъдии 

Шерозӣ, ки як тан аз эҷодкорони маҳбубу маъруфи адабиёти форс-тоҷик дар асри XIII аст, бо 

ибдооту ибтикороти хеш дар самти ҳунари суханварӣ на танҳо ба намояндагони адабиёти 

қаламрави забону адабиёти форсӣ-тоҷикӣ, балки ба адабиёти дигар халқу миллатҳо низ таъсири 

амиқ гузоштааст. Яке аз сабабҳои нуфузи бештар пайдо кардани осори Саъдӣ дар муҳити 

адабиву фарҳангии қаламрави забони форсӣ-тоҷикӣ ва махсусан Мовароуннаҳру Хуросон ва 

дигар билод, пеш аз ҳама, ба китоби маъруфи ӯ – «Гулистон» бастагӣ дорад, зеро ин китоби 

пурҳикмат дар макотибу мадорис ба сифати маводи дарсиву таълимӣ корбурд мешуд ва хурду 

бузург аз мазмуну муҳтавои он ба таври шоиста бархӯрдор мегардид. Ба назар чунин мерасад, ки 

омили асосии мақому ҷойгоҳи вижа доштани осори Саъдӣ дар адабиёти туркзабонон ва махсусан 

ӯзбекон, низ дар ҳамин аст. 

Аз таърих ба хубӣ дониста мешавад, ки бар асари ҳамзистии бисёрасраи тоҷикону ӯзбекон 

муштаракоти зиёде дар самтҳои гуногуни зиндагӣ миёни ин ду миллат роиҷ гардидаву ба ҳукми 

анъана даромадааст. Дар ин замина баҳрабардории намояндагони адабиёти ӯзбекро аз 

суханварони адабиёти тоҷику форс, махсусан Саъдии Шерозӣ, баҳснопазир қаламдод кардан 

мунсифона ба назар мерасад. Бояд арз кард, ки таъсири Саъдӣ дар муқоиса бо дигар адибони 

тоҷику форс ба адабиёти ӯзбек бештар аст. Ба назар чунин мерасад, ки намояндагони адабиёти 

турктабор эҷодиёти Саъдиро меъёр ва маҳаки комилиёри адабиёти бадеӣ, ҳам дар назму наср ва 

ҳам дар шаклу мазмун донистаанд, ки интихобашон комилан дурусту ҳушмандона аст. 

Истиқболи Саъдӣ аз ҷониби намояндагони адабиёти ӯзбек асосан бо ду роҳ – яке, бевосита, яъне 

ба таври мустақим ва дар забони асл хондану суд бурдан аз осори ӯ, дигаре, бо роҳи тарҷумаи 

эҷодиёташ сурат гирифтааст. Бо он ки сатҳу дараҷаи ба таври мустақим баҳрабардорӣ шудани 

эҷодиёти Саъдӣ аз ҷониби адибон, ба иллати маҳдудият ва мунҳасир ба фард будан, ба таври 

саҳеҳ бармало намегардад, аммо нақши тарҷумаи осори ӯро, ки доираи омӯзишаш густардатар 

аст, дар раванди барқарор ва истеҳком ёфтани равобити адабии тоҷику ӯзбек муассир арзёбӣ 

кардан шоиста аст.  

Аз иттилои муаллифони сарчашмаҳои адабӣ-таърихӣ ва ахбори муҳаққиқони муосир 

бармеояд, ки тарҷумаи осори Саъдӣ, бахусус «Гулистон»-и ӯ ба забони туркӣ аз ҷониби Сайфи 

Саройӣ, ки зода ва парваришёфтаи Хоразм аст, дар соли 793 ҳ.қ. (1391 м.) сурат гирифтааст [6]. 

Тарҷумаи «Гулистон» нахустин тарҷумаи осори Саъдӣ ба забони туркӣ бошад ҳам, дувумин 

асари ба ин забон тарҷумашудаи осори намояндагони адабиёти форс-тоҷик маҳсуб меёбад, зеро 

қабл аз «Гулистон» достони «Хусрав ва Ширин»-и Низомии Ганҷавӣ бо саъю талоши Қулиби 

Хоразмӣ ба забони мавриди назар тарҷума ва таҷриба шуда буд.  

Тарҷумаи «Гулистон»-ро ба забони туркӣ, ки Сайфи Саройӣ анҷом дода буд, то кунун 

таҳти унвони «Гулистон» бит туркий» ё худ «Туркча «Гулистон» машҳур аст [6, с. 7].  Гузашта 

аз ин, тарҷумаи «Гулистон»-и Саъдӣ ба забони туркӣ ва ӯзбекӣ дар қарнҳои баъдӣ низ идома 

ёфтааст. Масалан, Огоҳӣ ном шоири ӯзбекзабон, ки дар асри ХІХ зиндагӣ ва эҷод кардааст, 

бехабар аз тарҷумаи Сайфи Саройӣ, дигарбора «Гулистон»-ро ба забони ӯзбекӣ баргардондааст, 

Бори савум ин асар аз ҷониби мударрис ва шоири ӯзбекзабон – Муродхоҷа ибни Салоҳхоҷаи 

Тошкандӣ ва дафъаи чаҳорум, мушаххасан соли 1968, «Гулистон» дар тарҷумаи Ш. 

Шодимуҳаммедов, Ғ. Ғулом ва Р. Комилов муҷаддадан ба нашр расидааст. 

Тибқи оро ва андешаи донишмандони назарияи тарҷума, даст задан ба ин кор хеле 

мураккабу мушкил буда, роҳу усул ва шартҳои махсуси худро дорад, ки на ҳар кас қобилияти 

иҷрои амали мазкурро дорад. Назарияшиносон тарҷумони хуб ашхосеро медонанд, ки ҳадди ақал 

се шарти муҳимми тарҷумаро бо камоли маҳорат дошта бошад, ки иборатанд аз: 

– бар забони асл ва ё худ забоне, ки аз он ба дигар забон тарҷума сурат мегирад, афзалияту 

бартарият дода шавад; 

– тарҷумон бар он забоне, ки аз он баргардон мекунад, бояд ошноии комил дошта бошад; 

– тарҷумон бояд ба муҳтаво, мавзӯъ ва навҳаи баёни китоби асл комилан тасаллут дошта 

бошад ва ин амонатро бо тамоми назокату нафосаташ ҳангоми баргардон риоят созад ва аз 

коҳишу афзоиши матни аслӣ худдорӣ намояд. 

Дар масъалаи амонати тарҷума зарур медонем андешаҳои донишманди эронӣ, мутахассиси 

назарияи тарҷума – Абулҳасани Наҷафиро, ки ба мавзӯи баҳси мо робитаи мустаҳкам дорад, 

манзур созем. Чунончи: «Ҳар навиштае, ки барои тарҷума интихоб кунем, дар ҳар ҳол ба забоне 

навишта шудааст, ки дар он ё калом вобаста ба воқеият, ё қалам ба худ ба кор рафтааст. Забони 

муҳовара, хабари рӯзнома, гузориши вақоеъ, тафсири сиёсӣ, таҳқиқи иҷтимоӣ ва ҳатто бисёре аз 
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китобҳои таърих ва тазкира ва хотирот ва албатта, китобҳое илмӣ ва фаннӣ аз навъи авваланд. 

Дар инҳо муҳтаво аз сабк ҷудост ва вазифаи мутарҷим дар ваҳлаи нахуст ин аст, ки муҳтаворо 

ҳар чӣ дақиқтар ва рӯшанттар аз забони мабдаъ ба забони мақсад мунтақил кунад ва дар ваҳлаи 

баъд, сабки нависандаро фақат дар сурате бояд баргардонд, ки латмае ба фаҳми муҳтаво назанад. 

Аммо осори тахайюл ва ба тариқи аввали осори шеърӣ, чунонки гуфта шуд, аз навъи дувуманд. 

Дар инҳо муҳтаво аз сурат ҷудо нест ва мутарҷим бояд сайъ кунад, ки ҳам ин ва ҳам онро ба 

забони мақсад баргардонад» [7, с. 6]. 

Омӯзиш ва таҷрибаҳо дар ин замина ошкор сохт, ки ягон асареро, сарфи назар аз он ки 

манзум аст ё мансур, бе тағйиру дигаргунӣ ва афзоишу костиҳои матнӣ наметавон ба дигар забон 

айнан баргардон кард, зеро дар асари адабӣ ибораву таркибҳои рехта, маҷозу киноя, 

фразеологизмҳо ва махсусан саноеи бадеии лафзӣ мавҷуданд, ки онҳоро аз забони асл ба забони 

мақсад айнан наметавон тарҷума кард. 

Гузашта аз «Гулистон», бояд афзуд, ки осори дигари Саъдӣ, аз ҷумла «Бӯстон», ашъори 

лирикӣ, бахусус ғазалиёт ва рубоиёти ӯ низ мавриди таваҷҷуҳи турктаборон ва махсусан ӯзбекон, 

қарор гирифта, борҳо тарҷума шудаанд, ки мунтаҳо дар ташаккул ва рушду густариши ин 

адабиёт ва намояндагони он таъсири амиқ гузоштааст. 
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ТАЪСИРИ ОСОРИ САЪДӢ БА АДАБИЁТИ ТУРКЗАБОН  

(дар мисоли адабиёти ӯзбек) 
 

Мақола ба яке аз масъалаҳои муҳимми адабиётшиносӣ, яъне равобити адабӣ мутааллиқ буда, он ба 

мавзӯи таъсири осори Саъдии Шерозӣ ба адабиёти туркзабон, бахусус адабиёти ӯзбек, бахшида шудааст. 

Муаллифон дар оғоз роҷеъ ба таъсири мутақобилан судманд ва пайванди адабиёти милали гуногун бо 

якдигар таваққуф карда, таъкид доштаанд, ки таъсирпазирӣ ва таъсиргузории намояндагони ин ва ё он 

адабиёт ба адабиёти дигар, пеш аз ҳама, ба муносибатҳои ҳасана доштани халқу миллатҳо дар ҳаёти 

иҷтимоиву сиёсӣ ва фарҳангӣ бастагӣ дорад. Адабиёти форс-тоҷик, ки на танҳо дар минтақа, балки дар 

ҷаҳон дорои арзиш ва нуфузи баланд аст, бинобар ин, таъсири намояндагони вай ба адабиёти дигар халқу 

миллатҳо назаррас аст.  

Саъдии Шерозӣ яке аз симоҳои барҷаста ва мондагори адабиёти тоҷику форс буда, таъсири 

эҷодиёташ ба эҷодиёти намояндагони адабиёти халқҳои дигар, хосатан турктабор, қобили мулоҳиза аст. 

Аз мақола маълум мегардад, ки таъсиргузории Саъдӣ ба адабиёти ӯзбек асосан бо ду роҳ – яке, бевосита 

ва дигаре, ба василаи тарҷума сурат гирифта, дар рушду равнақи адабиёти ин миллат нақши бориз 

гузоштааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: равобити адабӣ, муносиботи ҳасана, таъсиргузорӣ, таъсирпазирӣ, рушду 

таҳаввул, тарҷума, матн, назму наср. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СААДИ НА ТЮРКОЯЗЫЧНУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

 (на примере узбекской литературы) 
 

Статья имеет непосредственное отношение к важной проблеме литературоведения, т.е. проблеме 

литературной связи и посвящена теме влияния произведений Саади Ширази на тюркоязычную литературу, 

особенно на узбекскую литературу. Авторы, останавливаясь на полезное взаимовлияние различных 

литератур, подчеркивают, что восприимчивость и воздействие представителей той или иной литературы 

на другую литературу, прежде всего, связаны с добрыми взаимоотношениями между нациями и народами 

и социально-политической и культурной жизни. Таджикско-персидская литература пользуется особым 

авторитетом не только в регионе, но и во всем мире, поэтому очень заметно влияние её представителей на 

литературу других наций и народностей. 



15 

 

Саади Ширази – один из выдающихся представителей таджикско-персидской литературы. Влияние 

его творчества на творчество представителей литератур других народов, особенно тюркоязычных, 

заслуживает особого внимания. Из статьи становится известно, что воздействие Саади на узбекскую 

литературу, в основном, происходило двумя путями – непосредственно и посредством перевода. Такое 

влияние сыграло важную роль в развитии литературы этой наций.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литературные связи, добрые отношения, воздействие, восприимчивость, 

развитие, эволюция, перевод, текст, поэзия, проза. 
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INFLUENCE OF SAADI'S WORKS ON THE TURKIC LITERATURE 

(on the example of Uzbek literature) 
 

The article is directly related to an important problem of literary studies, i.e. the problem of literary 

connection, and is devoted to the topic of the influence of the works of Saadi Shirazi on the Turkic literature, 

especially on the Uzbek literature. The authors, focusing on the useful mutual influence of various literatures, 

emphasize that the receptivity and influence of representatives of one or another literature on another literature, 

first of all, are associated with good relations between nations and peoples and socio-political and cultural life. 

Tajik-Persian literature enjoys a special authority not only in the region, but also throughout the world, so the 

influence of its representatives on the literature of other nations and nationalities is very noticeable. 

Saadi Shirazi is one of the outstanding representatives of Tajik-Persian literature. The influence of his work 

on the work of representatives of the literatures of other peoples, especially the Turkic-speaking ones, deserves 

special attention. From the article it becomes known that the influence of Saadi on Uzbek literature, mainly, 

occurred in two ways-directly and through translation. This influence played an important role in the development 

of the literature of this country. 

KEY WORDS: literary connections, good relations, impact, receptivity, development, evolution, 

translation, text, poetry, prose. 
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АШЪОРИ МУИЗЗӢ АЗ НИГОҲИ АНВОИ АДАБӢ ВА МУҲТАВО 

 

Ҳайдаров Ф.Н. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Амирушшуаро Муҳаммад ибни Абдулмалик Муиззии Нишопурӣ аз шоирони забардаст ва 
номбардори таърихи адабиёти тоҷику форс ба шумор меравад. Падари шоир – Абдулмалики 
Бурҳонӣ шоири дарбори Алп Арслони Салҷуқӣ буд ва дар оғози подшоҳии Маликшоҳи Салҷуқӣ 
аз олам чашм пӯшид. Муиззӣ баъд аз марги падар муддате дар орзуи пайвастан ба дарбори 
Маликшоҳ умр ба сар мебарад, то оқибат бо ёрии Амир Алоуддавла Алӣ ибни Фаромурз – 
наводаи Алоуддавлаи Кокуяи Дайламӣ ба хидмати султон роҳ ёфт ва то соли вафоти Маликшоҳ 
(485 ҳ. / 1092м.) дар хидмати он султон монд.  

Тахаллуси шоир, яъне «Муиззӣ» аз унвони худи Маликшоҳ – Муизз-уд-дунё в-ад-дин 
бармеояд ва унвони Амир низ, ки ба тахаллуси шоир ҳамроҳ гаштааст, аз ҷониби Маликшоҳ ба 
ӯ дода шудааст.  

Дар ин маврид шоир дар бораи аз ҷониби султон бо лақаби «Муиззӣ» сазовор гаштанаш 
чунин мегӯяд:  

Гуфт (султон): «Магар ту кунӣ, ки дигаронро ин ҳасабат нест ва ӯро ба лақаби ман 
бозхонед!». Ва лақаби султон «Муиззи дунё ва-д-дин» буд, амир Алӣ маро «хоҷа Муиззӣ» хонд. 
Султон гуфт: «Амир Муиззӣ» [12, с. 81]. 

Баъд аз вафоти султон Маликшоҳ Амир Муиззӣ муддате аз умри худро дар Ҳироту 
Нишопур ва Исфаҳон гузаронид ва ба хотири рӯзгузаронӣ ба мадҳи умарои мухталифи салҷуқӣ 
аз қабили Султон Барқиёруқ ва Муҳаммад ва Арслони Арғуву Амир Абӯшуҷои Ҳабашӣ, ду тан 
аз мухолифони фарзандони Маликшоҳ, дар Хуросон машғул шуда, ҳамзамон вазирони 
мухталифи сулолаи салҷуқиёнро ба риштаи мадҳ мекашад. Замоне ки ҳукумати Хуросон ба 
Санҷар ибни Маликшоҳ мерасад, Муиззӣ ба хидмати ӯ ворид мегардад ва то поёни рӯзгори худ 
дар хидмати ӯ қарор мегирад. 
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Дар бораи сабаби вафоти Муиззӣ андешаи олимон мухталиф аст. Мувофиқи иттилои Авфӣ 
гӯё шоир «дарҳол бар замин афтод ва ҷон ба осмон рафт» [1, с.71]. Муҳаммад Ризо Қамбарӣ низ 
ишора менамояд, ки «Муиззӣ агарчи аз зиндагии дарбори Салоҷиқа ком дид ва ном ёфт, лекин 
дар поён ҳадафи исобати хаданги пайкони султон Санҷар қарор гирифт ва ба ҳамон тир ҷон ба 
ҷаҳондор супурд» [7, с. 93].  Баъди ин ҳодиса шоир чанд соли дигар зиндагӣ кард, аммо дарди 
ҷонкоҳ пайваста ӯро азият медод. Далели ин гуфтаҳо ишораҳои шоир дар ашъораш мебошад, ки 
вобаста ба мавзӯи мавриди назар ишораҳо кардааст:  

Миннат худойро, ки ба ҷонам накард қасд, 
Тире, ки шаҳ ба қасд наяндохт аз камон. 
Якчанд агар зи ранҷ дилам буд дардманд, 
Як сол агар зи дард танам буд нотавон. 
Фарҷоми кор оқибати хешро сабаб, 
Фазли Худой донаму фарри худойгон [4, с. 526]. 

Дар ҷои дигар низ ишора менамояд: 
Малик Санҷар ҳумоюн Носириддин, 
Худованди ҳама Эрону Тӯрон. 
Манам нав ҷон ба фарри давлати шоҳ, 
Нишаста сокин андар Марви шаҳҷон. 
Ба дастуре ба хона рафт хоҳам, 
Ки ранҷурам ҳанӯз аз ранҷи пайкон [4, с. 526]. 

Аз мисраъҳои боло бармеояд, ки Муиззӣ, дар даврони пиронсолӣ дунёро падруд гуфтааст. 
Аббос Иқбол [7, с. Т] масъалаи ҷароҳати шоирро мавриди баррасӣ қарор дода, ба чунин 

хулоса омадааст, баъди он ҳодиса (соли 1117) боз тахминан даҳ соли дигар зиндагӣ карда, 
тақрибан дар синни 80-солагӣ (518-521 / 1124-1127) аз олам чашм мепӯшад. Ин фарзия ба ҳақиқат 
наздик аст ва инҷониб низ тарафдори ақидаи мазкур мебошад. 

Аз Муиззӣ то ба замони мо девони ашъори ӯ расидааст, ки дар Эрон чаҳор маротиба, аз 
ҷумла бо кӯшиши Аббос Иқболи Оштиёнӣ (1318 / 1939), бо муқаддима ва тасҳеҳи Носири Ҳирӣ 
(1362 / 1983), бо эҳтимоми Абдулкарим Ҷарбазадор (1389 / 2010) ва бо муқаддима, тасҳеҳ ва 
таълиқоти Муҳаммад Ризо Қанбарӣ (1393 / 2014) ба табъ расидааст. 

Мундариҷа ва сабки ашъори шоир нишон медиҳад, ки Муиззӣ яке аз давомдиҳандагони 
беҳтарини сабки хуросонӣ буда, дар адабиёти классикии тоҷику форс роҳу мақоми хосае дошта, 
беҳтарин анъанаҳои назми пешинро дар шеъри худ давом додааст.  

Мундариҷаи матни девони таҳиянамудаи Аббос Иқбол собит месозад, ки девони шоир аз 
қасоид (466 адад), ғазал (60 адад), рубоӣ (175 адад), қитъа (34 адад), таркиббанд (3 адад), 
тарҷеъбанд (3 адад) ва мусаммат (1 адад) иборат мебошад. Мураттиб дар охири китоб боби 
алоҳидае ҷудо карда, ба он «Изофот» унвон гузоштааст. Дар ин боб 6 қасида, 1 ғазал, 1 қитъа ва 
як порчаи шеърӣ бо номи тағаззул оварда мешавад. Ин боб (Изофот) аз шеърҳое иборат аст, ки 
нусхаи онҳо дар девонҳои дар дастдоштаи Аббос Иқбол набуда, мураттиб онҳоро аз нусхаҳои 
дигари хаттӣ ҷамъоварӣ ва дар ин бахш ҷо намудааст.  

Мураттибони дигар, ки дар асоси девони мунташирнамудаи Аббос Иқбол девони шоирро 
ба табъ расонидаанд, қисмати изофотро вобаста ба анвои шеърӣ дар девони шоир ҷой намудаанд.  

Абдулкарим Ҷарбазадор ношири девони Амир Муиззӣ дар қисмати муқаддимавии девони 
шоир мақолаи профессори Донишгоҳи Деҳлӣ Саидамирҳусайни Обидиро зери унвони «Абёти 
ношинохтаи Амир Муиззӣ» овардааст. Дар мақолаи зерин муаллиф дар баробари шарҳи 
мухтасари рӯзгори шоир, аз ҷумла таъкид менамояд, ки «инҷониб чанде пеш Бутхонаи (нусхаҳои 
хаттии шумораи 31, 32, 59, 60 (инҷониб шуарои мутақаддимин) Мавлоно Озод) Сӯфии 
Мозандарониро (вафот 1035 ҳиҷрӣ / 1625 мелодӣ) мавриди мутолиа қарор додам ва бо каломи аз 
бузургтарин шуарои форсӣ, ки то ба ҳол ба чоп нарасидааст, бархӯрдам. Дар ин мақола танҳо 
ашъоре аз Амир Муиззӣ арза мешавад, ки дар девони табъшуда ёфт намешавад. Ин ҷо бояд 
тазаккур дода шавад, ки бархе аз ин ашъор дар 1 баёзи захими дигаре, ки дар Китобхонаи 
анҷумани Осиёӣ (маҷмӯаи ашъор (мунтахаботи ашъори форсӣ) нусхаи хаттии шумораи 927, 
Ишётак Сусоятӣ) нигоҳдорӣ мешавад, вуҷуд дорад ва ба исбот мерасад, ки ин калом мутааллиқ 
ба «Амир Муиззӣ» мебошад. Абёте, ки дар «Бутхона»-и Сӯфии Мозандаронӣ ва дар баёз ҳам 
вуҷуд дорад, дар поварақе нишон дода шудааст. Ва ин ҳам лозим ба ёдоварист, ки иштибоҳот 
дар баёзҳо рух дода ва ашъори 1 шоир ба дигаре мансуб гардидааст» [5, с. 24]. 

Сипас, ашъоре, ки муаллиф ба Муиззӣ нисбат медиҳад, оварда шудааст, ки аз 25 ғазал, 10 
қитъа, 7 рубоӣ ва 5 байти алоҳида иборат мебошад.  

Агар ашъори мазкурро ба мероси адабии шоир, ки дар шакли куллиёт ба табъ расидааст, 
зам намоем, ба 466 қасида, 85 ғазал, 182 рубоӣ, 44 қитъа, 3 таркиббанд, 3 тарҷеъбанд, 1 мусаммат 
ва 5 байти алоҳида баробар мешавад. 
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Қисмати бештари девони шоирро қасида ташкил мекунад ва Муиззӣ дар таърихи адабиёти 
тоҷику форс ба сифати шоири қасидасаро мақоми намоён дорад.  

Аз 466 қасидаи девон қариб 268 адади онро қасидаҳои комил ва 198 ададро қасидаҳои 
муқтазаб ё худ нокомил ташкил мекунанд.  

Муҳаққиқони рӯзгор ва ашъори шоир мавсуфро ба сифати шоири қасидасаро эътироф 
кардаанд.  

Ҳамидии Шерозӣ ишора менамояд: «Фанни хоси Муиззӣ дар шеър қасидасароист. Ба 
таркиббанд, мусаммат, ғазал, қитъа ва рубоӣ низ алоқае нишон дода ва дар ҳар як аз ин анвоъ 
табъозмоиҳое кардааст…» [15, с. 39]. 

Шиблии Нуъмонӣ дар иртибот ба ин масъала ишора менамояд, ки: «Дар миёни 
қасидасароёни давраи қудамо Абулфараҷи Рунӣ, Абулвосеи Ҷабалӣ, Амир Муиззӣ, Азрақӣ, 
Рашидуддини Ватвот дорои имтиёзи махсус мебошанд» [11, с. 422]. 

 Тавре ишора рафт, бештари ашъори шоир мансуб ба навъи қасида мебошад. Муиззӣ 
шоири дарбор ва сипас маликушшуарои дарбор буд ва, аз ин рӯ, аксари ашъори девони Муиззиро 
қасидаҳои мадҳӣ ташкил медиҳанд. Ҳамзамон, мусаллам аст, ки Муиззӣ ҳамчун шоири машҳури 
мадеҳасаро қасидаҳои худро дар базмҳои бошукӯҳи дарбор дар ҳузури султон ва дигар 
ашрофзодагони Салҷуқӣ қироат мекард ва бар ивази он силаҳои калон ва туҳфаҳои гаронарзиш 
мегирифт. Бо ифтихор подоши хидмати худро бо боигарии устод Рӯдакӣ, ки дар замони 
Сомониён ба даст оварда буд, ба таври зер муқоиса менамояд: 

Бар ман он-ч аз ту расид, аз инъоми воло куҷо 
Сад якаш бар Рӯдакӣ аз дудаи Сомон расид [4, с. 196]. 

Дар ин робита Ян Рипка ба ашъори Муиззӣ баҳогузорӣ намуда, аз ҷумла ишора мекунад, 
ки: «Эҷодиёти Муиззӣ як пайванди муҳим дар рушди қасидаи форсӣ мебошад». 

Тавре ишора шуд, дар ашъори шоир ҳар ду навъи қасида, ҳам қасидаи мукаммал ва ҳам 
муқтазаб, ки танҳо аз мадҳ иборат аст, дида мешавад. Қариб тамоми қасидаҳои муқтазаби шоир 
ба ягон муносибат ба мамдӯҳонаш (Маликшоҳ, султон Санҷар, Низомулмулк, Тоҷиддин Абӯ 
Муҳаммад, Маҷдуддавла, Ҷамолуддавла, Ҷамшед ибни Баҳманёр ва дигарон) бахшида шудаанд 
ва шоир ба ягон муносибат онҳоро табрику таҳният гуфтааст. Аз муқоисаи қасидаҳои мукаммал 
ва муқтазаби Муиззӣ маълум мешавад, ки шоир дар қасидаҳои муқтазаб бештар дар доираи завқу 
табъ ва сиёсату омоли мамдӯҳон мондааст, аз ин рӯ, он ширинию тароват, ки дар қисмати 
тағаззулоти қасидаҳои мукаммали ӯ ҳаст, дар қасидаҳои муқтазабаш кам ба назар мерасад.   

Аз нигоҳи муҳтаво бештари қасоиди шоир дар таҳнияти ҳокимони Салҷуқӣ, арбобони 
бузурги салтанат, ақрабои эшон, ғалабаҳо дар набардҳои ҳарбӣ, қаҳрамониҳои сарлашкарони ин 
сулола ва амсоли ин суруда шудаанд, ки теъдоди мамдӯҳони ӯ зиёда аз 120 нафарро ташкил 
медиҳад. Дар қасоиди шоир мавзӯъҳои дигар низ аҳён-аҳён ба мушоҳида мерасад, аз қабили 
таҳнияти ҷашнҳои Азҳо, Наврӯз ва Меҳргон, луғзи қалам, луғзи шамшер, аммо мавзӯъҳои мазкур 
дар омезиш ба мадҳи аҳли дарбор ба қалам дода шудааст.  

Носири Ҳирӣ дар муқаддимаи китоби хеш вобаста ба муҳтавои ашъори шоир таъкид 
менамояд, ки: «гузашта аз мазиятҳое, ки шеъри Муиззӣ дорад, ишороти зиёди таърихӣ ва 
ҷуғрофиёие низ дар қасоиди ӯ омада ва бисёре аз вақоеъ қисмате аз умри Салҷуқиро, ки байни 
солҳои 465 ҳиҷрӣ-қамарӣ, яъне соли ҷулуси Маликшоҳ то ҳудуди 520 ҳиҷрӣ-қамарӣ пеш 
омадааст, дар қасоиди ӯ метавон ёфт ва аз хавосу ихлос ва ҷангҳо ва сулҳҳои Маликшоҳ ва 
султон Санҷар ва ахбори бастагону надимону вазирони онон монанди хоҷа Низомулмулк ва 
фарзандони ӯ хоҷа Мухбирулмулк ва хоҷа Мувайядулмулк ва соири риҷол ва бузургону модари 
султон Санҷар Тоҷиддин хотун ва хоҳараш Шоҳхотун ва дигарон иттилоъ ҳосил метавон кард» 
[4, с. 16].  

Албатта, як қатор қасидаҳои Муиззӣ ба ҳодисаҳои таърихии марбут ба набардҳои ҳарбии 
аҳди Салҷуқӣ бахшида шудаанд. Вобаста ба масъалаи мавриди назар устод Абдуманнон 
Насриддинов ашъори Муиззиро аз нигоҳи инъикоси воқеаҳои таърихӣ дорои аҳамият шуморида, 
ишора менамояд, ки: «Ашъори Муиззӣ ҳамчун ифодагари бисёре аз воқеаҳои таърихии аҳди 
Салҷуқиён ҳоизи аҳамият аст» [9, с. 372].  

 Барои мисол зикри унвонҳои як қатор қасидаҳои шоир марбут ба масъалаи мавриди назар 
аз манфиат холӣ нест: «Дар мадҳи Маликшоҳ ва таҳнияти фатҳи Самарқанд» «Дар таҳнияти 
муроҷиати Маликшоҳ аз Самарқанд», «Дар фатҳи Самарқанд ба дасти Маликшоҳ», «Дар 
таҳнияти вуруди султон Маликшоҳ ба Нишопур» ва амсоли он. Дар қасидае, ки «Дар мадҳи 
султон Санҷар ва фатҳи Ғазнин» унвон дорад, қаҳрамониҳои султон Санҷар аз ҷониби шоир ба 
таври зер ба қалам кашида мешавад: 

Бинозад ҷони Искандар ба султони ҷаҳон Санҷар, 
Ки султони ҷаҳон Санҷар шараф дорад бар Искандар. 
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Ба амри хеш дар олам накард Искандари Румӣ 
Чунин фатҳе, ки кард имсол султони ҷаҳон Санҷар. 
Яке он аст, к-ӯ бистуд ба Ғазнин тахти султонон 
Дигар он аст, к-ӯ бар тахти султонӣ нишаст эдар. 
Зи мардӣ он чи кард имсол дар Ғазнину дар Кобул 
Накард андар Аҷам Рустам, накард андар Араб Ҳайдар. 
Чу андар Марв бо Баҳромшаҳ паймон чунон кардӣ, 
Ки биншониш дар Ғазнин ба тахти подшоҳӣ бар [4, с. 196]. 

Чаҳор қасидаи шоир ба тавҳид бахшида шудааст. Аз ҷумла шоир дар яке аз чунин 
қасидаҳояш, ки зери унвони «Дар тавҳид» омадааст, ишора менамояд: 

Чанд хонам мадҳи махлуқон зи баҳри ҷоҳу мол 
Чанд гӯям васфи маъшуқону неъмат, зулфу хол. 
Гоҳи он омад, ки гӯям муддате аз баҳри дин 
Офарину шукру тавҳиди Худои зулҷалол. 
Кирдигори ҷону тан парвардигори марду зан 
Кирдигори ламязал парвардигори лоязол [4, с. 415].  

Дар ин бора Носири Ҳирӣ низ ишора карда мегӯяд, ки: «Баъзе аз қасоиди Муиззӣ афкори 
комилан тозае нисбат ба пешиниён дорад ва ин дараҷаи ибтикор ва алоқаи ӯро ба овардани 
мазомину матолиби бадеъ мерасонад. Дар шеъри ӯ фақат ба мадҳу ғазал бархӯрд намекунем, 
балки гоҳ аз ваъзу андарз ва тавҳид ва ҳикмат ҳам дида мешавад» [4, с. 15].  

Дар мадҳияҳои хеш шоир бештар ба қасидасароён ва шоирони аҳди Ғазнавӣ – Унсурӣ ва 
Фаррухӣ пайравӣ кардааст. Бо вуҷуди ин қасидаҳои Муиззӣ нисбат ба қасидаҳои Унсурӣ 
фарогири бештари рӯҳи қаҳрамонӣ мебошанд. 

Аз нигоҳи сабк қасидаҳои Муиззӣ бисёр сода, равон ва хушоҳанганд. Метавон гуфт, ки 
услуби гуфтори Муиззӣ сабки шоирони замони Сомониёнро ба хотир меорад. 

Қасидаҳои мукаммал ва тағаззулоти онҳо муҳимтарин қисмати осори шоир маҳсуб ёфта, 
симои эҷодӣ ва маҳорати суханварии Муиззиро таҷассум менамояд. Маҳз дар қисмати тағаззулот 
эҳсосоту олами ботинӣ ва андешаҳои шоир васеъ аксандоз гаштаанд.  

Қасидаҳое, ки ба мотам ва сӯгвории шахсони алоҳидаи дарбор бахшида шудаанд, аз нигоҳи 
мундариҷа ва ғояи худ пурарзишанд. Муиззӣ чанд марсияе дорад, ки ба қатли Низомулмулк 
бахшида шудаанд. Дар ин марсияҳо шоир дар иртибот ба кушта шудани ин марди донишманд ва 
сиёсатмадор бо сӯзу гудози зиёде сухан рондааст. 

Ҳамзамон, шоир дар марсияи Маликшоҳ, дар марсияи Низомулмулк, дар марсияи 
Тоҷиддин Хотун модари Санҷар ва султон Муҳаммад, дар марсияи Фахрулмалик қасида 
сурудааст, ки дар ин қасоид низ мавзӯи мадҳ мавқеи хос дорад. 

Дар марсияи Маликшоҳ ва Хоҷа Низомулмулк шоир аз марги вазир ё худ Низомулмулк ва 
султон Маликшоҳ хеле пургудоз изҳори назар менамояд: 

Рафт дар як маҳ ба фирдавси барин дастури пир 
Шоҳи барно аз пайи ӯ рафт дар моҳи дигар. 
Шуд ҷаҳон пуршӯру шар аз рафтани дастуру шоҳ 
Кас надонад то куҷо хоҳад расид ин шӯру шар. 
Ин балоҳо ҳеҷ зиракро набуд андар замир 
В-ин ҳаводис ҳеҷ доноро набуд андар фикар [4, с. 379]. 

Дар баробари ин, дар марсияи Хоҷа Низомулмулк мегӯяд: 
Кай тавон гуфтан, ки шуд мулки шаҳаншаҳ бенизом. 
Кай тавон гуфтан, ки шуд дини паямбар беқавом. 
Кай тавон гуфтан, ки шуд садри замон зери замин, 
Кай тавон гуфтан, ки шуд бадри замин андар ғумом [4, с. 443]. 

Дар девони Муиззӣ 60 ғазал мавҷуд аст ва илова бар ин, 25 ғазали дигари шоир, тавре 
ишора рафт, аз ҷониби Саидамирҳусайни Обидӣ муайян карда шудааст, ки дар маҷмӯъ ба 85 адад 
баробар мешавад. Ғазалҳои шоир аз 4 то 10 байтро дар бар гирифта, қариб ҳамагӣ дар ниҳояти 
содагию латофат буда, мазмуни фаҳмову равонӣ аз хусусиятҳои беҳтарини онҳост.  

Аз мундариҷаву сохти баёни ғазалҳои Муиззӣ аён мегардад, ки ӯ ба назми гузаштаи 
адабиётамон таваҷҷуҳи хосе доштааст ва махсусан дар тағаззулот ӯ ба шоирони гузашта, аз 
ҷумла Рӯдакиву Дақиқӣ пайравӣ мекардааст. Мисоли барҷастаи ин пайравӣ ва таваҷҷуҳ ғазали 
ҷавобии Муиззӣ ба Дақиқӣ аст, ки аз ҷиҳати содагию равонӣ ва забони холӣ аз такаллуф аз шеъри 
Дақиқӣ, ки бо матлаи «Бархезу барафрӯз, ҳало, қиблаи Зардушт» оғоз меёбад, тафовуте 
намекунад. 

Эй рӯи ту рахшандатар аз қиблаи Зардушт, 
Бе рӯи ту чун зулфи ту куж аст маро пушт. 
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Ишқи ту маро кушту ҳавои ту маро сӯхт, 
Ҷаври ту маро ҳасту ҷафои ту марокушт. 
Ҳарчанд ҳама ҷавру ҷафои ту кашидам,  
Ҳаргиз накунам меҳру вафои ту фаромушт. 
Бархезу биё, то зи руху зулфи ту имшаб 
Пурлона кунам доману пурмушк кунам мушт [4, с. 772]. 

Донишманди бузурги адабиёти форсӣ устод Сайид Нафасӣ вобаста ба равонию содагии 
шеъри шоир чунин ибрози андеша менамояд: «Муиззӣ яке аз бузургтарин шоирони Эрон аст ва 
шеъри ӯ дар мунтаҳои дараҷаи равонию содагию ширинист ва аз ин ҳайс бар ҳамаи шоирони 
қарни шашум ба ҷуз Собири Тирмизӣ бартарӣ дорад. Махсусан, дар авсофи табиат ва ғазалсароӣ 
маҳорати томе дошта ва дар мадҳу марсия баёни муассир ва каломи фасеҳ дорад» [10, с. 83]. 

Донишманди дигари адабиёти форсӣ устод Забеҳуллоҳи Сафо дар муқаддимае, ки бар 
девони Абулвосеи Ҷабалӣ нигоштааст, мегӯяд: «… Дар нимаи дуюми қарни шашум ғазали форсӣ 
бо зуҳури шоироне аз қабили Саноӣ ва Анварӣ ва Заҳир ва Аттор ва ҳамдаврагони ин устодон 
бисёр роҳи такомул паймуд ва ба ҳадде омодагии камол ёфт, ки тавонист, дар қарни ҳафтум 
василаи бузурги устодӣ ва шуҳрати Саъдӣ ва Мавлавӣ қарор гирад.  

Муқаддимаи ин такомулро бояд дар чанд нафар аз шоирони нимаи аввали қарни шашум 
монанди Муиззӣ ва Саноӣ ва Абулвосеъ ҷустуҷӯ кард» [13, с. 22]. 

Зайнулобиддини Муътаман ғазалҳои Муиззиро ҳадди фосила миёни тағаззулоти устодони 
пешин монанди Рӯдакӣ, Унсурӣ, Манучеҳрӣ ва Фаррухӣ аз як сӯ ва ғазалсароёни машҳури қарни 
шашум, ҳафтум ва ҳаштуми ҳиҷрӣ ҳаммонанди Ҷамолиддин Абдураззоқ, Камолиддин Исмоил, 
Саъдӣ, Ҳофиз, Ҳоҷуи Кирмонӣ, Салмони Соваҷӣ ва монанди онҳо аз сӯи дигар меҳисобад ва дар 
ин маврид ишора мекунад: «Бо андак таваҷҷуҳе дар ғазалиёти ӯ метавон дарёфт, ки рафта-рафта 
тағйире дар тарзи адои эҳсосоти ошиқона ва ба таври куллӣ дар навъи ишқ ва кайфияти равобити 
ишқ ва маъшуқ пайдо шудааст. Бояд таваҷҷуҳ дошт, ки замони шуҳрати Муиззӣ ба замони 
шуҳрати асотиди салаф монанди Унсурӣ ва Фаррухӣ қариб як қарн фосила дорад ва дар зарфи 
ин муддат каму беш тағйироти бузурге дар тарзи зиндагонии умумӣ ва усули ақоиди иҷтимоӣ 
роҳ ёфтааст. Дар замони Муиззӣ тасаввуф назҷи комил ёфта ва мундариҷан дар кулияи мавзӯоти 
адабӣ, махсусан ғазал, нуфуз меёфт. Ғазалиёти Муиззӣ ҳадди фосилиест байни тағаззулоти 
устодони салаф ва ғазалиёти шуарои қарни шашум ва дар ҳақиқат марҳалаи мушаххасест, ки яке 
аз мароҳили таҳаввул ва сайру такомули ғазалро нишон медиҳад» [8, с. 218-219]. 

 Он чи фориқ ва моизи ғазали Муиззӣ ва Ҳофиз аст, рӯзгори онон аст. Замони Муиззӣ 
замони оғозини рушду шукуфоии қолаби ғазал аст ва Муиззӣ дар ин кор аз пешоҳангон аст:                 
«... Дар дидаи мо, ки бо Ҳофиз ва сухансароёни билнасаби ҷадиди дигар ба қадри кифоят ошноӣ 
дорем, Муиззӣ шоире нест, ки аз қудрат ва асолати чашмгирӣ бархӯрдор бошад, магар он ки 
давронеро, ки Муиззӣ ба шуҳрат расидааст, пайваста мадди назар дошта бошем» [2, с. 581]. 

Муиззӣ дар ғазалиёташ бештар бо дили поку меҳри дурахшон муҳаббати инсониро 
тараннум мекунад. Ғазалҳои шоир бисёр равон ва дилчасп буда, дар онҳо эҳсосоти софу самимии 
амиқи маъшуқ хеле моҳирона ба қалам дода шудааст. Баръакси баъзе шоирони пешин, маъшуқаи 
тасвиркардаи Муиззӣ бақадру дастнорас аст ва қаҳрамони лирикии ӯ барои ба васли ӯ расидан 
басе ранҷу ниёзҳо мекашад ва ҳамеша дар хати паймон ва дар баиди фармони маъшуқа аст. 
Қаҳрамони лирикии ғазалиёти Муиззӣ маъшуқаро бо вуҷуди ҷабру ҷафои зиёдаш дӯст медорад 
ва ҳурмату сипосгузории зиёде мекунад: 

Ҷоно, куҷо шудӣ, ки зи баҳри ту ғам хӯрем 
Ҳар соат аз ғамони ту ошуфтадилтарем. 
Лайлии дигарӣ ту ба хубию дилбарӣ 
Мо дар ғами фироқи ту Маҷнуни дигарем. 
Моро ба ишқат андар бекор шуд ду даст 
Як даст бар дилему дигар даст бар сарем [4, с. 699]. 

Аз мундариҷаи ғазалиёти шоир маълум мешавад, ки ӯ дар ин намуди шеър бештар дар 
пайравии ғазалҳои шоирони гузашта, ба мисли Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Фаррухӣ ва дигарон эҷод 
мекардааст. 

Муиззӣ қитъа низ сароидааст. Теъдоди қитъаҳои сурудаи шоир ба 44 адад баробар буда, 
бо забони содаву фаҳмо эҷод шудаанд ва баъзе лаҳзаҳои рӯзгори шоир, инъикоси воқеаҳои давр, 
баъзе воқеаҳои таърихӣ ва дигар мавзӯъҳои фарогири ин жанри шеъриро дар бар гирифтаанд.  
Аз нигоҳи содагӣ ва тасвироти равшану ташбеҳҳои ҳиссӣ ё моддӣ қитъаҳои тарҷумаиҳолии шоир 
дар мадди аввал меистанд. Ин қитъаҳо аз ҷиҳати баёноти равшан ва фаҳмо шеъри асри Х, 
махсусан услуби Рӯдакиро ба хотир меоранд ва аз ҷиҳати мазмун хеле пуртаъсир буда, зуд дар 
дили хонанда ҷой мегиранд. Қитъаи поён мисоли ин гуфтаҳо шуда метавонад: 
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Мӯйи сиёҳи ман ба ҷавонӣ чу мушк буд 
Кофур шуд ба пирӣ мушки сиёҳи ман. 
Овард рӯзгор зи пирӣ асар падид 
Бар рӯйи пажмурдаву пушти дутоҳи ман. 
Ҳар гаҳ, ки ман ба саҷда ниҳам рӯй бар замин 
Аз дидагон пуроб шавад саҷдагоҳи ман. 
Ё раб, агарчи ҳаст фаровон маро гуноҳ 
Омурзиши ту бештар аст аз гуноҳи ман [4, с. 819]. 

Дар баробари ин, дар қитъаҳои мадҳии Муиззӣ бештар маврид мадеҳаҳои ӯ ҷанбаи 
тарбиявӣ ва ахлоқӣ касб менамоянд. Ин бахши ашъор таъсире бештар ба мамдӯҳ ва 
алоқамандони шеър гузоштаанд. Чунончи, дар қитъаҳои зерин: 

Эй рӯзгори хӯрда кам рӯзгор гир, 
Байғуларо зи тири ҳаводис ҳисор гир. 
Як раҳ ки дар саройи сипанҷӣ нишастаӣ 
Андеша кун зи роҳу шуданро шумор гир. 
Акнун ки корҳои ҷаҳон бо хусумат аст, 
Бигрезу аз миёни хусумат канор гир. 
Пешӣ маҷӯй бар касу пешӣ талаб макун 
Дар кунҷи хонае ба қиёмат қарор гир [4, с. 707-708]. 

                                                      *** 
Бихӯр, эй саиде ба шодиву ноз 
Ҳар куҷо неъмате ба чанг орӣ. 
Чарх дар бурданаш шитоб кунад 
Гар ту дар хӯрданаш диранг орӣ [4, с. 710]. 

Амир Муиззӣ дар сурудани таркиббанд ва тарҷеъбанд низ табъозмоӣ кардааст. Ғайр аз 
мавзӯи ишқ дар таркиббанд ва тарҷеъбандҳои шоир мадҳ мавқеи устуворе дорад ва аз ҷиҳати 
мундариҷа таркиббанд ва тарҷеъбандҳои Муиззӣ ба қасидаҳои мадҳӣ хеле монанданд.  

Рубоӣ дар ашъори Амир Муиззии Нишопурӣ ҷойгоҳи хосса дошта, ин навъи адабӣ яке аз 
сабабҳои асосии қарин ва соҳиби эҳтироми хосси Маликшоҳи Салҷуқӣ гаштани Муиззӣ мебошад. 
Мавсуф дар дарунмоясозии жанри мазкур шоири мухтареъ, навовар аст. Гузашта аз ин, Амир 
Муиззӣ аз аввалин шоироне мебошад, ки жанри рубоиро ба ҳайати шеъри тавсифии дарбор ворид 
намудааст. Шоир дар душвортарин лаҳзаҳои зиндагӣ тавассути бадоҳатан сурудани рубоӣ аз ин 
имтиҳони рӯзгор сарбаландона гузашта, сазовори обрӯю эътибор шудааст. Ҳам тахаллус ва ҳам 
унвони расмии сарварии шоирон, яъне амирушшуароии дарбори Салҷуқиёнро маҳз тавассути 
ҳамин имтиҳонот ба даст овардааст.  

Аз нигоҳи бадеият рубоиёти Амир Муиззӣ хеле ҳунармандона суруда шудаанд. Назокати 
адабию ҳунарии рубоиёти шоир ҳанӯз аз тарафи донишмандони асримиёнагии адабиёти тоҷику 
форс баҳои сазовор гирифтааст. 

Масалан, муаллифи нахустин тазкираи маҳфузмондаи адабиёти тоҷику форс Муҳаммад 
Авфӣ дар «Лубоб-ул-албоб» оид ба масъалаи мавриди назар чунин ибрози андеша менамояд: 
«Султони ҷаҳони баён ва лашкаркаши умарои калом ва шаҳсавори майдони фасоҳат» [1, c. 71] 
аст.  

Аз ишораҳои боло бармеояд, ки дар воқеъ шоир рубоиро бадоҳатан ва дар баробари ин, бо 
як ҳунари воло месурудааст. 

Жанри рубоӣ дар девони шоир аз нигоҳи миқдор, муҳтаво ва хусусиятҳои адабӣ дар ҷои 
дувум қарор дорад, ки 176 адад буда, 6 рубоии дигари шоир, тавре ишора рафт, аз ҷониби 
Саидамирҳусайни Обидӣ муайян карда шуд, ки дар маҷмӯъ ба 182 адад баробар мешавад. Дар 
девони Амир Муиззӣ рубоӣ дар қиёс ба жанрҳои дигар афзалияти ҳамаҷониба дошта, мавқеи 
жанрҳои дигар дар чунин поя нест.  

Рубоиёти Амир Муиззӣ бо манзури резакориҳои шоирона ва маҳорати сухансанҷӣ, чи аз 
нигоҳи санъати эҷод, чи аз ҷиҳати интихоби мавзӯъ, образҳои лирикӣ, интихоб ва муносибати 
мантиқии вожаҳо, санъатҳои бадеӣ, васфи ҷузъиёт ва ғайра хеле ва хеле гуногунранг ва ҷолибу 
ҷаззоб мебошанд. 

Ҷойгоҳи Муиззӣ дар ривоҷи жанри рубоӣ, қабл аз ҳама, бо он муайян мегардад, ки вай дар 
дигаргун кардани сохтори муҳтавоии рубоӣ саҳм гузоштааст. Ба ин тартиб, дар девони Амир 
Муиззӣ мавзӯи марказии рубоиёт мисли шоирони дигар на ишқ, балки бештар мадеҳа – тавсифи 
султони замон, аҳли дарбор ва кабирони давранд. Аз ҷумла, аз теъдоди умумии 182 рубоии шоир 
120 адади он фарогири мавзӯи мадҳ буда, 62 адад ба мавзӯъҳои дигар бахшида шудаанд.  

Таҳлили ҳамаҷонибаи рубоиёти шоир бори дигар аз шоири дарбор ва аз шоирони 
ситоишгар будани шоир дарак медиҳад. 
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 Дар баробари ин, дар рубоиёташ ин шоири тавоно бо табъу тавони махсус ба ситоиши 
султони замон, мадҳи аморат, масоили фалсафӣ, ахлоқӣ, иҷтимоӣ, тарбиявӣ, андарзӣ низ 
пардохта ва ба ин васила мавзӯоти рубоиёти хешро гуногунранг намудааст. 

Махсусан теъдоди рубоиёти мадҳии шоир, ки ба ҳокимони давр бахшида шудааст, нисбат 
ба дигар мавзӯот, аз ҷумла ишқ, бо тамоми ҷузиёташ хеле бештар ба назар мерасад.  

Барои тасдиқи андешаи мазкур аз девони шоир ба ҳайси намуна якчанд рубоӣ, ки дар 
мавзӯи мадҳ таълиф шудаанд, манзур мегардад: 

Илми ту зи илми Хизру Осаф беш аст, 
Ҳилми ту зи ҳилми маъну Аҳнаф беш аст. 
Аз соиқа шамшери туро таф беш аст 
В-аз мӯрча туркони туро саф беш аст [4, с. 715].  

*** 
Эй дода ба ту Худой ҷоҳи падарат, 
Хуррам ба ту мирону сипоҳи падарат. 
Гар бе падарат бимонд гоҳи падарат, 
Андӣ, ки туӣ ба ҷойгоҳи падарат [4, с. 716].   

*** 
Давлат, ки ҳама ҷаҳон ба Санҷар додаст, 
Донад ба яқин, ки хубу дархӯр додаст. 
Санҷар, ки вазорат ба Музаффар додаст, 
Шак нест, ки ҳақ ба дасти ҳақвар додаст [4, с. 716].   

Дар ҳақиқат, «Амирушшуаро Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абдулмалик Муиззии 
Нишопурӣ аз шоирони устоду забоновар ва аз фасеҳони номбардори Хуросон аст» [14, с. 508], 
ки дар сурудани рубоӣ на камтар аз жанрҳои дигар шуҳрати оламгир дорад.  

Дар маҷмӯъ Амирушшуаро Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абдулмалик Муиззии Нишопурӣ 
яке аз бузургтарин шоирони асри ХII таърихи адабиёти тоҷику форс буда, тибқи ахбори 
сарчашмаҳо, ӯ дар сурудани тамоми анвои адабӣ қобилияту истеъдоди фавқулодда доштааст. 
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АШЪОРИ МУИЗЗӢ АЗ НИГОҲИ АНВОИ АДАБӢ ВА МУҲТАВО 
 

Дар мақола муаллиф роҷеъ ба зиндагинома, осор, теъдоди анвои адабӣ, мазмуну муҳтаво, сабки 
нигориш ва дигар мухтассоти марбут ба ашъори як тан аз шоирони барҷастаи садаи дувоздаҳи адабиёти 
форс-тоҷик – Амир Муиззӣ мухтасаран таваққуф карда, дар заминаи афкори адабпажӯҳони ватаниву 
ховаршиносони бурунмарзӣ андешаҳои ҷолиби илмӣ ироа намудааст. Муаллифи мақола ёдовар мешавад, 
ки бо вуҷуди мавҷудияти асноду арқом ва таҳқиқоти арзишманд дар бораи шарҳи ҳол ва вижагиҳои осори 
Муиззӣ, боз ҳам халое пиромуни баъзе паҳлуҳои эҷодиёти ин шоир вуҷуд дорад. 

Орои муҳаққиқ комилан илмӣ, асоснок ва мубарҳан буда, хулосаҳояш дар заминаи асноди қобили 
пазириш сурат гирифтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: амирушшуаро, тахаллус, қобилият, дарбор, анвои адабӣ, қасида, ғазал, қитъа, 
мадҳ, мамдӯҳ.  
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ПОЭЗИЯ МУИЗЗИ С ПОЗИЦИИ СОДЕРЖАНИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРОВ 
 

В данной статье автор, вкратце рассказывая о биографии, творчестве, количестве литературных 
жанров, содеожании, стиль изложения и других особенностей поэзии одного из выдающихся поэтов 
двенадцатого века персидско-таджикской литературы - Амир Муиззи, на основе взглядов отечественных 
и зарубежных литературоведов-востоковедов высказывает привлекательные научные мысли. Автор статьи 
напоминает, что, несмотря на существование ценных исследований о биографии и особенностях 
произведений Муизи, некоторые стороны творчества этого поэта не подвергнуты изучению и 
исследованию. 

Взгляды исследователя научно обоснованы и его выводы заслуживают особого внимания. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маликушуаро, псевдоним, способность, царский двор, литературные 

жанры, касыда, газель, кита, восхваление, восхваляемый.  
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THE POETRY OF MUIZZI FROM THE POSITION OF CONTENT AND LITERARY GENRE 
 

In this article, the author, briefly talking about the biography, creativity, the number of literary genres, 
content, style of presentation and other features of the poetry of one of the outstanding poets of the twelfth century 
of Persian-Tajik literature - Amir Muizzi, based on the views of domestic and foreign literary scholars, orientalists, 
expresses attractive scientific thoughts. The author of the article recalls that, despite the existence of valuable 
research on the biography and features of Muizi's works, some aspects of this poet's work have not been studied 
and researched. 

The researcher's views are scientifically grounded and his conclusions deserve special attention. 
KEY WORDS: malicuchuaro, pseudonym, ability, royal court, literary genres, qasida, gazelle, whale, 

praise, praised. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕСТНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ТАДЖИКИСТАНА  

В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ 

(на примере Хатлонской области) 
 

Маъмурзода Н.М. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В 80-е годы ХХ века таджикская журналистика заметно продвинулась вперед с точки 

зрения профессионализма. В том числе, местные периодические издания южного региона 

Таджикистана создали свои хорошие творческие школы, требования на публикуемые материалы 

стали более серьезными. Читая газеты тех лет, можно без труда определить жанровые формы 

материалов, журналисты ставили более целенаправленные вопросы, в материалах больше 

использовались факты и данные, фотографии, отражающие фактическое состояние дел. Такие 

жанры, как новости, зарисовка, репортаж, фельетон широко пользовались в областных и 

районных изданиях «Хакикати Кургонтеппа», «Ба пеш» («Вперед»), «Хаёти нав» («Новая 

жизнь»), «Вахш», «Байраки коммунизм» («Знамя коммунизма»).  

Вместе с тем, по мнению Ш. Муллоева, в периодической печати 80-х годов периода 

расширился круг жанров и тем. «Очерк стал одним из распространённых жанров прессы этого 

периода. Очерки встречаются почти во всех номерах газет. Их героями выступают строители 

крупных объектов республики, хлопкоробы, труженики освоенных новых земель, строители 

железной дороги, работники науки культуры, деятели искусства и др.» [3, с. 53]. Например, в 

1981-1983 годах в областной газете «Хакикати Кургонтеппа» были напечатаны более 50 
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материалов в форме литературно-публицистических жанров, в том числе очерка, под общей 

рубрикой «Сказание о золотой долине» в честь 50-летия строительства Вахшской оросительной 

системы. Эти материалы рассказывали о трудовом историческом героизме освоителей Вахшской 

долины Красичкова, Толстопятова, М. Миршакара, С. Исоева, М. Власовой, Д. Гойфмана, С. 

Мирошниченко, П. Воронко и других. В 1982 году Центральный комитет Компартии 

Таджикистана принял обращение к делегатам шестого съезда журналистов Таджикистана. Это 

обращение можно считать, как очередное озадачивание СМИ партией на будущую пятилетку. 

Из содержания данного обращения [10, с. 2], полный текст которого опубликован в областной 

газете «Хакикати Кургонтеппа», от 16 января 1982 года, можно сделать следующие тезисы о 

задачах, поставленных партией перед журналистским сообществом: 

- содействие в решении хозяйственных и культурных вопросов, воспитание трудящихся, 

их мобилизация на выполнение задач, стоящих перед республикой; 

- необходимо, чтобы СМИ превратились в настоящую всенародную партийную и 

общественную трибуну, и всесторонне пропагандировали политику партии, верно служили делу 

коммунизма; 

- правдиво и объективно приводить факты, серьёзно подытоживать их, обеспечить 

идеологическую сторону решения задач народного хозяйства; 

- лучше освещать актуальные вопросы, такие как ускорение научно-технического 

прогресса, повышение эффективности труда, повысить результаты, улучшить качество работ, 

коренным образом улучшить сбережение сырья и материалов; 

- содействовать всестороннему развитию социалистического соревнования, своевременно 

раскрыть значение передовых опытов, вести борьбу с недостатками работы, беспечностью, с 

неэкономичным использованием материалов, бороться с правонарушениями и другими 

негативными явлениями; 

- в своей работе больше использовать общественные основы, привлечь к сотрудничеству 

рабочих и дехканских корреспондентов. 

В целях расширения сети общественных корреспондентов, усовершенствования их 

мастерства, для нахождения современных приемов привлечения внимания читателей к газете, 

при редакции областной газеты «Ҳақиқати Қӯрғонтеппа» функционировало Объединение по 

сотрудничеству «Шафақ» («Заря»). Это объединение организовывало шестимесячные курсы 

«Основы журналистики» для слушателей, внештатных корреспондентов и тех, кто имел интерес 

к журналистике [9, с. 24].  

Материалы периодической печати и программы областного радио в 80-е годы прошлого 

века также посвящались вопросам повышения отдачи земли, улучшения качества продукции, 

нахождения внутренних резервов и возможностей, пропаганду передового опыта и были 

направлены на выполнение других задач, поставленных партией и правительством того времени. 

В политическую историю не только Таджикистана, но и всех бывших советских республик 

1985-1991 гг. вошли как период перестройки. Профессор И. Усмонов пишет, что целью 

перестройки якобы было устранение всех социально-политических недостатков, встречающихся 

в строе советского государства [7, с. 4].  

Процесс перестройки, преобразование системы государственного управления, развитие 

демократического общества и свободомыслия, объявленные руководством Коммунистической 

партии Советского Союза во второй половине 80-х годов, и в Таджикистане горячо были 

встречены гражданами, особенно интеллигенцией и молодежью. Постепенно начались 

появляться общественные и политические организации и движения, которые призывали к 

пересмотру позиции государства к вопросу государственного языка Таджикистана, защите 

национальных ценностей, требовали религиозных свобод.  

На территории бывших Курган-Тюбинской и Кулябской областей появились такие 

организации и движения, как «Бохтар» (в Ховалингском районе), «Мехри Хатлон», 

общественно-политическая организация «Ошкоро» (в городе Куляб), «Дирафши Ковиён» (в 

городе Нурек), «Тадждид» (в Вахшском районе). Казалось, эти группы были созданы с целью 

активизации духовной жизни, политической деятельности людей и осуществления целей 

перестройки. В составе этих организаций и движений была интеллигенция, в том числе 

сотрудники прессы, писатели, деятели культуры, ученые. Они подвергали критике 

однопартийную систему, требовали обеспечения политического плюрализма, 

многопартийности, равных прав всех регионов в управлении власти. 
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Как утверждает исследователь М. Султонов, «в эти годы в контексте демократических 

преобразований на просторах бывшего СССР заметные изменения произошли и в прессе 

Таджикистана. Некоторые издания этого периода начали постепенно освобождаться от 

узкопартийных догм, и на их страницах всё чаще стали появляться критические материалы о 

существовавшей тоталитарной системе, в том числе материалы о неэффективности 

однопартийной политической структуры, об улучшениях в экономическом развитии и т.п.» [6, с. 

14]. 

Печать Хатлонской области также в этот период стала менять свое содержание и 

присоединилась к борьбе за реализацию идей перестройки и строительства демократического 

общества. Публиковались множество материалов под рубриками «Будем в первых рядах 

перестройки», «Размышления вокруг перестройки», «Партийная жизнь на стезье перестройки», 

«Направить творческую энергию на решение задач перестройки», «Еще больше развить 

перестройку», «Пресса должна содействовать перестройке», «Перестройка не терпит пустых 

общений», «Коммунисты в первых рядах перестройки». После апрельского (1985 г.) Пленума 

ЦК КПСС, который стал началом огромных изменений, перестройки общества, в течение одного 

года резко изменилась на 50 процентов содержание передач Хатлонского областного радио. 

Появились новые аналитико-критические передачи «Сафобахш» («Радость»), «Дин, замон ва 

одамон» («Религия, фортуна, люди»), «Кадамхои бозсози» («Шаги перестройки»), «Радуга» как 

на таджикском, так и на русском языке [1-2]. 

Областная газета «Хакикати Кургонтеппа» в одном из своих материалов сообщает об 

организации пресс-центра в партийном комитете области. Его создание дало возможность 

объединить силу сотрудников средств массовой информации и идеологического отдела в поиске 

новых, соответствующих требованиями жизни форм работы. Газета приводит цитату из доклада 

первого секретаря областного комитета партии И. Халимова: «Районные комитеты партий 

должны всегда помнить, что именно они несут ответственность за позицию своего печатного 

органа, за направление и идейное содержание материалов, за подбор и воспитание 

журналистских кадров. Это я говорю потому, что иногда встречаются издания, которые 

бесцеремонно, легкомысленно оценивают происходящие события, после чтения которых, 

появляются всякие слухи и неправильные мнения. Такие издания наносят только вред» [8; 2]. 

Областной партийный комитет, отмечая необходимость повышения чувства 

ответственности коллективов редакций в объективном и правдивом освещении 

действительности и всего того, что идет в эфир или печатается, на страницах газет, озадачивает 

секретарей партийных комитетов, членов бюро, избранных активистов чаще выступить на 

страницах прессы, вести открытый разговор с населением, довести до сведения трудящихся 

позицию партии. В беседах с людьми открыто говорить о проблемах культуры, языка, народных 

традиций, новых форм организации труда, об оздоровлении экологии, повышении уровня 

здравоохранения, народного образования и о других отраслях. 

Дух гласности, критика недостатков, смелые предложения рекомендаций, организация 

открытых бесед на религиозные темы можно часто встретить на страницах местной прессы 

времен перестройки. Областное издание «Хақиқати Қӯрғонтеппа» в 1988 году напечатало 

письмо своего читателя А. Магзумова. Автор в этом письме резко критикует тех, кто 

препятствует перестройке. В статье, что называется «Почему не действует критика?» автор 

подвергает критике журналистов газеты «Хакикати Кургонтеппа», что они мирятся с такими 

руководителями, мало критикуют их: «Сейчас, когда мы вооружены принципами перестройки и 

наступило время гласности и демократии, мы не должны допустить такие недостатки» [2, с. 4].  

Хотя до этого времени на страницах местной прессы под рубриками «Атеистические 

уроки», «Атеизм» публиковались много статьей, отрицательно отзывающиеся о религии, во 

второй половине 80-х годов на страницах периодической печати городов и районов стали 

выступать священнослужители и верующие, где открыто высказывали свои мнения, а некоторые 

даже осмеливались критиковать коммунистов. Автор статьи «Смотреть на свое прошлое с 

уважением» К. Садурдинзода пишет, что «оскорбление религиозных личностей, национальных 

обычаев народа, исторических традиций, обрядов похорон до сегодняшнего дня были обычным 

явлением. Благодаря перестройке наши глаза открылись. Не секрет, что за 70 лет советской 

власти противники свободы совести и религиозных идей не достигли своих целей» [5, с. 3]. 
Для более широкого охвата вопросов, касающихся перестройки, разоблачения недостатков 

на местах, привлечения большего числа общественных корреспондентов в газетное дело в 1987 
году при редакциях газет «Хакикати Кургонтеппа» и «Курган-Тюбинская правда» были 



25 

 

образованы университеты рабочих и дехканских корреспондентов. Более 50 слушателей прошли 
занятия на таджикском и русском языках этого «университета». Они слушали лекции опытных, 
профессиональных газетчиков, изучали тонкости журналистской профессии. 

Влияние идей перестройки на районную прессу Таджикистана дошло позже, в конце 80-х 
годов XX века. Творческие составы изданий не спешили реализовать идеи перестройки через 
свою трибуну по двум основным причинам: 

- они хорошо не осознавали детали программы перестройки и не были знакомы с 
демократическим строем общества, поэтому, чтобы не «ошибиться», осторожничали; 

- редакторы и творческие сотрудники крепко были привязаны к коммунистическим 
ценностям и идеям, не воспринимали идеи перестройки, страх перед «свободой», которая 
порождала споры среди людей, разделяла их на группы. 

Необходимо отметить, что развитие гласности, начало демократизации общества создали 
для средств массовой информации условия и большие возможности для поднятия важнейших 
вопросов, многих проблем, что скапливались годами, становились причиной политического 
застоя, ухудшения социальных условий и снижению духовности, то есть тех недостатков и 
порицательных явлений, которые волновали и беспокоили общество.  

Несмотря на это, по мнению большинства исследователей, в 1985-1991 гг. печать 
Таджикистана развивалась. Профессор И. Усмонов развитие печати на этом этапе истории 
республики связывает с реформами руководителя СССР М. Горбачева, с его перестройкой 
благодаря которой появилась гласность и свободная пресса [7, с. 48]. В 1990 году был принять 
закон «О печати и других средств массовой информации». Данный закон создал условия для 
зарождения неправительственных, частных и партийных изданий. После принятия названого 
закона в столице - городе Душанбе образовались несколько партийных и неправительственных 
газет, такие как «Сухан» («Слово»), «Адолат» («Справедливость»), «Растохез» («Воскрешение»), 
«Паёми Душанбе» («Известие Душанбе»). Хотя в этот период газета «Джавонони Точикистон» 
(«Молодежь Таджикистана») отображала позицию компартии, выходящие в городе Курган-
Тюбе молодежные газеты «Мо» и «Суруш» - одна имела порнографическую, другая 
религиозную склонность [7, с. 51]. «Суруш» была первой еженедельной газетой, образованной в 
марте 1991 года в Курган-Тюбе журналистами А. Рафиевым и А. Имомовым с целью «пробудить 
понимание молодежи». Задача еженедельника, согласно уставу газеты, была преподносить 
информацию читателям об экономических, политических, социальных и культурных событиях 
в области, республике и СССР, отображать жизнь молодежи на первых этапах гласности [11, с. 
26]. 

В информационном пространстве Хатлонской области произошли серьезные изменения. В 
1988 году объединились Кулябский и Курган-Тюбинские области, создалась Хатлонская 
область. На основе областных изданий «Хакикати Кургонтеппа» и «Рохи ленини» образовалась 
газета «Хакикати Хатлон», первый номер которой тиражом 44 тысяч экземпляров вышла 1 
января 1989 года.  

В условиях, когда политическая ситуация в Таджикистане была сложной, «приверженцы» 
демократии и исламисты в Кулябе, Курган-Тюбе и других регионах страны создавали 
политические движения, организовывали митинги, поднимали народ против политики 
тогдашнего правительства республики, положение местных изданий оказалось трудной и 
опасной. В начале 1990 года Хатлонская область была расформирована, восстановились бывшие 
Курган-Тюбинский и Кулябские области. В Курган-Тюбе теперь областная газета выходила под 
названием «Навиди Вахш» («Вести Вахша»). Изменилась политическая ситуация страны, более 
проявлялись признаки гласности, плюрализма, многопартийности и творческому составу 
приходилось с учетом этого организовать свою работу. Как пишет главный редактор областной 
газеты «Хакикати Хатлон» М. Абдурахмонов, «после кровавых событий февраля 1990 года, 
Курган-Тюбинская область превратилась в самую горячую точку республики. Политические 
споры, усиление местничества, многодневные митинги, давление на отдельных руководителей, 
антиконституционные требования портили безмятежную атмосферу области, вселяли в души 
людей отчаяние и парализовали деятельность партийных, государственных и хозяйственных 
структур. Несмотря на принимаемые бесчисленные меры власти, положение неуклонно 
осложнялось. Потому что, как говорится, «рыба гнила с головы». Горбачевская перестройка 
переполошила все бывшие республики Союза» [9, с. 51-52]. 

В такой чувствительной ситуации газета определила свою позицию: 
- отображать события беспристрастно; 
- не противопоставлять интересы одной группы интересам другой; 
- всей своей деятельностью способствовать нормализации политической ситуации страны;  
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Хотя в эпоху перестройки, в 1985-1991 гг., периодическая печать переживала огромные 
трудности, по мнению исследователей, по тиражу и профессионализму именно этот 
исторический период можно считать периодом заметного развития таджикской печати. По 
мнению Лидера нации Эмомали Рахмона, «пресса в нашей республике… получила заметное 
развитие в советскую эпоху. Средства массовой информации сыграли созидательную и ведущую 
роль в освещении вопросов, связанных со строительством крупных объектов, организации новой 
жизни и литературно-культурных вопросов» [4]. 

Анализ положения периодической печати Хатлонской области периода перестройки 
показывает, что она выполняла в основном следующие задачи: 

- создание свободной трибуны для изложения разных точек зрения на темы, которые 
раньше было запрещено затрагивать, в том числе темы религиозных свобод; 

- борьба с нетрудовыми доходами против спекулянтов, с пьянством и другими 
негативными явлениями; 

- язык текстов и стиль изложения корреспондентов газет от прежней категоричности 
перешли к более литературно-профессиональной риторике; 

- в публикациях прессы наблюдалась свобода мысли, смелое изложение своих позиций, 
ясность объектов критики, острая постановка общественных проблем; 

- в этот период зародились основы для учреждения неправительственных и частных СМИ, 
а также воспитания достойных журналистских кадров; 

- издания того времени научили своих читателей воспользоваться своими правами и 
защищать их, передавали людям дух свободомыслия, внесли весомый вклад в формировании 
мнения и политической активности общества.  
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ТАҲАВВУЛИ МАТБУОТИ ДАВРИИ МАҲАЛЛӢ ДАР ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРАИ БОЗСОЗӢ  
(дар мисоли вилояти Хатлон) 

 

Муаллифи мақола дар натиҷаи пажӯҳиши мавзӯъ ба ин хулоса омадааст, ки пешрафти назарраси 
журналистикаи тоҷик, давраи нави рушди он аз солҳои 80-уми асри ХХ оғоз ёфтааст. Раванди бозсозӣ, 
тағйироти низоми идоракунии давлатӣ, рушди ҷомеаи мардумсолорӣ ва озодандешӣ дар нимаи дуюми 
солҳои 80-ум дар шароити ислоҳоти демократӣ дар паҳнои собиқ ИҶШС, ба тағйирот дар сохт ва 
мундариҷаи матбуоти маҳаллӣ дар Тоҷикистон таъсир гузоштааст. 

Таҳлили саҳифаҳои матбуоти маҳаллии даврони бозсозӣ нишон дод, ки рӯҳияи ошкорбаёнӣ, 
танқиди камбудиҳо, пешниҳодҳои ҷасурона, ташкили мубоҳисаҳои ошкоро дар мавзӯъҳои динӣ дар 
матлабҳо баръало мушоҳида мешуданд. Матбуоти даврии вилояти Хатлон минбари озод барои пешниҳоди 
нуқтаи назари гуногун дар мавзӯъҳое буд, ки қаблан ба онҳо даст задан манъ буд, аз ҷумла мавзӯи озодии 
эътиқод. Вай бар зидди даромадҳои ғайриқонунӣ ба даст овардашуда, ба муқобили қаллобон, бадмастӣ ва 
дигар зуҳуроти манфӣ мубориза мебурд ва забони матнҳо, услуби нигориши хабарнигорони рӯзнома аз 
қотеияти пешина бештар оҳанги адабӣ ва касбӣ гирифт. 

КАЛИДВОЖАҲО: матбуоти даврӣ, таҳаввулоти ВАО, вилояти Хатлон, бозсозӣ, тафаккури озод, 
пешрафти касбӣ, мактаби эҷодӣ. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕСТНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ТАДЖИКИСТАНА  

В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ 

(на примере Хатлонской области) 
 

Автор статьи заключает, что заметное профессиональное продвижение таджикской журналистики, 

новая эпоха ее развития началась в 80-е годы ХХ столетия. Процесс перестройки, преобразование системы 

государственного управления, развитие демократического общества и свободомыслия во второй половине 

80-х годов в контексте демократических преобразований на просторах бывшего СССР, повлияло на 

изменения в структуре и содержание местной печати Таджикистана.  

Анализ страниц местной прессы времен перестройки показал, что дух гласности, критика 

недостатков, смелые предложения рекомендаций, организация открытых бесед на религиозные темы были 

основными публикациями. Периодической печати Хатлонской области являлась свободной трибуной для 

изложения разных точек зрения на темы, которые раньше было запрещено затрагивать, в том числе темы 

религиозных свобод. Она вела борьбу с нетрудовыми доходами против спекулянтов с пьянством и 

другими негативными явлениями, а язык текстов и стиль изложения корреспондентов газет от прежней 

категоричности перешли к более литературно-профессиональной риторике. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: периодическая печать, эволюция СМИ, Хатлонская область, перестройка, 

свободомыслие, профессиональное продвижение, творческая школа. 
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EVOLUTION OF THE LOCAL PERIODICAL PRESS IN TAJIKISTAN DURING THE 

PERESTROIKAS PERIOD  

(on the example of the Khatlon region) 
 

Evolution of the local periodical press in Tajikistan during the perestroika period (on the example of the 

Khatlon region) The author of the article claims that the noticeable professional advancement of Tajik journalism, 

a new era of its development began in the 80s of the XX century. The restructuring process, the transformation of 

the public administration system, the development of a democratic society and free-thinking in the second half of 

the 1980s in the context of democratic reforms in the vastness of the former USSR, influenced changes in the 

structure and content of the local press in Tajikistan. An analysis of the pages of the local press during perestroika 

showed that the spirit of publicity, criticism of shortcomings, bold suggestions for recommendations, and the 

organization of open conversations on religious topics were the main publications. The periodical press of the 

Khatlon region was a free platform for presenting different points of view on topics that were previously forbidden 

to touch, including the topic of religious freedom. She fought against unearned incomes against speculators with 

drunkenness and other negative phenomena, and the language of texts and the style of presentation of newspaper 

correspondents moved from the former categoricalness to a more literary and professional rhetoric.  

KEY WORDS: periodicals, media evolution, Khatlon region, perestroika, free thinking, professional 

advancement, creative school. 
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МУХТАССОТИ ЖАНРИИ РУБОИЁТИ БОБО АФЗАЛИ КОШОНӢ 
 

Маҳмадалиева М.Р. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Аз диди соҳибназарону донишмандон ва муҳаққиқону адабпажӯҳон Афзалуддини 

Кошонӣ, ки дар арсаи илму адабиёт бештар ба Бобо Афзал иштиҳор дорад, ҳамчун орифи шоир, 

ҳакими нуктадон ва донишманди маъруфи асрҳои ХII-ХIII эътироф гардидааст. Чунончи, Амин 

Аҳмади Розӣ қайд мекунад, ки «Садрулимома-л-ҷалла-л-фозил - Афзалуддин Муҳаммад афзали 

замон ва акмоли даврон буда, …аз ақсоми шеър бештар ба рубоӣ таваҷҷуҳ мефармудаанд» [5, с. 

1011]. Лутфалибеки Озар Бобо Афзалро дар авсофи «афзали фузалову урфи урафои замони худ» 

меситояд ва таъкид мекунад, ки «алҳақ фозиле гаронмоя ва орифе баланпоя» буда, «гоҳе табъи 

шарифи ҷаноби Мавлоно ба гуфтани шеър майл дошта, бештар ба рубоӣ моил буда» [1, с. 23-26]. 

Муҳаммадалии Табрезӣ менависад: «Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ на танҳо аз 

машоҳири шуарои эронии аҳди Ҳулокухон, балки ҳакимест баландпоя, муҳаққиқест гаронмоя» 

ва «ашъораш обдор, рубоиёти ҳакимонааш бисёр аст» [6, с. 212-213].  

Илова бар ба манобеи фавқуззикр, муҳаққиқон таъкид менамоянд, ки дар «назм ӯ яке аз ду 

се тан барҷастатарин асотиди рубоӣ буда» [10, с. 735], «файласуфест мубтакиру соҳибназар, ки 

дар ғолиби масоили ҳикмат роҳҳои тозае барои тавзеҳу тавҷеҳи матолиб дорад» [14, с. 10].  
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Аз ин хотир, дар такя ба андешаҳои муаллифони сарчашмаҳо ва муҳаққиқони осори 

Афзалуддини Кошонӣ, метавон гуфт, ки мо ӯро, пеш аз ҳама, бояд ба ҳайси як сӯфӣ ва шоири 

рубоисаро бишносем, зеро воқеан, ӯ дар сурудани ин навъи шеърӣ истеъдоди фавқулода зоҳир 

намудааст. Агар ба осори манзумаш назар андозем, мебинем, ки дар миёни анвои ашъораш 

жанри рубоӣ аз ҳама ҷиҳат афзалият дошта, муллифони сарчашмаҳои адабӣ низ аз ӯ ба хотири 

рубоиёташ бештар зикр ба миён овардаанд. Ба андешаи мо, сабаби ба рубоӣ бештар майл 

намудани шоир низ марбут ба маслаки тасаввуфии ӯ мебошад, зеро эҷоди ин жанри хурди шеърӣ 

ба баёни афкору андеша, аҳволи дарунии шоир, ошиқпешагӣ ва баррасии орои ирфонии ӯ 

мувофиқати том намудааст. 

Рубоӣ яке аз жанрҳои қадимтарини ғиноӣ буда, дорои имкониятест, ки дар зарфияти хеле 

маҳдуд, яъне дар чаҳор мисраъ, ҳассостарин ва нобтарин лаҳзаҳои ҳаёти инсонӣ ва муаммоҳои 

олами ҳастиро басо муҷазу муассир ба тасвир гирифта, зеҳну андешаи хонандаву шунавандаи 

худро ба масъалаҳои гуногуни одаму олам ҷалб созад. Аз ин хотир, ин навъи эҷоди бадеӣ на 

танҳо дар эҷодиёти шоирон, балки олимону донишмандон ва орифоне, чун Абӯалӣ ибни Сино, 

Умари Хайём, Абӯсайиди Абулхайр, Абдуллоҳи Ансорӣ, Авҳадии Кирмонӣ, Ҷалолуддини Балхӣ 

ва дигар аҳли илму маънӣ мақоми шоистаеро ишғол намуда, баҳри ифода намудани ҷаҳонбинӣ, 

афкори илмӣ, фалсафӣ ва иҷтимоии онҳо хидмат намудааст. Бояд гуфт, ки ғараз аз гуфтани рубоӣ 

барои шуаро танҳо баёни ҳасби ҳол ё ифодаи андешаву афкор набуда, балки бо истифода аз 

муассирии каломи мавзун ва хусусияти сайёрии ин жанр ғолибан тарғиб намудани андешаву ғоя 

ва тафаккури ахлоқии худ мебошад.  

Чуноне қаблан зикр намудем, дар миёни ашъори Бобо Афзали Кошонӣ аз рӯйи меъёри 

таносуби миқдорӣ рубоӣ дар ҷойи аввал қарор дорад ва ин ҳолат табиӣ ҳам ҳаст, зеро тавре 

ишора шуд, ҷиҳати ибрози эҳсосоти дарун ва воқеияти ҳоли орифон ин жанри шаклан мухтасару 

хушоҳанг хеле муносиб буд. Аз ин хотир, дар замони Бобо Афзал рубоӣ аз тарафи шуаро чунон 

истиқболи гарм ёфтааст, ки ҳатто адиберо пайдо кардан душвор аст, ки дар ин давр рубоӣ 

насуруда бошад. Бобо Афзал ҳам зимни анъаноти рубоисароии шуарои сӯфимашраби салаф дар 

ин навъи мустаъмалу пуртаъсири шеър муваффақона табъ озмудааст. 

Ҳарчанд аксари донишмандону муҳаққиқон, аз ҷумла Ҳерман Этте [18, с. 140], Ян Рипка 

[13, с. 319], Сайид Нафисӣ [12, с. 52-53], Забеҳуллоҳи Сафо [15, с. 427] ва дигарон иқтидори Бобо 

Афзалро дар эҷоди рубоӣ таъкиду тавсиф намудаанд, аммо, мутаассифона, рубоиёти ӯ то имрӯз 

аз назари донишмандон ва таҳқиқи мукаммали илмӣ дар канор мондааст.  
Вақте ба нусхаҳои чопӣ ва интишорёфтаи осори Бобо Афзал, аз ҷумла «Мусаннифоти 

Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ», «Матни комили рубоиёти Бобо Афзал» ё девони 
шоир муроҷиат мекунем, мебинем, ки теъдоди рубоӣ дар онҳо баробари ҳам нест. Масалан, 195 
рубоиёти вай дар «Мусаннифот»-и ӯ гирд оварда шудааст [2, с. 837-882; с. 837-882]. Дар китоби 
«Матни комили рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ» донишманди шинохтаи эронӣ Саид Нафисӣ 483 
рубоиро аз ин шоир ба чоп расондааст [4]. «Девони ҳаким Афзалуддин Муҳаммад Марақии 
Кошонӣ (Бобо Афзал)», ки бо кӯшиши Мустафо Файзӣ ва дигарон дар Кошон ба чоп расидааст, 
муштамили 686 рубоӣ аст, ки баъдан дар қисмати охири китоб муаллифон чун мулҳақот боз 4 
рубоии дигарро дарҷ намуда, бо ҳамин шумори онҳоро ба 690 расонидаанд [3].  

Дар иртибот ба мавзӯи фавқ китоби таҳиянамудаи Саид Нафисӣ ва хидмати ӯро дар муайян 
намудани теъдоди рубоӣ ва мураттаб сохтани маҷмӯаи рубоиёти шоир махсус қайд кардан лозим 
аст. Саид Нафисӣ дар мавриди миқдори рубоиёти Бобо Афзал ибрози назар намуда, дар нусхаҳои 
хаттӣ ба теъдоди гуногун сабт гардидани онҳоро зикр менамояд. Донишманди мазбур доир ба 
тарзи фароҳам сохтани маҷмӯаи рубоиёти Бобо Афзал ва муайян кардани миқдори рубоиёти 
шоир баҳс ба миён оварда, андешаҳои худро дар ин маврид бо истинод ва нақли қавл аз муаллифи 
«Арафот-ул-ошиқин» тақвият мебахшад, ки «аз вай ҷуз рубоӣ надида ва маҷмӯае аз рубоиёти ӯ 
шомили наздики понсад рубоӣ дидааст» [12, с. 52]. Чунонки мушоҳида менамоем, теъдоди дар 
китоби «Матни комили рубоиёти Бобо Афзалуддини Кошонӣ» муайянкардаи Саид Нафисӣ бо 
адади дар тазкираи «Арафот-ул-ошиқин» зикршуда, то андозае мувофиқат менамоянд. Бинобар 
ин, мо дар зимни пажӯҳиш маҷмӯаи мазкурро ҳамчун сарчашмаи асосии рубоиёти Бобо Афзал 
мавриди истифода қорор додем. 

Дар омӯхтани рубоиёти Афзалуддини Кошонӣ аввалин масъалае, ки пеш меояд, дақиқ 
сохтани интисоби рубоиҳо бар вай аст.  

Бояд гуфт, ки таъини дақиқи рубоиёти машкук ва интисоби онҳо бар Бобо Афзал ё 
шоирони дигар кори душвору мумтанеъ ва гоҳо ғайриимкон ба назар менамояд, зеро рубоӣ 
ҳамчун жанри сайёр маъруф буда, бархе рубоиҳое ҳастанд, ки дар девони бисёре аз шоирон ба 
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назар мерасанд. Муҳаққиқи варзида Б. Мақсудов ба чунин хусусияти рубоӣ ва мушкилии 
масъалаи мазкур ишора намуда, менависад: «Аслан, дар таърихи шеъри форсӣ-тоҷикӣ навъи 
рубоиро ба иллати кӯчакиву хотирмонӣ ва аксаран бидуни зикри тахаллус омаданаш, котибону 
нусхабардорон ба сайр андохтаанд. Рубоиёти бисёреро метавон дарёфт, ки дар шумули рубоиҳои 
Абӯсайиди Абулхайр, Бобо Афзал, Умари Хайём, шайх Аттор ва дигарон муштараканд ва ҳоло 
гӯяндаи аслии онҳоро ташхис додан амри маҳол аст» [11, с. 207].  

Ба ақидаи инҷониб, иллати душвории ташхиси рубоиёти машкуки Бобо Афзал дар 
махсусияти жанрии рубоӣ нуҳуфтааст, «зеро дар байни анвои назми форсӣ жанре нест, ки чун 
рубоӣ аз даҳон ба даҳон гузаштан, аз девоне ба девоне сайр кардан, ба зудӣ дар зеҳни шахс нақш 
бастан ва аз ӯ ба зеҳни дигаре интиқол ёфтан ва хулоса ҳамеша чун дарвешон дар сайру сафар 
будан дар ниҳоду сиришти он азалӣ бошад ва аз хусусияти мутамайизи жанрии он ба шумор 
равад» [9, с. 26-35].  

Рубоӣ жанрест, ки хостгоҳ ва маншаи сайру гетинавардиаш, пеш аз ҳама, эҷодиёти 
шифоҳии халқ буда, бо вуҷуди фарогирии мазмунҳои бикру баланд, забонаш содаву омиёна аст. 
Аз ин хотир, дар зеҳни хонандаву шунаванда зуд таъсир расонида, нақш мебандад ва аз даҳон ба 
даҳон гузашта, табиист, ки дар баробари интишор ёфтан, гоҳе ба тағйири баъзе вожаву мисраъҳо 
дучор мегардад. Аз лиҳози сохту таркиб низ рубоӣ гӯяндаро маҷзуби худ месозад, зеро шеъри 
кӯтоҳест, ки дар зарфияти маҳдуди он метавон ба осонӣ вижагиҳои сабку маъноии шоиреро 
тақлид кард. Барои далел рубоиҳоеро метавон зикр кард, ки ба якчанд шоир мансуб дониста 
шудаанд. Масалан, рубоии зерин ба нуҳ шоир нисбат дода мешавад:  

Чашме дорам ҳама пур аз сурати дӯст, 
Бо дида маро хуш аст, чун дӯст дар ӯст. 
Аз дидаву дӯст фарқ кардан на накуст, 
Ё ӯст ба ҷойи дида ё дида худ ӯст [17, с. 170]. 

Воқеан, вақте маҷмӯаи рубоиёти Бобо Афзалро варақ мезанем, ба рубоиҳое дучор меоем, 
ки онҳо дар осори матбӯи дигар рубоисароён низ ҷой дода шудаанд ва бархе аз Бобо Афзал 
набуда, моли дигарон аст. Чунончи, рубоии зер дар маҷмӯаи мураттабнамудаи Сайид Нафисӣ 
дида мешавад: 

Дар коргаҳи кӯзагаре рафтам дӯш, 

Дидам ду ҳазор кӯза гӯёву хамӯш. 

Ин кӯза ба он кӯза ҳамекард хурӯш, 

Ку кӯзагару кӯзахару кӯзафурӯш?! [4, с. 147]. 

Аз Хайём: 

Дар коргаҳи кӯзагаре рафтам дӯш, 

Дидам ду ҳазор кӯза гӯёву хамӯш. 

Ногоҳ яке кӯза баровард хурӯш: 

«Ку кӯзагару кӯзахару кӯзафурӯш?!» [7, с. 70]. 

Гарчанде рубоии мазбурро Саид Нафисӣ дар китоби «Матни комили рубоиёти Бобо 

Афзали Кошонӣ» дар байни 483 рубоие, ки мунташир намудааст, ҷой додааст, вале он мансуб ба 

ҳаким Умари Хайём мебошад ва дар ҳамаи нусахи маҷмӯи рубоиёти ӯ бо тағйири мисраи «Ин 

кӯза ба он кӯза ҳамекард хӯруш» дида мешавад [7, с. 70; 8, с. 89].  

Дар такяву истинод ба андешаҳои Усмон Назир, ки дар баробари вожаҳои «май», «шароб», 

«бода» ва ғайра вожаҳои «кӯза» ва «кӯзагарон»-ро аз ҷумлаи калимоти писандидаи Хайём 

мешуморад [16, с. 41], мо дар интисоби рубоии мазкур ба Хайём шакке надорем, зеро, воқеан, 

дар ағлаби рубоиёти ӯ калимоти марбут ба гилу кӯза ва кӯзагар ҳамчун ифодагари хилқату 

сиришт ва мояи инсон мавриди истифода қарор гирифтаанд. 

Аз рӯйи мазмун ва сабки сухангустарӣ низ наметавонад рубоии мазкур мансуб ба Бобо 

Афзал бошад, зеро дар он то андозае арҷгузорӣ ба модда ё хок чун унсури табиӣ мушоҳида шуда, 

оҳанги ҳасрат аз гузаронии умри одамӣ ба гӯш мерасад. Аммо Бобо Афзал қариб дар ҳама 

таровишҳои табъаш сухан аз ҷовидонагии рӯҳи инсон мекунад ва ба зоҳири вай ва аносири 

табиат чандон эътиное надорад. Чунончи, мегӯяд: 

Эй дил, чӣ хӯрӣ ғами ҷаҳон, шод бирав, 

Бишкан қафаси қолабу озод бирав. 

Гардест нишаста ҷисм бар домани ту, 

Доман бифишон зи хоку чун бод бирав [4, с. 163]. 

Бино бар далелҳои қайдшуда метавон гуфт, ки рубоии мавриди назар аз Бобо Афзал 

набуда, балки аз Умари Хайём аст.  
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Забон ва шеваи баёни Бобо Афзал содаву дилнишин буда, орифи шоир дар аксари 

рубоиёташ роҷеъ ба инсон ва моҳияти зиндагии ӯ, сирру асрори олам андеша меронад. Мутолиаи 

рубоиёти ӯ моро муътақид менамояд, ки Бобо Афзал на танҳо шоир, балки мутафаккири 

соҳибрайъ буда, аз улуми адабӣ, фалсафа, ирфон ва дину илоҳиёт огоҳии комил дорад. Мавриди 

зикр аст, ки гуфтаҳои Бобо Афзал нисбат ба ҷаҳони берун аз табиат, яъне ҷаҳони фаровоқеӣ ё 

рӯҳонӣ, хеле ҷолиби диққатанд. Шоир ба ақидаи тасаввуфии макону маркаби рӯҳ будани ҷисм, 

фанопазирии аҷсом, ба асли хеш пайвастани рӯҳ ва поку азалӣ будани он чунин ишора менамояд: 

Афзал, ки зи дидаҳо ниҳон хоҳад шуд, 

Дар дидаи аҳли дил аён хоҳад шуд. 

Гӯянд, ки кадхудои ин хона чӣ шуд? 

Чун кад биравад, чӣ монад? Он хоҳад шуд [4, с. 121]. 

Аз лиҳози сохтор ва истифодаи қофияву радиф, ки аз рукнҳои зарурӣ ва муҳассаноти осори 

манзум маҳсуб меёбад, рубоиёти Бобо Афзал ҷавобгӯ ба талаботи меъёрӣ буда, шоир дар 

қофиябандӣ ва истифодаи радиф тобеи анъанаи устувори шеъри классики пешин ва замони 

худаш аст. Аз 483 рубоие, ки дар маҷмӯаи таҳиянамудаи Сайид Нафисӣ фароҳам омадааст, 441-

тои он аз лиҳози қофиябандӣ хасӣ буда, ҳамагӣ 42 рубоӣ дар шакли қофиябандии тарона эҷод 

гардидааст. Қавофии рубоиёти Бобо Афзал зебову хушсадо афтода, дар баробари хушоҳангу 

лангардор кардани нутқ, бори муайяни ҳиссӣ мекашанд ва ба мазмуну мундариҷаи рубоӣ таносуб 

доранд. Дар эҷоди қавофии баъзе рубоиёт шоир такаллуф намуда, бо истифодаи моҳиронаи 

калимаҳои ҳамшакл маҳорати мазмунсозӣ ва маъниофарии худро зоҳир намудааст. Чунончи, дар 

рубоии зерин мушоҳида менамоем: 

Эй карда сари хеш пур аз кибру манӣ, 

Маълум намешавад, ки ту чанд манӣ? 

Эй хоҷа, манӣ макун, ки ту ҳамчу манӣ, 

Инсоф набошад манӣ аз қатра манӣ [4, с. 175]. 

Баҳри таъмини оҳанг ва таъкиду баррасии возеҳи афкору сухани манзум радиф низ нақши 

бебадале дорад. Дар маҷмӯъ 327 рубоии Бобо Афзал мураддаф аст. Радифи аксари рубоиёти 

шоир аз як калима, ки бештар феъл мебошанд, иборат аст (шавад, баранд, бошад, медонад, ояд, 

нигар, матарс, бош, мабош, бирав ва ғайра), яъне радифҳои содаанд. Дар рубоиёти шоир 

радифҳои мураккаби дукалимагиву секалимагӣ низ во мехӯранд (ман аст, ҳеҷ аст, хоҳӣ монд, 

дили туст, ту нест, мебояд шуд, чӣ кунам ва ғайра). Дарозтарин радиф дар рубоиёти Бобо Афзал 

панҷкалимагӣ буда, ҳамагӣ дар як рубоии ӯ ба чашм маресад: 

Афзал гилаҷӯ нашуд, наку шуд, ки нашуд, 

Лаб беҳудагӯ нашуд, наку шуд, ки нашуд. 

Миннаткаши чарх мешудӣ охири кор, 

Кори ту наку нашуд, наку шуд, ки нашуд [4, с. 121]. 

Аз нигоҳи сувари хаёл ва тазйини сухан рубоиёти Бобо Афзал обу ранг ва таровати хос 

доранд. Дар онҳо орояҳои лафзиву маънавӣ аз қабили талмеҳ, ташбеҳ, киноя, таҷнис, тазод, 

таҷоҳули ориф, ирсоли масал ва дигар саноеи бадеӣ фаровон ба назар мерасанд, ки ин мақола 

тавони баррасӣ ва таҳлили мукаммали онҳоро надорад. Шоир дар истифодаи санъатҳои бадеӣ, 

бахусус талмеҳ ва таҷнис, устодии худро нишон додааст. Метавон гуфт, ки корбурди зиёди 

талмеҳоти қуръонӣ ва ба ҳайси қофия кор фармудани санъати таҷнис дар рубоиёти Афзалуддини 

Кошонӣ яке аз вижагиҳои муҳимми шеваи нигориши ӯ дар ин жанри адабӣ маҳсуб мешавад. 

Чунончи: 

Аз бедирамӣ расида Исо ба фалак 

В-аз пурдирамӣ расида Қорун ба дарак. 

Гар аз сабаби мол касе беҳ будӣ, 

Инро ба фалак бурдиву онро ба самак [4, с. 148]. 

                                          *** 

Зинҳор, дило, роҳи Худо гир ба даст, 

Коре, ки ризои Ҳақ дар он нест, бад аст. 

Мапсанд ба кас он чи ба худ мапсандӣ, 

То рӯзи қиёмат назанӣ даст ба даст [4, с. 108]. 

Ҳамин тариқ, мавзӯи таҳқиқу баррасии махсусият ва мазмуну мундариҷоти рубоиёти Бобо 

Афзали Кошонӣ таҳқиқи амиқу густарда ва наққодонаеро тақозо дорад, ки ҳалли мусбати он дар 

шинохти дақиқтари эҷодиёти Афзалуддини Кошонӣ ва дигар суханварони адабиёти 

баландовозаи мо нақши муҳим мебозад. 
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МУХТАССОТИ ЖАНРИИ РУБОИЁТИ БОБО АФЗАЛИ КОШОНӢ 
 

Афзалуддини Кошонӣ, ки дар арсаи илму адабиёт бештар ба Бобо Афзал иштиҳор дорад, ҳамчун 

ориф, шоири рубоисаро ва донишманди маъруфи асрҳои ХII-ХIII эътироф гардидааст. Мақолаи мазкур 

перомуни шуҳрат, мухтассоти жанрӣ ва маҳорати рубоисароии Бобо Афзал баҳс менамояд. Муаллиф 

рубоиёти шоирро, аз лиҳози теъдод, мансубият, маҳорати корбурди қофия ва радиф, мавзӯъ ва мазмуну 

мундариҷа, ҷойгоҳ ва истифодаи бамавриди санъатҳои бадеӣ мавриди таҳқиқ қарор дода, саъй варзидааст, 

ки хусусиятҳои асосии ашъори ӯро бармало созад.  
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУБАИ БОБО АФЗАЛА КОШОНИ 
 

Афзалуддини Кошони, известный в науке и литературе под псевдонимом Бобо афзал, принаётся как 

выдвющийся мыслитель, поэт-сочинитель рубаи и ученый ХII-ХIII веков. Данная статья посвящена славе, 

жанровым особенностям и умению Бобо Афзала в сочинении рубаи. Автор, исследуя рубаи пота с позиции 

количества, принадлежности, умения в использовании рифмы и редифа, темы и содержания места и 
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GENRE FEATURES OF RUBAI BOBO AFZAL KOSHONI 
 

Afzaluddini Koshoni, known in science and literature under the pseudonym Bobo afzal, is recognized as 

an outstanding thinker, poet-writer of Rubai and scholar of the 12th-13th centuries. This article is devoted to the 

fame, genre characteristics and skill of Bobo Afzal in the composition of the rubaiyat. The author, examining the 

rubai of sweat from the standpoint of quantity, belonging, ability to use rhyme and redif, theme and content of the 

place and appropriate use of artistic techniques, makes efforts to identify the main properties of his poetry. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ ЛИРИКИ КАК 

ЛИТЕРАТУРНОГО РОДА 
 

Ятимов А.Р. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Слова лирика вытекает от греческого lуray (лира) - музыкальный инструмент под музыкой 

которого древние поэты исполняли свои стихи. Те творения, которые исполнялись, в 

сопровождении лиры наименовались «лирическими». Лирические произведения являются 

важным видом поэтического портрета – выражение эмоции. В отличие от эпоса и драмы, где в 

глубине образа лежит многогранное описание человека, его нравы в тяжёлых взаимоотношениях 

с людьми, в лирическом произведении перед нами полное и хорошее настроение 

общечеловеческого характера. Лирика – это род литературы, в котором мир осваивается 

эстетически как царство субъективный. Объект – внутренний мир человека. Содержание – 

переживание (мысли, чувства). Объективный мир в лирике – повод к переживанию или его 

существенный отпечаток. Основные ценности – духовные: благородство и сила мысли, культура 

чувств, богатство эмоций [1, с. 4-5]. 

Носители лирических переживаний: 

1. Лирический герой (не тождественен автору), прототип, герой – тип. читатель – согерой. 

2. Герой ролевой лирики – герой выступает другим по отношении к автору (особая речевая 

манера, отличающаяся от литературных норм). 

3. Поэтический мир. Художественная реальность является наглядно-зримым воплощением 

переживания. 

В лирике на первом плане единичные состояния человеческого сознания: эмоционально 

окрашенные размышления, волевые импульсы, впечатления, внерациональные ощущения и 

устремления. 

Предмет изображения в лирике – душевный мир человека. Содержательная идея: 

переживания (какого-то чувства, мысли, настроения). Жанром словесного высказыванья 

является монологом. Значение слова – олицетворяет состояние говорящего. Эмоциональная 

сфера человеческих эмоций, внутренний мир, путь воздействия. В эпосе и драме пытаются 

выявить общие закономерности, в лирике – единичные состояния человеческого сознания. 

Эмоционально окрашенное рассуждение – временами внешне бывают не эмоциональнее. 

Это лирическая устремлённость. Лермонтов «И скучно, и грустно…» Взволнованность, 

ораторские обращения в лирике декабристов. Ощущения – тоже может быть субъектом 

лирического текста. 

Нерассудочные ощущения и направленность. Уникальность, хотя и есть компонент 

абстракции для передачи своих мыслей современникам. Совмещение со временем, возрастом, 

душевными переживаниями. Как жанр литературы лирика важна всегда. 

Лирическое стихотворение по идее – это миг человеческой внутренней жизни, её портрет, 

поэтому лирика в большинстве случаев пишется в настоящем времени, в противоположность от 

эпоса, где стоит во главе прошедшее время. Главное средство порождение образа-переживания 

в лирике интерпретируется слово, эмоциональный оттенок речи, в котором душевный порыв 

становится для нас реалистичным. Поэтической речью являются: лексика, синтаксис, интонация, 

ритмика, звучание [2, с. 7-8]. 

Лирическое воодушевление – клубок духовного мира человека. Лирика представляет с 

собой разговор о красоте, воплощение идеалов человеческой жизни. В лирике может быть 

https://www.bukinistu.ru/epos-kak-rod.html
https://www.bukinistu.ru/drama-kak-rod.html
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комизм, гипербола, пародия, преувеличение, но основное ядро лирических стихотворений все-

таки принадлежит к другому аспекту. Особенность лирического жанра: как можно короче и как 

можно полнее. 

В лирических произведениях на первом месте стоит единичные состояния человеческого 

сознания. В лирике событийный ряд изображается безмерно скудно, а иногда и вообще не 

описывается. Лирика изображает эмоциональное состояние человека. Лирика устремляется 

главным образом к малой форме. Лирическое произведение чаще всего имеет стихотворную 

форму. Лирика бывает описательной, повествовательной и медитативной (размышление). 

Поэтическим персонажем называют носителя переживаний в лирическом произведении. 

Лирический герой не только тесно связан с автором, но и в большинстве случаев является 

неотделимым от него. 

Лирика - литературный род, выражающий мышление, эмоции и переживания человека, 

побуждающий у читателя/слушателя иллюзию сопереживания и тяготеющий к стиховой форме. 

Согласно теории Веселовского, лирика ведет свое от обрядового хора, как и другие роды 

литературы, это объяснение считается недостаточным, т.к. существовали и трудовые и бытовые 

песни. 

Платон назвал лирику простым повествованием в противоположность подражанию, 

которое осуществляется в драме, эпос же смешивает и то и другое. Аристотель всю поэзию 

считал подражанием, но один из трех способов подражания определял по-платоновски: это такой 

способ, когда автор определяется самим собой и не меняется. 

В лирике на первом плане единичные состояния человеческого сознания: эмоционально 

окрашенные размышления, волевые импульсы, впечатления, внерациональные ощущения и 

устремления. Если в лирическом произведении обозначается какой-либо событийный ряд, то 

весьма скупо без сколько-нибудь тщательной детализации. Каспаров ищет сюжет везде, но это 

очень спорно, традиционно считается, что в лирике его нет [3, с. 9-13], оно не столько обозначено 

словами, сколько выражено. Только в лирике система художественных средств, всецело 

подчиняется раскрытию цельного движения человеческой души. 

Лирическая эмоция – клубок, квинтэссенция (основа) душевного опыта человека. 

Гинзбург: «лирика – «самый субъективный род литературы, она, как никакой другой, устремлена 

к общему, к изображению душевной жизни как всеобщей» 4. В основе – душевное состояние, 

результат. Лирическое чувство встает как присуще выразитель речи искусства завершения и 

воззвания того, что испытано. 
Лирика не уединяется в духовной жизни людей, их психологии как таковой. Лирика – 

художественное освоение сознания и бытия (Поспелов). Таковы философские, пейзажные, 
гражданские стихотворения. Лирике система художественных произведений коренным образом 
подчинена разгадыванию гармонии побуждения людской души. Эмоции и тревоги, 
воспроизводимые лирически, ярко отличается от злободневных душевных порывов. Эмоция в 
лирике – это некая выражения душевного искусства человека. Как говорил Гинзбург, лирика 
является самым субъективным родом литературы. В основе лирического произведения лежит 
переживание, которое представляет собой результат художественного преображения чувства, 
испытанного человеком в реальной жизни. Лирику неизменно привлекают состояния души, 
которые знаменуют сосредоточенность человека на реальности, внешней ему. Для лирики 
свойственно художественное освоение не только сознания, но и бытия. Такими являются 
пейзажные, философские и гражданские стихотворения. Лирика главным образом тяготеет к 
малой форме 4. Несмотря на то, что существует жанр лирической поэмы, в которой 
переживания воссоздаются в их симфонической многоплановости (например, «Поэма конца» М. 
Цветаевой, «Про это» Маяковского), в лирике преобладают произведения, имеющие небольшой 
объем. Сельмаг в работе «Заметки о лирике» обозначил принцип таких произведений: «как 
можно короче и как можно полнее». Лирические тексты, устремленные к максимальной 
компактности, подобны афоризмам и пословичным формам. Состояния сознания в лирике 
воплощаются по-разному: открыто и прямо, в исповедальных монологах, задушевных 
признаниях (например, стихотворении Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…»); косвенно, в 
виде изображения внешней реальности (описательная лирика, в первую очередь пейзажная); в 
виде небольшого рассказа о каком-либо событии (повествовательная лирика). Практически в 
любом лирическом произведении есть медитативное начало. Медитация (размышление) – это 
психологически напряженное, взволнованное раздумье о чем-либо. Индифферентность тона, 
лояльность противоположны с лирикой, здесь речь исполнена выразительно, образно, она 
является ключевой и концентрирующим началом. В большинстве своем лирическое 
произведение имеет стихотворную форму, а яркость речи сближает искусство лирики с музыкой. 
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В филологии существует несколько типологических картин лирики. Лирические 
произведения различаются по своей тематике: гражданская, например, М.Ю. Лермонтов 
«Прощай, немытая Россия». А.А. Блок «Россия». О. Мандельштам «Полночь в Москве»; 
философская Ф.И. Тютчев «Фонтан», «Дар напрасный, дар случайный» А.С. Пушкин; пейзажная 
Ф.И. Тютчев «Осенний вечер», А.А. Фет «Снега», С.А Есенин «Белая береза»; политическая Ф.И. 
Тютчев «Наполеон»; любовная А.А. Пушкин «Я вас любил», Н.А. Некрасов «Так это шутка? 
Милая моя...». Но необходимо иметь в виду, что лирические произведения по большей части 
являются многогранным, так, как в одном настроении автора могут парироваться различные 
причины – мотив дружбы, любви, гражданские страсти. Представляют несколько лирических 
жанров. Одним из них является ода (песня) – форма в котором прославляется какое-либо 
существенный факт, явление либо важное историческое лицо. Особое развитие этот жанр 
получил в классицизме. Еще одним жанром лирики является песня. Этот стиль может относиться 
также и к эпическому (величественному) жанру. Для песни типична суетность, в ее основе лежат 
душевные переживания автора или героя. Элегия – это жанр романтической поэзии, грустные 
раздумья автора о судьбе, о жизни, о своем месте в мире. Послание – лирический жанр, не 
связанный с какой-либо определенной ценности. Оригинальной рубежом послания является 
направленность к кому-то. Еще одним лирическим жанром является сонет, лирическое 
стихотворение, которое характеризуется жесткими требованиями к форме. Сонет должен 
состоять из 14 строк. Различают английский сонет и французский сонет. Эпиграмма (острота, 
насмешка) – это короткое стихотворение, в котором высмеивается либо в юмористической 
форме представляется какое-либо отдельное лицо. Сатира (юмор, пародия), это развернутое по 
объему и по масштабу изображаемого стихотворение, в котором, как правило, высмеиваются 
социальные недостатки. Для этого жанра характерен гражданский энтузиазм. Часто 
сатирический жанр относят к эпическому виду. Современные исследователи сходятся на том, 
что если в эпосе и драме объектом изображения являются всякого рода стороны жизни и 
человеческого бытия, а авторское сознание как бы растворено в художественном строе 
произведения, в системе образов, то в лирике авторское сознание выступает открыто, хотя 
формы его проявления могут быть многосторонней. 

Другой специфической особенностью лирики является то, что «человек присутствует в ней 
не только как автор, не только как объект изображения, но и как его субъект, включенный в 
эстетическую структуру произведения в качестве действенного ее элемента» [4, с. 7-9]. 

Результатом этого оказывается с концентрированность лирики на задушевном состоянии, 
переживании человека. Ее характеризует открыто эквивалентное отношение автора к 
выражению, краткость поэтической мысли и чувства. Известно, что фраза в стихотворении 
«нагружено» больше, чем в прозе, а значение его всегда шире раскрепощённо явного смысла. 
Поэтическая сущность содержания лирического произведения создает и звучание слов, их 
расположение в строке, равномерная градация. Гармония настроения и речи в лирике - без 
сомнения ее эстетического воздействия на читателя. 

Лирика обладает необыкновенным воспитательским атрибутом: она способна 
стимулировать эмоционально-нравственные возможности учеников. Почему можно с 
уверенностью говорить об этом? Нынешние психологи, основываясь на открытом И.П. 
Павловым действии слова как реального раздражителя, приходят к выводу, что художественное 
произведение способно вызвать у человека такое же внутреннее психологическое положение, 
какое вызывают подлинные события. В самом деле, каждый человек может, вероятно, 
припомнить минуты, когда чувства, выраженные в стихотворении, вдруг совпадали его 
собственными или становились ими. Однако это сходство писателя-творца и читательского 
чувство происходит не всегда. Одному человеку, даже если он открыт «всем впечатленьям 
бытия», никогда не доведется испытать в жизни всего разнообразия человеческих переживаний 
и эмоциональных состояний, которые можно найти в поэтических произведениях. Зрелый 
читатель обладает немалым эмоциональным опытом. У школьника нет этой практики. Поэтому, 
встретившись в стихах с «чужими», не пережитыми лично чувствами, он иногда проходит мимо 
них, и в этом случае никакого педагогического и эстетического воздействия поэзия на него не 
оказывает. Отсутствие у ребят дара сопереживания, эмоциональная глухота и невнимание к 
чужому внутреннему миру становятся препятствием в восприятии лирики. Поэтому при работе 
над поэтическими произведениями наряду с решением образовательных и воспитательных задач 
нельзя не заботиться о развитии, у учащихся способности к выражению сочувствия. 

Как же выработать в учениках интерес разделять, выражать сочувствие, художественно 
испытывать удовольствие при чтении стихов? Это достигается с течением времени. От учителя 
требуется много выдержки и душевной осторожности, чтобы сделать познание лирики 
школьниками развитием деятельного, творческого, активного познания самой поэзии и жизни, 
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отраженной в ней. В этих целях требуется, первым делом, основываться на фантазию учащихся, 
стимулировать их к ассоциативному мышлению и чувствительности. 

Чтобы лирическое произведение произвело впечатление на учеников, оно должно быть 
хорошо прочитано. Как правило, стихи читаются в классе (учителем, подготовленным учеником, 
артистом в записи на грампластинке или магнитофоне). 

Обычно чтение оказывает сильное впечатление. Даже если ученики не все понимают в 
художественном содержании стихотворения, они почти сразу эмоционально реагируют на его 
ритм, мелодию. Часто их поражает образность, необычность в выражении переживания. После 
чтения нужна «минута молчания» - та пауза в уроке, когда ученик еще находится во власти 
эмоции, когда он внутренне, интуитивно воспринимает тот слой лирического текста, который 
доступен его непосредственному человеческому и читательскому опыту. И лишь после этого 
наступает пора анализа. 
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ОМӮЗИШИ АСАРҲОИ ЛИРИКӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ЛИРИКА ҲАМЧУН ҶИНСИ АДАБӢ 
 

Муаллиф дар ин мақола хусусиятҳои лирикаро ҳамчун як намуди адабӣ таҳлил мекунад. Ҳадафи 
омӯзиши матн, тафовути он аз эпос ва драма, ҳам аз ҷиҳати табиати бадеӣ ва ҳам аз ҷиҳати таъсири эҳсосӣ 
ба хонанда мавзӯи меҳварии мақоларо дар бар мегирад. Муаллиф таъкид медорад, ки самимият ва баёни 
тафаккури шоирона яке аз хусусиятҳои хоси лирика мебошад. Муассиртарин вокуниши ҳассос аст, ки 
ҳангоми хондани шеър дар рӯҳи хонанда ҳосил мешавад. Осори ғиноӣ ва масусан лирикаи классикии рус 
- унсури эҳсосбарангез буда, ҷанбаи ақлонӣ дар вай заифтар аст. Ба таври дигар, лирика ва ба вижа лирикаи 
ҳаёт аз назари он ки дорои отифату эҳсосоти баланди инсонист, онро метавон ҷону ҷавҳври куллияи 
ашъори манзум қаламдод кард. 

КАЛИДВОЖАҲО: хусусияти умумӣ, жанр, нутқи шоирона, хушоҳангӣ, сохтори бадеӣ, ҳудуди 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ ЛИРИКИ КАК 
ЛИТЕРАТУРНОГО РОДА 

 

В данной статье анализируется особенности лирики как литературного рода. Цель изучения лирики, 
её отличие от эпоса и драмы, как своей художественной природой, так и характером эмоционального 
воздействия на читателя. Искренность и выражения поэтического мышления является одним из главных 
специфических особенностей лирики. В наибольшей степени оказывает влияние тот чувствительный 
отклик, который производит в душе читателя при чтении стихотворения. Русская классическая лирика – 
эмоциональный элемент преобладает над рассудком; чувствительность. Лирика есть жизнь и душа всякой 
поэзии. 
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THE STUDY OF LYRICAL WORKS AND THE PECULIARITIES OF LYRICISM  
AS A LITERARY KIND 

 

This article analyzes the features of lyrics as a literary genre. The purpose of the study of lyrics, its 
difference from the epic and drama, both by its artistic nature and the nature of the emotional impact on the reader. 
The sincerity and expression of poetic thinking is one of the main specific features of the lyrics. The most important 
influence is the sensitive response that produces in the reader's soul when reading a poem. Russian classical lyrics-
the emotional element prevails over the mind; sensitivity. Lyrics are the life and soul of all poetry. 
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ВОСИТАҲОИ ТАСВИРИ БАДЕӢ ДАР АШЪОРИ ҚОРӢ АБДУЛЛО 
 

Қодиров Д.С. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 

Мирсаидов Б.Т. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Қорӣ Абдулло аз зумраи суханварони номвари охирҳои асри XIX ва нимаи аввали асри 

XX Афғонистон буда, дар радифи уламо ва шуарои пешқадами ин сарзамин қарор дошт. Қорӣ, 

пеш аз ҳама, бо осори мондагори бадеии хеш дар пешрафт ва тараққии адабиёти пешқадами 

Афғонистон хидмати арзишманде анҷом дода, дар тарбият ва рушди маънавии арбобони илму 

адаби ин кишвари ба Тоҷикистон ҳамҷавору муштаракфарҳанг саҳми шоиста гузоштааст. Бо 

вуҷуди он ки мероси бадеии ӯ дастраси аҳли завқу таҳқиқ будааст, роҷеъ ба эҷодиёти ӯ то кунун 

як тадқиқоти комил бо фарогирии хусусиятҳои эҷодӣ, корбурди воситаҳои бадеӣ ва луғавӣ аз 

назари нақди адабӣ таълиф нагардидааст. Муаллифони баъзе аз рисолот ва мақолоти илмӣ дар 

аснои ёдоварӣ аз адабиёти солҳои 20-30-юми Афғонистон дар қатори дигар суханварон аз Қорӣ 

Абдулло низ ёдовар шуда, ба зикри ном ва маълумоти мухтасари умумӣ қаноат варзидаанд. 

Аввалин муҳаққиқе, ки дар хусуси рӯзгор ва мероси адабии Қорӣ Абдулло бо овардани чанде аз 

ғазалҳои ӯ маълумот додааст, муаллифи китоби «Муосирини суханвар» Мавлавӣ Хаста мебошад 

[4]. Адабиётшиноси дигари афғон Муҳаммад Усмони Сидқӣ дар китоби «Сайри адаб дар 

Афғонистон» танҳо бо зикри номи Қорӣ Абдулло иктифо карда, чунин менигорад: «... чанде аз 

шуарои номдор монанди Мустағнӣ, Қорӣ, Бетоб, Шоиқ мавзӯоти миллӣ ва иҷтимоиро ба назм 

даровардаанд» [5, с. 15]. Аз таҳлили таҳқиқоти анҷомдода дар Афғонистон метавон хулоса кард, 

ки мақоми Қорӣ дар фарҳангу адаби ин сарзамин то ба имрӯз ба таври мушаххас рӯшан нест. 

Мо тасмим гирифтем, ки дар ин мақола мухтасаран оид ба корбурди воситаҳои тасвири 

бадеӣ дар заминаи ашъори ин шоири ширинкалом чанде аз мулоҳизаҳои худро баён намоем. 

Шоир аз воситаҳои тасвири бадеӣ – санъатҳои балоғӣ ба тарзи моҳирона дар мақоми сухан 

истифода намудааст, ки аз тозахаёлии шоир дарак медиҳанд.  

Қорӣ барои барҷаста, таъсирбахш ва дилнишин тасвир кардани лавҳаҳои гуногуни 

зиндагӣ, бештар аз ҳама, санъати ташбеҳро дар ашъораш ба кор будааст: 

Дидае нест, ки чун оина ҳайрони ту нест, 

Хотире нест, ки чун зулф парешони ту нест [3, с. 57]. 

Дар ин байт шоир дидаро ба оина ва хотираро ба зулфи парешон нисбат дода, як шоҳбайти 

ошиқонаеро офаридааст. 

Дар ашъори Қорӣ санъати муболиға низ мақоми намоёнро ишғол мекунад. Шоир баъзан 

дар тасвир ва ситоиши шайъ аз ҳадди табиӣ ва аслӣ баромада, онро муболиғаомез манзури 

хонанда мекунад. Чунончи, шамшер кашидани абруи ёр, дар дил шикастани нишон тавассути 

мижгон ба ин тариқа тавсиф шудааст: 

Абруи ту шамшер кашад бар сарам аз ноз 

Мижгон шиканад бар дилам аз ғамза нишонро [3, с. 33]. 

Дар байте шоир аз рехтани ашки чашмонаш, ки гӯё дар доманаш маъдани Бадахшонро 

ҷамъ кардааст, иғроқомез чунин гила мекунад: 

Ба ёди лаъли ту хунам зи дида чандон рехт, 

Ки шуд ба домани ман маъдани Бадахшон ҷамъ [3, с. 142]. 

Қорӣ инчунин дар корбурди санъати истиора маҳорат дорад. Чунончи, истиораҳои 

анъанавии бути айёр – соҳибҷамол; хусрави ховар – офтоб, лаъли ширин – лаб дар ашъори шоир 

ба чунин тарз истифода шудаанд:  

Чун хусрави ховар саҳар аз шарқ баромад, 

Ногоҳ зи дар он бути айёр даромад [3, с. 285]. 

Ё ки: 

Лаъли ширинаш даҳони ғунча аз як ханда баст, 

Чашми шӯхаш хаста кард аз як нигаҳ бодомро [3, с. 43]. 

Дар ашъори шоир санъати талмеҳ низ ба таври вофир корбаст шудааст. Қорӣ дар ғазалиёту 

қасоидаш ба бисёре аз воқеоти таърихӣ, қиссаву афсонаҳо, ривоёти куҳани асотириву динӣ ва 

таърихӣ ишора кардааст. Фарзан, ӯ ба дунёгардӣ ва фатҳу музаффариятҳои Искандар чунин 

ишора менамояд: 

Сикандар ин қадар дунболи Хизр охир чӣ мегардад? 

Аз он хат ҷустуҷӯ мекард оби зиндагониро [3, с. 28]. 
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Ё ки дар байте ба гум шудани ангуштарини Сулаймон, яке аз пайғамбарон чунин ишора 

намудааст: 

Сохт беному бенишон охир 

Лаълат ангуштари Сулаймонро [3, с. 99]. 

Шоир аз санъати тазод ва муқобала дар ашъораш низ хеле устодона истифода бурдааст. 

Чунончи: 

Ҳар кас зи ту гул ҷудо нишинад, 

Хор аст баҳри кӣ нишинад? [3, с.91].  

Яке аз санъатҳои бадеии дигар, ки Қорӣ дар ашъораш ба касрат истифода намудааст, 

санъати суолу ҷавоб мебошад, ки воситаи хубест барои ифодаи эҳсосоти қалбии қаҳрамони 

лирикӣ: 

Гуфтамаш: дар назарат маънии инсон чӣ бувад? 

Гуфта будӣ ба дили чанд тан аз доное. 

Гуфтам: аз файзи кӣ офоқ дурахшон шуда? Гуфт: 

Сар зад аз машриқи мо меҳри ҷаҳонорое... [3, с. 281]. 

Шоир ба ғайр аз санъатҳое, ки номбар кардем, аз санъати тазмин низ истифода бурдааст. 

Қорӣ барои тақвияти фикри хеш дар ашъораш аз шоҳбайт ва мисраъҳои барҷаставу хушоянди 

шоирони пешин ва ҳамасронаш муносиби аҳвол ба маврид истифода бурдааст. Устодии ӯ дар ин 

санъат аз он маълум мегардад, ки дар баробари овардани шоҳбайте ё мисрае, пеш аз овардани он 

санъаткорона тахаллуси он шоирро зикр мекунад. Масалан, як байти Бедилро Қорӣ бо истифода 

аз ин санъати бадеӣ чунин меорад: 

Раҳ мадеҳ Қорӣ ба худ ғафлат, ки Бедил гуфтааст, 

«Одамӣ гар андаке ғофил шавад, хар мешавад» [3, с. 122]. 

Қорӣ инчунин дар санъати киноя, яъне маънои зид ва мухолифро қасд карда гап задан 

маҳорати олӣ дорад. Дар байти зер шоир ба он ишора мекунад, ки дар ҷое, ки лаби лаъли ёр 

бошад, ҳоҷат ба ҷоми Ҷам нест. Ҷоми Ҷам ҳамон пиёлаи афсонавии Ҷамшед аст, ки гӯё дар он 

тамоми ҷаҳон менамудааст, ки ин ҷо киноя аз ҷоми май мебошад: 

Ба комам чун майи лаъли ту бошад 

Сари савдои Ҷоми Ҷам надорам [3, с. 149].  

Ё ки:  

Ба дарди ҳиҷри ту афтода зору ранҷурам 

Табиби ман қадаме ранҷа кун ту бар болин [3, с. 278].  

Забони назм аз забони гуфтугӯйӣ куллан тафовут дорад. Дар он баъзан меъёрҳои 

грамматикӣ риоя намешаванд. Шоир дар шеър танҳо шореҳи воқеаву ҳодисаҳо набуда, балки 

суханофарин аст. Дар ин маврид дар суханофаринии шоир каломи шоирона (поэтизмҳо) нақши 

муассир мебозанд. Махсусияти ин қабати луғатро профессор Б. Камолиддинов чунин нишон 

медиҳад: «Ба мисоли ҳамин суханҳои образноки шоирона, ё поэтизмҳо, аз қабили «зуҳраҷабин», 

«нозукхиром», «саманбаногӯш» ва ғайра хоси услуби забони назм буда, дар гуфтугӯ ва дар 

услуби планӣ истеъмол намешавад» [2, с. 21].  

Чунончи, симинбадан: 

Сарве чу ӯ надидам симинбадан саропо, 

Кардам ба ҳадде таъмин сайри чаман саропо [3, с. 40]. 

Ё ин ки, симандом: 

Ҳар ки бинад дар хиром он сарви симинандомро 

Медиҳад аз каф инони тоқату оромро [3, с. 43]. 

Шоир барои тақвияти даъвои худ баъзан аз зиндагии иҷтимоӣ, аз таҷриба ва амалияи ҳаёти 

шахсӣ далел ва масале меорад. Қорӣ бо ин роҳ дар ашъори худ аз санъати ирсол-ул-масал ё 

тамсил кор мегирад. «Ирсоли масал хусусан дар шеъри намояндагони сабки ҳиндӣ бисёр дида 

мешавад. Онҳо бештар мисраи дуюми байтро ба тарзи ҳикмат ва масал меоранд, ки барои 

тасдиқ ва тақвияти фикре, ки дар мисраи аввал баён ёфтааст, хизмат мекунад» [1, с. 111]. Аз 

ҷумла, мо ин тарзи суханро дар ашъори Қорӣ Абдулло мушоҳида карда метавонем. Чунончи: 

Ба ошноии бегона эътимод хатост, 

Ки гар ба табъ баробар бувад, бародар нест [3, с. 74].  

Санъатҳои бадеие, ки мо дар мақола мухтасаран мавриди баррасӣ қарор додем, аз маҳорати 

баланди сухангустарии шоир ва сабку салиқаи хосси эҷодии ӯ шаҳодат медиҳад. Шоир бо 

корбурди бамавриди анвои санъатҳои бадеӣ таъсирбахшии суханашро таъмин намудааст.  
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Ҳамин тариқа, аз таҳлили абёти фавқ бармеояд, ки Қорӣ зимни тасвири ҳодиса ва воқеаҳои 

таърихӣ, қиссаву афсонаҳо ва ривоёти куҳани асотириву динӣ, мавзӯъҳои иҷтимоӣ ба санъатҳои 

лафзӣ ва маънавӣ муроҷиат намуда, образҳои дилчасп ва мутадовил офаридааст. Натиҷа ҳамин 

аст, ки ашъораш имрӯз вирди забони мардуми Афғонистон мебошад.  
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ВОСИТАҲОИ ТАСВИРИ БАДЕӢ ДАР АШЪОРИ ҚОРӢ АБДУЛЛО 
 

Дар ин мақола муаллифон воситаҳои тасвири бадеиро дар заминаи ашъори шоири охирҳои асри 

XIX ва нимаи аввали асри XX Афғонистон Қорӣ Абдулло мавриди баррасӣ қарор дода, ба хулоса меоянд, 

ки шоир аз санъатҳои лафзӣ ва маънавӣ дар ашъораш ба мақсадҳои муайяни услубӣ ва эҷодӣ истифода 

намудааст. Санъатҳои бадеӣ, чун ташбеҳ, истиора, муболиға, талмеҳ, таҷнис, киноя ва ташхис каломи 

шоирро мухайял намуда, таъсирбахшии ашъорашро таъмин намудаанд. Дар мақола нақши муассири 

санъатҳои бадеии мазкур дар заминаи куллиёти Қорӣ Абдулло таҳлил ёфтаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: ташбеҳ, муболиға, киноя, ашъор, шоир, иғроқ, истиора, ташхис. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Қодиров Дилшод Сайдаллоевич, номзади илмҳои 

филологӣ, декани факултети лингвистика ва иртиботи байнифарҳангии ДДД. Тел.: (+992) 93-133-07-77;   

e-mail: kodirov_8080@mail.ru  

Мирсаидов Баҳром Тоҳирович, номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи адабиёти муосири 

тоҷики ДДХ ба номи академик Бобоҷона Ғафуров, директори Китобхонаи вилоятии ба номи Тошхоҷа 

Асирии вилояти Суғд. Тел: (+992) 92-723-47-37. 
 

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПОЭЗИИ КАРИ АБДУЛЛО 
 

В данной статье авторы, изучив средства художественной выразительности, использованные в 

стихах афганского поэта конца XIX века и первой половины ХХ века Кари Абдулло, пришли к выводу, 

что поэт в своих творениях в конкретных стилистических и творческих целях применил словесные и 

духовно-нравственные методы и приёмы. Применённые литератором тропы и стилистические фигуры 

художественной речи выразительности - аллегория, метафора, гипербола, аллюзия, омонимия, ирония и 

олицетворение придают его стихам яркость, усиливают её воображение и эмоциональное воздействие. В 

статье подвергнута анализу воздействующая роль указанных средств художественной выразительности в 

полном собрании сочинений Кари Абдулло. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аллегория, гипербола, намёк, поэзия, поэт, преувеличение, иносказание, 
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MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION IN THE POETRY OF QARI ABDULLO 
 

In this article, the authors, having studied the means of artistic expression used in the poems of the Afghan 

poet of the late XIX century and the first half of the XX century, Qari Abdullo, came to the conclusion that the 

poet in his works used verbal and spiritual and moral methods and techniques for specific stylistic and creative 

purposes. the tropes and stylistic figures of artistic speech of expressiveness used by the writer-allegory, metaphor, 

hyperbole, allusion, homonymy, irony and personification give his poems brightness, enhance their imagination 

and emotional impact. the article analyzes the influencing role of these means of artistic expression in the complete 

works of Qari Abdullo. 

KEY WORDS: allegory, hyperbole, hint, poetry, poet, exaggeration, narration, personification.  

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Qodirov Dilshod Saidalloevich, candidate of philological 

sciences, dean of the faculty of linguistics and intercultural communication of the DSU. Phone: (+992) 93-133-

07-77; e-mail: kodirov_8080@mail.ru 

Mirsaidov Bahrom Tohirovich, candidate of philological sciences, assistant professor of the department of 

Tajik modern literature of the KhSU named after academician Bobojon Gafurov, Director of the Toshkhoja Asiri 

regional public library of Sughd region. Phone: (+992) 92-723-47-37. 

 

 



39 

 

ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ТАҲАВВУЛИ ЖАНРИ ҚИТЪА 
 

Ёрмуҳаммадзода Ш. 

Маркази таълимию методии назди Вазорати маоиф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Дар мавриди пайдоиши қитъа ва таҳаввули он дар адабиёти классикии форсу тоҷик 

адабиётшиносони ватанию хориҷӣ андешаҳои мухталифе баён намуда, аз тафовут ва шабоҳати 

он бо дигар навъҳои шеърӣ изҳори ақида намудаанд. Қисме аз адабиётшиносон онро порае аз 

қасида мешуморанд ва аз ин рӯ, пайдоиши онро аз маҳали пайдоиши қасида меҷӯянд: «Маншаъ 

ва мавлуди қасида сарзамини Ҳиҷоз аст ва умри он ба наздики ду ҳазор сол мерасад, бинобар ин, 

маншаъ ва мавлуди қитъа бо қасида тафовуте надорад ва умри он ҳам каме камтар аз қасида 

тахмин зада мешавад, метавон ҳадс зад, ки пас аз ду-се қарн қитъа аз қасида ҷудо шуда ва роҳи 

дигаре паймудааст» 5, с. 14. 

 Бо мақсади рӯшан гардидани мавзӯъ зарур мешуморем, ки пайдоиши жанри қитъаро дар 

адабиёти араб аз назар гузаронем. Мутахассисони шеъри араб пайдоиши қитъаро дар адабиёти 

қабл аз исломии он медонанд. И.М. Филштинский менависад: «Сохтори ду шакли назми асосии 

араб, аллакай, пеш аз давраи ислом худ аз худ ба вуҷуд омада буданд: шеърҳои ҳаҷман на он 

қадар калон то 10-12 мисраъ-қитъа ё ин ки муқаттаа (таҳтуллафзӣ: тика, порча) ва достонҳои на 

он қадар калон ба андозаи 50-100 мисраъ – қасида. Қитъа – шеъри на он қадар калонест, ки як 

мавзӯъ ва шакли сода дорад – асари мустақил аст ё ин ки порае аз достонҳои ҳаҷман калон» 4, 

с. 46-47. 

Арабшиносон И. Голдсидер, М. Годфруа – Демобин ва И.М. Филштинский пайдоиши 

қитъаро ба ашъори ҳаҷвии то исломӣ нисбат додаанд. Шоирон қудрати тавонои ҳаҷвгӯӣ 

доштаанд, ки пеш аз шурӯи ҷанг, душманро бо суханони тези обдор таҳқир карда, лаънат 

мехондаанд. Таъсири ин суханҳо аз шамшер ҳам бурротар будааст. Бештар дар ин гуна шеърҳо 

тарсуии душман, хассисии ӯ, фиребгарӣ ва бевафоияш инъикос меёфтаанд. Қитъаҳои ҳаҷвии 

суруда ва сӯи душман ироъакардаи шоирон солҳо дар ёди одамон мемондаанд 4, с. 47. 

Тавассути қитъаи ҳаҷвӣ танқид кардани душман ҳангоми рӯ ба рӯ омадан расми ҷанг будааст. 

Ғолибият дар сухани мавзун ва ҳаҷви тез ва нешдор ҳам пирӯзӣ ба ҳисоб мерафтааст.  

И.М. Филштинский менависад, ки шоирони ҳиҷогӯ, яъне қитъасаро эътибори калон 

доштанд. Дар лашкаркашиҳо онҳоро ҳамроҳ мегирифтанд, аз ғаниматҳои бадастоварда ба онҳо 

низ медоданд. Ҳиҷо, дар шакли қитъа дар давраи хилофати араб ҳам жанри дӯстдошта ба ҳисоб 

мерафт. Ин навъи шеър дар эҷодиёти шоири маддоҳи дарбори умавиён Алахтал зиёд аст, ки ба 

муқобили душманони сулола равона карда шудаанд. Шоири ҳиҷосаро дар танқиди душманон 

озод буд. Ҳақиқат ба эътибор гирифта намешуд, муҳим он буд, ки бо қобилият ва камоли устодӣ 

шоир ҳаҷв гӯяд, то душман шарманда шавад ва дар хотирҳо монад. Бисёр шеърҳои Алахтал дар 

шакли нақоид иншо шудаанд, ки ҳаҷвӣ буда, ба қитъа монанданд 4, с. 165. 

Вақте ки ҳол дар назми араб чунин аст, дар шеъри тоҷикӣ ҳам сарчашмаи пайдоиши 

қитъаро бояд аз эҷодиёти халқ ҷустуҷӯ кунем. Истилоҳи қитъа арабист. Ба назми мо аз адабиёти 

араб гузаштааст. Он чӣ дар луғатҳо маънидод шудааст, аз он берун нест. Аммо пораҳои шеърие, 

ки қабл аз ислом иншо шудаанд ва имрӯз ба мо расидаанд, амсоли «Суруди оташкадаи Каркуй», 

шеъри ҳаҷвии «Аз Хуталон омадия», «Самарқанди қандманд»-и Абулянбағӣ, «Суруди мардуми 

Бухоро»-ро 1, с. 13-16, набояд ба мафҳуми қитъаи имрӯза фаҳмид, мақсад аз қитъа ин ҷо пораи 

шеър аст. Ин намунаҳои пурарзиш шоҳиди гузариш аз шеъри дарии тоисломӣ ба назми арӯзӣ 

шудаанд. Чуноне ки дар адабиёти араб дидем, дар шеъри дарӣ ҳам аввалин пораҳои адабиро, ки 

ба пайдоиши қитъа асос гузоштаанд, дар эҷодиёти халқ («Аз Хуталон омадия») ва ҳиҷою нақоид 

мебинем. Аммо, чунин ба назар мерасад, ки пайдоиши қитъа дар адабиёти дарӣ омилҳои хоси 

худро дорад. Адабиёти тоисломии мардуми сарзамини форс дар замони Сосониён хеле ҳам 

такомул ёфта буд. Ба ин пораҳои ба мо расидаи манзуми «Авесто», «Дарахти асурик», «Ёдгории 

зариррон», андарзномаҳо, пандномаҳо, адабиёти монавӣ шаҳодат медиҳанд. Мардуме, ки дорои 

чунин ганҷинаи бебаҳо будаанд, равшан аст, ки адабиёти шифоҳияшон ҳам дар он замонҳои аз 

мо дур ривоҷ ёфта буд.  

Қитъа дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ аз се сарчашма об хӯрдааст: аввалан, адабиёти шифоҳӣ, 

дувум, адабиёти китобатӣ, савум, адабиёти араб. Дар ибтидои давраи исломӣ адабиёти 

арабизабони тоҷик ҳам ба вуҷуд омад, ки ба унвони адабиёти шуубия машҳур аст. Ин шоирон 

зулисонайн буданд, ба забони арабӣ ва дарӣ шеър мегуфтанд. Минбаъд дар зери таъсири 

фарҳанги исломӣ ва шеъри араб, қитъа дар адабиёти тоҷик ҳамчун жанри мустақил, на пораҳои 
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алоҳидаи шеърӣ, ташаккул ёфт, ки намунаҳои онро мо дар эҷодиёти устод Рӯдакӣ ва ҳамасрони 

ӯ мебинем.  

Қитъа мазмуну мундариҷаро аз адабиёти шифоҳӣ ва хаттии форсӣ-тоҷикӣ гирифта, шакли 

шеърии он, қофия, вазн дар зери таъсири шеъри араб таҳаввул ёфтааст. Чунончи, аз ҷараёни 

адабиёти тоҷик маълум мешавад, қитъа дар эҷодиёти шоирони қарнҳои минбаъда, аз ҷумла 

Носири Хусрав, Масъуди Саъди Салмон, Анварӣ, Ҳоқонӣ, Саъдӣ, Ибни Ямин ва дигарон мақоми 

муҳим мебозад.  

 Он чӣ то имрӯз таҳти унвони пора ё қитъа аз адабиёти то асри Х ба мо расидааст, намунаи 

хеле кам аст. Баъзеи онҳо, эҳтимол меравад, порае аз достонҳо, ё сурудҳо, ё манзумаҳо бошанд, 

бархе шеъри мустақил. 
Дар китоби бисёр ҳам арзишманд «Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ» таҳти унвони «Аввалин 

шеърҳо дар лаҳҷаҳои форсӣ» бобе ҷудо карда шудааст. Дар ин ҷо «Суруди оташкадаи Каркуй», 
порае аз ашъори Язид ибни Муфаррағ «Об асту набид аст», шеъри Балхиён «Аз Хуталон 
омадия», ду байти Абулянбағӣ «Самарқанди қандманд», «Суруди мардуми Бухоро»: 

Кӯри хамир омад, 

Хотун дурӯғ канда  1, с. 16. 
оварда шудааст. Ин пораҳо, чуноне аз оҳангу мазмунашон маълум аст, қисме шифоҳӣ буда, 
иддае, аз ҷониби шоирон гуфта шудаанд.   Ба ин гурӯҳ пораи манзуми Язид ибни Муфаррағ: 

Об асту набид аст, 
Асороти забиб аст, 

Сумийа рӯсабиз аст 1, с. 14. 
Қитъаи: 

Аз Хуталон омазия, 
Ба рӯ табоҳ омазия. 
Овор боз омазия, 

Бедил фароз омазия 1, с. 15 
ро дохил кардан мумкин аст. 

Қитъаи шоир Абулянбағи Аббос ибни Тархон, ки дар афсӯси харобаҳои шаҳри Самарқанд 

гуфтааст, оҳанги танқидӣ дорад: 

Самарқанди қандманд, 

Баз-инат кӣ афканд? 

Аз Чоч та беҳӣ, 

Ҳамеша та хеҳӣ 1, с. 15. 
Ҷолиб он аст, ки пораҳои манзуме аз осори адибони қарнҳои пеш аз асри Х ба мо расида, 

хусусияти иҷтимоӣ доранд. Қитъаи «Аз Хуталон омадия», ки ҳоло ҳам дар байни мардум машҳур 

аст, ҳаҷви хеле тезу тундест нисбати истилогарони араб. Ин қитъа ба ҳокими Хуросон Асад ибни 

Абдуллоҳ нисбат дода мешавад, ки соли 108 ҳиҷрӣ (726-729) ба ҷанг алайҳи амири Хатлон ва 

Хоқони турк рафта, баъди шикаст хӯрдан ба Балх баргашта буд. 

Қитъаи Абулянбағӣ Аббос ибни Тархон «Самарқанди қандманд» пеши назари хонанда 

манзараи ҳузнангези Самарқанди харобаро меорад. Ин рӯҳияро баъдтар мо дар қасидаи 

«Харобаҳои Мадоин»-и Хоқонӣ мебинем. 
Адабиётшиносон ривоҷи шеъри форсӣ-тоҷикиро, ки қитъа дар оғози он меистад, вобаста 

ба мустақилият ва ниммустақилияти давлатҳои Тоҳирӣ, Саффориву Сомонӣ ва Бӯйӣ донистаанд. 
Таърихшинос Бобоҷон Ғафуров маълумоти «Таърихи Сиистон»-ро дар боби ҳуҷуми Яъқуб ибни 
Лайси Саффорӣ ба Ҳирот оварда гуфтааст: «… Шуаро ба шарафи ӯ шеърҳои арабӣ гуфтанд: 
«Оллоҳ шаҳриён ва рустоиёнро бо салтанати Яъқуби қобил ва қодир шарафёб гардонид…». Чун 
ин қабил шеър бихонданд, Яъқуб, ки марди нохондае буд, аз маънӣ огоҳ нашуд. Муҳаммад бини 
Васиф ҳузур дошт. Ӯ дабири девони сафир буд ва шахси муаддаб. Он вақт номаи порсӣ набуд. 
Яъқуб бигуфт: «Чаро он гуфт, ки ман намефаҳмам?» Пас Муҳаммад бини Восиф шеъри порсӣ 
гуфтан гирифт ва аввалин касе аз Аҷам буд, ки шеъри порсӣ гуфт…». Дар ин маълумот сабабҳои 
аз шеъри арабӣ ба шеъргӯии форсӣ гузаштани шоирони маҳаллӣ ҷолиби диққат аст: ба 
намояндаи ҳукмрони маҳаллӣ Яъқуб ибни Лайс шеъри ба арабӣ гуфташуда бегона ва нофаҳмост» 

2, с. 505. 
Аввалин қитъаи шеъриро дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ Муҳаммад ибни Васиф ё шоири 

дигаре гуфтааст, дақиқ набошад ҳам, ҷараёни инкишофи таърихи адабиёт ва шароити иҷтимоию 
фарҳангие, ки пас аз озодихоҳии Тоҳириён дар Хуросону Мовароуннаҳр ба вуҷуд омад, ба 
адабиёти форсӣ-тоҷикӣ ва инкишофи шаклу мазмуни он замина гузошт. Аз эҷодиёти нахустин 
шоирони порсигӯй намунае аз шеъри Баҳроми Гӯр, Муҳаммад бини Васифи Сагзӣ, Ҳанзалаи 
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Бодғисӣ, Фирӯзи Машриқӣ, Абӯсулайки Гургонӣ, Маҳмуди Варроқи Ҳиравӣ, Бассоми Курд, 
Муҳаммад ибни Мухаллади Сагзӣ ба мо расидааст.  

Аммо ин пораҳои шеърӣ иддае ба қитъа монанд бошанд, қисми дигаре пораҳои ба мо 
расидаи ғазал, қасида, суруд мебошанд.   

Аз Ҳанзалаи Бодғисӣ ду қитъа ба мо расидааст: 
Ёрам сипанд гарчи бар оташ ҳамефиганд, 
Аз баҳри чашм, то нарасад мар варо газанд. 
Ӯро сипанду оташ н-ояд ҳаме ба кор 
Бо рӯи ҳамчу оташу бо холи чун сипанд 1, с. 20. 

Дигаре: 
Меҳтарӣ гар ба коми шер – дар аст, 
Шав, хатар кун, зи коми шер биҷӯй! 
Ё бузургию иззу неъмату ҷоҳ, 
Ё чу мардон-т марг рӯёрӯй 1, с. 20. 

Адабиётшиноси тоҷик Мирзо Муллоаҳмадов шеъри аввалро дар китоби «Суннатҳои 
пойдории даврони пурбори адабиёт» қитъаи ошиқона гуфтааст: 

«Дар ҳамон қитъаи машҳури ошиқонаи Ҳанзалаи Бодғисӣ, ки аз қадимтарин намунаҳои 
шеъри форсии тоҷикӣ маҳсуб мешавад, ишорае ба расми қадимии ба оташ афкандани сипанд 
барои пешгирӣ аз расидани чашми бад ба назар мерасад» 3, с. 27. 

Аз эҷодиёти Абӯсулайки Гургонӣ 12 байт ба мо расидааст, дар ин миён пораи зайлро қитъа 
хондан мумкин аст: 

Ба мижа дил зи ман бидуздидӣ, 
Эй ба лаб қозию ба мижгон дузд. 
Музд хоҳӣ, ки дил зи ман бибарӣ, 

Ин шигифтӣ кӣ дид, дузд ба музд? 1, с. 22. 
Албатта, дар ин пора ҳам матлаби ишқӣ ба миён гузошта шудааст, вале чунин ба назар 

мерасад, ки ин абёт порае аз ғазал нест, мустақил аст ва дорои як мақсад мебошад. Шеър сода, 
равон ва фаҳмост. Маъшуқа бо мижгони зебояш дили ошиқро дуздидааст. Ошиқ хитоб мекунад, 
ки ба лаб қозӣ аст. Ҳар ҳукме барорад, равост. Маъшуқа талабе дорад, ошиқ изҳор мекунад, ки 
дилашро рабудааст, ин чӣ аҷобат аст, ки дузд боз аз соҳиби дил талабе дорад, ё ин ки музде 
мехоҳад?   

Аз ашъори нахустин шоирони порсигӯй боз се пораи шеърие аз Фирӯзи Машриқӣ, се қитъа 
аз Муҳаммад бини Васифи Сагзӣ, панҷ байт аз Басоми Курд, се байт аз Муҳаммад ибни 
Мухаллади Сагзӣ ба мо расидаанд, ки бештар порае аз асарҳои калонҳаҷмро ба хотир меоранд. 
Аз нигоҳи шакл ҳам ба талаботи қитъа ҷавоб намедиҳанд 1, с. 24-30. 

Он чӣ ки мо дар ин қисмати мақолаамон ба таври мухтасар иншо намудем, гувоҳи онанд, 
ки дар таҳаввули жанри қитъа, ки минбаъд дар адабиёт мақоми чашмрасе дорад, эҷодиёти 
шоирони форсигӯй ҷойгоҳи арзандаеро ишғол менамояд. Шоирони нахустин аз анъанаи гузашта, 
яъне давраи Сосониён пайравӣ карда, дар қитъа мазмунҳои ахлоқӣ ва панду ҳикматро ворид 
кардаанд. Чунин ба назар мерасад, ки дар ибтидо шаклҳо, яъне жанрҳо мустаҳкам набуда ва 
тақсимоти мавзӯъҳо ҳам сахт риоя намешудааст. 
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ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ТАҲАВВУЛИ ЖАНРИ ҚИТЪА 
 

Дар мақола муаллиф бо истифода аз сарчашмаҳои муътамади адабӣ оид ба пайдоиш ва таҳаввули 
жанри қитъа дар адабиёти классикии форсу тоҷик, тафовут ва шабоҳати он бо дигар навъҳои шеърӣ изҳори 
ақида намуда, онро ҳамчун жанри мустақили адабӣ муаррифӣ менамояд.  

Бо ин мақсад муаллиф аз аввалин шоирони порсигӯ намунаи қитъаҳои шеъриро далел оварда, ба 
хулосае меояд, ки қитъа дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ аз се сарчашма об хурдааст: аввалан, адабиёти 
шифоҳӣ, дувум, адабиёти китобатӣ ва савум, адабиёти араб. Минбаъд дар зери таъсири фарҳанги исломӣ 
ва шеъри араб, қитъа дар адабиёти тоҷик ҳамчун жанри мустақил, на пораҳои алоҳидаи шеърӣ, ташаккул 
ёфтаст, ки намунаҳои онро мо дар эҷодиёти устод Рӯдакӣ ва ҳамасрони ӯ мебинем.  

КАЛИДВОЖАҲО: қитъа, жанр, таҳаввул, тафовут, шеър, қитъаҳои шеърӣ, адабиёти шифоҳӣ, 
адабиёти китобатӣ, фарҳанги исломӣ, жанри мустақил. 
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филология, директори Маркази таълимию методии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКВОНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КИ'ТИ 
 

 В данном статье автор, используя достоверные литературные источники даёт разясненые о 

возникновеные и развития жанра кит’и в персидско-таджикской литературы, разница и сходства кит’и с 

другими поэтическими жанрами и представляет его как самостоятельный литературный жанр. 

С этой целью автор приводит образци жанра кит’и из творчество начальных персидско-таджикских 

поэтов и делает выводы, что кит’а в персидско-таджикском литературе берёт своего начала из трёх 

основных источников: первое, устная литература, второе, писменная литература и третье, арабская 

литература. В дальнейщим под воздействие арабской культуры и арабской поэзии, кит’а в таджикской 

литературе сформировалось как самостоятельный жанр, а не как отделные поэтические отрывки, что и мы 

увидем в произведениях Рудаки и его современников. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кит’а, жанр, эволюция, различие, стихотворение, стихотворные отрывки, 

устная литература, книжная литература, исламская культура, самостоятельный жанр. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ёрмухаммадзода Шермухаммад, кандидат филологических наук, 
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HISTORY ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE BRUSH 
 

In this article, the author uses the constant literary sources on the origin and evolution of the genre of kita 

in classical Persian and Tajik literature, its differences and similarities with other types of poetry, and presents it 

as an independent literary genre.  

Purpose, the author cites examples of the first Persian poets and poetic kitas, and concludes that kits in 

Persian and Tajik literature come from three sources: first Oral literature, second, biblical literature and third 

Arabic literature. And Arabic poetry, which in Tajik literature has developed as an independent genre, rather then 

individual fragments of poetry, examples of which wee see in the works of master Rudaki and his contemporaries. 

KEY WORDS: kit’a, genre, evolution, difference, poem, poem passages, oral literature, book literature, 

Islamic culture, independent genre.  

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Yormuhammadzoda Shermuhammad, candidate of 

philological sciences, Director of the Center for training and methodology under the Ministry of education and 

science of the Republic of Tajikistan. Phone: (+992) 907-50-90-51; e-mail: sher-60@bk.ru. 

 

ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ ИҶТИМОӢ ДАР ШЕЪРҲОИ ХУРДҲАҶМИ  

ҒАФФОРАЛӢ САФАР 
 

Лайламои Худойназар 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Устоди шодравон Ғаффоралӣ Сафар, ки аз ҷумлаи шоирони муваффақ ва соҳибноми 

доираи адабии Хатлонзамин ба шумор меравад, аз худ мероси гаронбаҳои манзуму мансур ба 

ёдгор гузоштааст. Қисмати аъзами эҷодиёти Ғаффоралӣ Сафарро осори манзум ташкил медиҳад, 

ки шоир онҳоро дар жанрҳои гуногуни адабӣ таълиф намудааст. Мавсуф дар баробари анвои 

гуногуни шеър дар навиштани шеъри кӯтоҳҳаҷм низ дасти тамом дорад. Пӯшида нест, ки бар 

асари тангии домани ин навъи шеър имкони баёни андешаи том дар он ниҳоят маҳдуд аст ва 

танҳо шоири тавонманд метавонад, ки фикри тозаеро дар қолаби танги ин навъи шеърӣ иброз 

намояд.  

Мушоҳида нишон медиҳад, ки Ғаффоралӣ Сафар дар ин масъала мушкил надорад ва ҳозир 

аст, ки дар шеъри кӯтоҳ низ андешаи наву ҷолиберо баён намояд. Барои мисол, дар шеъри 

«Ихтилоф» шоир нобаробарии иҷтимоиро, ки аксар вақт бар зиёни шахсиятҳои ҳушманду оқил 

аст, ба василаи образҳои тамсилии «дуд»-у «оташ» чунин тасвир кардааст: 

Дудро меофарад оташ, вале 

Ҷойи оташ ҳаст фаршу ҷойи дудаш ҳаст арш, 

Даҳр ҷоҳилпарвар аст [3, с. 7]. 

Бо вуҷуди он ки ин шеърпора аз ҷиҳати шеъриат он қадар баланд нест, вале боз ҳам 

мазмуни томе, ки дар он аст, онро қобили пазириш мегардонад. Албатта, беқадрии аҳли илму 

ҳунар дар адабиёти бадеӣ мавзӯи нав нест ва тақрибан ҳар як шоири аз қисмат ва замона 

гиламанд дар ин мавзӯъ чизе гуфтааст. Вале дар миёни ин ҳама шеърҳои шиквоӣ намунаҳои 

олиеро низ метавон дарёфт, ки фикре куҳна дар онҳо ба таври тозаву муассир баён гардидааст. 

Ғаффоралӣ Сафар низ кӯшиш намудааст, ки ҳамин фикри борҳо гуфташударо ба василаи 

образҳои мутазоди «дуд» ва «оташ» ба гунаи тозатар иброз намояд ва тавре мушоҳида мешавад, 

ба ин мақсади худ то андозае муваффақ низ гардидааст. 
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Образҳои «дуд»-у «оташ»-ро мо дар дигар шеъри кӯтоҳи Ғаффоралӣ Сафар «Пастмартаба» 

мушоҳида менамоем. Бо вуҷуди ваҳдати образҳо ҳар дуи ин шеър аз ҷиҳати мундариҷаи ғоявӣ 

ба ҳамдигар мухолифанд. Агар дар шеъри аввал шоир аз як ҳолати гӯё табиӣ, яъне ҷаҳлпарвар 

будани дунё бо гиламандӣ ҳарф занад, дар шеъри дувум баръакс фикре баён мешавад, ки бо ҳама 

ғуруру манманӣ одами нодону ҷоҳил ва беҳунар, яъне дуд, сазовори эҳтирому эътиқоди доимӣ 

нахоҳад буд ва қудрату тавоноии шахси оқилу доно, яъне оташро нахоҳад дошт:  

Паст бошад қимати дуд, 

З-он ки аз Модар – 

Зи оташ 

Хешро боло гирифт [3, с. 25]. 
Тавре медонем, яке аз вазифаҳои асосии адабиёти бадеӣ инъикоси ҳунармандонаи воқеият, 

баёни ҳусну қубҳи ҳаёти инсонӣ ва ба ҳамин васила таъсир гузоштан ба рӯҳияи инсонҳост, то 
қадршиноси беҳбудиҳо бошанд ва дар ислоҳи камбуду норасоиҳо кӯшиш намоянд. Яъне, бо 
вуҷуди он ки «адабиёти бадеӣ як навъи соҳаи санъати нафис аст, ки зиндагӣ ва ҳаёти воқеии 
одамонро ба шакли суратҳо – образҳо нишон медиҳад» [1, с. 6], ҳадафи ин тасвир танҳо баёни 
воқеот набуда, балки мақсад таъсиргузорӣ ба инсонҳост. Аз таҳқиқи ашъори Ғаффоралӣ Сафар 
маълум мешавад, ки ӯ низ ҳамин муқарраротро ба хубӣ медонад ва кӯшиш менамояд, ки шеъри 
ӯ ба рӯҳияи хонандагон таъсиргузор бошад. 

Яке аз вижагиҳои шеъри Ғаффоралӣ Сафар дар тарзи ифодаи лутфомези онҳост. Шоир 
дилхоҳ фикри тамоман ҷиддиро метавонад ба василаи танзу шухӣ ва ё ин ки кинояву таъриз баён 
намояд, то рағбати шунаванда ба он зиёда гардад, инчунин барои мухотаб ин танқиди ба лутф 
гуфташуда муассир бошад. Ин тарзи баён низ аз ҷумлаи саноеи адабӣ ва услуби хосаи баён буда, 
дар осори бисёр шоирони гузаштаву имрӯз намунаҳои онро пайдо намудан имкон дорад. Устод 
Тӯрақул Зеҳнӣ дар «Санъати сухан» вобаста ба санъати киноя чунин гуфтааст: «Киноя маънои 
зид ва мухолифро қасд карда гап задан ва ба иборати дигар акси гапи гӯянда мурод аст» [2, с. 
90]. 

Барои мисол, дар шеъри «Тугма» шоир ба як лутфи нозуке баъзе аз вакилони мардумиро 
барои бепарвоӣ ва бетафовутӣ нисбат ба қисмати халқ танқид кардан хостааст. Ба қавли шоир, 
онҳо  он қадар аз рисолати худ бехабаранд, ки раъйи хосаи худро надоранд ва тафовуте байни 
хубу зишт гузошта наметавонанд. Ҳамин маъниро шоир кинояомез ба василаи образи «тугма» 
баён намудааст. Тугмаи воқеӣ, ки дар назари аввал яке аз ҷузъҳои назарногир ва беарзиши либоси 
одамӣ метобад, дар асл аз ҷузъиёти зарурии либос аст ва бидуни он сару либоси инсон комилу 
беайб наметобад. Тугмаи дигаре, ки ҳадафи тасвири шоир қарор гирифтааст, тугмаҳои овоздиҳии 
парлумон аст, ки ба василаи онҳо вакилони мардумӣ раъйи худро иброз медоранд. Маълум аст, 
ки ин тугма низ аз моҳияти беназире бархӯрдор аст ва вазифаи гаронтаре нисбат ба тугмаи аслӣ 
дорад, чаро ки на зебу шукӯҳи сару либоси инсон, балки тақдири одамон ба ин тугмаҳо вобаста 
аст: 

Кист гӯяд: 
Тугма беқадр аст? 
Ҳаст андар тугмаҳои парлумон 
Қисмати халқ [3, с. 25]. 

Гоҳо забони танзомези шоир хеле тезу тундтар мешавад ва ӯ бе ягон хотирбинӣ шахсони 
манфиатпараст - дуздони моликияти давлатӣ ва ҷамъиятиро ҳадафи танқид қарор медиҳад. Барои 
мисол, дар шеъри «Дузд» шоир ҳолатеро тасвир менамояд, ки ҳангоми ба хонаи шахси 
мансабдоре, ки аз ҳисоби моликияти давлатию ҷамъиятӣ ҷоҳу ҷалоле пайдо кардааст, ворид 
мешуд,  саги соҳибхона ба ӯ ҳуҷум кард. Шоир сагро мухотаб қарор дода, танзомез ҳақиқатеро 
баён мекунад, ки худи соҳибхона нисбат ба меҳмони эҳтиёҷманде, ки ба хонаи ӯ меояд, ба ҷазо 
сазовортар аст: 

Хонаро аз пули дуздӣ сохтанд, 
Эй саг!  
Дуздро не, 
Аз чӣ моро мегазӣ?! [3, с. 26]. 

Сабаби ба шахсиятҳои пасту мағрур ва мансабталошони муфтхӯр созиш накардани худро 
Ғаффоралӣ Сафар ба ин тартиб шоирона баён менамояд: 

Хешро рӯпӯш кардан кори хайр аст, 
Алҳазар! Гар  
Хонаи ҷурму гунаҳ рӯпӯш гардад [3, с. 100].  
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Яъне, шоир бо ошкорбаёнии худ мехоҳад, ки айбу гуноҳи ин гуна афроди нолоиқро фош 
намуда, онҳоро дар пеши мардум шармандаву шармсор созад. Ин кор шояд сабаби аз мансаб 
барканор гардидани ин афрод ва барҳазарии мардум аз онҳо шавад. 

Ҳамин мазмунро шоир дар як шеъри дигари худ бо унвони «Ханҷар» боз ҳам сахттару 
устувортар баён менамояд. Дар ин ҷо шоир душманони манфиати мардумро на танҳо фош кардан 
мехоҳад, балки зидди онҳо мубориза бурданро маслиҳат медиҳад:  

Чун ба дастам нест ханҷар, 
Аз ғазаб, 
Аз кин ба душман 
Мӯйҳоям сих гашта, 
Дар бадан ханҷар шавад [3, с. 100].  

Истифодаи санъати тамсил дар ашъори Ғ. Сафар зиёд ба назар мерасанд. Барои мисол, дар 
шеъри кӯтоҳи зерин шоир дар мисоли ғалбер ва сӯзан мақоми ҷамъиятии инсонҳоро муайян 
кардан хостааст. Аз диди шоир дар ҷамъият инсонҳое ҳастанд, ки бо вуҷуди имкониятҳои 
беҳудуд доштан манфиаташон ба ҷамъият заррае намерасад ва ба авзои иҷтимоӣ бетафовут ва 
бепарво муомила менамоянд. Ин гурӯҳи одамонро шоир ба ғалбер монанд мекунад, ки бо вуҷуди 
садҳо чашм доштан аз дидани манфиати мардум бенасиб аст. Гурӯҳи дигар, баръакс имконияти 
маҳдуди худро сарфи хидмати мардум менамоянд ва ҳатто дар ин роҳ аз манфиати шахсӣ низ 
сарфи назар мекунанд. Шоир ин гурӯҳи одамонро ба сӯзан монанд мекунад, ки бо вуҷуди урёнӣ 
сабабгори пайванд гардидани чокҳо ва даридаҳои ҷамъият мегардад: 

Ғалбер, ки сад чашм кушодаст аз худ, 
Дар мехи баланди хона овезон аст. 
Сӯзан, ки назар ҳамекунад аз як чашм, 
Танпӯши касон асту худаш урён аст [3, с. 72].  

Хулоса, аз ҳамин навиштаи мухтасар маълум мешавад, ки ашъори Ғаффоралӣ Сафар, 
минҷумла шеърҳои хурдҳаҷми ӯ, аз ҷиҳати мазмун бою рангин буда, мазомини гуногуни 
иҷтимоиро дар бар мегиранд. Шеъри Ғаффоралӣ Сафар шеъри иҷтимоист ва мавсуф рисолати 
шоирии худро, ки бозгӯйии ҳусну қубҳи ҳаёти иҷтимоӣ ва ба ин васила, тарғиби муҳассаноти 
иҷтимоӣ ва хоҳиши ислоҳи камбудиҳои ҷамъияти инсонист, хеле хуб медонад. Ба ҳамин хотир, 
шеъри ӯ аз арзишу моҳияти беназири тарбиявию ахлоқӣ бархӯрдор аст.   
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ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ ИҶТИМОӢ ДАР ШЕЪРҲОИ ХУРДҲАҶМИ ҒАФФОРАЛӢ САФАР 
 

Ғаффоралӣ Сафар аз ҷумлаи адибони шинохтаи доираи адабии Хатлонзамин буда, осори манзуму 
мансури ӯ дар сафинаи адабиёти муосири тоҷик ҷойгоҳи хосаи худро доранд. Як қисмати муътабари осори 
манзуми шоири мазкурро шеърҳои кӯтоҳҳаҷм ташкил медиҳанд, ки ҳам дар қолаби суннатӣ ва ҳам дар 
вазну қаволиби нав рехта шудаанд. 

Дар мақола муаллиф ба таҳқиқу пажӯҳиши мазомини иҷтимоии ашъори хурдҳаҷми Ғаффоралӣ 
Сафар пардохта, ба василаи таҳлили  намунае чанд аз шеърҳои шоир ҷойгоҳи мавзӯи мазкурро дар ашъори 
Ғаффоралӣ Сафар мавриди нақду баррасӣ қарор додааст.  
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Гаффорали Сафар был известным поэтом в литературных кругах Хатлонзамина. Его проза и поэзия 
занимает особое место в литературных страницах современной таджикской литературы. Часть заметного 
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Гаффорали Сафара. На основе некоторых образцов из стихотворений поэта, подвергает литературному 
критическому анализу место социальных проблем в его поэзии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малые стихотворения, темы, социальные мотивы, художественные 
средства, эпитет, история, нравственная сущность. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Лайламои Худойназар, докторант PhD кафедры таджикской 
литературы БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 907-12-99-12; e-mail: lailamo90@mail.ru 

 



45 

 

REFLECTION OF SOCIAL PROBLEMS IN SMALL POEMS OF GAFFORALI SAFAR 
 

Gafforali Safar was a famous poet in the literary circles of Khatlonzamin. His prose and poetry occupies a 
special place in the literary pages of modern Tajik literature. Part of the notable heritage of this poet is made up of 
small poems, composed both in traditional feet and in new feet. 

In the article, the author offers the results of studying the social motives of small poems in the poetry of 
Gafforali Safar. On the basis of some samples from the poet's poems, he subjects the literary critical analysis of 
the place of social problems in his poetry. 
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ЕДИНЫЕ КОРНЕВЫЕ ОСНОВЫ В НЕКОТОРЫХ СЛОВАХ ПЕРСИДСКОГО И 

РУССКОГО ЯЗЫКОВ  
 

Тухтасунов О., Шарипов А.Ш. 

Худжандский государственный университет имени академика Бабаджана Гафурова 
 

Русский язык, являясь одним из богатейших языков мира, на котором создана 

высокоразвитая русская культура и литература, в современном виде появился в конце XVIII века. 

Этот язык относится к восточной группе славянских языков. Указывают, что примерно во               

2-1-ом тыс. до н.э. из группы родственных диалектов индоевропейской семьи языков выделился 

протославянский язык, который на поздней стадии, примерно в I-VII вв., назывался 

праславянским, и на его основе образовались древнерусская и другие славянские языки.  

Истоки русского языка уходят в глубокую древность. В современном русском языке можно 

обнаружить унаследованные слова праславянского и от общего языка, называемого 

индоевропейским. Так, например, если проанализировать некоторые морфологически схожие 

слова из разных языков индоевропейской семьи, особенно таджикско-персидские слова, и 

сравнить их с параллелями, находящимися в языках славянской группы, то можно обнаружить, 

что они обозначают одно и то же или же близки по значению. Известно, что согласно закону 

вероятности, появление в разных языках большого количества слов с одинаковой формой и 

значением невозможно, и, опираясь на это, судят, что исходная их форма вначале появилась в 

одном, так называемом, праязыке. И по истечении времени, в результате разрыва связей, как 

культурных, так и общественных, из того праязыка появились другие языки и говоры, и в них 

слова изменялись по своей форме и некоторые даже по значению. Народы в древности тоже 

постоянно находились во взаимоотношениях, имели торговые и культурные связи, особенно 

военные отношения. Захват земли и народностей другого государства мог стать причиной 

заимствования слов из одного языка в другой. При заимствовании из-за различия в фонетике 

языка-донора и принимающего языка формы слов могли изменяться. Формоизменения всегда 

происходили и происходят согласно фонетическим законам. Если структура слова, 

находящегося в языке, не поддаётся объяснению на основе действующих в языке принципов 

словообразования, то можно судить, что оно иноязычное, то есть заимствованное.  

В современном русском языке встречаются очень много слов персидского происхождения. 

Есть слова, заимствованные непосредственно, а также посредством других языков, особенно 

через тюркские языки. В этимологических словарях русского языка большая группа 

заимствованных персидских слов представлены как тюркские. Надо напомнить, что тюркские 

языки полны персидскими словами. Некоторые лингвисты, сталкиваясь с русскими словами в 

тюркских языках, признавали их как слова тюркского происхождения. На самом деле, у 

большинства этих слов корнем является простые персидские слова и их можно 

этимологизировать только посредством этого языка. Например, происхождение слов «батырь» и 

«богатырь» и их форм в других языках, как др. русск. «богатырь», укр. «богатир», польс. 

«bohater», венгер. «bator», болгар. «βaγaτοuρ» в этимологическом словаре русского языка 

связываются с тюркскими со значением «смелый, сильный человек, удалой наездник» [14, т. 1, с. 

135, 183]. Но в этом словаре о греческом слове «βοτήρ» со значением «пастух» ничего не 

говорится. Следует сказать, что слово «батырь», возможно, сформировался от несохранившейся 

формы персидского «potur», чередованием -п-//-б- и гласных фонем, так как авестийское слово 

«pātar» этимологизировано со значением «ухаживающий». В последнем слове компонент «pā-, 

po- (по)» имеет значение «ухаживать». Он сохранился как корень в таджикско-персидском 
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глаголе «поидан» со значением охранять, ухаживать, пасти, а компонент - «тур» - означает 

крупный рогатый скот, то ест бык, корова и т.п. О встрече словообразовательного компонента 

«pā-» в древнеперсидском и авестийском языках со значением охранять, пасти было сказано 

некоторыми лингвистами [9, с. 174]. (Пастух, пасущий коровы, в древнеиндийском языке 

выражается словом «gopā», которое соответствует таджикскому диалектному «говпо» и «avi-pā» 

- овечий пастух. В авестийском пастух также выражается словом «vāstor (vā+stor)», в последнем 

наблюдается замена -p-/-v-). О слове «тур» некоторые лингвисты правильно отмечают, что 

сохранившиеся в индоевропейских диалектах слова от общей основы «t[h]au̯ro» с 

первоначальным значением «дикий бык» представляет собой переднеазиатский миграционный 

термин [4, т. 2, с. 574]. Следует отметить, что слово «tur (тур)» (нулевая ступень) со значением 

крупного рогатого скота встречается в некоторых семитских языках в форме (средняя и 

продленная ступень) «tawr», греческом «τανρoς», латинском «taurus», в др. славянском «turū» [14, 

т. 4, с. 122]. Это слово в разных ступенях составляет основу авестийского «staora» – «крупный 

рогатый скот», пехлевийского «stōr», персидского «sutūr», готского «stiur», др. английского 

«stēor» – «бык», английского «pasture» - выгон, пастбище, осетинского «stur, stor» – «бык, 

корова» и др. В переносном смысле в классической таджикско-персидской литературе слово 

«тур» использовалось в значении богатырь, смелый, силный [13, т. 2, с. 378; 3, т. 1, с. 299]. Слово 

«тур» в форме «tūra» в словаре авестийского языка тоже толковалось в значении «сильный» [17]. 

Приведённые аргументы свидетельствуют, что русское слово «батырь» его греческая и тюркские 

формы «βοτήρ», «ботур», «батырь» со значениями пасущий скот, пастух, сильный имеют 

персидское происхождение. Анализируемое слово, возможно, под влиянием фонетики 

индийского языка изменилось на «баҳодур (bahodur)» со значением «смелый, сильный человек» 

и в последней форме и значении вернулось в персидские и тюркские языки. Посредством 

турецкого языка оно заимствовано русским и другими славянскими языками в форме 

«богатырь».  

Также топоним «Бахчисарай» и слово «караван-сарай» имеют персидское происхождение, 

они пришли через тюркский язык в русский. Известно, что Бахчисарай – город в Крыму, 

построенный в 1519 г. ханом Абдул Сахабом, и в прошлом был резиденцией крымских ханов. 

Этот топоним трактуется в этимологических словарях как слово тюркского языка с 

первоначальным значением «садовый дворец» [14, т. 1, с. 138]. Надо сказать, что топоним 

«Бахчисарай» состоит из трёх компонентов, в нём часть «бах» сформировалась от согдийского 

«боғ (bo)» со значением сад, «чи» от уменьшительной частицы «ча», а «сарай» - строение, 

которого в прошлом воздвигали вблизи дороги, на трассах для временного отдыха 

путешественников или караванщиков. Слова «боғ» со значением «сад» и «караван-сарай» в 

значении «место отдыха караванов» часто встречается в произведениях средневековой эпохи 

таджикско-персидских поэтов, в том числе в «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси (934-1020). 

Например, Фирдоуси пишет, что «Яке корвонхонае буд сарой, Набуд коларо бар замин низ ҷой 

[13, т. 1, с. 563]. – «Был один караван-сарай, из-за обилия товаров негде было ставить их». Также 

слово «бабр» в русском языке заимствовано из персидского языка в форме «бебр». В 

этимологическом словаре русского языка слова «бебр, бобёр» и его болгарская форма «бебър», 

словенская «bebər» отмечены, как славянские и сказано, что др. русское прилагательное 

«бебрянъ» соответствует прилагательному «бобровый» [14, т. 1, с. 141]. О персидской параллели 

этого слова ничего не говорится. Слово «бабр» тоже встречается в поэзии Фирдоуси: «Таҳамтан 

бипӯшид бабри баён, Нишаст аз бари аждаҳои жаён» [13, т. 1, с. 125]. – «Богатырь оделся в 

бобровую (тигровую) шкуру, т.е. одежду и встал перед злым драконом».   

Из истории древнего мира известно, что в V веке до н.э. персы завоевали почти всю Азию, 

северные части Африки, Кавказа и Грецию и создали великую империю. Долгое время, до начала 

битвы в долине Марафона, Греция была подчинена Персии и платила персам подать, и ранняя 

древняя военная история греков полностью связана с войной с персами. Некоторые западные 

лингвисты признают истоками своего языка санскрит, то есть древнеиндийский язык. Следует 

сказать, что индусы никогда не были в отношениях с европейцами до завоевания их 

англичанами. Необходимо отметить, что древнеиндийский и авестийский – это почти один язык, 

они являются говорами одного языка, то есть арийского. Любой человек, даже далекий от 

языкознания, сопоставляя лексический запас этих языков, может прийти к такому выводу. 

Поэтому для этимологизации слов разных языков (особенно языков, относящихся к 

индоевропейской семье), унаследованных из древности, важную роль может играть так же 
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древнеперсидский язык и современные языки иранской группы, так как они хранят у себя 

большинство слов древнего мира в исходной форме. Например, слово «mar (мар)» и 

словообразовательный компонент «mr (мр)» со значениями «смерть», «труп» встречаются в 

древнеперсидском, а также в авестийском и древнеиндийском языках. Известный русский 

авестовед С.Н. Соколов в своей книге «Язык Авесты», приводя слова из языка Авесты, 

сравнивает их со словами других языков и определяет, что слово «умирать» в индийском языке 

звучит «marati», в древнем персидском языке - «mariya», в новом персидском - «mirad», а в 

согдийском - «myr» [11, с. 286].  Слово «мар» согласно фонетическим законам, за счет 

чередования гласных букв, мог приобрести форму «мр», «мур», «мер», «мёр», «мир» и «мор». 

Эти исторические формы сохранены почти во всех языках индоевропейской семьи, а также в 

некоторых языках других семей. В латинском языке смерть и мёртвого обозначают словом 

«mors», «mortis», «mortuus», а тяжелобольного - «morbus» [12] (Сопоставьте таджикское слово 

«мурдан» - умирать и согдийское «myr» - умирать с английским «murder» - убийства, 

«murderer» - убийца, «mortal» - убийца, киллер, немецкое «Mortalitat» - смертность (от какой-

либо болезни), «Mord» – убийство, «Morder» - убийца, «morderisch» - убийственный [8] и 

французское «Mort», литовским «mirtis», испанским «Muerta», итальянским «Morte», 

хорватским, чешским и боснийским «Smrt», которые все выражают смерть. Слово «мар» в 

неизменной форме и в значении «труп» обнаруживается в одном из памирских языков - 

шугнанском, носители которого проживают в нагорных районах Памира. Корни русских слов: 

«мёртвый, умирать, смерть, мертвец» и таджикских «мурда» - труп, «мурдан» - умереть, «марг» 

- смерть, «марғазан (marγazan)» - кладбище, «марзаған (marzaγan)» - ад, кладбище, а также ряда 

заимствованных из арабского языка в таджикский, как «марқад (marqad)» - могила, «марсия» - 

причитания по умершему, «марҳум (marhum)» - покойный, усопший, также составляет слово 

«мар» или иные ее формы.  

Известно, что древние языки были небогатыми, и в них была широко распространена 

полисемия слов. Древние языки, постепенно развиваясь в течении длительного исторического 

периода (развитие всегда идет от простого к сложному), дошли до нас. Анализ структуры слов  

большинства индоевропейских живых языков показывает, что в них сохранены силлабические 

строения (каждый слог выражает значение). На основе этого рассмотрим и проанализируем 

некоторые слова современного русского языка, как существительные «топор», «растение» и 

глаголы «резать», «копать», «лизать», «написать», «спрашивать». Например, в этимологическом 

словаре русского языка М. Фасмера отмечено персидское происхождение слова «топор», и 

приведены его формы в ряде славянских языков: украинский топiр, болгарский топóр, 

словенский tópor, чешский и словацкий topor, польский topór. В них узнается древнейшая форма 

древнеиранского «tapara» [14, т. 4, с. 79]. Слово «топор» в древнеиндийском и древнеперсидском 

языках имел форму «paraśu». Выдающий востоковед Абаев В.И., исследовав слова, 

выражающих топор в древних и современных языках индоевропейской семьи, отмечает, что 

осетинская форма восходит к древнеперсидской «paraśu». Его форма в осетинском должна была 

бы быть «fӕrӕs» а не «fӕrӕt», и первоисточник тохарских форм «peret, porat» тоже узнается 

древнеперсидская форма. О русской форме «топор», персидской «tabar» и других, имеющих 

подобную структуру можно предположить, что формировались они вследствие перестановки 

тохарского «porat». Абаев В.И. также указывает, что через скифо-сакский и тохарский широко 

распространилось в угро-финских и других языках: коми «purt», удмуртском «purt»- нож, эвенк. 

(тунгус.) «parta, porta, purta» – нож, венгерском «bart»- меч и тюрк. «balta», чувашском «porda»-

топор [2, с. 451]. Востоковед Д.И. Эдельман подтверждает, что наиболее из всех 

предполагаемых иранских заимствований в праславянский является др. перс. «paraϑu». От него 

также произошли осетинский «fӕrӕt», белуджский «tapar», новоперсидский «tabar». 

Указывается, что распространение слова велико: армянский «tapar», черемисский «taβar», 

финский «tappara», русский «топор», и подобные формы встречаются в других славянских 

языках [15, с. 173].  

Надо отметить, что персидское слово «табар» в некоторых языках и говорах иранских 

языков тоже изменило свою форму: в татском языке оно приобрело форму «tever», афганском 

«tobar», ваханском «tɘpōr», курдском «tӓfӓr», в ряд бадахшанских говоров «tavar», а в группе 

тюркских языков, в том числе в узбекском «болта». Если на основе фонетических законов 

проанализировать все формы слова «топор», можно обнаружить, что, действительно, во многих 

языках они имеют единую этимологию. (Известно, что самые древние языки были слоговыми, а 

письма согласными, и в языках название каждого предмета выражало какое-нибудь его 
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характерное свойство). В словах «топор», «табар» и «болта» наблюдается формоизменение на 

основе фонетических законов, то есть чередование схожих фонем, и это, возможно, случилось в 

процессе заимствования слов. В указанных словах наблюдаются исторические чередования 

согласных фонем – б- // -п- // -в- //-ф-, гласных -а-//-о- //-е-, сонорных -р-//-л-, в некоторых 

наблюдается редукции конечной «-а». По нашему мнению анализируемые слова созданный, в 

них корень является частью «par, parа» и других его форм «por, pоrа, βar, bar, бол», а часть «та, 

-ат, -ата» – аффикс, выражающий действие - «делать». Глагол создавший элемент - «та-» в 

качестве префикса, сохранён в восточных языках, особенно в арабском, а в качестве суффикса  

«-ать» - в группе славянских языков, в том числе в русском языке, для создания неопределённой 

формы глагола. Например, в персидском языке в заимствованиях из арабского «табдил, 

табаддул» – превращать, «тафаккур» - думать, продумать, «тафриқа, тақсим» - разделять, 

«тааффун» – вонять, «тақвият» – усилить, «таваллуд» - рожать и др. часть «та-» является 

префиксом, выражаемого действия. В древнеперсидском языке суффиксы «-та, -ата» в 

основном использовались для создания аористической формы корней слов, а также как глагольно 

- причастный суффикс. Например, в словах древнеперсидского языка «basta (bast-ta)» - 

связанный, «kar-ta» - сделанный, nipiš-ta – написанный и т.д. [9, с. 60, 69]. Так как в таджикском 

языке много слов сохранилось в исконной форме, и в этом языке одним из значений слова «пора» 

- является «кусок (куски)», на основе этого можно судить, что слово «табар» появилось со 

значением предмет для расчленения на куски или режущий. Уместно вспомнить, что в латинском 

языке кусок выражается словом «bar», a «wooden bar» имеет значение «кусок бревна». Латинская 

форма «bar» – кусок, куски соответствует персидскому «пор, пора» - кусок, куски.  

Известно, что во второй половине II тыс. до н. э. на территории Ирана и Закавказья 

применяли боевой топор – секиру, и он отличается тремя шипами-колючками, помещенными на 

обухе. Секиры были найдены в Азербайджане, Армении и в Луристане Ирана [5, с. 191]. В 

некоторых этимологических словарях название этого оружия связывают с глаголом «сечь» и 

буквальное значение толкуется «то, чем рассекают» [14, т. 3. с. 502; 16, с. 356.]. На самом деле, 

слово «секира» персидское сложное слово. Образовано от слова - числитель «се» - три (число) 

и «кира» - қирра (qirra), то есть шип, колючка, грань, ребро. Слово «кира» в современном 

персидском языке приобрело форму «қирра (qirra)» - грань. Здесь нужно отметить, что 

последнее, согласно фонетическому чередованию сонорных согласных -р- // -л-, родствен с 

арабско-персидским словом «қулла (qulla)», со значениями острая грань, вершина, пик горы.  

Русское слово «волос» и подобные формы, встречающиеся в других языках славянской 

группы, как старославянское «власъ» и болгарское «влас» [14, т.1, с. 342] родственны с 

авестийским «varəsa», означающего «волос человека и животного». Авестийская форма в 

среднеперсидском языке приобрела форму «vars» - волос. Анализ структур этих слов на основе 

фонетических принципов формоизменения показывает, что славянские структуры являются 

результатом чередования букв -р-//-л- авестийской формы. Возможно, авестийское слово 

«varəsa» было результатом редукции одной из фонем «r», от формы «varrəsa», так как последнего 

можно узнавать от «var» - тело и «rəsa» – расти, и толковать в значении растущее из тела 

(Редукция повторяющихся фонем часто встречается в словах, унаследованных из древности). 

Авестийский словообразовательный компонент «var» в современных иранских языках приобрел 

форму «бар». Данная форма многозначна, одно из значений связано со словом «тело».  

Другое русское слово «глина», встречающееся в украинском языке в форме «глина», ст.-

слав. «глинн», болгарском «глина, гнила», словенском «glina», чешском «hlina», словацком 

«hlina», польском «glina», в. луж. «hlina», нижн. луж. «glina» [14, т. 1, с. 412], родственно с 

таджикско-персидским словом «гил, гилин». В этих словах корнем является слово «гил» со 

значением глина, а часть «-ин, -ина» является адъективным суффиксом в большинстве языков 

иранской группы. В таджикском языке слово «гилин» обозначает предметы, сделанные из глины 

или испачканные глиной.  

Одним из древних слов в языках является слово, обозначающее человеческий навоз, то 

есть кал, говно. Слово «говно» в украинском языке «гiвнó», в болгарском и сербохорватском 

«гóвно», словенском «góvno», в польском и н.-луж. «gówno», из-за чередования буквы g-//-h- в 

чешском имеет форму «hovno» и в восточно-лужицком «howno». Формы, встречающиеся в 

древних языках, являются древнеиндийскими: «gūthas, gūtham», выражающие нечистоты, грязь, 

и глагол «guvati» со значением испражняться, также авестийское «gūϑa» со значением навоз, 

помет [14, т. 1, с. 424]. Некоторые авторы связывают анализируемые слова со словом «говядо» 

- бык и первоначальное значение слова «говно» трактовалось как коровий помёт. Здесь надо 
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отметить, что слово «говядина» - коровье мясо состоит из слова «гов» – корова, «ядо, яда» – еда, 

кушанье и адъективного суффикса «-ина», то есть буквальное значение слова «говядина» - «еда, 

доставаемая от коровы». В авестийском языке слово «ad» имеет значение кушать, есть [17]. В 

этимологическом словаре Фасмера слово «гуано» трактовалось в значении «удобрение из 

перегнившего птичьего помета», где отмечается, что это слово заимствовано от немецкой 

формы «Guano» и испанской «guano». Первоисточником указанных слов признаётся перуанское 

слово языка кечуа «huanu», имеющее значение «навоз, помет, особенно от морских птиц» [14, 

т. 1, с. 468]. Следует сказать, что корнем всех приведенных слов является древнеперсидский 

словообразовательный элемент «gu», которое может, согласно фонетике языков, приобрести 

форму «hu, ku, guh», а также из-за чередования -u-//-v- форму «gav, gov, gow, hov, hоw». Древняя 

форма «gu» со значением «навоз», «кал», «экскременты» сохранилась в большинстве языков 

иранской группы. В авестийском языке для выражения значения «навоз», «кал» также 

используется форма «guua-», в среднеперсидском, современном персидском и в таджикском «gu, 

guh». В ряде языков иранской группы, в том числе в курдском, талышском, аврумани, сурхей, 

ласгерди, зефреи, гурани и других «кал», «навоз» называется «gu». Востоковед Д. Эдельман 

отмечает, что слово «guda» со значением «кишка, vagina» появилось от арийского guda- и ср. др.-

индийского guda – «кишка, задний проход, vagina». Также указывается, что более ранняя история 

не ясна - возможно, это продолжение и.-е. gu-do – «кишка», если считать его производным от 

geu-d- [7, с. 293-294]. Анализ слова «guda» со значением «кишка», «задний проход» показывает, 

что оно формировалось от слова «gu» - «навоз, кал», «da» - дающий, создающий, образующий, 

так как кал формируется в кишке, в заднем проходе. В таджикском языке прямая кишка, задний 

проход также выражается словами «кутан» и «гудон» с буквальным значением «место сбора 

кала». 

Русское существительное «растение» и его таджикское соответствие «растанӣ» тоже, по 

нашему мнению, имеют единый корень «рас-». На основе корня «рас» в русском языке 

сформировался русский глагол «расти», в таджикском языке «расиш, рустан» со значением 

«расти», а также другие производные. Более древней формой, слово «растение», возможно, была 

персидская «растана», состоящая из двух слов: «рас» – расти и «тана» – тело, с буквальным 

значением «растущее тело».  

В русском глаголе «резать», «порезать» корнем является часть «рез, реза». В 

«Этимологическом словаре» М. Фасмера лексема «рез» и ее древнерусская форма «ръзъ» 

толкованы в значении «прибыль, проценты», а слово «резан» – в значении «кусок, отрезок». 

Глагол «резать» и его формы встречаются в большинстве языков славянской группы: укр. 

рiзати, др. рус. рьзати, ст. слав. рьзати, сербохорв. рềзати, словен. rézati, чеш. řezati, славц. 

rezat᾿, польс. rzezać, лит. rěžti и этимологизированы значением «надрез, царапина, рубец». 

Корень и значение слова «резан» родственны со словами «обрезание, обрезки» [14, т. 3, с. 461]. 

В таджикско-персидском языке слово «рез, реза» означает мелкие куски, глагол «реза кардан» - 

разделять на мелкие части. Персидский корень «рез» соответствует с «рез»-ом, находящимся в 

русском слове «резать». Сопоставление и анализ приведенных слов показывают, что более 

древней глагольной формой должна быть «резат, резата», сохранившаяся в русском языке в 

форме «резать». В современном таджикско-персидском языке функцию аффикса «ат, ата» 

выполняет вспомогательный глагол «кардан» - «делать».  

В таджикско-персидском языке параллелем русского слова «копать» является 

неопределённая форма глагола «кофтан», использующаяся в форме глагола с двумя значениями: 

первое – копать землю, другое – искать. Корень глагола «кофтан»-«коф» в повелительном 

наклонении приобретает форму «ков». Например, «заминро ков» – копай землю; «ковишгар, 

кобанда» - искатель. Возможно, русское слово «копань» со значением «окоп, ров, яма», польское 

«kopanka», болгарское «капанка» – «долбленное деревянное корыто» тоже взаимосвязаны с 

таджикским глаголом «кофтан» - копать. Русские и таджикские слова «кованный» – «кӯфта, 

кӯфташуда», «ковать» – «кӯфтан» и «ковкость, ковкий» - «ковок» тоже являются родственными. 

Последнее в таджикском языке носит значения «пустая внутренность», «дуплистый» и 

«рыхлый». Например, «дарахти дарунковок» – дуплистое дерево.  
В таджикско-персидском языке для выражения вкуса используются слова разной 

структуры, как «лаззат», «лазиз и «маза». Два первых слова являются заимствованиями из 
арабского языка. Надо отметить, что они все родственны, так как на основе фонетических 
принципов чередования -м-//-л- слово «маза» может принимать форму «лаза». Русский глагол 
«лизать», так как вкус ощущается только языком при лизании, возможно, родственно с 
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таджикским параллелем «лесидан». Некоторые ученые высказывают мнение, что слово «ласить» 
со значением «льстить» связано с лексемой «ласка» и, с другой стороны, со словом «ласый» - 
падкий на лакомства. Слова «ласка, ласкать» характерны славянским языкам, в украинском 
«ласка, ласкати», белорусском «ласка», ст. слав. «ласкати», болгарском «лаская» со значением 
«льщу, ласкаю», сербохорватском «лầска, лầскати», словенском «láskati», чеш. «laskati», 
чешском и словацком «laska» означает «любовь», польском «łaska» «милость», łaskać - «гладить, 
льстить» [14, т. 2, с. 461, 494]. Возможно, из-за того, что животные своё чувсто любви и милость 
проявляют лизанием, коренные слова «лиз, лас, ласый (от корня лаза)» сначала, рождаясь со 
значением «вкус», затем приобрело другое значение – «любовь, ласка, милость». 

Другое русское глагольное слово «писать, написать», имеющее корневое слово «пис-» 
соответствует таджикском «навистан, навиштан». Следует отметить, что слово «писать» и 
некоторые его формы, например, украинская «писати», белорус. «псаць», др. рус. «писати», ст. 
слав. «пьсати», сербо-хорв. «писати, пишем», словен. «pisati, pišem», чеш. «psáti, piši», славац. 
«pisat», польская и лужицкая «pisać, pisaś» с др. персидским cловом «nipišta» со значением 
«записанное» [14, т. 3, с. 266], родственны. Корень «пис-» составляет основу других слов, как 
«писарь», «писатель», «письмо», а его множественная форма «письма», которая в украинском 
имеет форму письмо, в болгарском - писмо, в словенском, чешском, словацком, польском - pismo 
и старославянском писма - также родственны [14, т. 3, с. 268]. Возможно, часть «-мо» в слове 
«письмо», на наш взгляд, является историческим формоизменением древнеперсидского 
суффикса «-ма», указывающего на предмет, иногда выполняющего роль прилагательного 
суффикса, (как в древнеперсидских и авестийских словах: garma – gar+ma (тёплый), čarēma - čarē 
+ ma (кожаный), asma – as + ma (каменный), sāma – sā+ ma (чёрный) и др.) и словесное значение 
«письмо, письма» в прошлом означало «написанный материал», «написанная бумага» или 
«книга». В древнеиндийском и авестийском конечная долгая фонема «аа, ā» выражала 
множественное число, возможно, фонема «я» в конце некоторых слов русского языка, 
выражающая множественность, является рожденным последнего. Формирование фонемы «о» в 
современном таджикском языке от среднеперсидской фонемы «ā» и древнеперсидской «ā» были 
исследованы востоковедом В.С. Расторгуевой [6, с. 18]. В словах «писарь» и «писатель», 
которые являются синонимами, часть «-арь» и «-тель» тоже синонимы и указывают на лицо, 
выполняющее действие. Следует отметить, что в древнеиндийском книга и рукопись 
выражались словом «pustaka» [10]. Это слово в персидском языке также выражало обработанную 
кожу скота. Известно, что раньше на Востоке до появления бумаги растительного 
происхождения, вся информация, документация царей записывались на обработанной коже 
животных - пустаке. Пишут, что священная книга Авесты тоже была написана на обработанной 
коровьей коже. До сих пор жители горных деревень Таджикистана сушеную кожу скота 
называют – «пустак». Надо отметит, что последнее не имеет единую этимологию с 
древнеиндийским словом «pustaka», они являются омонимами. Корнем персидского слова 
«pustak» является «pusta» со значением «кожа». 

Глаголы русского языка «спросить, спрашивать, просить, спроси, прошу, просил» 
родственны с таджикскими глаголами «пурсидан, пурс, мепурсам, пурсид». В приведенных 
русских и таджикских славах корнями являются «прос» и «пурс», возможно, возникшие от 
арийского глагола «praś» со значением «спросить». Это корневое слово в др. индийском языке 
тоже имеет форму «praś», в авестийском «fras» и в древнеперсидском «fraϑ» [1, с. 30]. В 
авестийском словаре встречаются слова с обеими формами, как «pares»-«спрашивать, спроси» и 
«frasna, frašna» - «вопрос, спрос», «ferasa»- «спроси» [17]. Слова «просить, спросить» и подобные 
им формы сохранены почти во всех языках славянской группы. Ещё можно привести 
многочисленные примеры из русского и таджикского языков с одинаковым строением и 
значением, как «топтать» – тап-тап кардан, «создать», «созидать» - соз кардан, сохтан», 
«говорить» – гуфтан, «трус» – тарс и др.  

Таким образом, анализ некоторых таджикско-персидских слов и их параллелей, 
находящихся в русском и других славянских языках, их сопоставление с формами, 
встречающимися в древнеперсидском, древнеиндийском и авестийском языках показывает, что 
они имеют единые корневые основы и их можно толковать только формами, находящимися в 
персидском языке. 
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ЯГОНАГИИ РЕШАҲО ДАР БАЪЗЕ КАЛИМАҲОИ ЗАБОНҲОИ ФОРСӢ ВА РУСӢ 
 

Дар забонҳои славянӣ, аз ҷумла дар русӣ як қатор калимаҳое дучор мешаванд, ки бо калимаҳои 

забони тоҷикӣ ва форсии қадим решаҳои ягона дошта, аз лиҳози сохтору ҳифзи маъно шабеҳи 

ҳамдигаранд. Муаллифон тағйироти сохтории баъзе аз калимаҳоро ҳангоми иқтибос, вобаста аз  қавоиди 

фонетикии забонҳо пайдошуда дониста, бо қиёсу муқобалагузорӣ таҳлили этимологӣ кардаанд. Қайд 

намудаанд, ки чун маънибардории он калимаҳо истифода аз хазинаи луғоти забони тоҷикӣ-форсӣ ва 

гузаштаи ин забон имкон дорад, онҳоро калимаҳои хосси ин забон донистаанд. Дар асоси таҳлили сохтори 

реша дар калимаҳои шабеҳсохт, ки бархе аз онҳо дар луғатҳои этимологии забони русӣ аз туркӣ 

иқтибосшуда арз ёфтаанд, муаллифон туркӣ будани онҳоро рад намуда, нишон медиҳанд, ки онҳо дар 

забони авастоию форсии қадим низ дучор мешаванд. Воҳидҳои луғавии «богатырь, батыр - баҳодур, 

ботур», «топор - табар», «растение - растанӣ», «волосы - мӯй», «глина - гил», «резать - реза кардан», 

«копать - кофтан», «написать - навиштан», «созидать - соз кардан», «спрашивать - пурсидан», «лизать - 

лесидан, лаззат» ва ғайраро оварда, мавриди таҳлил қарор додаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: этимология, вожаҳои иқтибосӣ, решаи калима, усулҳои калимасозӣ,  растанӣ, 

ботур, табар, гил, кофтан.  
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ЕДИНЫЕ КОРНЕВЫЕ ОСНОВЫ В НЕКОТОРЫХ СЛОВАХ ПЕРСИДСКОГО И  

РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
 

В славянских языках, в том числе в русском языке, встречается большое количество слов, имеющие 

единые корни со словами древнеперсидского и современного таджикского языков, в которых 

обнаруживаются структурные и семантические сходства. Данные слова еще в древние времена были 

заимствованы русским языком и изменили свою форму согласно фонетическим законам данного языка. В 

настоящей статье отдельные из указанных слов подвергнуты этимологической интерпретации. На основе 

исследования структуры корней и способов словообразования ряда подобных слов, которые подаются в 

этимологических словарях русского языка как заимствования из турецкого, авторам удалось, опровергнут 

данную версию и указать их авестийское и древнеперсидское происхождение. К ним относятся такие 

лексические единицы как: «богатырь, батыр – баҳодур, ботур», «топор - табар», «растение – растанӣ», 
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«глина – гил», «резать – реза кардан», «копать – кофтан», «написать – навиштан», «созидать – соз кардан», 

«спрашивать – пурсидан», «лизать – лесидан, лаззат» и некоторые другие. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этимология, заимствования, корень слова, принцип словообразования, 

этимология слов «растение, батыр, топор, глина, копать» 
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THE SINGLE ROOT WORDS OF SOME PERSIAN AND RUSSIAN LANGUAGES 
 

In Slavic languages, including the Russian language, there is a large number of words that have common 

roots with ancient Persian and modern Tajik languages words, and they have structural and semantic similarities. 

Comparing, contrasting and analyzing the etymology of the words, the authors consider that the structural changes 

of some words happened due to phonetic laws. They underline that as these words take their roots from Tajik-

Persian languages so they belong to the mentioned languages. Based on a study of the root structure of a number 

of similar words that are used in the etymological dictionaries of the Russian language as borrowings from Turkish, 

the authors argue this opinion and indicate their Avestanian and Old Persian origin. They include the following 

lexical units like «bogatir, batir-bahodur, botur-knight», «topor-tabar-axe», «rastenie-rastani-plant», «glina-gil-

clay», «resat-reza kardan-cut», «kopat-koftan-dig», «napisat- navishtan-write», «sozidat- soz kardan-build», 

«sprashivat- pursidan-ask», «lizat- lesidan, lazzat-lick» etc. 

KEY WORDS: etymology, borrowings, word-root, principle of word formation, etymology of the words 

«rastani-plant, botur-knight, tabar-axe, gil-clay, koftan-dig» 
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ИСТИЛОҲОФАРИНӢ ВА УСУЛИ МУРАККАБИ КАЛИМАСОЗӢ 
 

Раҳимов Т.Ф. 

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино 

Одинаев С.П. 

Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон 
 

Истилоҳ калима ё ибораест, ки барои мантиқан дақиқ ифода намудани мафҳумҳои махсус, 
муайян намудани муҳтавои мафҳум, аломатҳои фарқкунандаи онҳо ба кор рафта, ба асоси 
дефинитсия сохта шудааст. Он ифодаи забонии мафҳумест, ки ба системаи мафҳумҳои соҳаи 
муайяни донишҳои касбӣ шомил мешавад. 

Истилоҳ қисмати мустақили ҳар забони миллиро ташкил медиҳад, ки бо фаъолияти касбӣ 
робитаи ногусастанӣ дошта, барои ба забони илм табдил ёфтану ғановати таркиби луғавии он 
аҳамияти хоса дорад.  

Истилоҳ, ба пиндори Суперанская, калима (ё ибора)-и махсусест, ки дар фаъолияти касбӣ 
қабул шудаву дар шароити хоса ба кор бурда мешавад; ифодаи луғавии мафҳумест, ки ба 
системаи мафҳумҳои соҳаи муайяни донишҳои касбӣ медарояд; мафҳуми асосии унсури забон 
барои мақсадҳои масус; барои дуруст дарк кардани худ дефинитсия (таърифи аниқи илмӣ)-ро 
тақозо мекунад. Истилоҳ аз он лиҳоз ба лексикаи умумӣ муқобил гузошта шудааст, ки бо 
консепсияи муайяни илм алоқамандӣ дорад ва натиҷаи таҳқиқоти илмиву дарки назариявии 
онҳоро инъикос менамояд [8, с. 135]. Аммо бархе аз донишмандон бар онанд, ки истилоҳ қисмати 
таркибии забони адабӣ аст. Аммо, бино ба андешаи Г.О. Винокур, «Истилоҳот калимаҳои махсус 
набуда, балки калимаҳоеанд барои иҷрои вазифаи махсус, яъне вазифаи номгузорӣ 
(номинативӣ). Вазифаи номгузориро дар аксари мавридҳо калимаҳои маъмулӣ низ иҷро карда 
метавонанд ва ба вазифаи истилоҳ калимаҳои рӯзмарра (маишӣ) низ метавонанд истифода 
шаванд» [1, с. 5]. 

Аз таҳлили гуфтаҳои фавқ бармеояд, ки истилоҳ «калима (ё ибора)-и махсус» набуда, 
балки «вазифаи махсус, яъне вазифаи номгузорӣ (номинативӣ)» дорад ва қисмати алоҳидаи 
забонро ташкил намуда, бо фаъолияти касбӣ робитаи ногусастанӣ дорад. 
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Истилоҳи ҳар соҳаи илм, техника, истеҳсолот системаи худро ташкил медиҳад ва он дар 
навбати худ мафҳумҳои ба донишҳои касбӣ алоқамандро муайян мекунад, ки ҳангоми кӯшиши 
баён кардани ин робитаҳо тавассути воситаҳои забонӣ зарур мешавад [3, с. 157].  

Роҳҳои сохтану интихоби истилоҳ дар ҳар забон гуногун буда, дар асл умумият доранд ва 
он ҳам бошад аз вожаҳои аслии забон, усулҳои мухталифи вожасозӣ, иқтибос ва аз тариқи 
тарҷумаи ҳарф ба ҳарф - калка сурат мегирад.  

 Мероси бебаҳои гузаштагон, бахусус таълифоти илмии он, барои сохтани вожаҳо ҳамчун 
сарчашмаи хушкнашавандаи луғавӣ ва имкониятҳои олии калимасозӣ маҳсуб гардида, маъхази 
меҳварӣ ва ҳамешагии забон мебошад. Анъана ва роҳҳои гуногуни истилоҳсозии забони тоҷикӣ, 
хусусан усули морфологии он, идомаи анъанаи қадимии он (Берунӣ, Сино, Ҳаким Майсарӣ, 
Ахавайнии Бухороӣ, Ҷурҷонӣ, Абӯмансури Муваффақ ва диг.) буда, то имрӯз рушду такомул 
меёбад. 

Калимаҳои мураккаб, ки қисми зиёд ва муҳимми таркиби луғавии забони адабии ҳозираи 
тоҷикро ташкил медиҳанд, бар асоси қолабҳои калимасозии забонҳои форсию ҳиндии бостон ва 
забони форсии миёна сохта мешаванд. «Дар забони адабии тоҷик калимасозии исмҳои мураккаб 
хеле сермаҳсул мебошад. Калимаҳои мураккаб барои кӯтоҳ ва рехта ифода кардани фикр 
имконият медиҳанд. Онҳо ибора ва ҷумлаҳоро низ иваз карда метавонанд» [2, с. 119]. 

Дар робита ба мавзӯи мазкур муҳаққиқони забони форсии қадим ва миёна, аз ҷумла Д. 
Саймиддинов андешаи худро баён намуда, дар асоси робитаи ҷузъҳо калимаҳои мураккабро ба 
ду гурӯҳ ҷудо намудааст: аввал, вожаҳои мураккабе, ки ҷузъҳои онҳо ба таври мустақил дар 
робитаи баробар қарор доранд; сониян, вожаҳои мураккабе, ки як ҷузъ бо ҷузъи дигар аз нигоҳи 
маъно бастагӣ дошта, яке дигареро ташхис менамояд [7, с. 144]. 

Пайгирии ин мавзӯъ дар забони адабии имрӯзаи тоҷик низ то ҳол идома дорад. Қ. Тоҳирова 
ба таври мухтасар калимаҳои мураккабро бар пояи тарзи алоқамандшавӣ ба ду гурӯҳ ҷудо 
кардааст – бо роҳи алоқаи пайваст, ки калимаҳои содаи таркиби он баробарҳуқуқанд ва бо роҳи 
алоқаи тобеъ, ки калимаҳои содаи таркиби он мазмунан ба ҳамдигар тобеанд [9, с. 34]. 
Пажӯҳишгар Ш. Рустамов зимни таҳқиқи исмҳо дар бораи исмҳои мураккаб фикри худро баён 
намуда, онҳоро ба мураккаби тобеъ ва пайваст ҷудо менамояд ва аз ибораҳои гуногун сохта 
шудани калимаҳои мураккаби тобеъро ишорат менамояд. Шояд ҳамин ҷиҳати калимаҳои 
мураккаб ва муносибати ҷузъҳои онҳоро ба эътибор гирифта, ин тарзи васлшавии калимаҳоро 
олимон калимасозии синтаксисӣ ва морфологию синтаксисӣ номида бошанд [6, с. 140]. Дар 
«Забони адабии ҳозираи тоҷик» низ калимаҳои мураккаб вобаста ба тарзи алоқа ва муносибати 
ҷузъҳо ба ду гурӯҳ – пайваст ва тобеъ [4, с. 159] ҷудо карда шудааст. Муҳаққиқ С. Хоркашев бо 
вуҷуди мустақиман ишорат накарданаш ба он ки калимаҳои мураккаб пайваст ва тобеъ 
мешаванд, онҳоро аз рӯйи воситаи алоқаи синтаксисиашон ба алоқаи синтаксисӣ ва тобеъ ҷудо 
кардааст ва калимаҳоеро, ки аз ду реша бе ягон восита, аз ду реша ба воситаи миёнвандҳои «у» 
ва «о», дар натиҷаи такрори бевосита, бар пояи калимаҳои гуногунрешаи як мафҳуми мураккабро 
ифодадакунанда сохта шудаанд, калимаи мураккаб ном мебарад [10, с. 59]. Аз гуфтаҳои С. 
Хоркашев чунин бармеояд, ки ӯ низ ҷонибдори андешаи ба ду гурӯҳ ҷудо кардани калимаҳои 
мураккаб мебошад.  

Аз ғавру баррасиҳо чунин натиҷагирӣ кардан мумкин аст, ки калимаҳои мураккабро аз 
рӯйи воситаи алоқаашон пайваст ва тобеъ ва муносибати байни ҷузъҳо ба хелҳо ҷудо кардаанд.  

I. Исмҳои мураккаби пайваст 
Исмҳои мураккаби навъи пайваст яке аз шаклҳои калимаҳои мураккаб буда, аз ду ҷузъ 

иборат аст ва муносибати миёни ҷузъҳо баробар мебошад. Вале Ш. Рустамов ба ин андеша аст, 
ки «ҳама гуна таркибҳоро, ки бо пайвандак (садоноки пайвасткунанда) ва ё интонатсия ба ҳам 
омадаанд, ба ин гурӯҳ бе эзоҳи махсус дохил кардан мумкин нест» [6, с. 170]. Ҳар ду қисмати ин 
гурӯҳи исмҳо аз як категорияи нутқ иборат буда, дар шакле қарор мегиранд, ки гӯё яке дигареро 
мукаммал месозад. Дар натиҷаи ба ҳам пайваст шудани ду морфемаи мустақилмаъно як воҳиди 
луғавӣ ташкил мешавад. 

Ба андешаи муаллифи китоби «Исм» калимаҳои мураккаби пайваст ба ду гурӯҳи калон 
ҷудо гашта, яке ба тарзи такрор ва дигаре аз асосҳои гуногун [6, с. 170] сохта мешаванд. Дар 
«Забони адабии ҳозираи тоҷик» низ калимаҳои мураккаби пайвастро ба ду гурӯҳ – аз асосҳои 
гуногун ба воситаи миёнвандҳои -у- ва -о-, инчунин аз такрори калима сохта шудани ин гуна 
калимаҳои мураккабро ишорат менамояд [4, с. 160-164]. Айнан чунин назарияро дар 
«Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» (ҷ. 1. саҳ. 119-121) мушоҳида кардан мумкин аст. 

Д. Саймиддинов зимни «Вожашиносии забони форсии миёна» дар бораи калимаҳои 
мураккаби пайваст – қолаби копулятив (composita copulativa) ибрози андеша намуда, дар забони 
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форсии миёна аз роҳи васлшавии ду ва ё бештари исмҳо бе ягон воситаи алоқа, ду исми муродиф 
тавассути пайвандаки пайвасткунанда (-у-), ду сифати мутазод, пайвастшавии ду асоси феъл ва 
аз роҳи такрор сохта шудани калимаҳои мураккаби пайваст маълумот медиҳад [7, с. 144-145]. 

Тавре маълум мешавад, калимаҳои мураккаби пайваст бо чор роҳ бунёд ёфта, ҳар яке аз ин 
тариқҳо боз ба тарзҳои дахлдори дигар таҷзия мегарданд. 

Калимаҳои мураккаби пайваст зимни мисолҳои мо аз қолабҳо бархӯрдоранд:  
а) исму исм: қашқаргул, симоб, обхокӣ; 
б) исм+у+исм: ёсуман;  
в) исм+о+исм: аминогурӯҳ, карбозанҷир, лӯбиёгулон, полеотропикӣ, йодометрӣ, 

хлоропласт;  
г) такрори калима: олуболу.  
II. Исмҳои мураккаби тобеъ 
Ин усули сохтани исмҳо дар забони адабии тоҷик яке аз роҳҳои асосии калимасозӣ ба 

шумор рафта, таркиби луғавии забонро ғанӣ ва мукаммал намудааст. Зимни ин навъи калимасозӣ 
ҳар ду ҷузъ ё яке аз ҷузъҳоро исм ташкил дода, ҷузъи асосӣ исми мураккаб аст ва ба категорияи 
исм мутааллиқ будани онро нишон медиҳад.  

Д. Саймиддинов зимни таҳқиқи роҳҳои калимасозии забони форсии миёна дар мавриди 
калимаҳои мураккаби тобеъ сухан ронда, изҳор менамояд, ки усули мазкур (калимасозӣ аз 
тариқи калимаҳои мураккаби тобеъ дар офаридани вожаҳои мураккаб зимни забонҳои эронии 
бостон ба монанди ҳиндии бостон аз равишҳои маъмул ба шумор мерафт ва дар ин усули 
калимасозӣ як ҷузъ бо ҷузъи дигар вобаста буда, вожаҳо дар асоси ҳамин гуна робитаи ҷузъҳо 
сохта мешаванд. Чунин роҳҳои калимасозӣ, ки дар заминаи қолабҳои аввалаи эронии бостон 
сурат гирифтааст, дар забони форсии миёна идома ва рушди бештаре пайдо кардааст [7, с. 146]. 
Муҳаққиқ навъҳои татпуруша, кармадҳарайа ва баҳувриҳиро роҳҳои сохта шудани калимаҳои 
мураккаби тобеъ дар забони форсии миёна дониста, ишорат менамояд, ки ин се навъ дар навбати 
худ боз ба қисмҳо ҷудо мешавад [7, с. 146-48].  

Шарҳи мушаххастаре дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» оварда шудааст, 
ки бар пояи исмҳои мураккаби тобеъ яке аз ҷуъзҳо калимаи асосӣ буда, дигарӣ ба он тобеъ аст 
ва зимнан муносибати муайянкунандагӣ, субъектӣ ва ҳолӣ мушоҳида мегардад. Исмҳои 
мураккаби тобеъ зимни ин дастури таълимӣ аз рӯйи муносибати ҷузъҳо ба ду гурӯҳи калон ҷудо 
карда шудааст: 1. Калимаҳое, ки ҷузъи якумашон асосӣ буда, ҷузъи дуюмашон ба он тобеъ 
мебошад ва; 2. Калимаҳое, ки ҷузъи дуюмашон асосӣ буда, ҷузъи якум ба он тобеъ мешавад. 
Усули аввалиро факки изофат ва усули дуюм бошад, ғайриизофӣ номгузорӣ шудааст [2, 121-
125]. Ш. Рустамов зимни баррасии калимаҳои мураккаби тобеъ онҳоро сермаҳсултарин қолаби 
калимасозии исм дониста, миёни онҳо муносибатҳои атрибутивӣ, объективӣ, субъективӣ ва ҳолӣ 
мавҷуд буданро таъкид менамояд. Пажӯҳишгар ишорат менамояд, ки исмҳои мураккаби тобеъ 
аз тариқи факки изофат ва тавассути ибораҳои ғайриизофӣ аз тамоми ҳиссаҳои нутқ сохта 
мешаванд [6, с. 144-163].  

Калимаҳои мураккаби тобеъ дар «Забони адабии ҳозираи тоҷик» аз рӯйи иштироки 
ҳиссаҳои нутқ ва тобеъ будани калимаи аввал ба дуюм ва ё асосӣ будани калимаи сонӣ ба хелҳо 
ҷудо карда шудааст [4, с. 164-175]. 

Масъалаи вожасозӣ танҳо мушкилоти забони муосир нест, дар мавриди роҳҳои 
вожаофаринӣ муҳаққиқони пешин низ таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд. Хоҷа Ҳасани Нисорӣ аз зумраи 
муҳаққиқонест, ки оид ба ин масъала андешаи худро дар гули чаҳоруми китоби «Чаҳор гулзор» 
баён кардааст ва он дар назарияи имрӯзаи забоншиносӣ «универб» ном гирифтааст: «Ва ҳар гоҳ 
музофунилайҳ ва сифат муқаддам бар музоф ва мавсуф бошад, охири ҳарфи ҳар дуро мавқуф 
хонанд ва ин қоидаро маҳмул бар қалб гӯянд. Чунончи, «филхона» ва «шутурхона» ва 
«ҷаҳоншоҳ». Дар асл «хонаи фил» ва «хонаи шутур» ва «хонаи шоҳи ҷаҳон» бувад» [5, с. 51]. 
Дар забони соири адибони қарнҳои XIII-XIV ин навъи калимасозӣ, ки дар истилоҳ факки изофат 
ном дорад, фаровон истеъмол шудааст.  

Аз пажӯҳиши муҳаққиқон зимни калимаҳои мураккаби тобеъ маълум мегардад, ки тамоми 
усулҳои ҷудо кардани калимаҳои мураккаб қариб ба ҳам монанд буда, таснифоти «Забони адабии 
ҳозираи тоҷик» ба фаҳми хонанда наздик мебошад. Аз ин лиҳоз, мо низ таснифоти калимаҳои 
мураккаби тобеъро дар асоси робитаи семантикие, ки дар байни ҷузъҳои он мавҷуд аст, ба роҳ 
мондем: 

I.  Исмҳои мураккабе, ки ҷузъи якумашон ба ҷузъи дуюм тобеъ аст:  
Зимни чунин гурӯҳи вожасозӣ, мувофиқи мисолҳои мо бештар ҳар ду ҷузъ аз исм сохта 

шудаанд: ниёзбӯ, мушхор, шутурпай, чойкаҳак, хардалкоғаз, гулбарг, гулпоя, каваргул, 
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кундапайванд, ғӯзапоя, мевабарг, карбозанҷир, шайтонкоса, нардсунбул, канабдона, гулкарам, 
кундапоя, мевағӯза, мевағӯра, мевапарда, хаспоя, ҷиртут, шакармуруд, дорухат... 

2. Исмҳои мураккабе, ки ҷузъи дуюмашон аз ҷиҳати семантикӣ-синтаксисӣ ба ҷузъи якум 
тобеъ аст. Зимни чунин усули калимасозӣ мо исмҳои мураккабро аз рӯйи иштироки ҷузъҳо ба 
хелҳо ҷудо намудем:  

А) исм+исм: пояреша, пӯстпарда, лимуток, бағалбарг, баргкарам, бехмева, каллакарам, 
косагул, гулпечак, обсабз, пояпалак, регзамин, сӯзанбарг, ҳуҷайратухм, гардбарг, хӯшагул, 
тирреша, шобезак, бехпиёз, буғумпайванд, ғунчагул, тудабарг, тудагул, хорхасак, 
газнасимогулон...  

Исмҳои сертаркиб:  
а) исмҳои мураккаби сертаркибе, ки дар шакли исм+исм+пасванди ҷамъбандии – он омада, 

номи оилаи растаниро ифода мекунанд: газнагулон, торонгулон, лабгулон, савсангулон, 
парпигулон, кукноргулон, қутргулон, кавкабгулон, карамгулон, карафсгулон, зелолгулон, 
бедгулон, аралигулон, шабнамгулон, чилликгулон, газнагулон; 

б) исмҳои мураккаби сертаркибе, ки дар шакли исм+исм+пасванди ҷамъбандии – ҳо омада, 
номи оилаи рустаниҳоро ифода мекунад: кадугулҳо, обнусиҳо, буттамеваҳо, чатргулҳо, 
буттамеваҳо;  

в) исм+исм+пасванд: хуноба, дамоба;  
г) исмҳои мураккаби сертаркибе, ки дар шакли исм+исм+пасванди – ак омадаанд: 

лимукаҳак, лолаарӯсак, лолақазак, лолахасак, нонфарак, ҳавоборонак, чойкаҳак, гармалафак, 
сагакхорак, хоргулак;  

ғ) исмҳои мураккаби сертаркибе, ки дар шакли исм+пасванд+исм омадаанд: сагакхор, 
танамева, патакарча, пиёзакбех, мӯякреша, найчагул, сабадчагул, халтачабарг, хурмачабарг, 
чарбигиёҳ, донакмева, забончагул, танареша; 

д) исмҳои мураккабу таркибии қолабашон мутобиқи исм+исм+пасванди – ча: гарднайча, 
аэрозаррача; 

е) исмҳои мураккабу сертаркиби қолабашон ба шакли исм+пасванд+исм+пасванд: 
чашмакмуғча;  

ё) исмҳои мураккабу сертаркиби маъруф бо шакли исм+исм+пасванд: чакамуғӣ, 
биофарматсевтӣ, бӯймодарон, шоҳдона, дорухонагӣ, гидрофобӣ, ситостатикӣ, фотокимиёвӣ, 
зардчӯба, хамирмоягӣ, шоҳдона, геоботаникӣ, голарктикӣ, бӯзбошӣ, олуболугӣ, палеарктикӣ, 
метрологӣ, гидрофобӣ; 

ж) исм+сифат: баргтунук, хамиртуруш, чӯброст; 
з) Исму феъл (ин гурӯҳи истилоҳот асосан барои ифодаи амалҳои тиббӣ ва ҳаракат ба кор 

бурда мешаванд): 
исм + феъл: 
и) аз исму асоси замони ҳозираи феъл: хунофар, гилбанд, ҳашаротхӯр, заряддор, асаловар, 

гарддаро, гулпӯш, хазонрез, буғбарор, буғгузар, газовар, дорусоз, зараровар, зараррасон, 
заҳрдор, ишқордор, қатрарез, қатрасанҷ, хордор, пардадор, қабатдор, ширадор...; 

й) исм+асоси замони ҳозира+пасванд: такрорпазирӣ, филтркунӣ, фурӯбарӣ, ҳосилшавӣ, 
ҳосилкунӣ, ҳалшавӣ, ҳалшуда, табдилёбӣ, ғӯракдорон, заҳршиносӣ, паҳншавӣ, барқароршавӣ, 
буғронӣ, желатинсозӣ, тақсимшавӣ, таҳшиншавӣ, фурӯбарӣ, рагронӣ, хокгардон, хӯшабандӣ, 
буғронӣ, буғшавӣ, бухоршавӣ, дорусозӣ, ивазкунӣ, қабулкунӣ, пахшкунӣ; 

к) исм+ас. замони ҳозира+пасванд+пасванд: фурӯбарандагӣ, барқароркунандагӣ, 
ҳалшавандагӣ, ҳалкунандагӣ;  

л) аз исму асоси замони гузаштаи феъл: сояпарвард;  
м) исм+ас. зам. гуз. феъл+пасванд: барқароршуда, пайвастшуда, гидрататсияшуда, 

истеҳсолшуда; 
II. Сифат+исм:  
Сафедқорч, паҳнбарг, олиташаккул, мураккабгул, лунданавда, маҳинбурс, зардқорч, 

ширинбия, сиёҳмуғ, равшанидӯст, зардолу, манфизаряд, мусбатзаряд, хушбӯй, сиёҳҷангал, 
сиёҳфарк, сиёҳбодом, сафедор, пастпоя, нарм, талхмаза, гармидӯст, баландпоя, калонмолекула, 
хушкидӯст, тармева, шароб, ғуҷумкарам, зардолу;  

а) сифат+исм+пасванд: лундатана, каҷхата, тунукқабата, ҷудоҷинса, гармалафак, талхдона, 
шириндона, ҷӯшоба, кабудгулак, лундапиёзак, лундарешагӣ, лучтухмон. 

б) сифат+феъл: 

в) сифат+асоси замони ҳозираи феъл+пасванд: ростсабзанда, фаъолкунанда, тирашавӣ, 

рақиқгардонӣ, рақиқшавӣ, рақиқсозӣ, софкунӣ, заифкунанда, хушкнашаванда, рақиқкунанда, 
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хушккунак, карахткунанда, хунуккунак, хунуккунанда, хунуккунонӣ / хунуккунӣ, хушкшаванда, 

хушккунак, хушккунӣ / хушккунонӣ, хушккунанда, ғафсшавӣ, хушкшавӣ, тозакунӣ, туршшавӣ, 

судакунӣ, софкунак, ягонакунӣ. 

г) сифат+асоси замони гузаштаи феъл+пасванд: рақиқгашта, хушконидашуда, 

хушккардашуда, хушкшуда. 

III.  Шумора+исм:  

а) дуҷузъа: чилбуғум, садбарг, панҷанаълӣ, якпалла, якпарда, дупалла, яккагул, чилбанд, 

чилғӯза, чормағз, ҳазорзар, ҳазориспанд. 

б) шумора+исм+пасванд: якҳуҷайрагӣ, яквалента, якзаряда, якзинагӣ, яккомпонента, 

якранга, якфазагӣ, якҷинса, сефазагӣ, севалента, дувалента, дузаряда, дукомпонентӣ, дучанда, 

дуфазагӣ, чормағзгулон, дупаллагӣ, сепарагӣ, панҷпарагӣ, дупарагӣ, духонагӣ, дуҷинса, 

якхонагӣ, чормағззор, чормағзча, чорпаллагӣ, себарга, панҷахӯша, чормағзак, яктухма, дулаба, 

духонагӣ; 

в) сеҷузъа: якҳуҷайрагидошта, дупаллатухм, якпаллатухм, яктухмдор, дуқамчинакдор, 

дуядродор, садбарггулон, чормағзакдона, чормағзнабот, чормағзшакл. 

IV. Шумора+исм+пасванд: яксола, дусола. 

V. Ҷонишин+феъл: худрӯй. 

VI. Зарфу исм:  

а) дуҷузъа: хурдмолекула, калонмолекула, резагул, сермӯй, сернавда, ҳамешабаҳор, 

камзаҳр, сероб, бисёрзаряд, сербарг, резагул, сернавда, сернам, сероб, серпоя, сершох, пешгул, 

зерсинф, бисёршоха, пешгул, сершилм, майдагул, камтаъсир, камзаҳр, калонбарг; 

б) зарф+исм+пасванд: бисёрҳуҷайрагӣ, камобӣ, бисёрлонагӣ, бисёрҳуҷайра, чандинзаряда, 

дохилимолекулавӣ, сертана, дохилиядроӣ, бисёрвалента, бисёркомпонента, бисёрқабата, 

бисёрфазагӣ, зербарфак, бисёркомпонента, сермӯяк, сермӯякча, серпанҷа, сершира, 

болоизаминӣ, бисёрпулакча, бисёртана, бисёрядроӣ, болоизаминӣ, зеризаминӣ;  

в) сеҷузъа: камшохаронда, зергулсанг, зеркосабарг, бисёрҳуҷайрадор; 

г) зарфу сифат: дарунхолӣ; 

ғ) зарф+асоси замони ҳозира: худрӯй, зудшикан; 

д) зарф+асоси замони ҳозира+пасванд:  

1) дуҷузъа: пешрасанда, майдакунак, майдакунанда, майдакунӣ, майдашаванда, 

майдашавӣ, майдашуда; 

2) сеҷузъа: чапгардишкунанда, ҷойивазкунӣ, серобкунӣ, ростгардишкунанда, 

камҳалшаванда, майдакардашуда, зудбухоршаванда, тезбухоршаванда;  

3) зарфу зарф: бисёрсола. 

Натиҷаи ғавру баррасиҳо он аст, ки усули мураккаби вожасозӣ, хусусан мураккаби тобеъ, 

дар ғановати таркиби луғавии забон, сохтани истилоҳот дар соҳаҳои мухталифи илм нақши 

муҳим дорад. Яъне ин тарзи калимасозӣ барои офаридани истилоҳу вожаҳои нав нисбатан 

мувофиқу созгор мебошад.  
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ИСТИЛОҲОФАРИНӢ ВА УСУЛИ МУРАККАБИ КАЛИМАСОЗӢ 
 

Дар ин мақола роҷеъ ба истилоҳ, хусусиятҳои истилоҳ ва нақши усули мураккаби вожасозӣ дар 

сохтани истилоҳоти фарматсевтӣ сухан меравад. Муаллифон дар бобати хусусиятҳои вожасозиву 

истилоҳофаринии усули мураккаби калимасозӣ, бавижа зимни сохтани истилоҳоти фарматсевтӣ, изҳори 

андеша намуда, аз сайри таърихи усули мураккаби вожасозӣ дар забони форсии миёна ва нав чанд 

нуктаеро ёдовар шудаанд. 

Доир ба вижагиҳои усули мураккаби калимасозӣ ва умуман вожаофаринӣ андешаи донишмандон 

ва муҳаққиқони забоншинос Ш. Рустамов, Д. Саймуддинов, Қ. Тоҳирова, С. Хоркашев ва дигарон зимни 

таҳлил кардану нишон додани қудрати калимасозии пасвандҳо оварда шудааст. 

Муаллифон саъй кардаанд, нишон диҳанд, ки усули мураккаби калимасозӣ дар тавонмандии 

таркиби луғавии забон ва сохтани вожаву маъниҳои нав нақши калидӣ дорад ва муваффақ низ шудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: истилоҳи фарматсевтӣ, усулҳои мураккаби калимасозӣ, исмҳои мураккаби 

пайваст, исмҳои мураккаби тобеъ, татпуруша, кармадҳарайа, баҳувриҳӣ, қашқаргул, обхокӣ, мевапарда, 

шакармуруд. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Раҳимов Таваккал Файзалиевич, омӯзгори кафедраи 

забони тоҷикии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино. Тел.: (+992) 93-914-11-51. 

Одинаев Саидаҳмад Полвонович, номзади илмҳои филология, мудири кафедраи забонҳои ДДТХ. 

Тел.: (+992) 919-19-20-22. 
 

ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЕ И СЛОЖНЫЙ СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
 

В данной статье обсуждаются термины, проблемы терминообразования и роль сложного способа 

словообразования в создании фармацевтической терминологии.  

Авторы анализируют особенности терминообразования путём использования сложного способа в 

создании фармацевтической терминологии. Особенно подчеркиваются ценные сведения по сложному 

способу словообразования из истории средневековой персидской языкознании.  

В статье приводятся мнении таких видных ученых и языковедов как Ш. Рустамова, Д. 

Саймуддинова, К. Тохировой, С. Хоркашева и других по особенностям сложного способа 

словообразования, также рассматриваются их мнении по различным способам словообразования при 

помощи суффиксов. 

Авторы подчеркивают, что таджикский язык имеет богатый лексический запас и сложный способ 

словообразования играет важную роль в словообразовании, особенно в создании новой лексики и 

фармацевтической терминологии, которые способствуют обогащению словарного состава таджикского 

языка.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фармацевтические термины, сложные способы словообразования, 

сложные сочинительные существительные, сложные подчинительные существительные, татпуруша, 

кармадхарайа, бахуврихи, кашкаргул, обхоки, мевапарда, шакармуруд и др. 
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Одинаев Саидахмад Полвонович, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой языков 

ХГМУ. Тел.: (+992) 919-19-20-22. 
 

TERM FORMATION AND A COMPLEX WAY OF WORD FORMATION 
 

Terms, problems of term formation and the role of a complex way of word formation in the creation of 

pharmaceutical terminology are discussed in this article. 

The peculiarities of term format by using a complex way in the creation of pharmaceutical terminology are 

analyzed by the authors. Particularly it is emphasized the valuable data on the complex way of word formation 

from the history of medieval Persian linguistics. 

The article presents the opinions of such prominent scientists and linguists as Sh. Rustamov, D. 

Saimuddinov, K. Tohirova, S. Khorkashev and others on the peculiarities of the complex way of word formation, 

and also considers their opinions on various ways of word formation using suffixes. 

The authors emphasize that the Tajik language has a rich vocabulary and a complex way of word formation 

plays an important role in word formation, especially in the creation of new vocabulary and pharmaceutical 

terminology, which contribute to the enrichment of the Tajik language vocabulary. 

KEY WORDS: pharmaceutical terms, complex ways of word formation, compound coordinate nouns, 

compound subordinate nouns, tatpurusha, karmadharaya, bahuvrihi, kashkargul, obkhoki, mevaparda, 

shakarmurud, etc. 
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УСУЛҲОИ АСОСИИ КАЛИМАСОЗӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 
 

Робияи Абдусамад 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ  
 

Калимасозӣ воситаи муҳимтарини инкишофи таркиби луғавии забон мебошад. Бо роҳи 

калимасозӣ бисёр калимаҳои нав дар забони тоҷикӣ ба вуҷуд меоянд. Роҳҳои калимасозӣ низ 

такмил меёбанд. Ба вуҷуд омадани роҳу воситаҳои нави калимасозӣ ба талаботи қонунҳои 

дохилии инкишофи забонамон зич алоқаманд аст. Аз нуқтаи назари хусусиятҳо калимасозӣ бо 

қоидаю қонуниятҳои сохти грамматикии забон зич алоқаманд аст [1, с. 106-107]. 

Калимсозӣ яке аз василаҳои аслиест, ки таркиби луғавии ҳар як забонро бой гардонида, ба 

пайдоиши калимаҳои нав сабаб мегардад. Калимасозӣ асоситарин воситаи бойшавии таркиби 

луғавии забон, бо воҳидҳои нави луғавӣ пурра гардидани луғати он мебошад. Дар «Грамматикаи 

забони адабии ҳозираи тоҷик» аз шаш намуди калимасозӣ ёд мешавад, ки инҳоянд: 1) морфологӣ, 

ки бо ду восита ба амал меояд; а) бо пасванд ва бо пешванд; 2) синтаксисию морфологӣ, ки ду 

хел мешавад; а) васлшавии калимаҳо; б) тарзи омехта; 3) морфологию синтаксисӣ, яъне ба исм 

гузаштани дигар ҳиссаҳои нутқ; 4) луғавию синтаксисӣ, яъне табдили ибора ба калимаи 

мураккаб; 5) луғавию маъноӣ, ки ба сермаъноии калимаҳо ва ба амал омадани омонимҳо вобаста 

аст; 6) ихтисора [2, с. 67-68].  

Системаи калимасозии забони тоҷикӣ бениҳоят бой ва гуногун аст. Дар қисмати дигари 

«Грамматикаи забони ҳозираи тоҷик», дар қисмати морфологии он калимасозӣ ба чунин навъҳо 

нишон дода шудаанд: 1) роҳи морфологӣ; 2) роҳи лексикӣ-синтаксисӣ; 3) роҳи морфологӣ-

синтаксисӣ; 4) луғавӣ-семантикӣ [1, с. 105-106].  

Дар забони тоҷикӣ бо роҳи морфологӣ сохтани типи калимаҳо сермаҳсултарин буда, 

воситаҳои зеринро доро мебошанд: а) ба воситаи пасвандҳо; б) ба воситаи пешвандҳо; в) ба 

воситаи ҳам пешванд ва ҳам пасвандҳо [1, с. 108]. Дар роҳи морфологӣ-синтаксисии калимасозии 

забони тоҷикӣ аз як ҳиссаи нутқ ба дигар ҳиссаи нутқ гузаштани калимаҳо мушоҳида мешавад. 

Ин гурӯҳи калимаҳо бо роҳи сохтани морфологӣ-синтаксисӣ дар забони тоҷикӣ бо усулҳои 

гуногун дар ҷумла метавонанд, ки ҳамчун сифат ва ҳамчун исм оянд. 

Дар забон тоҷикӣ сохтани калима бо роҳи лексикӣ-синтаксисӣ усули каммаҳсул ба шумор 

меравад. Истифода шудани таркибу ибораҳо ҳамчун калима, мисли Худойдод, сариқадам, 

мардикор ва ғайра [1, с. 109]. 

Роҳи луғавӣ-семантикии калимасозӣ дар забони тоҷикӣ серистеъмол аст. Бо ин роҳи 

калимасозӣ ҳама калимаҳои омонимӣ тааллуқ доранд. Як калима метавонад, ки бо маъноҳои 

гуногун истеъмол гардад мисли: курсӣ (чорпоя), курсӣ (кори курсӣ) [1, с. 109]. 

Ба андешаи мо, намудҳои асосии калимасозӣ дар забони тоҷикӣ инҳоянд: 1) сохтани вожа 

бо пешванд; 2) сохтани вожа бо пасванд; 3) сохтани вожаҳои мураккаб; 4) сохтани вожаҳои 

омехта. 

Ҳамин тариқ, дар зер мо ҳар як истилоҳи ҷамъовардаи худро вобаста ба мансубияташон ба 

ин ё он роҳу воситаҳои калимасозӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

 I. Калимасозии сарфӣ: калимасозиҳои сарфӣ гуфта, сохтани истилоҳро ба воситаи 

пешванд ё пасванд меноманд. Дар ин сохти калимасозӣ асосан ду навъи калимасоз – пешванд ва 

пасванд иштирок мекунанд, ки дараҷаи истеъмоли онҳо низ якранг нест. Нахуст нақши 

пешвандҳоро дар созмони истилоҳи китобдорӣ таҳлил менамоем: а) сохтани истилоҳ бо 

пешванд. 

Дар забони англисӣ калимасозӣ бо усулҳои зерин амалӣ мешаванд. Сохтани калима бо 

пешвандҳо (prefixes), сохтани калима бо пасвандҳо (suffixes), калимаҳои мураккаб, ки онҳо аз 

якчанд ҳиҷоҳо таркиб ёфтаанд. 

Дар созмони истилоҳоти «китобдорӣ» миқдори пешвандҳо фаровон мебошанд. Инҳо он 

пешвандҳое мебошанд, ки дар сохтани истилоҳ нақши муҳим мебозанд. Дар зер мо чанде аз 

онҳоро меорем: 

Пешванди ба - ин пешванди исмсози каммаҳсул аст, ки дар таркиби истилоҳоти китобдорӣ 

«-poem» ба маънои «шеъре, ки дар мавриди бе тайёрии махсус, бе машқи шеърӣ, бадоҳатан 

баногоҳ гуфта мешавад» [2, с. 17] омадааст.  

Пешванди - но. Ин пешванди сифатсоз аслан каммаҳсул буда, дар таркиби ибораистилоҳи 

китобдорӣ «тавсифи нопурра - uncompletly image» омада, маънои «таъкид намудани ягон ҷиҳати 

предмет»-ро ифода мекунад [2, с. 148].  
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Пешванди – trans. [Latin trans, accros, prep.. and prefex; some root as E. through] [3, с. 763]. 

Пешванди номбурда ба вазифаи пешояндҳои тоҷикии ба воситаи «аз» корбаст мешавад. Он 

муродифи пешояндҳои англисии across ва through мебошад Масалан: transformed - табдилдиҳӣ, 

transmitter – интиқолдиҳанда, transmitted - гузаранда, transmuted - мубаддалшавӣ, transcend – 

афзоиш [3, с. 367-369]. 

Пешванди - under. [Old English under] [3]. Пешванди – sub дар бештари мавридҳо муродифи 

пешванди - under ба шумор меравад. Баромади ин пешванд пешоянд аст. Он ҳамеша пеш аз 

исмҳои мушаххас омада, муносибати макониро ифода мекунад, ба мисли пешояндҳои тоҷикии 

зер, дар зери, дар таг. Чунончи: underaction - воқеа, underappreciated book - китоби беарзиш;  

б) сохтани истилоҳ бо пасванд. Дар сохтани истилоҳоти «китобдорӣ» пасвандҳо нақши 

муҳим доранд, ки имрӯз ҳам ин пасвандҳо дар забони тоҷикӣ хеле маъмуланд: 

Пасванди - а. Ин пасванд дар истилоҳи китобдорӣ ба сиғаи эҳтимолии «хондан» ҳамроҳ 

гардида, истилоҳи «хонанда-хонандаи достон ва ё ҳикоятҳои халқӣ» месозад. Ё ки пасванди 

мазкурро метавон дар таркиби истилоҳи «мақола» бо маънии «асари хурде, ки дар мавзӯъҳои 

адабӣ, илмӣ, маданӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, фарҳангӣ, мантиқӣ, кишоварзӣ, фалсафии 

ҳаёт, дар маҷаллаву рӯзномаҳои ҳаррӯза, хоҳ ба таври публисистӣ ва хоҳ илмӣ чоп мешаванд» 

[4, с. 456], мушоҳида намуд. Шумораи истилоҳоти бо пасванди мазкур сохташуда дар соҳаи 

китобдорӣ хеле зиёданд: қисса - story [6, с. 211], андоза - size [5, с. 92], нома - letter [5, с. 94], 

бисёрҷилда - very volume [6, с. 136], пурра - complete [6, с. 148], нусха - model [5, с. 42], муқова -

cover, binding [5, с. 42], дебоча - foreword, introduction [6, с. 42], сарлавҳа - tale, heading [6, с. 15], 

обуна - sunscription [6, с. 197], хонанда - reader [6, с. 197], захира - stock, provision [6, с. 191], 

чопшуда - publisned [6, с. 146]. 

Пасванди – он. Ин пасванд аслан пасванди исмсоз буда, аз як исм исми дигар месозад, ба 

мисли истилоҳи «достон», ки аз исми мушаххаси «дос – олоти оҳании ҳилолшакл, ки барои 

ҷамъоварии ғалла, ҷав ва алаф» ва ё бо маънии дигар «чизҳои нодаркори партофтанӣ» бо ҳамроҳ 

гардидани пасванди «-он» ба худ маънии истилоҳии қисса, ҳикоят, афсона, воқеа, моҷаро 

саргузашт ва маҷмӯаи ашъори як шоир, ки ба шакли китоб оварда шудаааст ва ё «шакли ҷинси 

адабии лиро-эпикии адабиёти форсу тоҷик аст». Дар таркиби ибора истилоҳотеро низ вохӯрдан 

мумкин аст, ба монанди: достон гуфтан (ҳикоя кардан, қисса ё воқеаю саргузаштеро), достон 

кушодан, (дар бораи касе ё чизе гап кушодан), достон будан (шуҳрат доштан, машҳур будан), 

достон шудан (машҳур гардидан) [4, с. 392] гирифта, имрӯз дар бахши мазкур роиҷ аст.  

Пасванди – ӣ. Пасванди мазкур аслан аз исм сифат сохта, ҳамчун пасванди сифатсоз 

маъмул аст. Дар истилоҳи китобдорӣ пасванди мазкур аслан ба решаи калима ҳамроҳ шуда, 

истилоҳи махсус месозад, ба монанди китобхонаӣ, хидматӣ, илмӣ, аслӣ, баҳисобгирӣ, дарсӣ, 

библиографӣ, мавзӯӣ. Аслан истилоҳоти мазкур ба услуби баёни корбурди воситаҳои тасвирии 

забон сохта шудааст. Миқдори истилоҳоти бо пасванди мазкур сохташуда хеле зиёданд: 

китобдорӣ - librarian [6, с. 20], чопӣ - published, printed [6, с. 21], интихобӣ - electoral [6, с. 25], 

назмӣ - poetical [6, с. 49], алифбоӣ - alphabetical [6, с. 97], ҳиҷоӣ - syllabic [6, с. 182], обунавӣ - 

sunscribe [6, с. 197], китобӣ - bookish [5, с. 198], бойгонӣ - archives [5, с. 246]. 

1. Пасванди – tion. [ Latin –tio-, -onis -t-, stem ending of past participle + io-, a noun suffix; or 

alteration of Old French-cion, Lation –tio]. Пасванди мазкур аз забони лотинӣ дар шакли - tio-, -

onis- бо иловаи ҳарфи - t-, ки асосан бо сифати феълӣ анҷом ёфта, бо иловаи - io-, пасванди исмсоз 

гардидааст. Пасванди номбурда дар шакли cion аз забони фаронсавии давраи қадим мисли шакли 

лотинии дар боло зикршуда - tio-ба вуҷуд омадааст [3, с. 2047]. Ин пасванд асосан аз феъл исми 

амал ва исмҳои дигару сифат месозад: introduction – муаррифӣ, шиноссозӣ, publication - нашр, 

classification - табақабандӣ, annotation - тақриз, realization - дарёфт, penetration - дохилшавӣ, 

dissertation - рисола, fiction - асари бадеӣ, explication - фаҳмондадиҳӣ, composition - асар, 

inscription – сабт, навишта, information – маълумот, ахбор, conversation - гуфтугӯӣ, edition - 

нашр, construction - созмон, innovation - навоварӣ, introduction - муқаддима, foundation - созмон, 

sunscription - обуна, description – шарҳу тавзеҳ, definition - маънӣ, reservation - захиравӣ, 

idealization - роҳандозӣ, exploration - тадқиқот, formation - ташаккул, denotation - мафҳум, 

dissemination - паҳнкунӣ ва ғайра. 

2. Пасванди - er. [ Anglo-French- er-, Old French -ier, Latin – arius, -arium]. Пасванди 

номбурда яке аз сершумортарин пасвандҳои забони англисӣ ба ҳисоб рафта, аз феъл исми 

мушаххас (яъне предмет, чиз ва исми касбу корро) месозад ва маъноҳои гуногунро низ ифода 

менамояд. Ин пасванд предмет ва амали шахсро ифода менамояд. Пасванди мазкур аз забони 

англо-фаронсавӣ дар шакли - er-, аз забони фаронсавии қадим дар шакли - ier, аз забони лотинӣ 
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дар шакли - arius ба вуҷуд омадааст [3, с. 666]: worker - коргар, letter - нома, leader - роҳбар, layer 

- табақа, sunscriber - обунашаванда, observer - муҳаққиқ, reader - хонанда, steer - раҳнамоӣ 

кардан, order - тартиб, speaker - нотиқ, гӯянда, writer - нависанда, thinker - мутафаккир, larder 

- анбор, outnumber - аз ҷиҳати шумора бештар будан, bibliographer - китобшинос. 

3. Пасванди – or. [ Middle French-our, Old French, Latin-or] [3, с. 1360]. Пасванди номбурда 

аз забони фаронсавии миёна дар шакли - our - аз забони фаронсавии қадим ва аз забони лотинӣ 

дар шакли - or- пайдо шудааст. Пасванди - оr ба монанди пасванди - er дар забони англисӣ хеле 

сершумор буда, бештар аз феъл исмҳое месозад, ки касбу кор ва ё асбобу предметро ифода 

менамоянд; author - муаллиф, director - директор, sponsor - ба уҳдагиранда, the sponsor of a 

resolution - муаллифи қарор, orator - нотиқ, editor - муарриф, conductor - роҳбалад, metaphor-

истиора, protector - нигоҳдор, corridor - роҳрав. Ин пасванд асосан дар калимоту вожаҳое дучор 

меояд, ки аз забони лотинӣ ба забони англисӣ иқтибос шудаанд.  

4. Пасванди - ing. [Middle English-ing, earlier-ung, Old English - ing, -ung, Middle English - 

ing, variant of - ind, - end, Old English-ende] [3, с. 1012]. Пасванди - ing дар ибтидо аз забони 

англисии давраи миёна ба мисли пасванди - ing-, дар шаклҳои - ind, - end-, пештар аз ин давра 

дар шакли - ung-, аз забони англисии давраи қадим бо шаклҳои - ing, - ung, -ende ба вуҷуд 

омадааст. Пасванди - ing - яке аз пурмаҳсултарин пасвандҳои забони англисӣ ба шумор рафта, 

асосан аз феъл исм месозад, ки иҷрои амал ва ҷараёни онро ифода менамояд. Мисолҳо: writing - 

хат, leading - роҳбарикунанда, publishing house - нашриёт, borrowing - иқтибосшавӣ, printing - 

табъу нашр, imposing - таъсирбахшӣ, meaning - маъноӣ, rhyming - қофиябандӣ, retelling - бозгӯӣ, 

denoting - шарҳдиҳӣ, speaking - гӯянда, saying - масал, corresponding - мухбирӣ, reporting - 

гузоришот, feeling - ҳиссиёт, thinking - андешаронӣ, broadcasting - мунташирӣ, describing - 

тасвирнамоӣ, choosing - интихобӣ, reading - мутолиа, interpreting - шарҳдиҳӣ, mourning - 

марсияхонӣ, rendering - таъсирнокӣ, clousing - хотимавӣ, creating – эҷодӣ, reading-room - толори 

хониш.  

5. Пасванди - y. [Middle English - ye, - ie, Old French –ie, Latin –ia, Greek ia] [3, с. 2254 - 

2208]. Ин пасванд аз забони англисии давраи миёна дар шакли - ye-, -ie-, аз забони фаронсавии 

давраи қадим дар шакли - ie-, аз забони лотинӣ дар шакли - ia- ва аз забони юнонӣ дар шакли –

ia- ба вуҷуд омадааст. Пасванди мазкур дар забони англисӣ хеле пурмаҳсул буда, асосан аз 

исмҳои мушаххас исмҳои абстракт ва сифатӣ месозад ва дорои чунин маъноҳо мебошад: 

archeology - шуъбаи бостоншиносӣ, poetry - шеърият, treasure - махзан, inventory - феҳрист, 

dictionary - фарҳанг, astronomy - илми ситорашиносӣ, authority - мутахассис, dramaturgy -

драматург, ethnography - мардумшиносӣ, costly - пурарзиш, theory - илми назариявӣ, terminology 

- истилоҳоти илмӣ ё фан, quarterly - маҷаллае, ки дар се моҳ як маротиба мебарояд, deficiency - 

камӣ, норасоӣ, lexicography - луғатнигорӣ, philology - филология, semiology - маънишиносӣ, 

bibliography - феҳристи адабиёт, biography - шарҳи ҳол, psychology - илми психология, philology 

- луғатшиносӣ, physiology - физиология, laboratory - озмоишгоҳ, forgery - қалбакӣ, library -

китобхона, bibliography - китобшиносӣ,  

6. Пасванди - less. [Old English-leas] [3, с. 1119]. Пасванди таҳқиқшаванда аз забони 

англисии замони қадим дар шакли - leas- ва аз вожаи leas бо маъноҳои озод, инкор ба вуҷуд 

омадааст. Ин пасванд дар забони англисӣ хеле сермаҳсул буда, одатан аз исмҳои мушаххас зарф 

ва сифат месозад, ки ба маъноҳои шумораи кам, камтар, камтар аз ва набудани чизе далолат 

мекунад: countless - бешумор, hopeless – ноумед, groundless – беасос, harmless - безарар, noiseless 

– бесадо, pointless – бемақсад, priceless – бебаҳо, беарзиш, useless – бетаъсир, witless – бемаънӣ, 

worthless – бебаҳо, headless line - сатри бемаъно, meaningless – бемаънӣ, formless - бешакл, 

purposeless - бемақсад, blameless - бенуқсон, timeless – абадӣ [7, с. 80-273]. 

7. Пасанди - age. [Old French- aage-Gallo Romance actaticum Latin –actas-, -atis age] [3, с. 39]. 

Пасванди – age аз забони фаронсавии давраи қадим дар шакли - age пайдо шудааст. Пасванди 

мазкур яке аз пасвандҳои сермаҳсул буда, аз исм ва феъл исм месозад, ки дорои мафҳуми ягон 

амалеро ба анҷом расонданро дорад. Дар баъзе ҳолатҳо пасванди мазкур аз исм низ исм, сифат 

ва феъл месозад, ки ин тарзи сохтор дар забони англисӣ хеле мустаъмал аст, чунончи: coverage 

– тавзеҳ, to give wide coverage - васеъ тавзеҳ додан, engage – ба кор гирифтан, to engage a guide 

- роҳбалад гирифтан, espionage – воқеанавис, publishing package - ҷобаҷогузории нашриёт, 

percentage – миқдор, адад, postage – хароҷоти почта, storage – анбор, махзани нигоҳдории 

китобҳо, usage – истифодабарӣ, coverage - дар матбуот тавзеҳ додашуда,  

8. Пасванди - ence. [Old French –ence, Latin – entia] [3, с. 646 – 418]. Пасванди номбурда дар 

забони англисӣ аз забонҳои фаронсавӣ ва лотинӣ иқтибос гардида, асосан аз феъл исм месозад. 
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Масалан: conference - конференсия, correspondence – мукотибот, eloquence - суханпардозӣ, 

experience - таҷриба, an experience worker - коргари ботаҷриба, a book of rare occurrence - китоби 

камёфт. Он дар бештари мавридҳо ба пасванди сифатсози - ent (correspondent - мухбир) ҳамчун 

муродиф меояд. 

9. Пасванди - sion. [Latin, -sio, - sionis; akin to - tion] [3, с. 345]. Пасванди зикргардида 

монанди пасвандҳое, ки дар боло қайд намудем аз забони лотинӣ ба забони ангисӣ иқтибос шуда, 

исме месозад, ки амали абстрактӣ ва ҳолатро ифода менамояд. Ба монанди: concession - имтиёз, 

decision - қарор, discussion - музокира, expension - пешрафт, васеъшавӣ, impression - асар, 

inclusion - воридкунӣ, session - маҷлис, ҷаласа, provision - захира, махзан, ҷои нигоҳдории китобҳо, 

omission - камбуд. 

10. Пасванди - ine. [ French - ine, Latin –ina] [3, с. 1005]. Ин пасванд номи ашё ва 

предметҳоро месозад. Масалан: heroine - қаҳрамонзан, imagine - тасаввур кардан, хаёл кардан, 

discipline - тартиб, интизом, examine - тадқиқ кардан, genuine - ҳақиқӣ. 

11. Пасванди - ment. [Old French ment, Latin - mentum] [3, с. 1190]. Ин пасванд яке аз 

пасвандҳои сермаҳсули забони англисӣ ба шумор рафта, таҷҳизоти амал, маҳсулот ва ё натиҷаи 

иҷрои амалро ифода мекунад. Ба монанди: development - рушд, такмил, arrangement - қарор, 

низом, commitment - супориш, уҳдадорӣ, establishment - муассиса, идора, fragment - порча, қисса, 

қитъа, argument - далел, асос, engagement - зарурат, лозимӣ, department - шуъба, бахш, 

detachment - гурӯҳ, даста, document - ҳуҷҷат, instalment - бахш, қисм, шумораи алоҳида, 

installment - бахш, involvement - иштироккунандагон, experiment - таҷриба, озмоиш, 

encouragement - ҳавасманд, рағбатнок, инъом, establishment - ташкил кардан, сохт, тартибот, 

statement - изҳорот, supliment - замима, basement - тагхона, announcement - хабар, маълумот, 

ахбор. 

12. Пасванди - ent. [ Latin – enis, -entis, present participle endings of Latin verbs in – ere, ire] 

[3, с. 615]. Пасванди мазкур аз забони лотинӣ гирифта шуда, аз як исми мушаххас исми 

мушаххаси дигар месозад ба монанди: content - мазмун, correspondent - мухбир, eminent novel - 

асари бузург, content – мундариҷа, eminent - бузург, шоҳкор, current literary – раванди адабӣ, 

compotent - ҷузъ, competent - салоҳият, superintendent - сарпараст, нозир, 

I. Калимасозии наҳвию сарфӣ. Ин усули асосии калимасозӣ бештар хоси забонҳои мавриди 

қиёс, яъне тоҷикӣ ва англисӣ мебошад. 

а) Калимаҳои мураккаб. Калимаҳои мураккаб дар забони тоҷикӣ ба воситаи қолабҳои 

машҳуре, ки ҳанӯз дар забонҳои эронии қадим сохта шуда буд, ифода меёбанд. Аз рӯи ҳамин 

нигориш мо калимаҳои мураккаби китобдориро ба: 1) таркибҳои копулатив (composita 

copulativa), истилоҳоти мураккабе, ки аз ҷузъҳои баробарҳуқуқ ба миён омадаанд; 2) таркибҳои 

редупликатив, яъне истилоҳоти мураккабе, ки бо такрор омадани ҳамон як ҷузъи асосӣ сохта 

мешаванд; 3) таркибҳои детерминатив (composite determinative), сохтани таркибҳои мураккаби 

тобеъ, ки як ҷузъ (бештар ҷузъи аввал) ба ҷузъи дигар тобеъ аст; 4) таркибҳои поссесив 

(composite posessiva ва ё composite [7, с. 61-62] ) ҷудо намудем: 

1. Таркибҳои копулатив (composita copulativa) ё таркибҳои мураккаби пайваст. Дар илми 

китобдорӣ ин қолаби калимасозӣ сермаҳсул аст. 

а) бо ёрии садонок: китобофар [6, с. 45], обуна [6, с. 196], библиографӣ [6, с. 221], 

воқеанигорӣ [6, с. 185], бойгонишинос [6, с. 18], кӯҳнашуда [6, с. 155], адабиёти хреографӣ [6, с. 

255];  

б) бо ёрии аломати тире: феҳрист - парда [6, с. 93], вагон-китобхона [6, с. 42], нашрияҳои 

китобдорӣ-библиографӣ [6, с. 28], китобдорӣ-библиографӣ [6, с. 30], адабиёти илмӣ-оммавӣ [6, 

с. 146], адабиёти техникӣ [6, с. 280]; 

с) қолабе, ки аз ду исм сохта шуда, ҷузъи якум тобеи ҷузъи дуюм аст: китобхона [6, с. 20], 

китобдор [6, с. 23 ], [5, с. 42], сарлавҳа [6, с. 80], рӯймуқова [6, с. 18], панднома [6, с. 80];  

2. Истилоҳҳои мураккаби дуҷузъа бо пасвандҳои - ӣ-, - ак, - он, - онӣ сохта мешаванд: 

китобрасонӣ [5, с. 43], саҳифабандӣ [6, с. 123], китобшиносӣ [5, с. 43], китобдорӣ [5, с. 42], 

библиографӣ [5, с. 42], китобсозӣ [5, с. 43], ҷобаргаӣ [5, с. 34], ҷузвдон [5, с. 42], феҳристон [5, с. 

43]. 

II. Конверсия, яъне, аз як ҳиссаи нутқ ба ҳиссаи дигари нутқ гузаштани истилоҳ. Дар ин 

усули калимасозӣ аз рӯи қоидаи забони англисӣ вожаҳо аз як ҳиссаи нутқ бе тағйири асоси худ 

ба ҳиссаи дигари нутқ мегузаранд. Бавижа, ду ҳиссаи мустақили нутқ - исм ва феъл дар ин усули 

истилоҳсозӣ нақши муҳим доранд. Ба монанди: describe (тасвир, эҷод) - to describe (тасвир 
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кардан, эҷод кардан); record (сабт) – to record (сабт кардан); revive (эҳё, зинда) – to revive (эҳё 

кардан, зинда кардан); work (эҷод) – to work (эҷод кардан). 

III. Shortening or abbriviation (аббревиатура) - ихтисора.  

Дар ин навъи истилоҳсозӣ танҳо ҳарфҳои аввали вожа бо ҳарфҳои калон навишта мешавад. 

Ҳамаи вожаҳои дар таркиби истилоҳ ҷойдошта ба якдигар аз ҷиҳати маъно алоқаи зич доранд. 

Чунончи: World Literature (WL) – Адабиёти ҷаҳон, Comparative Literature (CL) – Адабиёти 

муқоисавӣ, Folk Literature (FL) – Адабиёти шифоҳии халқ, Novel of Ideas (NI) – Асари идеявӣ. 

Бояд зикр кард, ки бархе аз ибораистилоҳҳои забони англисӣ дар забони тоҷикӣ танҳо бо 

як калима ифода меёбанд. Аммо ибораҳои истилоҳӣ дар забони тоҷикӣ ба воситаи бандаки изофӣ 

ва ё пешоянд сурат мегирад, ки ин тарз ба забони англисӣ хос нест. 

Ибораистилоҳот ё истилоҳибораҳо яке аз маъмултарин ва сермаҳсултарин қолабҳои 

калимасозӣ, ки дар сохтани истилоҳ нақши назаррас доранд, ин бо роҳи ибора сохтани истилоҳ 

ба шумор меравад ва дар соҳаи китобдорӣ ибораистилоҳот хеле зиёд ба назар мерасанд. Чунин 

қолабҳои истилоҳсозиро метавон ба ду гурӯҳ - ибораҳои изофӣ ва пешояндӣ ҷудо намуд: 

Ибораистилоҳоти изофӣ. Дар ин навъи ибораистилоҳ ду истилоҳи баробарҳуқуқ ба 

воситаи алоқаи изофӣ ба ҳамдигар пайваст мегарданд. Сохтани ин усули истилоҳсозӣ дар забони 

тоҷикӣ сермаҳсул аст: адабиёти бадеӣ [6, с. 45], китобҳои дарсӣ [6, с. 108], рисолаҳои номзадӣ 

[6, с. 67]. 

Мавриди зикр аст, ки аз як истилоҳ сохтани якчанд истилоҳибора ба воситаи алоқаи изофӣ 

хеле маъмул аст. Масалан, аз як худи истилоҳи «китоб» ибораистилоҳҳои зиёде сохта шудааст 

(расми 1).  

 
Расми 1. Руйхати истилоҳи «китоб» дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ. 

 

Истилоҳоти ҳар як соҳа ба худ хусусияти фарқкунанда дорад. Яке аз хусусиятҳои 

фарқкунандаи истилоҳотии дигар дар соҳаи китобдорӣ дар он аст, ки як калима меҳвари асосӣ 

маҳсуб ёфта, калимаҳои дигар ҳамчун майдони калимасозӣ ба он алоқаманд мегарданд.  
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УСУЛҲОИ АСОСИИ КАЛИМАСОЗӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ. 
 

Дар мақола сухан доир ба усулҳои калимасозии забони англисӣ ва тоҷикӣ меравад. Мақолаи мазкур 

тамоми вижагиҳои мавзӯи додашударо дар ду забон равшан менамояд. Инчунин дар мавзӯи мазкур 

мисолҳои зиёди тоҷикӣ ва англисӣ таҳқиқ шудааст. Бояд қайд намуд, ки роҷеъ ба таҳлили усулҳои 

калимасозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ то ҳол тадқиқоти илмии зиёде дар забони англисӣ нашудааст,  

Дар мақолаи иншошуда мақсад гузошта шудааст, ки истилоҳоти китобдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва 

англисӣ таҳқиқ карда, вижагиҳои лексикӣ ва грамматикии онҳо дар алоқамандӣ бо лексикология, 

морфология, фонетика, имло, сабки нигориш ва маданияти суханофаринӣ нишон дода шавад. 
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 Илова бар ин, мақсади амалӣ сохтани ин ниятҳо дар мақола ба усулҳои бунёдии лингвистии таҳқиқ, 

ки ба ҳадафҳо, вазифаҳо ва хусусиятҳои маводи тадқиқӣ мувофиқат мекард, тасдиқ шудааст. Дар мақолаи 

мазкур аз адабиёти илмӣ-таҳқиқотии Китобхонаи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба 

номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва дигар махзанҳои илму маърифатӣ истифода бурда шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: калима, сохт, усул, асос, махзан, калимасозӣ, калимаҳои иқтибосӣ, реша, 

пасванд, усулҳои калимасозӣ, восита, ибораҳо, пешванд, тадқиқот, захира. 
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хориҷии ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Тел.: (+992) 985-59-81-59. 
 

ОСНОВНОЙ ПУТЬ СЛОВА ВСТРАИВАЮЩЕГОСЯ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКИЕ ЯЗЫКИ 
  

В статье обсуждается слова встраивающегося в английских и таджикских языках. Целью данной 

статьи является изучение специфики слова встраивающегося на двух языках. Многие таджикские и 

английские примеры также были изучены по этой теме. Следует отметить, что не было проведено 

сравнительного исследования сравнительного анализа слова встраивающегося на таджикском и 

английском языках, поэтому я решил провести исследование по этой теме. 

В этой статье мы стремимся исследовать английские слова встраивающегося на таджикском и 

английском языках и показать их лексические и грамматические особенности с точки зрения 

лексикологии, морфологии, фонетики, правописания, стиля выражения и культуры речи. 

Кроме того, цель реализации этих намерений состоит в том, чтобы придерживаться основных 

лингвистических методов исследования, которые соответствуют целям, задачам и специфике 

исследовательского материала. В данной статье использованы другие научно-исследовательские ресурсы 

из научной литературы Таджикского национального университета и Кулябского государственного 

университета. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: слово, структура, способ, метод, основной, припасы, слова 

встраивающегося, сноска, корень, суффикс, основной путь слова встраивающегося, путь, выражение, 

префикс, суффикс, доступ, книга. 
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THE MAIN WAY OF WORD BUILDING IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES  
  

The article discusses the way of word building in English and Tajik languages. The purpose of this article 

is to explore the specifics of the word building in two languages. Many Tajik and English examples have also been 

explored on the topic. It should be noted that no comparative study has been done on the comparative analysis of 

word building in Tajik and English, so I decided to do a research on the topic. 

In this article, we aim to investigate English word building in Tajik and English, and to show their lexical 

and grammatical peculiarities in word building of lexicology, morphology, phonetics, spelling, style of expression, 

and speech culture. 

In addition, the purpose of the implementation of these intentions is to adhere to the fundamental linguistic 

word building of research that align with the goals, objectives and specifics of the research material. In this article 

used other scientific and research resources from the scientific literature of the Tajik National University, National 

library and the Kulyab State University. 

KEY WORDS: word, structure, way, main, store, word building, borrowing words, root, suffix, way of 

word building, way, phrase, prefix, research book. 
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ҶАРАЁНИ ТАШАККУЛ ВА ТАКОМУЛИ ИСТИЛОҲОТИ НАВИ ИҶТИМОИВУ 

СИЁСӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ  
 

Файзова З.Ҳ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Истилоҳшиносӣ як соҳаи илми забоншиносӣ буда, вазифаи он ба таври аниқтару дақиқтар 

ва равшантар баён намудани мафҳуми мавриди назар (истилоҳшуда) мебошад.  

Дар забоншиносии тоҷик солҳои охир, вақте ки таваҷҷуҳ ба таъриху фарҳанг ва забону 

адабиёти гузаштагон афзоиш ёфт, таҳқиқи шеваҳои истилоҳсозии саромадони ин ришта ҳам аз 

мадди назар дур намонд. Дар андак муддат муҳаққиқoни боистеъдоди ҷавон ва донандагони хуби 

забонҳo, ба монанди С. Сулаймонов, С. Назарзода, Мирзо Ҳасани Султон ва дигарон роҷеъ ба 

истилоҳсозони давраҳои пеш, аз ҷумла Абӯрайҳони Берунӣ, Ибни Сино, Носири Хусрав ва 

дигарон рисолаҳои илмӣ ва китобу мақолаҳои арзишманде навиштанд. Бидуни шак нигоришҳoи 

боло манобеи мустанаде барои мутахассисон ва истилоҳсозон хоҳанд шуд. 
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Муҳаққиқ С. Назарзода вожаи истилоҳро чунин маънидод мекунад: - калимаи якмаъно, ки 

мафҳуми муайяни илм, техника, санъат ва ғайраро сабт мекунад; - дар мантиқ ҷузви зарурии 

ҳукм (субъект ва предикат) ва ё силлогизм; - дар асотири Рими бостонӣ худованди сарҳадот ва 

аломатҳои сарҳадӣ [2, с. 30]. 

Забоншинос А.Д. Хаютин эҳтимол медиҳад, ки шояд вожаи terminus дар лотинии асрҳои 

миёна ба худ маъниҳои таъйини ифода пайдо намуд ва маҳз зери ҳамин мафҳум, яъне вожаи 

terminus дар фаронсавии қадим вожаи terme ба маънои «калима» падид омад. Донишмандоне 

мисли О. Блок, В. Фон Вартбург ва П. Роберт ин фикрро таъкид ва тасдиқ мекунанд. А.Д. Хаютин 

бо истинод аз муаллифони луғати бузурги Оксфорд дар забони англисӣ бо ҳамин роҳ ба вуҷуд 

омадани вожаи «term»-ро ба маънии истилоҳ таъкид кардааст [4, с. 3]. 

 Истилоҳ калимаест, ки тобиши махсуси маъноӣ дошта, дар ҳавзаи амалкарди як соҳа ё 

илми мушаххас мафҳуми муайянеро ба шакли муҷазу дақиқ ифода мекунад ва ҳамзамон бо 

воҳидҳои дигари забонӣ, ки бо онҳо дар робита қарор дорад, як системаи муназзам ва томи 

истилоҳотро ташкил медиҳад [1, с. 11]. 

Ҳадафи мо, ки мавриди омӯзиш ва таҳқиқу таҳлилу баррасӣ қарор додани истилоҳоти 

сиёсӣ мебошад, бояд гуфт, ки дар ин мақола сухан асосан дар бораи истилоҳоти сиёсӣ рафта, 

ҷараёни ташаккул ва такомули истилоҳоти нави иҷтимоиву сиёсии забонҳои тоҷикию англисӣ 

ба сурати ҷудогона таҳлилу таҳқиқ, шудааст. Дар мақолаи мазкур иттилооти муҳим ва 

андешаҳои ҷолиби забоншиносон дар мавриди истилоҳсозии муосир ҷамъоварӣ шудааст. 

Мувофиқ ба гуфтаи забоншинос А.В. Суперанская ҳар як забон дар тӯли таърихи хеш 

тағйир меёбад, махсусан ин ба забони лотинӣ тааллуқ дорад, ки рушди он ба масоҳати зиёди 

кишварҳо, ба хусус дар кишварҳои аврупои марказӣ ва ғарбӣ дар тӯли асрҳои зиёд забони илмӣ 

маҳсуб буд ва забони лотинӣ ҳамчун роҳбалади истилоҳоти юнонӣ буд [3, с. 137]. 

Истилоҳоти сиёсии забони тоҷикӣ соҳаҳои гуногуни донишҳои сиёсиро фаро мегирад, ки 

дар навбати худ боз сохтори истилоҳотии маҳдуди ихтисосро доро мебошад. Ғайр аз ин, 

синоним-истилоҳоти сиёсии эквивалентӣ аксар вақт байнизабонӣ мебошанд, ки қисми 

решагиашон дар иқтибосҳои юнонӣ-лотинӣ, байналхалқӣ, ғарбӣ-аврупоӣ ва англо-амрикоӣ 

метавонанд маънои якхела дошта бошанд.  

 Сохтори истилоҳотии забони тоҷикӣ хеле мураккабу сершоха аст. «Дар забон зиёд шудани 

истилоҳоти иҷтимоиву сиёсӣ, сохти забонро ҳеҷ вақт тағйир намедиҳад, балки онро пурра ва бой 

мекунад [5, с. 13]. 

 Принсипҳои анъанавии интихоб, таснифот ва ташкили мунтазами лексикаи истилоҳотӣ 

хеле хуб омӯхта шуда ва баррасӣ гардидаанд, лек то ҳол таърифи функсионалӣ-калимасозии 

истилоҳоти сиёсӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ва коркарди хулосаҳои амалӣ ва тавсияҳо бо 

дарназардошти услубҳои функсионалии нутқ ҳамчун масъалаи муҳим боқӣ мемонад. 

Калимаҳо ҳамчун воҳиди мустақил аз ҷиҳатҳои гуногун: доираи истеъмол, қабатҳои 

услубӣ, дараҷаи инъикоси модулият ва эҳсосот, аз бобати пайдоиш, мансубияти ҳиссаи нутқию 

соҳавӣ ва ғайра мавриди таҳқиқ қарор дода мешаванд, ки ҳар як ҷиҳати зикршуда паҳлуи 

ҷудогонаи ин воҳидҳои забонро дар алоҳидагӣ меомӯзад. Яке аз паҳлуҳои муҳимми калимаҳо, 

ки дар алоқамандӣ бо аксар ҷиҳатҳои зикршуда омӯхта мешавад, ин мансуб будан ё набудани 

онҳо ба истилоҳот ё терминҳо ва марбут будани онҳо ба ин ё он соҳаи илм ё фаъолияти муайян 

мебошад. Муайян кардани ин ҷиҳати калимаҳо - истилоҳот истилоҳ будан ё набудани онҳо, кори 

саҳлу сарсарӣ набуда, дар мавриди интихоби онҳо ҳамчун калимаҳои ифодагари мафҳумҳои хос 

мебояд як қатор меъёрҳои марбут ба гузиниши онҳоро ба таври ҷиддӣ ба назар гирифт, то аз 

хараҷу мараҷ дар ин соҳа пешгирӣ карда шавад. Ҳарчанд ки дар байни калимаҳои маъмулӣ ва 

истилоҳот умумиятҳои муайян дида мешаванд, боз тафовутҳои муайяне низ вуҷуд доранд.  

Умумияти калимаҳои маъмулӣ бо истилоҳот дар он аст, ки ҳар дуи онҳо ҳамчун воҳиди 

мустақили луғавӣ мафҳуми муайянро ифода менамоянд ва ҳадди аққал ба як маънои луғавӣ 

соҳиббуда аз рӯйи сохти морфологӣ дорои сохтори ягона мебошанд. 

Тафовути ин гурӯҳи калимаҳо бошанд, дар тарзу доираи ифодаи ҳамин маъноҳои луғавии 

онҳост. Аз ин рӯ, ба истилоҳот на ҳама калимаҳои одию маъмулии забон, балки гурӯҳи махсуси 

калимаҳое дохил мешаванд, ки дар ин ё он соҳаи муайян ба маънои мушаххас ба кор бурда шуда, 

хусусиятҳои якмаъноӣ, дақиқ ифодакунӣ, мансубияти соҳавӣ, маҳрум будан аз маҷозияти 

ифодаи маъно ва обуранги бадеию тобишҳои эмотсионалӣ ба онҳо хос мебошанд.  

Истилоҳот дар асоси пешрафтҳои муайяни илмии соҳаҳои гуногуни ҳаёти одамон 

ташаккул ёфта, марҳала ба марҳала суфтаю мукаммал мегарданд. Дар натиҷа онҳо ба маънои 
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ягонаи дар ин ё он соҳа доираи васеи фаҳмишдошта соҳиб гардида, батадриҷ он маъноҳоеро, ки 

дар зери як мафҳум муттаҳид гардидаанд, ифода менамоянд.  

Бо дарназардошти он ки истилоҳот аксаран як мафҳуми соҳавии доираи васеи 

фаҳмишдоштаро ифода менамоянд, ба вуҷуд овардани таърифе, ки мазмуну мундариҷа ва 

моҳияти истилоҳотро пурра дар худ таҷассум намояд, ҳам дар забонҳои муқоисашаванда ва ҳам 

дар забони тоҷикӣ кори мушкил ва то андозае ғайриимкон мебошад. Аз ин рӯ, моро лозим аст, 

ки барои равшании бештар андохтан ба ин масъала баъзе хусусиятҳои хоси истилоҳотро дар 

заминаи истилоҳоти сиёсӣ дида бароем.  

Фаъолияти сиёсӣ азбаски яке аз бахшҳои ҳассос, муҳим ва сершохаи фаъолият дар низоми 

давлатдориҳои муосир ба ҳисоб меравад, истилоҳоти ин соҳа ҳам ҷолиби диққат мебошанд. Он 

ҳамчун соҳаи фаъолият бо илмҳои гуногуни сиёсатшиносӣ, ҷомеашиносӣ, фалсафа, таърих, 

ҳуқуқ, фарҳангшиносӣ ва монанди инҳо такя карда, дар алоқамандӣ бо онҳо пеш бурда мешавад. 

Ҳамчунин, соҳаи сиёсатро метавон соҳаи фаъолияти ҳуқуқӣ, дипломатӣ, ҷамъиятӣ, таърихӣ, 

фарҳангӣ ва монанди инҳо ҳисобид. Аз ин нуқтаи назар, аксари истилоҳоти ин соҳаро 

истилоҳоти муштарак, яъне он истилоҳоте ташкил медиҳанд, ки ба ғайр аз соҳаи фаъолияти 

сиёсӣ, дар дигар соҳаҳо низ ба таври васеъ ба кор бурда мешаванд.  

 Торафт хусусияти сиёсӣ гирифтани муносибатҳо дар байни одамон ва дар зери таъсири 

амиқи омилҳои сиёсӣ қарор гирифтани тамоми соҳаҳои фаъолияти инсоният, аз қабили илму 

фарҳанг, технология, иқтисодёт ва монанди инҳо, ба илми забоншиносӣ талаботи нав ба навро 

пеш оварда, заминаро барои рушди босуръати истилоҳоти сиёсӣ дар забон фароҳам сохт. Аз 

ҷониби дигар, муттаҳидшавии аксар соҳаҳои фаъолияти инсоният дар зери фаъолияти сиёсии он 

ба суфташавӣ ва инкишофи маънои истилоҳоти сиёсӣ ҳаматарафа мусоидат намуд.  

Дар натиҷа онҳо хусусиятҳои ба худ хоси маъноиро касб намуда, дар баробари васеъшавии 

доираи фаъолияти сиёсии одамон ин гурӯҳ истилоҳот низ хусусиятҳои чандсоҳавӣ ё муштарак 

касб намудаанд. 

 Аз ин рӯ, ҳар як истилоҳе, ки муштаракан дар якчанд соҳа ба кор бурда мешавад, вобаста 

ба соҳаи ба кор бурдашуда метавонад як андоза мазмун ва хусусиятҳои нав касб намояд. Инро 

истилоҳоти таҷовуз, ҳамла - the аggression, амният – the safety, арбитраж - the arbitration, асири 

ҳарбӣ - the prisoner of war-, ки то андозае хусусияти муштараки соҳавӣ доранд ва гуфтаҳои болоро 

ба хубӣ тасдиқ менамоянд, аз лиҳози сиёсӣ ва иҷтимоӣ мухтасар шарҳ медиҳем:  

- агрессия (Eng: the аggression) - ҳаракате, ки тавассути он зарари ҷисмонӣ ва ё рӯҳӣ ба 

одамони гирду атроф расида, бо эҳсосоти баланди манфии рӯҳӣ - қаҳр, ғазаб ва душманӣ дар 

якҷоягӣ омехта аст. Он дар хислати шахсият низ зуҳур мекунад.  

- амният (Eng: the security) дар дипломатия раванде фаҳмида мешавад, ки дар 

муносибатҳои байналхалқӣ, вазъияти иқтисодӣ, сиёсӣ ва дигар муносибатҳои байни давлатҳо 

таҳдиди таҷовузро бартараф намуда, ҳамзистии осоиштаи давлатҳоро дар асоси баробарҳуқуқӣ, 

эҳтиром ба тамомияти арзӣ ва истиқлолияти миллӣ, мустақилияти халқҳо ва инкишофи озодона 

ва демократии онҳо таъмин менамояд. Ба вуҷуд овардани чунин шароит яке аз вазифаҳои асосии 

ҳар як давлат мебошад. 

- арбитраж (Eng: the arbitration) – (аз калимаи франсавии аrbitrage – арбитраж, суди 

ҳакамӣ; аз калимаи лотинии arbitrare – мушоҳида, дида баромадан, баҳо додан) – дар м. 142 

Қонуни асосии Белгия с. 1994 пешбинӣ шуда, мақомоти адлияи конститутсионист, ки салоҳияти 

хос ва маҳдуд дорад. Тарзи ҳалли баҳсҳои иқтисодӣ ва меҳнатӣ, ки аз пешниҳоди баҳс ба ихтиёри 

суди ҳакамии тарафҳо интихобкарда (таъинкарда) иборат мебошад. Арбитраж ё суди ҳакамӣ дар 

ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ мақомоте мебошад, ки барои баррасии баҳсҳои тиҷоратии 

хусусияти байналхалқидошта таъсис дода шуда, салоҳиятҳои ба худ хос дорад. 

- асири ҳарбӣ (Eng: the prisoner of war) шахсе мебошад, ки ба ҳайати қувваҳои мусаллаҳи 

яке аз тарафҳои даргир шомил буда, дар низоъҳои ҳарбӣ дастгир шудааст, аз тарафи дигар, дар 

итоати ҳокимияти он то ба итмом расидани амалиётҳои ҳарбӣ қарор дорад. Вазъи ҳуқуқии 

асирони ҳарбиро Муоҳидаи Женева, аз 12 августи соли 1949, «Дар бораи муносибат бо асирони 

ҳарбӣ» ва Протоколи иловагии I ва II ба Муоҳидаҳои Женева «Дар бораи қурбониҳои низоъҳои 

мусаллаҳона» танзим менамоянд. Бо ба итмом расидани амалиётҳои ҳарбӣ ва ба таври осоишта 

ҳал гаштани низоъҳои ҳарбӣ асирон ҳатман ба ватанашон баргардонида мешаванд.  
Аз таҳлилу баррасии мавзӯи мазкур ба хулосае омадем, ки ҷиҳати дигари муҳимми 

истилоҳоти сиёсӣ ин аст, ки онҳоро новобаста ба он ки сода ҳастанд ё мураккаб ва ё таркибӣ, аз 
як забон ба забони дигар айнан тарҷума кардан мумкин аст, ки ин дар дигар соҳаҳо то андозае 
кам ба назар мерасад. Ҳангоми айнан ба забони дигар тарҷума кардани истилоҳоти ин соҳаро 
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мазмунан маъноро ба он забон дода метавонанд. Ин хусусияти истилоҳоти соҳаи мазкурро аз 
муоинаи истилоҳоти шартнома - the contract  –  муоҳида - the agreement, минтақаи бетараф - the 
neutral zone - мамлакати бетараф  - the neutral state ва ҳамкориҳои байналхалқӣ - the international 
cooperation, Ҷанги Сард – th Coldwar, ки дар паҳлуяшон тарҷумаи онҳо айнан ба забонҳои 
англисӣ ва тоҷикӣ нишон дода шудааст, ба хубӣ муайян кардан мумкин аст.  
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ҶАРАЁНИ ТАШАККУЛ ВА ТАКОМУЛИ ИСТИЛОҲОТИ НАВИ ИҶТИМОИВУ СИЁСӢ ДАР 
ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

 

Ин мақола ба яке аз мавзӯъҳои мубрам ва хеле ҷолиб – истилоҳоти иҷтимоиву сиёсӣ дар забонҳои 
муосири тоҷикӣ ва англисӣ бахшида шудааст. 

Дар забоншиносии тоҷик ба тариқи муқоисавӣ таҳқиқ намудани истилоҳоти иҷтимоиву сиёсӣ 
собиқаи чандон тӯлонӣ ва бобаракате надорад. Дар бобати таҳқиқи истилоҳоти иҷтимоиву сиёсӣ дар асари 
алоҳида то кунун касе иқдом накардааст. 

Мақолаи мазкур дар сатҳи зарурӣ омода шуда, аз он шаҳодат медиҳад, ки муаллиф аз адабиёти илмӣ 
ва истилоҳоти иҷтимоиву сиёсии ҳар ду забон моҳирона истифода намудааст. Дар хулоса муҳаққиқ нишон 
медиҳад, ки бо кадом роҳ истилоҳоти нави иҷтимоиву сиёсӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ташаккул ва 
такомул ёфтаанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: истилоҳоти иҷтимоиву сиёсӣ, таҳқиқоти муқоисавӣ-типологӣ, ташаккул ва 
такомули истилоҳот, ҷиҳатҳои муҳимми истилоҳоти сиёсӣ.  
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНОВ НА ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Эта статья посвящена одной из самых важных и интересных тем общественно-политической 
терминологии в современном таджикском и английском языках. 

В таджикском языкознании сравнительное изучение социально-политических терминов не имеет 
долгой и счастливой истории. Пока никто не взял на себя инициативу изучить социально-политические 
термины в отдельной работе. 

Статья подготовлена на необходимом уровне, что свидетельствует об умелом использовании 
автором научной литературы и общественно-политических терминов обоих языков. В заключение 
исследователи показывают, как формировались и развивались новые общественно-политические термины 
в таджикском и английском языках. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Файзова Зухал Хотамовна, преподователь кафедры практического 
курса английского языка БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 55-010-99-10; e-mail: 
faizovazuhal@gmail.com 

 

THE PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF NEW SOCIAL AND POLITICAL 
TERMS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

 
This article is devoted to one of the most important and interesting topics of socio-political terminology in 

modern Tajik and English languages. 
In Tajik linguistics, the comparative study of socio-political terms does not have a long and blessed history. 

So far no one has taken the initiative to study socio-political terms in a separate work. 
This article has been prepared to the required level, which shows that the author has skillfully used the 

scientific literature and socio-political terms of both languages. In conclusion, researchers show, how new socio-
political terms in the Tajik and English languages were formed and developed. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Нодирова С.С.  

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки 
 

Одной из наиболее устойчивых форм культуры нации и народности является ее 

национальная кухня. Сведений о пищевом режиме и питания таджиков с древнейших времен в 

литературах встречается очень мало. Краткие упоминания о пище таджиков имеются в трудах 

русских исследователей конца ХIХ - начало ХХ вв А.А. Семенова [6, с. 52], М.С. Андреева [1, с. 

69], Н.А. Кислякова [3, с. 119], Н.Н. Ершова и др. 

Таджикская и английская кухня имеют разнообразные способы приготовления пищи. В 

микрополе «хлеб» таджикского языка содержится больше лексем, чем в английском. 

Одним из основных продуктов питания таджиков является хлеб в виде различных лепешек 

- flat cake домашнего приготовления и очень разнообразный ассортимент мучных изделий, 

приготовленных в виде лапши, похлебок. У таджиков хлеб домашнего приготовления нон 

(лепешка) - flat cake почитается с древнейших времен как символ святости и на столе - дастархане 

она ставится на самом почетном месте, т.е. в середину. 

Способ приготовления лепешки - flat cake у таджиков разнообразный и приготовляется 

населением не только северных районов, но и южной части  Таджикистана как кислый и как 

пресный. Кислый хлеб в лексиконе таджиков называется нони хамир, а пресный – нони фатир - 

unleavened, azymous; unleavened bread [3, c. 143]. 

Лепешки выпекают из пшеничной муки. У таджиков хлеб домашнего приготовления - 

лепешка разделяется на несколько видов: нони фатир - unleavened, azymous; unleavened bread 

(лепёшка из пресного теста) [7, c. 703], нони гирда - flat bread, чаппоти (нони тунук) - chapotti 

(тонкая лепёшка), нони кунҷутӣ – flat bread with sesame - (лепёшка с кунджутом), нони ҷаза - flat 

bread with fat cracklings - (лепёшка со шкварками), нони ширмол - noni shirmol (flat bread with 

milk) - (лепёшка на молоке), нони зарғора - flat bread from cornmeal, maize flat cake - (лепёшка из 

кукурузной муки), нони қадқад – kadkad puffed flat bread fried oil - (слоённая лепёшка, жаренная 

в масле), нони кӯмоч - kutoz (unleavened scon`s baked on coals or in ashes) - (толстая пресная 

лепёшка, выпечённая на золе), нони қатлама - layer cake - (лепёшка слоёная), кулчаи равғанин – 

bun - (лепёшка с маслом), нони сиёҳ – bread, rye bread - (чёрный хлеб), нони сафед – white bread 

(белый хлеб), нони хонагӣ - home-baked bread (домашняя лепешка), нони ҷавин - barley bread - 

(ячменный хлеб) [7, c. 552]. 

Необходимо отметить, что в таджикско-английском словаре под редакцией П. 

Джамшедова перевод терминов нони қадқад, нони кӯмоч, нони қатлама, кулчаи равғанин, нони 

ҷавин осуществляется путем передачи значения терминологии микрополе «хлеб» с таджикского 

на английский. 

У таджиков, проживающих в горных районах и поселений, имеются свои особенности и 

способы приготовления лепешек. В говорах и диалектах отдельных регионов Таджикистана 

(северная часть, группа южных районов, население Памира и Припамирья) хлеб домашнего 

приготовления - лепешки имеют свое, диалектное название. 

В прежние времена на территории Рашта пекли еще схожие с гирдача - flat bread, но более 

тонкие лепешки – нимнона, на территории Дарваза наоборот, в дни праздников и на поминки 

большие лепешки толще гирдача – нони ғавсак. Такого же размера, как гирдача - flat bread 

запекаются из пшеничного кислого теста и лепешки чаппоти - chapoti (тонкая лепёшка), но и в 

других горных регионах, в том числе и территорий южного Таджикистана. Лепешки чаппоти - 

chapoti (тонкая лепёшка), раскатываются тонкими, примерно как тесто лапши, и при выпечке не 

сбрызгиваются. Тесто для чаппоти делается гораздо мягче, чем для гирдача flat bread, т.к. они 

пекутся очень быстро, в выпечке должны принимать участие две или три женщины, из которых 

одна занимается печением этих лепешек, а другие готовят для нее раскатанное тесто [3, с. 121]. 

В настоящее время таджики выпекают следующие национальные традиционно дошедшие 

до нас виды лепешек: гирдача – flat bread (круглый, толстостенный хлеб, диаметром 50-70 см, 

толщиной 3-4 см); нони ғавсак – (толстостенный хлеб), большие лепешки, чуть толще гирдача, 

размером 1,5-4 см; чаппоти – chapoti (тонкие лепешки размером чуть больше гирдача). Лепешки 

чаппоти - chapoti готовят в основном горные таджики; фатирхамир – лепешки, выпекаемые из 

кислого теста, из пшеничной муки, размером больше чем ғафсак; кульча – небольшие круглые 
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толстостенные лепешки, диаметром 18-20 см. Они пекутся в основном из кислого теста, которые 

замешивается из пшеничной муки с добавлением топленного масла и яиц. 

Кульча – bun [7, с. 601] приготовляется обычно для семейных праздничных торжеств; 

фатир - unleavened, azymous; unleavened bread (пресная лепешка, изготавливается из пшеничной 

муки, диаметром 30-40 см) [7, с. 703]. Особая характеристика этого вида национального хлеба 

то, что она является толстостенной, толщина не более 5-7 см; кумоч – толстая, пресная лепешка, 

выпеченная золе, кад-кад - kadkad puffed flat bread fried oil (слоеная лепешка, жаренная в масле); 

нони тобагӣ – лепешка, приготавливаемая на камне или сковороде [6, c. 39]. 

В свою очередь лепешки, которые пекутся дома у таджиков и выносятся на продажу, в 

основном приготавливаются с различными добавками в тесте молока, масла, кефир (шир, равған, 

ҷурғот). Способы словообразования мучных изделий в таджикском и английском языках 

своеобразна: нони ширмол (лепешки, замешанные на молоке) – flat bread with milk [5, c. 34], нони 

ҷаззагӣ (лепешки со шкварками) – flat bread with fat cracklings [5, c. 38], нони кунҷутӣ (лепешка 

с кунжутом) – flat bread with sesame [5, c. 42], нони пиёздор (лепешка с репчатом луком) - flat 

bread with onions, нони ширмол (лепешка с молоком) - type of rich small cake (mixed with milk) [7, 

с. 801], лочира - lochira [4, с. 246], нони лочира (лепеша с маслом) - lochira with margarine [4, c. 

246], нони кӯмоч (толстая пресная лепешка выпеченная на золе) – kutoz (unleavened scon`s bked 

on coals or in ashes) [6, c. 392]. 

Необходимо отметить, что у таджиков Зерафшана и Каратегина, помимо пшеничной муки, 

для приготовления лепешек и хлеба используется также кукурузная мука. Например, лепешка из 

кукурузной муки - нони зарғора –maize flat cake [6, c. 294; 3, с. 124]. 

Среди таджиков традиционно распространены также блюда из хлеба с молочными 

продуктами. Например, фатирмаска – блюдо, приготавливаемое из горячих лепешек – фатир, 

а иногда из гирдача, которые кладут в большое деревянное блюдо, между ними большой кусок 

сливочного масла (маска) и разминают деревянной ложкой, перемешают масло с лепешкой. 

При переводе с таджикского на английский язык необходимо учесть лексико-

семантические особенности перевода терминов, например, фатир+маска = фатирмаска - 

unleavened bread [7, c. 92]. 

В английском языке если продукт состоит из двух ингредиентов, для его обозначения 

используется словосочетание, образованное по модели «существительное + and + 

существительное»: bread and butter(хлеб+масло), bacon and eggs (мясо+яйцо), toast and 

marmalade и т.п. 

Большая часть лексики таджикского языка в рассматриваемой сфере образуется путем 

сложения двух наименований. В зимний период среди таджиков распространены приготовление 

различных видов традиционных национальных мучных блюд. Например, из только что 

приготовленной испеченной сдобной пресной лепешки - фатири равғанин, тёплой водой, сухого 

сыра, коровьим топленого масла и репчатого нарезанного лука приготавливают национальное 

блюдо «қурутоб» - сheese + meal [8, с. 93]. Эта пища в основном приготавливается в зимний 

период. Разводят и мельчают в воде сухого сыра – қурут (little balls of homemade) [8, с. 93] 

выливают ее в деревянное блюдо, крошат в него пресную лепешку - фатир, мелко нарезают 

репчатый лук и заливают раскаленным коровьим топленым маслом. 

Многие мучные изделия таджики связывают с проведением религиозных праздников «Иди 

Рамазон», «Иди Қурбон». На эти торжества готовят в основном различного рода приготовления 

из теста (хамир). В английском языке таджикское хамир (тесто) имеет несколько значений – 

dough, pastry, to bend, to bow [7, с. 718]. Эти мучные изделия сохранились до сих пор, благодаря 

их использования на свадьбах, в традиционных обрядах и религиозных праздниках. 

Во время семейного празднество для угощения гостей, а также в дорогу или когда идут в 

гости таджики пекут небольшие круглые лепешки - кульча, кислое тесто для которых 

замешивается из пшеничной муки на молоке с добавлением топленого масла и яиц. Кульча - bun 

[7, с. 601] пекутся очень небольшие, толстые, вроде булочек диаметром в 8-10 см. В Раште и 

районов Кулябской зоны термином кульчаи арӯс называют большую толстую лепешку 

диаметром около 50 см и весом до 3 - 4 кг [3, с. 146]. 

Из теста и мяса в таджикской кухне приготавливаются различные мучные изделия, одной 

из которых является самбуса - pie. У таджиков распространено несколько видов самбуса – pie: 

самбусаи варақин (слоенная самбуса) - рuffed sumbusa [7, c. 623] (with savoury filling) or sambusa 

«pastry»; самбӯсаи ғижда (сдобная самбуса) - rich sambusa; самбӯсаи танӯрӣ (самбуса 

испеченная в тануре) - sambusa baked in a tandoor [5, c. 227]; самбӯса бо каду (самбуса слоенная 
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с тыквой) - рumpkin samsa [5, c. 228]; самбӯса бо кабудӣ (самбуса с зеленью) - sambusa with greens 

[5, c. 230]; cамбӯсаи фармуда -sambusa farmuda [5, c. 222]. Таджики дома готовят также чалпак - 

(тонкие лепешки жаренные в масле) - сhalpak (the thin flat cakes fried on oil). Также 

традиционными являются национальные приготовления блинов на всяких торжествах таджиков, 

в частности, қатлама - лепешка слоенная - katlama (flat bread) [5, c. 202]. Из теста и масла у 

таджиков готовятся праздничные сладости такие как: чак-чак - сhak-chak [5, c. 208]; орзуқ, бурсоқ 

(колобки из дрожжевого теста) - raised crullers [5, c. 212] и т.д. 

У англичан также терминология «хлеб» имеет свои особенности использования в связи с 

географическим местом расположения. Например, распространенный в Северо-Восточной 

Англии термин хлеб употребляется не как bread, а как stottie cake либо stotty. 

Сегодня традиционная выпечка из теста в Англии включает кексы (cake), бисквиты 

(biscuits), печенье (biscuits), булочки (buns) с шафраном. Популярны также у англичан горячие 

оладьи с маслом, сдобные лепешки и известные всем пудинги (pudding). Самый известный - это 

«Yorshire-Pudding», который приправленного мускатным орехом, печется на жире от ростбифа, 

подается к основным блюдам: Не claws it as Claylon claw the pudding, when he ate bag and all; Cold 

pudding settles love [2, c. 108]. 
В древней Англии человеку, подозреваемому в каком-либо преступлении, давали съесть 

черствую корку хлеба. Если злодей внезапно давился - значит, виноват. Считалось, что святой 
хлеб сам указывал на преступника. 

Пироги появились в Англии в XII столетии и были преобладающе мясными пирогами. 
Коржи пирога упоминались как «coffyn» и было вообще больше коржей, чем начинки. Говоря о 
роли хлеба в английской кухне, стоит упомянуть, что именно в Англии был придуман рецепт 
гренок - grins обжаренного хлеба с разными «начинками»: When thou dost drink, beware the toast, 
for therein lies the danger most; Toast your bread – Когда будешь пить, остерегайся тоста, 
потому что он опаснее всего; Поджарьте хлеб [2, с. 143]. 

Этимология слова «леди» и «лорд» имеют к хлебу самое прямое отношение. В толковых 
словарях английского языка слово «леди» обозначает «та, что замешивает хлеб», а слово «лорд» 
- «хранитель хлебов». Когда в древней Англии разводилась супружеская пара, из домашнего 
имущества муж получал весь хлеб - bread, который был выпечен к моменту развода, а жена 
получала все тесто, еще находившееся в квашне: All griefs with bread are less; Another's bread costs 
dear - Все горести с хлебом меньше; Чужой хлеб стоит дорого [2, с. 146].  
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАРҶУМАВИИ ВОҲИДҲОИ ЛЕКСИКИИ МАҲСУЛОТИ НОНӢ  

ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 
 

Муаллиф дар мақола ба хусусиятҳои тарҷумавии воҳидҳои лексикии микродоираи «нон» аз забони 
тоҷикӣ ба англисӣ таваҷҷуҳ зоҳир менамояд. Дар асоси омодасозии анъанавии маҳсулоти нонпазии 
тоҷикон, ки таърихан муқаррар шудааст, муаллиф имкони истифодаи ин истилоҳотро ба забони англисӣ 
баррасӣ мекунад. Дар мақола хусусиятҳои микродоираи луғатии «нон» аз забони тоҷикӣ ба англисӣ дар 
муқоисаи онҳо муҳокима карда мешавад. Муаллиф ба хусусиятҳои тарҷумаи намудҳои анъанавии миллии 
нонпазии хонагии тоҷикон ва маҳсулоти тайёркардашудаи хамирӣ дар ҷашнҳо ва маросимҳо таваҷҷуҳ 
зоҳир кардааст. Аксарияти луғатҳои забони тоҷикӣ ба таъсисёбии калимаҳои нав бо илова намудани ду 
ҷузъи истилоҳи «нонӣ» бахшида шудааст. Хусусиятҳо оид ба тайёр намудани маҳсулоти анъанавии 
миллии хамирӣ дар байни тоҷикони муқими минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон дар фаслҳои зимистон ва 
тобистон ва хусусиятҳои истифодаи онҳо дар забони тоҷикӣ баррасӣ карда шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: луғат, мафҳум, муқоиса, забон, истилоҳот, нон, маҳсулот, хамир, усул, анъана. 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Нодирова С.С., ДДК ба номи А. Рӯдакӣ. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

В статье автор акцентирует внимание на особенности перевода лексических единиц в 
хлебобулочных изделиях таджикском и английском языках. Опираясь на исторически сложившиеся 
традиционные способы приготовления хлебобулочных изделий таджиков, автор рассматривает 
возможность употребления этих терминов в английском языке. В статье рассматривается особенности 
перевода хлебобулочных изделий с таджикского на английский язык путем их сопоставления. Автор 
уделяет внимание на особенности перевода традиционно-национальных видов хлебобулочных изделий 
домашнего приготовления таджиков из теста в период торжеств и обрядов. Большая часть лексики 
таджикского языка в статье посвящено сфере образования новой лексики путем сложения двух 
компонентов хлебобулочной терминологии. Рассматривается способы приготовления традиционных 
национальных мучных изделий среди таджиков, проживающих в различных регионах Таджикистана в 
зимний и летний периоды и особенности их употребления в таджикском языке. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лексика, значение, сопоставление, язык, терминология, хлеб, изделия, 
тесто, сравнение, способ, традиция. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Нодирова С.С., КГУ имени Абуабдуллоха Рудаки. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS OF BAKERY PRODUCTS IN  

TAJIK AND ENGLISH 
 

The author focuses on the features of the translation lexical units of the micro field «bread» in Tajik and 

English Based on the traditionally established traditional methods of making Tajik bakery products, the author 

considers the possibility of using these terms in English. The article discusses the features of the translation of the 

vocabulary of the micro field «bread» from Tajik into English by comparing them. The author pays attention to 

the translation of traditional national different types of bakery products of homemade Tajiks from dough during 

celebration and holidays. Most of the Tajik language vocabulary is devoted to the field of education of a new 

vocabulary by adding up two components of bakery terminology. Methods of cooking traditional national flour 

products among Tajiks living in various regions of Tajikistan in winter and summer periods and features of their 

use in the Tajik language are considered.       

KEY WORDS: lexical, meaning, considers, language, terminology, bread, product, тесто, compare, 

method, tradition. 
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О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ОШИБОК ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ПРЕДЛОЖНО-

ПАДЕЖНЫХ ФОРМ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Ашурова Ш.К., Сафарходжаева З.А. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
  

Как показывает практика, русская устная и письменная речь выпускников школ и 

студентов первых курсов изобилует грамматическими и речевыми ошибками. При 

конструировании предложений на русском языке они не умеют пользоваться различными 

синтаксическими конструкциями, особенно конструкциями с падежными и предложно-

падежными формами. Словарный запас их беден, а грамматические знания носят порой 

формальный характер: студенты знают правило, а применить его на практике или не умеют, или 

же применяют неправильно. 

Русский язык отличается большим разнообразием предложно-падежных форм, что 

затрудняет процесс овладения ими обучающимися, в родном языке которых нет подобных 

конструкций. Так, падежные и предложно-падежные отношения в таджикском языке 

выражаются с помощью предлогов и послелогов, например, употреблением предлога ба с 

существительным выражается значение дательного падежа (Муаллим ба талабагон вазифа дод. 

– Учитель дал задание учащимся). Винительный падеж передаётся при помощи послелога –ро 

(Талаба китобро хонд. – Ученик прочитал книгу). При овладении русским языком студента 

приходится усваивать не только такие абстрактные грамматические понятия, как названия всех 

падежей русского языка, вопросы к ним, типы склонения (т.е. многочисленные падежные 

формы), но ещё и те падежные формы, которые сопровождаются предлогами и, конечно, понять, 

значения этих конструкций, уметь ими пользоваться для выражения пространственных, 

временных, целевых, определительных и других отношений.  

О важности изучения падежных форм именных частей речи говорят многие учёные. Так, 

академик В.В. Виноградов считал, что «грамматическим стержнем имён является категория имён 

существительных. Все конструктивные формы имени существительного – формы рода, числа и 

падежа – основаны на взаимопроникновении грамматических элементов и лексических 
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значений. Всё это делает имена существительные не только вещественно-логическим стержнем 

всех классов слов названий, но и опорой большей части синтаксических конструкций» [2, с. 46].  

Эту точку зрения разделяют и методисты. Так, академик А.В. Текучёв характеризует 

склонение имён существительных как «… важнейший раздел грамматики, который охватывает 

собой большое количество явлений и грамматических понятий, с усвоением которых учащимися 

связывается знание грамматического строя русского язык в целом и усвоение многих правил 

правописания и произношения. Это понятие падежа, склонения, окончания; правила 

правописания падежных окончаний …, речевые навыки – правильное употребление 

существительных с предлогами, связь с другими словами, ударение» [4, с. 223].  

Видимо, можно без преувеличения сказать, что усвоение грамматических знаний, 

выработка навыков правильного образования предложно-падежных конструкций имён 

существительных и их использование в речи, наряду с обогащением словарного запаса, - это одно 

из важнейших условий развития связной устной и письменной речи студентов неязыковых вузов. 

На практических занятиях по русскому языку студенты расширяют свои грамматические знания, 

повторяют падежную и предложно-падежную систему именных частей речи на основе тех 

знаний, умений и навыков, которые были ими приобретены в средней школе. 

Приведённые и им подобные ошибки свидетельствуют о том, что обучающиеся не знают 

или знают плохо как о формальных признаках, так и о содержательном значении падежных и 

предложно-падежных форм русского языка, которые в таджикском языке передаются с помощью 

предлогов, послелогов и изафета, например, дом отца – хонаи падар (Р.П.). Вай аз кишлок омад. 

– Он приехал из кишлака (Р.П.). Винительный падеж передаётся при помощи послелога –ро: Ман 

Шарифро дидам. – Я видел Шарифа. Этими же причинами объясняется и то, что студенту-

таджику всё равно, как сказать: высокий дом, высокая гора или высокое дерево – хонаи баланд, 

кухи баланд, дарахти баланд, т.е. прилагательное баланд остаётся неизменным во всех 

словосочетаниях, лишь к существительным добавляется изафет. 

Наибольшее количество ошибок встречается при употреблении предлогов с именами 

существительными в предложном, винительном и родительном падежах: Они жили во втором 

(вместо на втором) этаже. Мама купила из магазина (вместо в магазине) книгу (вместо книга). 

Ушёл за выполнение (вместо на выполнение) задания. Студент сдаёт сессию в отлично (вместо 

на отлично). Спустились из гор (вместо с гор) и др.  

В связи с этим следует особо сказать о предлогах в и на в винительном и предложном 

падежах. Студенты часто употребляют в речи вместо предлога в предлог на и наоборот, 

например: Я пошёл на школу в 2020 году (вместо в школу). Встал в правый (вместо на правый) 

фланг. Что находится в площади (вместо на площади)? и другие. Всё это результат того, что 

обучающиеся не в полной мере овладели падежной системой русского языка в школе и, кроме 

того, не различают локальные, временные, целевые и др. значения предлогов в и на в 

винительном и предложном падежах. Также не всегда знают и то, что некоторые 

существительные в предложном падеже имеют вариантное окончание –у (-ю), если обозначают 

место и употребляются с предлогами в или на, например: Я был в городском саде (вместо в саду) 

и др. В целом наблюдается неправильное употребление предлогов во всех падежах [2, с. 23]. 

Ошибки в устной и письменной речи студентов в образовании и употреблении именных 

словоформ объясняются следующими причинами:  

1. Сложностью грамматического материала. 

2. Влиянием того типа склонения, который обучающимися лучше усвоен, в частности 

влиянием существительных женского рода на –а: сын похож на отца (вместо на отец); уступил 

месту (вместо место) бабушке. 

3. Неумением определить род и тип склонения таких существительных, как личность, 

речь, руль: Он любил верной и требовательной любви (вместо любовь); говорить о счастливая 

жизнь (вместо о счастливой жизни). 

4. Незнанием рода и типа склонения: стояли на крутом берегу (вместо на крутом береге); 

вчерашняя (вместо вчерашнего) дня не воротишь. 

Безусловно, трудности в образовании именных словоформ русского языка объясняются и 

интерферирующим воздействием родного языка. Как уже было отмечено, в родном языке 

студентов имена существительные по падежам не изменяются. Поэтому им непонятно, почему 

надо говорить «в университете», «провести работу над ошибками», когда можно сказать «в 

университет», «провести работа над ошибками», как в родном языке, где все имена 

существительные употребляются в исходной форме. 
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В целях предупреждения ошибок в образовании и употреблении русских именных 

словоформ имён существительных в устной и письменной речи студентов неязыковых 

факультетов необходимо в школе систематически проводить работу по повторению падежной и 

предложно-падежной системы русского языка, по использованию предложно-падежных 

конструкций в речи, особенно в IX-X классах, хотя в указанных классах такое повторение 

программой не предусматривается. 

Результаты реализации системы упражнений, т.е. выработка речевых умений и навыков, 

зависит от отношения обучаемых как к самой системе, так и к отдельным ее компонентам, т.е. к 

отдельным видам упражнений, к процессу выполнения упражнений. 

От разнообразия используемых в целях выработки речевых и навыков упражнений зависит 

степень интереса к ним. Однообразие видов работ, в частности упражнений, приводит к 

снижению интереса, к притуплению его [1]. 

Предлагаем ниже несколько видов упражнений, которые помогут развитию и закреплению 

умений и навыков, обучающихся в образовании и употреблении русских именных словоформ. 

Эти виды упражнений были апробированы на первом курсе факультета русского языка и 

литературы в целом комплексе упражнений и дали положительные результаты. Может, на наш 

взгляд, вводить такие упражнения практически на каждом уроке, независимо от темы и цели 

урока, уделяя 5-10 минут выполнению упражнений. Мы считаем, что выполнение такого рода 

упражнений будет способствовать не только закреплению умений и навыков образования и 

употребление падежных и предложно-падежных форм, но и систематизации знаний в данной 

области, что приведёт, в конечном итоге, к удовлетворительному владению русским именным 

словоизменением. 

Виды упражнений. 

1. Выполните упражнение вначале устно, затем допишите основу слов, укажите тип 

склонения. 

В.п.  – е; - 

Р.п.  – я; -а  

Т.п.  – ем; -ом 

Д.п.  – ю; -у 

И.п.  – е; - 

П.п.  – и; -е 

2. Данные в скобках существительные поставьте в Д.п. (или в Р.п., П.п. и т.д.) ед.ч. 

Укажите род и тип склонения. 

Образец: помочь (товарищ) – помочь товарищу – м.р. 2 скл. 

3. Образуйте от прилагательных, данных в списке, форму Р.п. ед.ч. и подберите к ним 

имена существительные мужского, женского и среднего рода. 

Образец: красный – красного командира (м.р.), красного яблока (ср.р.), красной чаши (ж.р.). 

4. Составьте словосочетания, используя данные ниже слова и вопросы. Укажите падеж. 

Образец: модель чего? – самолёта – Р.п. 

5. Замените глагольные словосочетания именными и составьте с ними предложения. 

Образец: улучшить работу – улучшение работы. 

Улучшение работы – значит повысить качество продукции. Улучшение работы позволило 

заводу досрочно выполнить годовой план. 

6. Составьте предложения, употребляя данные слова и словосочетания в косвенных 

падежах с предлогами. Укажите падеж. 

Альпийские луга, разные города, лучи прожектора, книги и альбомы. 

Мы привели образцы упражнений, способствующих развитию и закреплению умений и 

навыков обучающихся в образовании русских именных словоформ. 

Хотелось бы высказать ряд методических рекомендаций, которые, на наш взгляд, помогут 

повысить эффективность и качество работы над данной темой. 

Следует шире практиковать разбор слов с указанием начальной формы слова, рода, 

склонения, падежа. Необходимо добиваться умения склонять слова не только в привычном 

порядке следования падежей, но и в изменённом, письменно и устно; изменить не только 

отдельные слова, но и словосочетания. Привить студентам прочные навыки владения методом 

словопостановки для проверки правильности определения падежа, например, в этой поездке 

(заменяем существительное поездка существительным страна, которое имеет чётко выраженное 

окончание –е в предложном падеже единственного числа). 



73 

 

Следует объёмнее использовать наглядность при изучении и повторении склонения имён 

существительных, например: таблицы образования и употребления русских именных 

словоформ; таблицы правописания падежных окончаний и т.д., которые достаточно полно 

представлены как в учебниках русского языка, отдельных изданиях, так и в методической 

литературе. Иногда для закрепления умений и навыков студентов можно использовать приём 

перевода с родного языка на русский [3, с. 7]. 

Кроме того, повторение падежей в предложно-падежные системы следует проводить не 

только на уроках русского языка, но и на уроках литературы как при устных ответах (ответы на 

вопросы, пересказ текста, описание картины и т.п.), так и в письменной речи (диктанты, 

сочинения, изложения и т.п.). Предлагаем возможные варианты упражнений и заданий: 

1. Укажите тип склонения и падеж существительного деятель. Составьте предложение, 

употребляя данное слово в Д.п. (или любом другом падеже) ед.ч. (Выполняется устно). 

2. Составьте словосочетания по модели беречь что? (Родину. (Предлагаются глаголы, к 

которым студенты подбирают несколько существительных. Выполняется устно). 
3. Выпишите из текста изложения по три существительных мужского, женского и 

среднего рода. Укажите падеж, тип склонения и образуйте Р.п. и Т.п. мн.ч. 
4. Подчеркните в тексте сочинения имена существительные 1 скл. Одной чертой, 2 скл. – 

двумя чертами, 3 скл. – волнистой линией. 
Опыт работы преподавателей вузов и школ Таджикистана убеждают в том, что только 

систематическая и целенаправленная работа по совершенствованию умений и навыков 
образования падежных и предложно-падежных форм имён существительных при изучении всех 
разделов морфологии и синтаксиса будет способствовать предупреждению типичных ошибок в 
образовании русских именных словоформ в устной и письменной речи студентов неязыковых 
факультетов. 
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ПЕШГИРИИ ҒАЛАТҲО ҲАНГОМИ ИСТИФОДАИ ШАКЛҲОИ ПАДЕЖИ  

ПЕШОЯНДДОРИ ЗАБОНИ РУСӢ 
 

Дар ин мақола муаллифон ғалатҳои маъмули нутқии донишҷӯёнро ҳангоми истифодаи шаклҳои 
падежи пешоянддори забони русӣ мавриди баррасӣ қарор додаанд. Қайд шудааст, ки аз худ намудани 
донишҳои грамматикӣ, ҳосил намудани малакаҳои тартиб додани сохторҳои падежи пешоянддори исм ва 
истифодаи онҳо дар нутқ, дар баробари ғанӣ гардонидани захираи луғавӣ яке аз шартҳои муҳимтарини 
рушди нутқи мураттаби шифоҳӣ ва таҳририи донишҷӯёни ихтисосҳои ғайризабонӣ мебошад. Дар мақола 
як қатор тавсияҳои методӣ баҳри баланд бардоштани дониши донишҷӯён ва пешгирии ғалатҳо дар нутқи 
шифоҳӣ ва таҳрирӣ пешниҳод гардидаанд. Муаллифон чунин мешуморанд, ки ба мақсади пешгирии 
ғалатҳо дар ҳосил намудан ва истифодаи шаклҳои номии исм дар нутқи шифоҳӣ ва таҳририи донишҷӯёни 
ихтисосҳои ғайризабонӣ зарур аст, ки аз мактаб фаъолияти таълимии муназзам доир ба такрори низоми 
падежҳо, махсусан падежҳои пешоянддори забони русӣ гузаронида шаванд. 

КАЛИДВОЖАҲО: шаклҳои падежи пешоянддор, забони русӣ, ғалатҳои маъмул, донишҷӯён, 
нутқи шифоҳӣ ва таҳрирӣ, машқҳо.   
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О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ОШИБОК ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ 

ФОРМ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

В данной статье авторы рассматривают типичные ошибки в речи студентов при употреблении 
предложно-падежных форм русского языка. В статье отмечается, что усвоение грамматических знаний, 
выработка навыков правильного образования предложно-падежных конструкций имён существительных 
и их использование в речи, наряду с обогащением словарного запаса - это одно из важнейших условий 
развития связной устной и письменной речи студентов неязыковых вузов. В статье дается ряд 
методических рекомендаций, которые, помогут повысить эффективность и предупредить речевые и 
письменные ошибки студентов. 
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Авторы считают, что в целях предупреждения ошибок в образовании и употреблении русских 
именных словоформ имён существительных в устной и письменной речи студентов неязыковых 
факультетов необходимо еще в школе систематически проводить работу по повторению падежной и 
предложно-падежной системы русского языка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предложно-падежные формы, русский язык, студентов типичные ошибки, 
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ABOUT WARNING MISTAKE WHEN USING IS OFFERED-CASE FORMS OF  

THE RUSSIAN LANGUAGE 
 

In given article authors consider the typical mistakes in speech student when using is offered-case forms of 
the russian language. In article is noted that assimilation of the grammatical knowledges, production skill correct 
formation is offered-case design of the names noun and their use in speech, alongside with enrichment of the 
vocabulary spare - one of the the most most important conditions of the development liason spoken and written 
speech student high school. In article is given row methodical recommendation, which, will help to raise efficiency 
and warn speech and written mistakes student. 

The Authors consider that in purpose of the warning mistake in formation and use russian именных word 
forms of the names noun in spoken and written speech student неязыковых faculty to necessary as far back as 
school systematically to carry out some work on repetition case and is offered-case system of the russian language. 
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МУХТАСАРЕ АЗ ТАЪРИХИ ТАДҚИҚИ ПЕШОЯНДҲО ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

 

Қӯрғонов З.Д. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 

 

Омӯхтани тобишҳои маъноӣ ва вижагиҳои пешояндҳои забони тоҷикӣ ба таври бевосита 

аз ҷониби забоншинос Р.Л. Неменова сурат гирифтааст, ки муҳтаво ва манзараи ин ҳиссаи нутқ 

дар резарисола («Предлоги в таджикском языке»)-и ӯ ҷо дода шудааст. Дар муқаддимаи рисола 

маълумоти иҷмолӣ оид ба анвои пешояндҳо ва таҳаввулу ташаккули онҳо дода шуда, қайд 

мегардад, ки бархе аз қолабҳо имрӯз аз доираи истифодаи забони адабӣ берун монда, дар осори 

классикон истифодаи густарда доштанд. Муаллиф дар ҷараёни тадқиқ пешояндҳои забони 

тоҷикиро ба ду даста ҷудо карда, доир ба ҳар яки онҳо маълумоти муфассал додааст. Нисбатан 

камтар будани миқдори пешояндҳои аслии забони тоҷикӣ ишора шуда, ба ҳайси намуна 

пешояндҳои аз, ба, бо, бе, бар, дар (андар), то, ҷуз оварда шудааст. Дар қисмати сеюми рисола 

оид ба муродифшавии пешояндҳои содаи аслии забони тоҷикӣ маълумот дода шуда, ба ду гурӯҳ 

ҷудо шудани онҳо ишора шудааст. Ба гурӯҳи аввал пешояндҳое дохил мешаванд, ки онҳо пурра 

бо ҳамдигар хусусияти муродифӣ (дар ва ба) зоҳир мекунанд. Дастаи дувумро пешояндҳое 

ташкил мекунанд, ки синонимшавии онҳо бо тобишҳои маъноӣ (аз ва бо) фарқ мекунад [4]. 

Ҳамин тариқ, рисолаи мавриди таҳлил кӯшиши нахустин оид ба муайян ва дақиқ кардани меъёри 

пешояндҳои забони тоҷикӣ буда, дар тадқиқоти минбаъдаи илмӣ он ба ҳайси сарчашмаи марҷаӣ 

мавриди истифода қарор гирифтааст.  

Яке аз забоншиносоне, ки дар забоншиносии тоҷик бори аввал, махсусан, ба таҳқиқи 

ташаккул ва таҳаввули илми забоншиносии форсу тоҷик ва хусусан масъалаҳои марбут ба илми 

сарф дар асрҳои миёна, изҳори андеша кардааст, профессор Давлатбеки Хоҷа мебошад. 

Забоншиноси мазкур андешаҳои донишмандони асрҳои миёнаро, ки ба илми забоншиносӣ 

матраҳ кардаанд, ба таври аҳсан мавриди баррасии ҷиддӣ қарор дода, хулосаҳои мантиқии худро 

дар рисолааш ҷо додааст.  

Бояд гуфт, ки ҳадафи муҳаққиқи мазкур ба таври муфассал баррасӣ кардани масъалаҳои 

пешоянду пасоянд, пайвандак ва ҳиссачаҳо набуда, ҷо-ҷо аз хусуси вазифаҳои грамматикии ин 

унсурҳои ёвари нутқ истиқбол кардааст [1].  
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Забоншиноси варзида Б. Сиёев дар рисолаи илмии хеш, ки ба мавзӯи омӯзиши таърихи 

феъли забони адабии тоҷик рабт мегирад, дар боби сеюмаш («Шаклсозӣ ва калимасозии 

феълҳо») оид ба сервазифагии пешояндҳои «андар», «боз», «бар» мулоҳиза ронда, таъкид 

мекунад, ки «дар асар («Таърихи Табарӣ»-и Балъамӣ – Қ.З.) як гурӯҳ аффиксҳои феълӣ, масалан, 

префиксҳои андар, боз, бар ва монанди инҳо мисли забони адабии ҳозира ҳамчун пешоянд низ 

серистеъмол мебошанд… Дар ин маврид муайян кардани аффиксҳои мазкур дар вазифаи 

префикс ва ё пешоянд масъалаи хеле муҳим аст. Вале дар ин ҷо мухтасар гуфтанием, ки андар, 

боз ва бар бо предмет оянд, чун пешоянд ва агар бевосита бо феъл истеъмол ёбанд, ҳамчун 

префикс истифода шудаанд» [5, с. 108]. Ҳамин тариқ, профессор Б. Сиёев вазифаи 

забоншиносони ояндаро чунин муқаррар кардааст: «Ҳартарафа ҳал кардани ин масъала барои 

муайян кардани таърихи инкишофи префиксҳо ва пешояндҳо аҳамияти калон дошта, тадқиқи 

алоҳидаро талаб мекунад» [5, с. 161]. 

Муҳаққиқ А. Халилов ҳангоми омӯзиши вазифаҳои грамматикии бандаки изофӣ таъкид 

мекунад, ки «дар рафти кор муайян гардид, ки доираи вазифаҳои бандаки изофӣ (-и) хеле васеъ 

мебошад. Далелҳои забонӣ шаҳодат медиҳанд, ки бандаки изофӣ (-и) дар матн ба ҷои 

пешояндҳои содаи «дар», «ба», «аз», «бо», пешоянди содаи изофӣ – «барои», пешоянди таркибӣ 

– «дар бораи» ё «дар хусуси» ва пасоянди «-ро» низ истеъмол шуда метавонад. Ва баръакс, 

пешоянди «аз», пасоянди «-ро» ва суффикси номуайянии «-е», инчунин пайвандакҳои «ва», «у» 

(-ю), «ҳам» дар мавридҳои муайян метавонанд ба ҷои бандаки изофӣ (-и) ҳамчун синоним кор 

фармуда шаванд» [6, с. 57]. Дар баробари пешояндҳои аслии содаи забони тоҷикӣ, ки ба вазифаи 

бандаки изофӣ меоянд, инчунин пешояндҳои таркибии изофии «дар бораи» ва «дар хусуси»-ро 

низ муаллифи рисола ҳамчун бадали бандаки изофӣ шарҳ додааст [6, с. 64-65].  

Забоншинос М. Исматуллоев дар рисолаи илмии хеш «Очеркҳои грамматикӣ оид ба 

ҳолшарҳкунандаҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик», ки ба моҳият ва роҳҳои ифодаёбии ҳоли 

макон ва замон (қ.1) пайванд мегирад, дар хусуси бо ёрии пешояндҳои аслӣ ва муродифҳои он 

суратёфта ифода шудани ҳоли макон, ба мисли пешоянди «ба» ва муродифҳои он [2, с. 6-11], 

ҳоли макон бо ёрии пешоянди таркибии изофии «ба сари», ба лаби [2, с. 11-17], пешоянди «дар» 

ва муродифҳои он [2, с. 17-27], пешоянди «аз» ва муродифҳои он [2, с. 27-36], бо ёрии 

пешояндҳои номӣ-изофӣ суратёфта ифода шудани ҳоли макон [2, с. 37-44], бо ёрии пасоянди      

«-ро» суратёфта, ифода шудани ҳоли макон [2, с. 44-51], ҳоли макони пайваста ва баъзе 

хусусиятҳои он [2, с. 57-63], ба воситаи ҳиссаҳои нутқ ифода шудани ҳоли макон [2, с. 68-98], бо 

ёрии пешояндҳои гуногун ифода гардидани ҳоли замон [2, с. 100-111], бо ёрии пасояндҳои 

гуногун суратёфта ифода шудани ҳоли замон [2, с. 111-114] ва ғ. маълумоти судманде додааст.  

 Ҳангоми пажӯҳиш қарор додани ибораҳои феълии замонӣ дар забони адабии ҳозираи 

тоҷик забоншинос А. Мирзоев панҷ боби рисолаи илмиашро ба нақши пешояндҳо дар ташаккули 

ибораҳои феълӣ бахшидааст. Дар боби дувуми рисола, ки унвони «Ибораҳои феълии замонӣ бо 

пешояндҳои аслӣ»-ро дорад, муаллиф бештар доир ба нақши пешояндҳои аслии сода ба мисли 

дар/андар, аз, то, ба ва бо ахбор додааст [3, с. 37-80]. Ҳамчун воситаи алоқа шинохта шудани 

пешояндҳои номии таркибии замонӣ ва ё таркибҳои пешояндмонанди дар вақти, дар замони, 

дар мавриди, дар фурсати, баъд аз, пас аз, аз замони, то замони, аз овони, ба ҳини, ба айёми, бо 

мурури… ва ғайра мавзӯи баҳси меҳварии боби сеюмро ташкил кардааст [3, с. 80-124]. 

Ташаккули ибораҳои феълии замонӣ бо пешояндҳои номии таркибии ғайризамонии дар тӯли, 

дар арзи, дар баробари, дар қатори, дар поёни, дар ними, дар нисфи, аз паси, аз қафои, аз 

мобайни, аз миёнаи, то дами, то қариби, то наздики, ба қадри, ба таври, ба муҷарради, ба болои 

… ва ғ. мавзӯи баҳси боби чорумро фаро гирифта, ба ҳар яки ин навъи пешояндҳо, муаллифи 

рисола, далелҳои қотеъ овардааст [3, с. 124-165].  

Забоншинос Ф. Шарифова дар рисолаи хеш – «Таҳаввули ҷумлаи содаи забони тоҷикӣ» 

дар боби «Шинохти ҷумла дар забоншиносии муосири Эрон» таъкид меварзад, ки «Воситаи 

алоқаи калимаҳо дар мафъули бавосита, ки бо ёрии онҳо ин гунаи мафъул сохта мешавад, номбар 

шудаанд (дар дастурҳои забони форсӣ – Қ.З.), монанди аз, дар, бар, андар, ба, бо, барои» [7, с. 

68]. Муҳаққиқи мазкур тасрифи калимаҳоро дар ҳашт ҳолат (падеж) (ниҳодӣ, роӣ, боӣ, бароӣ, 

изофӣ, азӣ, дарӣ, нидоӣ)-и аҳди бостон нишон дода, аз хусуси пешояндҳо низ ахбори судмандеро 

матраҳ кардааст. Бино ба андешаи ӯ «гарчи шаш ҳолати дигари забони форсии бостон ба забони 

форсии миёна нагузашт, аммо вазифаи ҳолатҳоро минбаъд калимаҳои ёридиҳанда, пешоянду 

пасоянд ва бандаки изофӣ иҷро мекарданд» [7, с. 169].  
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Ниҳоят, аз таҳлили иҷмолии асару мақолоте, ки марбут ба пешояндҳо ва анвои онҳо дар 

забони тоҷикӣ бахшида шудаанд, маълум мегардад, ки кулли муҳаққиқон аз хусуси ин унсури 

забонӣ андешаи ҳамгунро қоил шудаанд. Ҳарчанд ин унсури ёвари сервазифа аз маънои лексикӣ 

маҳрум бошад ҳам, аммо дар баёни матлаб нақши боризеро анҷом медиҳад.  
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МУХТАСАРЕ АЗ ТАЪРИХИ ТАДҚИҚИ ПЕШОЯНДҲО ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Мақола ба таҳқиқи мухтасари пешояндҳои забони тоҷикӣ ихтисос дорад. Тадқиқоти пешояндҳо дар 

забони тоҷикӣ ҳамгун сурат нагирифта, дар бархе аз онҳо, агар ҳиссаҳои номустақили нутқ бевосита 

мавриди пажӯҳиши забоншиносон қарор гирифта бошанд, дастаи дигари тадқиқот дар заминаи осори 

гуногунжанри ин ё он адиб ба вуқӯъ пайвастааст. Аз ин рӯ, муаллифи мақола кӯшиш кардааст, ки ба таври 

иҷмолӣ аз хусуси хидмати устодон, ки тадқиқоташонро ба масъалаи пешояндҳо ва анвои онҳо дар заминаи 

назму насри адибони алоҳида бахшидаанд, маълумоти судманд диҳад. Таъкид мегардад, ки аксари 

забоншиносон дар дастабандии пешояндҳои забони тоҷикӣ фикри ҳамгунро пешниҳод кардаанд. 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ПРЕДЛОГОВ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Статья посвящена описанию наиболее актуальных направлений исследования предлогов 
таджикского языка, а также указывается на дефиниции данных видов слов, давно существующего в 
таджикском языке и развившего широкую систему значений и грамматических отношений. В статье 
продемонстрировано как сходство, так и различие мнений учёных в процессе изучения предлогов, причем 
у разных языковедов различные взгляды. Если у некоторых независимые части речи непосредственно 
изучаются, то другая исследовательская группа опирается на произведения разных жанров того или иного 
писателя. Поэтому автор статьи постарался дать полезный обзор работы исследователей, посвятивших 
свои исследования проблеме предлогов и их видов в контексте прозы отдельных писателей. Кроме того, 
отмечается, что большинство таджикских лингвистов единогласно придерживают разрабатываемую 
классификацию предлогов таджикского языка. 
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ВОМВОЖАҲОИ АРАБИИ МУҚОБИЛМАЪНО ДАР ОСОРИ  

МАНСУРИ ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ 
 

Зоиров Х.С. 
Донигоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири  Хусрав 

 

Вомвожаҳои арабии муқобилмаъно дар забони тоҷикӣ ҳамчун воситаи муассири баён 

барои равшан ифода кардани фикр ва таъмини балоғату фасоҳати  сухан  нақши  муассирро 

соҳибанд. «Онҳо дар ҳолатҳои гуногуни нутқ дар шаклҳои зиёде истифода шуда, бештар дар як 

матни алоқаманд (одатан дар як ҷумла) дучор мешаванд ва ба аломату хосият, амал ва ҳолатҳои 

мухталифи объекти муҳокимашаванда далолат мекунанд. Бо истифода аз калимаҳои зидмаъно 

эҷодкор аломату хосият ва ҳаракати инкоршавандаро баён карда, муносибати худро нисбат ба он 

нишон медиҳад» [4, с. 86]. 

Дар баробари муродифот вожагони муқобилмаъно (антонимҳои арабӣ)  низ аз нигоҳи 

теъдод дар осори мансури Ҳусайн Воизи Кошифӣ хеле зиёданд. Муҳаққиқон низ сабаби 

серистеъмолу фаровон будани ин унсурҳои луғавӣ ва дар гуфтору рафтор беш дучор гардидани 

онҳоро ба табиати ҳастии олам вобаста медонанд [6]. Дар ин бобат ҳақ ба ҷониби муҳаққиқи рус 

Л.А. Новиков аст, ки чунин мегӯяд: «Шарҳи илмии муқобилгузориҳо аз асоси фалсафӣ ва 

мантиқии онҳо бармеояд» [6, с. 43]. 

Ин воситаҳои муассири тарзи баён, яъне антонимҳоро нигоранда ба мақсадҳои мухталиф 

истифода мебарад. Ҳарчанд муқобилгузорӣ дар назм ниҳоят зиёд истифода гардида, боиси 

таъсирбахш ва пуробурангу ҷолиб ифода ёфтани фикр шавад, вале насри бадеӣ низ аз ин истисно 

нест, зеро зиндагӣ худ аз тазодҳо иборат аст ва тасвири ҳамин тазодҳо нависандаро водор 

менамояд, ки аз калимаи муқобилмаъно истифода барад. Зидмаъноӣ бештар хоси калимаҳои 

ифодакунандаи аломату хусусият мебошад, вале  ин ҳаргиз маънои онро надорад, ки танҳо 

сифату зарфҳо антоним мешуда бошанд, зеро калимаҳои ифодакунандаи амал ва ҳолатҳои 

мухталифи объект низ муносибати зидмаъноиро ифода карда метавонанд [4, с. 128]. 

Дар забони тоҷикӣ дар мавзӯи вожагони муқобилмаъно муҳаққиқони алоҳида кор 

кардаанд [6, с. 3-23; 4, с. 125-126; 5, с. 85-87], вале паҳлуҳои мухталифи ин воситаҳои муассири 

забон то ҳанӯз ба таври комил мавриди баррасӣ қарор нагирифтааст. Дар забоншиносии рус доир 

ба антонимҳо таҳқиқоти ҷудогона мавҷуд аст. Инчунин дар китобҳои дарсии мактабҳои олӣ низ 

вобаста ба калимаҳои зидмаъно андешаҳои аниқ баён карда шудааст [1, с. 45- 68; 2, с. 24-31].  

Таҳқиқу баррасии вомвожаҳои арабии муқобилмаъно дар осори мансури Ҳусайн Воизи 

Кошифӣ низ аз манфиат холӣ нахоҳад буд, зеро онҳо вижагиҳои забонро инъикос  кунанд ҳам, 

дар осори ҳар эҷодкор нишонаҳои фардиро соҳиб мешаванд. Дар ин бобат муҳаққиқи осори 

Абдурраҳмони Ҷомӣ забоншинос М. Ҷумъаев андешаҳои ҷолибро зикр намудааст: «Ҳар 

нигоранда ё эҷодкор вобаста ба сатҳи гунҷоиши тахайюли образофаринии худ ин ё он аломат ва 

хусусияту мафҳумро ба ҳам зид мегузорад. Аз ҷониби дигар, мафҳумҳое, ки ба ҳам зид гузошта 

мешаванд, бо объекти тасвир ва мавзӯю мундариҷаи ҳар асар вобастагии устувор доранд» [8, с. 

129].   

Вомвожаҳои арабии муқобилмаъно дар осори насрии Ҳусайн Воизи Кошифӣ  бо шаклҳои 

мухталиф ва тобишҳои гуногуни маъноӣ зоҳир мешаванд. Онҳо аксаран барои ифодаи тазоди 

бадеӣ хидмат карда, моҳияти тасвири ашёро ба назари хонанда равшантар баён мекунанд. 

Масалан, дар ҷумлаҳои зерин антонимҳо бо ҳамин мақсад кор фармуда шудаанд: адл-зулм, одил-

золим, мозӣ-мустақбал, хайр-шарр, ғолиб-мағлуб.   

«Аз фазилати адолат ҳамин нуқта бас, ки одил маҳбуби ҳама мардумон аст. Агарчи аз адли 

ӯ фоида ба эшон нарасида бошад. Ва золим мабғузи ҷамъи ҷаҳониён аст. Агар аз зулми ӯ зараре 

ба эшон нарасида бошад ва мисдоқи ин ҳол ва миқёси ин маҳол қиссаи Нӯшервони одил ва 

Ҳаҷҷоҷи золим аст…» [144]*1 «Ҳукамо фармуданд, ки адл хубтарин фазилат аст ва зулм 

зишттарин разолат. Миёни мозӣ ва мустақбал вақтест, ки онро ҳол гӯянд» [219]. «… Дар табдили 

ахлоқ накӯшида бошад ва аз сифоти баҳимӣ нагузашта, ба мартабаи инсоният нарасида» [217]. 

«Яъне дар зоти худ на хайр бошанд ва на шарр» [209]. «… Қувват бозёфта муовадат намудаанд 

ва лашкари ғолибро мағлуб сохта…» [203].   

Тавре дар боло қайд гардид, корбасти антонимҳо дар осори насрӣ низ хеле фаровон буда, 

барои истифодаи ҳолату вазъияти ба ҳам муқобил, андешаву муносибатҳои ба ҳам зид, ки боиси 

                                                             
1*  Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Футувватномаи султонӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ. Рисолаи Ҳотамия. – Душанбе: Адиб, 1991. – С. 

125- 289. – Минбаъд саҳифаҳои ҳамин асар дар қавсайн оварда мешаванд. 
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пешравӣ аст, мавриди истифода қарор гирифтаанд. Зеро онҳо аз ҳодисаҳои ниҳоят 

инкишофёфтаи забони тоҷикӣ ба шумор мераванд. Онҳо бо раванди ҳодисаҳои ба ҳам зидди 

табиат ва ҷамъият робитаи бевосита доранд ва инъикосгари қонунияти ягонагии олам ва 

муборизаи ба ҳам зидҳои паҳлуҳои мухталифи он буда, он тазодҳои олами воқеиро дар шакли 

воситаҳои ифоданоки луғавӣ акс мекунанд [5, с. 82]. Вомвожаҳои арабии муқобилмаънои осори 

мансури Ҳусайн Воизи Кошифиро вобаста ба мазмуну муҳтавояшон ва дараҷаи корбасташон 

метавон ба гурӯҳҳо ва зергурӯҳҳо (вомвожаҳои арабии муқобилмаъноии луғавӣ, вомвожаҳои 

арабии ҷуфтистеъмоли муқобилмаъно, вомвожаҳои арабии матнии муқобилмаъно ва 

вомвожаҳои арабӣ дар таркиби ҷумлаҳои муқобилмаъно) ҷудо кард. 

1. Вомвожаҳои арабии муқобилмаъноии луғавӣ. Ин гурӯҳи воҳидҳои луғавӣ аз ҷумлаи 

категорияҳои муҳимми забон ба шумор рафта, дар аниқ намудани мафҳумҳо, тасвири зиндагии 

мардум мақоми муассир доранд. Дар табиат ва ҷамъият, дар зиндагии ҳаррӯзаи одамон 

зиддиятҳо дар сари ҳар қадам ба назар мерасанд. Маҳз ҳамин зиддиятҳо аксар ба воситаи 

вожаҳои муқобилмаъно ифода ёфта, қисми таркибию диалектикии табиат ва ҷамъиятро ташкил 

медиҳанд. Дар илми фалсафа мафҳумҳое, ки ин унсурро луғавӣ ифода мекунад, баҳамзидҳо 

номида шудаанд. Аз рӯйи ақидаҳои фалсафӣ агар дар табиату ҷамъият, дар ҳаёт, зиндагӣ 

муборизаи баҳамзидҳо набошанд, ҳаёт пеш намераваду ҷамъият рушд намекунад. 

Вомвожаҳои муқобилмаънои луғавии арабӣ аз ҷумлаи унсурҳои муҳимми луғавии забон 

маҳсуб ёфта, дар аниқу дақиқ кардани мафҳумҳо, тасвири ҳодисаю воқеаҳои мухталифи ҳаёти воқеӣ, 

зиддиятҳои зиндагии мардум ҷойгоҳи муайянро ишғол мекунанд. Дар осори мансури Ҳусайн Воизи 

Кошифӣ ин навъи антонимҳо беш буда, мо онҳоро вобаста ба мансубият ба ҳиссаҳои нутқ ба 

исмӣ ва сифатӣ ҷудо кардаем. 

а) Вомвожаҳои муқобилмаънои арабии мансуби ҳиссаи нутқи исм. Ба  антонимҳои исмӣ 

антонимҳое дохил мешаванд, ки ҳар ду ҷузъ ҳам исманд. Ин намуди антонимҳо дар «Ахлоқи 

муҳсинӣ»-и Кошифӣ фаровонанд: одил-золим, адл-зулм, табиб-мариз… 

«Аз фазилати адолат ҳамин нуқта бас, ки одил маҳбуби ҳама мардумон аст. Агарчи аз адли 

ӯ фоида ба эшон нарасида бошад. Ва золим мабғузи ҷамъи ҷаҳониён аст. Агар аз зулми ӯ зараре 

ба эшон нарасида бошад ва масдоқи ин ҳол ва миқёси ин маҳол қиссаи Нӯшервони одил ва 

Ҳаҷҷоҷи золим аст…  …подшоҳ ҳукми табиб дорад ва мазлум ба мисли бемор аст ва мариз 

мехоҳад, ки тамоми аҳволи худро пеши табиб боз гӯяд» [146]. 

б) Вомвожаҳои муқобилмаънои арабии мансуби ҳиссаи нутқи сифат. Ин гурӯҳи воҳидҳои 

луғавии мансуби сифат дар осори мансури Ҳусайн Воизи Кошифӣ нисбат ба вомвожаҳои 

муқобилмаънои арабии мансуби ҳиссаи нутқи исм ҳарчанд камистеъмоланд, вале басо ҷолиб ва 

бамавқеъ корбаст шудаанд. Ба монанди: маҳбуб-мабғуз, одил-золим… «Аз фазилати адолат 

ҳамин нуқта бас, ки одил маҳбуби ҳама мардумон аст. Агарчи аз адли ӯ фоида ба эшон нарасида 

бошад. Ва золим мабғузи ҷамъи ҷаҳониён аст. Агар аз зулми ӯ зараре ба эшон нарасида бошад…» 

[144]. Мувофиқи маълумоти фарҳангҳо вожаи маҳбуб арабӣ буда, ба маънои дӯст, ҳабиб, ҳуб 

далолат мекунад ва вожаи муқобили ин вомвожа мағбуз буда, решааш дар фарҳангҳо буғз ифода 

ёфта, маънои адоват, кина, душманиро дорад.  

2. Вомвожаҳои арабии муқобилмаънои ҷуфтистеъмол. Дар осори мансури Ҳусайни Воизи 

Кошифӣ вомвожаҳои арабии муқобилмаънои ҷуфтистеъмол мавриди истифода қарор 

гирифтаанд, ки ба асари адиб ҳусни тоза бахшидаанд. Ин навъи вомвожаҳои арабӣ дар осори 

мансури Ҳусайн Воизи Кошифӣ якҷоя корбаст гардида, зиддиятҳои маъноҳо баръало таҷассум 

мегардад: «… барои ҷаҳонгирӣ аз сарҳади Рум бар азимати забти мамолики Арабу Аҷам 

барафрозад ва рикоби ҳумоюн ба ҷиҳати тасхири барру баҳри олам ҳаракат диҳад» [135].  «... ва 

хулоса, шукргузори он аст, ки дар ҳоли хашму ризо ҷониби ҳақ фурӯ нагузорӣ ва осоиши халқро 

бар осоиши худ муқаддам дорӣ…» [127]. 

Бояд қайд намуд, ки дар асар бо ҷумлае вохӯрдан мумкин аст, ки 11 вожаи зидмаъно пай 

дар пай омадаанд ва ин вожаҳои ифодагари муқобилмаъноиро ба гурӯҳи антонимҳои 

ҷуфтистеъмол мансуб донистан мумкин аст: «Яъне, ҳар як мехоҳанд, ки зидди худро дафъ 

кунанд, балки чун ба ҳақиқат бингарӣ, тавҳиду ширк ва караму бухл ва тақвову фисқ ва яқину 

шак ва салоҳу фасод ва ҳусну қубҳ ва тавозуъву такаббур ва ҳуббу буғз ва ҳаёву вақоҳат ва ҳузуру 

ғафлат ва раҳмату қасоват ва ҳикмату маломат ва монанди ин ҳамеша дар гӯштӣ аст, ки 

мадади сифоти писандида бошад, то ба қуввати риёзат хӯйҳои бадро зер кунад» [267].  

Тавҳид – 1) ягонагӣ,  ваҳдат; 2) динӣ эътиқод ба ягонагии Худо [7, с. 303]; ширк – динӣ 

куфр, аз рӯйи ақидаи ислом Худоро яккаву ягона надониста, Ӯро шарикдор ҳисоб кардан [7, с. 

591]. Карам маънии саховат, ҳиммат, кушоддастӣ ва ҷавонмардиро дорад [7, с. 539]. Дар матн 
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карам ба маънии  саховат, ҳиммат ва бухл – бахилӣ, хасисӣ, мумсикӣ [7, с. 217] корбаст шудааст. 

Тақво – парҳезгорӣ, порсоӣ, худотарсӣ [7, с. 351]; фисқ – берун шудан аз роҳи ҳақ ва дурустӣ, 

кардани корҳои ношоям, вайронии ахлоқ, фисқу фуҷур, фасоди ахлоқ [7, с. 435]. Яқин – вожаи 

мазкур дар луғат ба се маънӣ омадааст: 1) собитшуда, донисташуда; возеҳ; бешак, бешубҳа, 

дуруст; 2) ҳақиқат, ростӣ, дурустӣ; 3) бовар, итминон, эътимод [7, с. 639]. Дар матн ба маънии 

бовар, итминон, эътиқод ва шак (к) – шубҳа, гумон [7, с. 559] корбаст шудааст. Салоҳ – дар луғат 

ба ду маънӣ омадааст: 1) некӣ, некукорӣ; 2) хайрият, фоида, нафъ [7, с. 182], дар матн ба маънии 

некукорӣ ба кор рафтааст; фасод – дар луғат маъниҳои зиёдро ифода мекунад: 1) табоҳӣ, 

вайронӣ, бетартибӣ, зишткорӣ, бадахлоқӣ; 2) фитна, балво, исён, саркашӣ; 3) зоеъшавӣ, костан, 

камшавӣ ва беҳуда аз даст рафтан; нобудшавӣ; 4) вайроншавӣ ва аз ҳолати эътидол баромадани 

мизоҷ, фасодшавии хун, қувваи ҳозима [7, с. 425]. Салоҳу фасод дар матн ба маънои накукорӣ ва 

зишткорӣ ба кор рафтааст. Ҳасан – соҳиби ҳусн, зебо, хуб, неку ва исми хоси мард; номи набераи 

калонии Муҳаммад [с] [7, с. 736], қубҳ – зиштӣ, бадӣ [7, с. 702]. Дар ҷумла ҳусну қубҳ ба маънии 

хубиву бадӣ ба кор рафтааст. Тавозуъ (хоксорӣ кардан, фурӯтанӣ намудан; хоксорӣ, фурӯтанӣ, 

шикастнафсӣ) [7, с. 300] ва такаббур (мағрурӣ, ғурур, худписандӣ) [7, с. 308] ба маънои хоксорӣ 

ва мағрурӣ корбаст шудаанд. Ҳуб (б)  [дӯстӣ, дӯст доштан; меҳр, муҳаббат [7, с. 755] ва буғз  

(кина, адоват, душманӣ) [7, с. 217] маънии дӯстиву душманиро доранд. Ҳаё  (шарм,  хиҷолат) [7, 

с. 715] ва вақоҳат  (бешармӣ; беҳаёӣ; беадабӣ) [7, с. 231] ба маънои шарму бешармӣ истифода 

гардидаанд. Раҳмат – 1) меҳрубонӣ, шафқат, ғамхорӣ, дилсӯзӣ; 2) динӣ  бахшоиши гуноҳ, авф, 

омурзиш аз тарафи Худо [7, с. 133] ва қасоват – дилсахтӣ, сангдилӣ, бераҳмӣ [7, с. 678]. Дар 

матн ба маънии ғамхорӣ ва бераҳмӣ ба кор рафтааст. Ҳикмат – 1) илм, дониш; 2) доноӣ, 

хирадмандӣ, фазилат; 3) ҳилм, бурдборӣ, таҳаммул; 4) адл, адолат, дод; 5) Қуръон, китоби 

муқаддас; 6) панд, андарз, сухани пандомез; ба Луқмон ҳикмат омӯхтан омӯхтани чизе ба касе, 

ки аъламтар аст; 7) сабаб ва иллати ягон ҳодиса, сирри ягон ҳодиса; арзон бе иллат нест, қимат 

бе ҳикмат [7, с. 528] ва маломат сарзаниш, накуҳиш, коҳиш, таъна [7, с. 746]. Дар ҷумла ба 

маънии панду сарзаниш омадаанд. 

3. Вомвожаҳои муқобилмаъноии арабии матнӣ. Дар забони тоҷикӣ баъзе калимаҳои мутазодӣ 

(антонимӣ) маъноҳои ба ҳам зидро танҳо дар матн ифода менамоянд. Берун аз матн онҳо чунин 

маъноҳоро ифода карда наметавонанд. Нависанда ё шоир ҳангоми тасвири ҳодиса ё воқеа бо 

мақсадҳои услубӣ аз ин гуна антонимҳо ба таври васеъ истифода мебарад. Ин ҳодисаи луғавиро дар 

забоншиносӣ антонимҳои контекструалӣ, «мутазодҳои матнӣ ё бофта» меноманд. Дар 

забоншиносии тоҷик он муҳаққиқоне, ки оид ба забони нависандагони ҷудогона таҳқиқ бурдаанд, ин 

навъ мутазодҳоро «антонимҳои услубӣ-фардӣ» номидаанд [8,  с. 14]. 

Забоншиноси рус Л.А. Новиков менависад, ки дар омӯзиши антонимҳо ё вожаҳои 

муқобилмаъно чизи аз ҳама муҳим ва асосӣ дуруст фаҳмидани мафҳуми зиддият аст [6, с. 17]. 

Пай бурдан душвор нест, ки калимаҳо дар забони адабиёти бадеӣ назар ба услуби илмӣ озодона 

ва осонтар дар ифодаи маънои зид истифода мешаванд. Сабаби ин маълум аст,  яъне дар матни 

асари бадеӣ калимаҳо бо тобиши нозуку бадеиашон ба ҳам наздик шуда муқобили ҳамдигар 

меистанд: 

«Шукри салтанат адл аст бар умуми оламиён. Эҳсон бо ҷамии одамиёну тамаъ накардан 

дар амлоки раият ва шукри фармонравоии Ҳақ хидмати фармон барои шинохтан ва шукри 

баландии бахту бисёрии иқбол бар афтодагони хоки манзалат раҳм кардан ва шукри маъмурӣ 

хазонаи садақоти хайротро ҷиҳати аҳли истеҳқоқ муфрад доштан ва шукри қудрату қувват бар 

оҷизон ва заифон бахшудан…ва хулоса, шукргузорӣ он аст, ки дар ҳоли хашму ризо ҷониби Ҳақ 

фурӯ нагузорӣ ва осоиши халқро бар осоиши худ муқаддам дорӣ…» [127]. «… барои ҷаҳонгирӣ 

аз сарҳади Рум бар азимати забти мамолики Арабу Аҷам барафрозад ва рикоби ҳумоюн ба ҷиҳати 

тасхири барру баҳри олам ҳаракат диҳад» [135].  
4. Вомвожаҳои арабӣ дар таркиби ҷумлаҳои муқобилмаъно. Баъзан адиб барои 

пурмазмуну пуробуранг баромадани мазмуни ҳикояву ривоятҳояш ҷумлаҳое меорад, ки ибораи 
аввал ба ибораи дуюм пурра мутазод аст: «Султон Санҷар илтимос намуд, ки маро бар он матлаъ 
воқиф гардон ва дарвеш гуфт: «Шукри салтанат адл аст бар умуми оламиён. Эҳсон бо ҷамии 
одамиёну тамаъ накардан дар амлоки раъият ва шукри фармонравоии Ҳақ хидмати фармон барои 
шинохтан ва шукри баландии бахту бисёрии иқбол бар афтодагони хоки манзалат раҳм кардан 
ва шукри маъмурӣ хазонаи садақоти хайротро ҷиҳати аҳли истеҳқоқ муфрад доштан ва шукри 
қудрату қувват бар оҷизону заифон бахшидан… ва хулоса, шукргузорӣ он аст, ки дар ҳоли 
хашму ризо ҷониби Ҳақ фурӯ нагузорӣ ва осоиши халқро бар осоиши худ муқаддам дорӣ…» 
[127]. «… барои ҷаҳонгирӣ аз сарҳади Рум бар азимати забти мамолики Арабу Аҷам барафрозад 
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ва рикоби ҳумоюн ба ҷиҳати тасхири барру баҳри олам ҳаракат диҳад» [135]. «… подшоҳ ҳукми 
табиб дорад ва мазлум ба мисли бемор аст ва мариз мехоҳад, ки тамоми аҳволи худро пеши 
табиб боз гӯяд» [146]. «… шарафи муколамаи чун ту подшоҳро ба сабаби алами заҳри каждуме 
қатъ кунам ва агар имрӯз дар маҷлиси базм бар пеши каждуме сабр натавонам кард, фардо дар 
маъракаи разм ба теғи заҳробдодаи душман чӣ гуна сабр тавонам кард?» [128]. «Пас, ҳар гоҳ 
ҳирси хӯрдан муставлӣ шавад, одами миёни ҳалолу ҳаром фарқ накунад, ҳамчунин ба вақти 
ғалабаи шаҳват низ миёни никоҳу сифо имтиёз набошад» [132]. «Гуфт: «Ҳокими золим ки ба 
ҷавру тааддӣ раияти худро барандозад» [152]. 

Тавре аз мисолҳои оварда аён мегардад, вомвожаҳои арабии муқобилмаъно аз нигоҳи 
миқдор дар осори мансури Ҳусайн Воизи Кошифӣ на он қадар бешанд ва он теъдоде, ки истифода 
шудаанд, аз рӯйи зарурат нависанда корбурд кардааст. Албатта, «… калимаҳо дар забони 
адабиёти бадеӣ назар ба услуби илмӣ озодона ва осонтар зидмаъно мешаванд. Сабаби ин маълум 
аст: дар матни асари бадеӣ калимаҳо бо тобишҳои нозуки бадеиашон бо ҳам наздик шуда, 
муқобили ҳамдигар меистанд. Дар ин бобат ҳам боз як хусусияти забони асарҳои бадеӣ зоҳир 
мегардад» [3, с. 50]. 

Ҳамин тавр, дар асари мазкур калимаҳои ба ҳам зид бо тобишҳои иловагии маъноӣ, бо обу 
ранги бадеии худ муқобили якдигар гузошта шудаанд ва аз ин ҷиҳат мазмуни матни осор хеле 
ҷолиб гардидааст. Инчунин вомвожаҳои арабии муқобилмаънои осори Кошифиро вобаста ба 
мазмуну мундариҷаашон ба гурӯҳҳои вомвожаҳои арабии муқобилмаъноии луғавӣ, вомвожаҳои 
арабии муқобилмаънои ҷуфт, вомвожаҳои муқобилмаънои арабии матнӣ ва вомвожаҳои арабии 
муқобилмаънои дар шакли ҷумла ифодаёфта дастабандӣ кардан мумкин аст.  
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ВОМВОЖАҲОИ АРАБИИ МУҚОБИЛМАЪНО ДАР ОСОРИ МАНСУРИ  
ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ 

 

Дар ин мақола вомвожаҳои арабии муқобилмаъно аз нигоҳи маъно ва дараҷаи корбурд дар осори 
мансури Ҳусайн Воизи Кошифӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Дар мақола зикр мегардад, 
ки вомвожаҳои арабии муқобилмаъно дар забони тоҷикӣ ҳамчун воситаи муассири баён барои равшан 
ифода кардани фикр ва таъмини балоғату фасоҳати  сухан  нақши  муассирро соҳиб буда, онҳо дар 
ҳолатҳои гуногуни нутқ дар шаклҳои зиёде истифода шуда, бештар дар як матни алоқаманд (одатан дар як 
ҷумла) дучор мешаванд ва ба аломату хосият, амал ва ҳолатҳои мухталифи объекти муҳокимашаванда 
далолат мекунанд. Бо истифода аз калимаҳои зидмаъно эҷодкор аломату хосият ва ҳаракати 
инкоршавандаро баён карда, муносибати худро нисбат ба он нишон медиҳад. Ин унсури забонӣ дар 
баробари муродифот аз нигоҳи теъдод дар осори мансури Ҳусайн Воизи Кошифӣ хеле зиёданд. 
Муҳаққиқон низ сабаби серистеъмолу фаровон будани ин унсурҳои луғавӣ ва дар гуфтору рафтор беш 
дучор гардидани онҳоро ба табиати ҳастии олам вобаста медонанд. Маводи мақола барои донишҷӯёну 
муҳаққиқони осори адабиёти асрҳои XV-XVI хеле муфид буда, барои таҳияи корҳои илмии шогирдона аз 
он баҳрабардорӣ намудан мумкин аст. 

КАЛИДВОЖАҲО:  забон, унсури забонӣ, муқобилмаъно, тазод, антоним, исмӣ, сифатӣ, вомвожа, 
вожагон, муассир, вижагӣ, муродифот. 
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ЗАИМСТВОВАННЫЕ АРАБСКИЕ СЛОВА – АНТОНИМЫ В ПРОЗАИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУСЕЙНА ВАИЗА КАШИФИ 

  

В данной статье подвергнуты анализу и исследованию заимствованные арабские слова – антонимы 
по смыслу и степени использования в прозаических произведениях Хусейна Ваиза Кашифи. В статье 
отмечается, что заимствованные арабские слова – антонимы в таджикском языке как важное средство 
изложения в выражении мысли и богатсв художественного слова используется в различных формах и в 
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различных речевых ситуациях. Они встречаются в связном тексте (обычно в одном предложении) и 
указывают на противоречивые признаки, свойства, действия и обстоятельства обсуждаемого объекта. 

Используя слова – антонимы, субъект речи излагает отрицаемые признаки, свойства и движения, 
показывает своего отношения к ним. Этот языковой элемент, наравне с синонимами, очень многочисленны 
в прозе Хусейна Ваиза Кашифи.    

Исследователи причину широкого использования этих лексических элементов, встречающихся в 
речи и поведении людей, с природой бытия мира. Материалы статьи полезны для студентов и 
исследователей произведений литературы XV-XVI вв. И их можно использоват при написании студентами 
научных работ.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: язык, языковой элемент, антоним, противоречие, слова – 
существительные, слова – прилагательные, заимствование, слова, впечатлительный, особенность, 
синонимы, отрицаемое, исследование, группы, противопоставление, состав, классификация, арабские, 
понятие, язык, слово. 
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BORROWED ARABIC WORDS – ANTHONYMS IN PROSAIC WORKS OF  

HUSSEIN WAIZI KOSHIFI 
 

This article analyzes and researches borrowed Arabic words – antonyms in meaning and degree of use in 
the prose works of Hussein Vaiz Kashifi. The article notes that borrowed Arabic words - antonyms in the Tajik 
language as an important means of expression in the expression of thought and the richness of the artistic word is 
used in various forms and in various speech situations. They occur in a coherent text (usually in one sentence) and 
indicate conflicting signs, properties, actions and circumstances of the object under discussion. 

Using words - antonyms, the subject of speech sets out the denied signs, properties and movements, shows 
his attitude towards them. This linguistic element, along with synonyms, is very numerous in the prose of Hussein 
Waiz Kashifi. 

Researchers are the reason for the widespread use of these lexical elements found in speech and behavior 
of people, with the nature of the world. The materials of the article are useful for students and researchers of literary 
works of the 15th-16th centuries. And they can be used when students write scientific papers. 

KEY WORDS: language, linguistic element, antonym, contradiction, words - nouns, words - adjectives, 
borrowing, words, impressionable, singularity, synonyms, denied, research, groups, opposition, composition, 
classification, Arabic, concept, language, word. 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ                                                 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ НАСЛИ НАВРАС ДАР ОСОРИ НИЗОМУДДИН 

УБАЙДИ ЗОКОНӢ 
 

Абдураҳимзода Қ.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Мусаллам аст, ки адабиёти форсу тоҷик дар давоми қарнҳо шоирон ва нависандагони 

зиёдеро парвариш намуда, ба ҷаҳониён пешкаш кардааст. Аз он ки дар адабиёт ва фарҳанги 

ҷаҳонӣ кадоме аз ин суханварон чӣ мақому манзалатеро соҳибанд, ба қимат ва арзиши адабиву 

бадеии осорашон бастагӣ дорад. 

Яке аз шоирон ва нависандагони машҳури охири асрҳои XIII ва XIV адабиёти форс-тоҷик 

Низомуддин Убайди Зоконӣ мебошад, ки ба қавли адабиётшиносони муосири тоҷик ин адиб дар 

таърихи адабиёти тоҷик ба монанди мутафаккирони бузурги классиконамон соҳиби равияи ба 

худ хоси адабӣ мебошад.  

Убайди Зоконӣ дар асарҳои адабӣ-педагогии худ «Мушу гурба», «Ушшоқнома», «Сад 

панд», «Ришнома», «Рисолаи дилкушо», «Наводир-ул-амсол», «Ахлоқ-ул-амсол» рубоиёт ва 

ғазалҳояш як қатор масъалаҳои муҳимми педагогӣ, ба вижа ахлоқиро мавриди баррасӣ қарор 

дода, оид ба ҳаллу фасли онҳо фикрҳои пурқимати хешро барои хонандагон манзур доштааст.  

Бояд зикр намуд, ки ҷавҳари асосии афкори ахлоқии Убайди Зокониро, қабл аз ҳама, 

масъалаи омилҳои асосии тарбияи инсони комил, ташаккул ва рушди ҳисси инсондӯстӣ, 

ватандорӣ, меҳнатдӯстӣ, нақши илму дониш дар ҳаёт ва рафти зиндагии инсон, алоқамандии 

илму амал ва амсоли инҳо ташкил мекунад.  

Тазаккур бояд дод, ки дар амал татбиқ намудани ин масъалаҳои муҳимми ахлоқӣ дар 

шароити рушди ҷомеаи муосири мо, хусусан дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 

ҷумҳурӣ, аҳамияти бениҳоят калон дорад. Табиист, ки ҳамаи комёбиҳо ва дастовардҳои раванди 

тарбия ва таълими мактаббачагон, тибқи талаботи давру замон, дуруст ташкил карда 

гузаронидани чорабиниҳои тарбиявӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, касбӣ ва олии 

касбӣ, дар шогирдон ташаккул ва рушд додани сифатҳои ахлоқи ҳамида, шаклҳо, роҳҳо ва тарзу 

усули рушду такомул додани қобилиятҳои фикриву зеҳнии хонандагон, дар амал татбиқ 

намудани мероси беназири илмӣ, адабӣ, фарҳангӣ ва педагогию психологии мутафаккирони 

бузурги халқи тоҷик мебошад.  

Ҳамин нуктаро таъкид бояд кард, ки Убайди Зоконӣ асарҳои ахлоқии худро дар асоси 

педагогикаи халқӣ ва асарҳои панду ахлоқии пешомадагони бузурги хеш эҷод кардааст. Вай 

нақши таълиму тарбияро дар раванди ташаккули инсони комил ба хубӣ дарк намуда, як қатор 

андешаҳои худро оид ба масъалаи ахлоқи неки инсонӣ тавсия додааст, ки дар замони муосир низ 

омӯзгорон ва тарбиятдиҳандагон дар рафти фаъолияти педагогии ҳаррӯзаашон аз онҳо 

метавонанд пурсамар истифода намоянд.  

Бояд зикр намоем, ки Убайди Зоконӣ ба монанди дигар шоирону нависандагон 

наметавонист аз шароит ва талаботи он доирае, ки ӯро иҳота карда буд, берун барояд.  

Дар «Мунтахаби осор»-и Убайди Зоконӣ (Душанбе: Адиб, 2016) тарҷумаи мунтахаби 

ҳикоёти арабии Убайди Зоконӣ оварда шудааст, ки ҳамчун маводи таълимиву тарбиявӣ манзури 

хонандагон карда шудааст. Ҳама ин ҳикоёт, дар навбати худ барои рушди сифатҳои ахлоқии 

насли наврас аҳамияти бениҳоят калон дорад. Дар «Рисолаи дилкушо»-и Убайди Зоконӣ 

ҳикояҳое оварда шудаанд, ки онҳо ҳаҷман хурд бошанд ҳам, аммо аз ҷиҳати маънавӣ хеле 

пурмазмунанд. Ҳикояҳо аз тарафи адиби забардаст, бо як ҷанбаи баланди ҳаҷвӣ нигошта 

шудаанд.  

Убайди Зоконӣ дар байни шоирону нависандагони тоҷику форс бо  осори гаронмоя ва 

ҳаҷвии хеле тезу тундаш мақом ва манзалати махсус дорад. Шоир ҳикояҳои худро аз диди 

шаклию маънавӣ ба тарзи махсус баррасӣ карда, аз назари нигориш монанд ба «Гулистон»-и 

Саъдии Шерозӣ мебошад. Адиби ширинкалом дар осори хеш кӯшидааст, ки масъалаҳои мубрами 

давру замонашро бо таври тезу тунди ҳаҷвӣ, ба тарзи киноя баён кунад.  

Убайди Зоконӣ ҳикояҳои худро, пеш аз ҳама, барои он иншо кардааст, ки ба ҳолати рӯҳии 

инсон таъсир расонад, дар хонандагон парвариш намудани хислатҳои неки инсонӣ ва сифатҳои 

наҷиби фардиро ташаккулу такомул диҳад ва ба ин васила шаҳрвандони баркамоли ҷомеаро 

тарбия намояд.  
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Аз мазмун ва мундариҷаи ҳикояҳои адиб чунин бармеояд, ки ӯ омӯзгорон ва 

тарбиягирандагонро гӯшрас карданист, ки аз хавфу таъсири касони ба ҷамъият зараррасон 

шахсони рӯҳан тарбияёфтаро наҷот бахшанд, зеро ин қабил одамон бо рафтор ва кирдорҳои 

ношоями худ ба рушди рӯҳии дигарон таъсири манфӣ расонида, онҳоро ба роҳи хато мебаранд. 

Дар ин ҷо, агар аз нуқтаи назари Убайди Зоконӣ назар афканем, аён мегардад, ки одамони рӯҳан 

тарбиянаёфта ба сари мардуми нек бадиҳои зиёд меоранд. Аз ин лиҳоз, ба ақидаи адиб, бо 

мақсади он ки дар ҷомеа бадиҳо афзун нагардад, одамон рӯҳан ва ҷисман зарар набинанд, ба 

тарбияи ҳолати рӯҳии ҷавонон ва наврасон таваҷҷуҳи бештар додан шарт ва зарур аст. Бинобар 

ин, ба мо лозим аст, ки барои он ки наврасон ва ҷавононро аз назари рӯҳӣ солим тарбия намоем, 

ҳар чӣ бештар мебояд ба мероси бойи гузаштагони бузурги халқамон муроҷиат намоем.  

Барои мисол ҳикоятеро аз осори Убайди Зоконӣ манзури хонандаи ин сутур менамоем:  

Ҳикоят 

Шахсеро дар понздаҳуми рамазон бигирифтанд, ки ту рӯза хӯрдаӣ. 

Гуфт:  

- Аз рамазон чанд рӯз гузаштааст?  

Гуфтанд: 

- Понздаҳ рӯз. 

Гуфт: 

- Чанд рӯз мондааст?  

Гуфтанд:  

- Понздаҳ рӯз.  

Гуфт: 

- Мани мискин аз ин миён чӣ хӯрда бошам 1, с. 35?! 

Убайди Зоконӣ ба хубӣ дарк мекард, ки ҳикояҳои ӯ аҳамияти калони равонию тарбиявӣ 

дошта, ба ҳар як хонанда таъсири ахлоқӣ мерасонад ва ҳолати рӯҳии ӯ оромӣ мебахшад. 

Ҳикояҳои Убайди Зоконӣ дар хонандагон хислатҳои неки инсониро ташаккул дода, шумораи 

одамони бадкирдору бадрафторро коҳиш медиҳад, яъне одамон бо таваҷҷуҳ ба ҳикояҳои 

пандомӯз ахлоқи худро тадриҷан ба ислоҳ меоранд. 

Убайди Зоконӣ ба масъалаи тарбияи ахлоқии насли наврас диққати ҷиддӣ додааст, аз ҷумла 

рисолаи «Ахлоқ-ул-ашроф»-и ӯ низ масъалаи ахлоқи ҳамидаи инсониро дар бар гирифта, дар он 

асосан ба сифатҳои ахлоқӣ, ба монанди ҳикмат, шуҷоат, иффат, адолат, саховат, ҳилм, ҳаёву вафо 

ва раҳмату шафқат таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда шудааст. Дар ин маврид, саволе ба миён меояд, 

ки барои чӣ ва бо кадом мақсад шоир маҳз ҳамин сифатҳои ахлоқиро мавриди баррасӣ қарор 

додааст? 

Ҷавоб ба ин савол, дар навбати аввал аз номи худи асар бармеояд – «Ахлоқ-ул-ашроф». Ин 

ном ба он мақсад гузошта шудааст, ки аҳли ашрофон, дар навбати аввал, бояд соҳиби ҳамин 

хислатҳои ахлоқӣ бошанд. Ба ақидаи адиб, арбобу ашроф, ки ҳамеша бо мардум ва зердастон 

сару кор доранд, маҳз ҳамин сифатҳои ахлоқӣ ба онҳо имконият медиҳанд, ки кори худро дуруст 

ба роҳ монда, соҳиби обрӯ ва ҳурмату эҳтироми халқ гарданд. 

Адиб таъкид кардааст, ки ҳар як инсон, новобаста аз он ки кадом дину мазҳабро 

мепарастад, қабл аз ҳама, бояд пок ва нексиришт бошад. Чун инсон аз давраи Одам ин ҷониб 

ҳамеша ба он кӯшидааст, ки то ба дараҷаи камолот бирасад, яъне инсон ҳамеша дар талоши он 

аст, ки дар вуҷуди хеш сифатҳои ахлоқи пок, ба монанди ҳикмату шуҷоат ва иффату адолатро 

бипарварад. Ба андешаи адиб, барои инсон на дину мазҳаб, балки некиву накукорӣ дар мадди 

аввал меистад. «… Аз вақту замони мубораки Одами сафӣ (пок) то бад-ин рӯзгор ашрофи банӣ 

Одам ба машаққати бисёр ва риёзат ба камоли фазоили арбаа (чоргона), ки он ҳикмату шуҷоат 

ва иффату адолат аст, саъйи балеғ (комил) ба тақдим расонидаанд ва онро сабаби саодати дунё 

ва наҷоти уқбо (дунёи охират) шумурдаву гуфтаанд:  

   Ба ҳар маҳзаб, ки бошӣ, бош некукору бахшанда,  

   Ки куфру некхӯӣ беҳ зи ислому бадахлоқӣ 1, с. 66.  

Убайди Зоконӣ дар боби аввали рисола дар бораи сифати ахлоқии ҳикмат сухан карда, аз 

номи ҳукамо оид ба таърифи ҳикмат чунин мегӯяд, ки дар нафси нотиқа ду қувваи асосӣ мавҷуд 

аст. Яке қувваи назарӣ ва дигаре қувваи амалӣ мебошад. Қувваи назарӣ шавқи ҳар як шахсро ба 

сӯи маориф ва илм бурда, то ба дараҷае меравад, ки вуҷуди ӯро аз ҳама кибру ғурур покиза сохта, 

дилро сокин ва оромӣ бахшад. Қувваи амалӣ бошад, афъоли худро дар инсон то ба он дараҷа 

мураттаб ва манзум менамояд, ки бо якдигар ҳамоҳанг ва баробар гарданд. Чунончи, ба воситаи 
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ин баробарӣ ахлоқи шахс ба камол расад. Ҳар вақте, ки илму амал дар шахс ба ин дараҷа мерасад, 

ӯро месазад, ки инсони комил гуфт. Зеро чунин шахс ба мартабаи аълотарин инсон мерасад. Дар 

боби аввал, дар охири «Мазҳаби мансух» Убайди Зоконӣ чунин овардааст: «Ҳар гоҳ ин илму 

амал бад-ин дараҷа дар шахс ҷамъ ояд, ӯро инсони комил ва халифаи (ҷонишин)-и Худо тавон 

гуфт ва мартабаи ӯ аълотарини маротиби инсон бошад.  

   Ва ин кори давлат аст кунун, то киро расад» 1, с. 68.     

Дар ин ҷо як нуқтаи дигарро бояд зикр намоем, ки Убайди Зоконӣ нисбат ба 

мутафаккирони бузурги гузашта, ҳамзамонон ва ҳатто баъдомадагонаш дар таълимоти ахлоқии 

хеш таърифи инсони комилро барои хонанда манзур кардааст, яъне то замони шоир ва баъд аз ӯ 

ҳам таъриф, меъёр ё ченаки инсони комил ба ҳадди лозим муайян карда нашуда буд. Чи тавре ки 

дар боло ишора рафт, ӯ ба таври мушаххас муайян менамояд, ки кадом ва чӣ хел шахсро метавон 

инсони комил ҳисобид. Чунин ҳалли масъала аз тарафи Убайди Зоконӣ дар ҳаллу фасли мавзӯи 

тарбияи ахлоқии инсони комил қадаме ба пеш ба ҳисоб меравад.  

Дигар сифати ахлоқие, ки Убайди Зоконӣ дар рисолаи худ мавриди баррасӣ қарор додааст 

ин шуҷоат мебошад. Ба қавли Убайди Зоконӣ, нафси инсониро се қувваи аз ҳам ҷудонашаванда 

мебошад. Яке –нотиқа, дувум – ғазабонӣ, севум – шаҳвонӣ. Ҳар вақте ки инсонро нафси нотиқа 

ба эътидол ояд, дар ӯ шавқи илму ҳикмат бедор мешавад ва ҳар вақте ки дар ӯ нафси ғазабӣ 

(ҳайвонӣ) ба эътидол ояд, фурӯтании фард боло гирад. Сипас, нафси оқила боло гирифта, аз ин 

нафси шуҷоат ҳосил шавад. Ва дар ҳолате ки нафси баҳимӣ ба эътидол биёяд ӯ нафси оқиларо 

мутобиат менамояд, дар ин ҳолат фазилати иффат ҳосил шавад. Вақте ки ин се фазилат ҳосил 

мешавад, ин фазилатро адолат гӯянд. Аҳли ҳукамо бошад, шуҷоъ ҳамон шахсеро гӯянд, ки дар 

он фазилатҳои далерӣ, шуҷоатмандӣ ва нармӣ вуҷуд дошта бошад. Ба андешаи шоир, он 

нафароне, ки дорои ин хислатҳо мебошанд, дар байни мардум ҳурмат ва эҳтироми хоса доранд. 

Онҳоро мардум ҳамеша ва дар ҳама ҳолат қадрдонӣ карда, эҳтиромашонро ба ҷой меоранд. Адиб 

таъкид кардааст, ки марди шуҷоу паҳлавон бояд ҳамеша дар рӯзи зарурӣ, яъне корзор ба қавли 

худ содиқ монда, далерӣ нишон дода, марди майдон буданашро исбот намояд. Убайди Зоконӣ ба 

мардум муроҷиат карда, даъват ба амал овардааст, ки чунин паҳлавонон ва мардони майдонро 

эҳтиром намуда, ҳурматашонро ба ҷой биоранд. Чунки онҳо дар зиндагӣ ғаниматанд: «Эй ёрон, 

маош ва суннати ин бузургон ғанимат донед! Мискин падарони мо, ки умре дар залолат 

(гумроҳӣ) ба сар бурданд ва фаҳми ишон бад-ин маънӣ мунтақил (мутаваҷҷеҳ) нагашт» 1, с. 73.   

Убайди Зоконӣ дар ин асари худ ба масъалаи иффат, яъне ба покдоманӣ ва парҳезгорӣ аз 

кори ношоиста ҳамчун яке аз сифатҳои беҳтарини ахлоқи ҳамидаи инсонӣ аҳамияти хеле калон 

зоҳир кардааст. Чи тавре ки шоир овардааст, аз замонҳои хеле дури таърихӣ ин ҷониб иффат яке 

аз хислатҳои неки инсонӣ ҳисобида шуда, дар ҳадди (дар бораи) он чунин гуфтаанд: «…иффат 

иборат аст аз покдоманӣ ва лафзи аффиф (покдоман) бар он кас итлоқ (раво донистан) кардандӣ, 

ки чашм аз дидани номаҳрам ва гӯш аз шунидани ғайбат ва даст аз тасарруф (бо зӯр гирифтан) 

дар моли дигарон ва забон аз гуфтори фоҳиш (қабеҳ) ва нафс аз ношоист боздоштӣ ва дар ҳамин 

ҷо аз забони шоир овардааст:  

   Бар ҳама халқ сарафроз бувад, ҳар кӣ чу сарв  

   Покдоман буваду ростраву кӯтоҳдаст» 1, с. 74.   

Адиби нуктасанҷ бо мақсади он ки хонанда ба умқи гуфтаҳо сарфаҳм равад, якчанд 

ҳикояҳои хурд аз номи ҳакиме ва Амиралмуъминин Ҳасан ибни Алӣ ва Мансури Ҳаллоҷ пешкаш 

карда, таъкид кардааст, ки ҳар як фард чӣ гуна забони худро аз фаҳш, гӯши худро аз ғайбат ва 

чашми худро аз номаҳрам бояд пок созад.  

Масъалаи адл, адолат ва адолатпарварӣ дар осори Убайди Зоконӣ ҷойгоҳи махсусро соҳиб 

мебошад. Ӯ дар ин мавзӯъ сухан карда, аз номи аҳли салаф, ки эшон адолатро яке аз фазилатҳои 

беҳтарини ахлоқи ҳамидаи одамӣ ҳисобидаанд, овардааст: «бил-адл қомат-ас-самавоти вал-арз» 

1, с. 76, яъне замину осмон бо адл рост аст. Чи тавре аён мегардад, шоир мақому манзалати 

адлро то ба андозае баланд бардоштааст, ки нақши онро на танҳо дар муносибатҳои одамон, 

балки ба қавли ӯ, ростӣ ва пойдории замину осмонро дар риоя намудани адл аз тарафи одамон 

донистааст. Убайди Зоконӣ мардумро ба он даъват намудааст, ки адлро дар муносибат ва 

муошират ҳама одамон, аз авом сар карда, уламову удабо, акобиру вузаро ва сипоҳиён бояд риоя 

намоянд.  

Дар ин хусус чунин овардааст:  

   Адл кун, з-он ки дар вилояти адл, 

   Дари пайғамбарӣ занад одил 1, с. 77.    
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Убайди Зоконӣ дар баробари дигар фазилатҳо ва ахлоқи неки инсонӣ ба хислати 

саховатмандӣ эътимод карда, мардуми дорандаро ба олиҳиммативу каромат даъват намудааст. 

Ӯ дар рисолаи мазкур аз номи ровиён изҳори ақида карда, чунин ривоят фармудааст, ки дар 

гузашта мардум саховатро бисёр писандида ва ҳар нафареро, ки дорои чунин хислат буд, ҳурмату 

эҳтиромаш мекарданд. Ӯ таъкид кардааст, ки ҳар гоҳ шахси саховатманде гуруснаеро сер мекард 

ё бараҳнаеро мепӯшонд ё дасти дармондаеро мегирифт, дигарон ба чунин одамон сано 

мехонданд. Ҳатто аҳли шуарову уламо ҳам чунин касонро таърифу тавсиф карда, дар бораи онҳо 

китобҳо менавиштанд. Адиби бузург, дар ин бора байтеро овардааст, ки чунин аст:   

   Бузургӣ боядат, дил бар сахо банд,  

   Сари киса ба барги гандано банд 1, с. 80. 

Ба ҳиммат ва саховати баланд соҳиб будани инсон ба қавли Убайди Зоконӣ, дар ҷомеа 

ниҳоят муҳим ва зарур аст, зеро саховатмандӣ аз фазилатҳои беҳтарини ахлоқи инсонӣ ба ҳисоб 

рафта, ятимон, бенавоён ва дигар одамони муҳтоҷро аз тангдастӣ раҳоӣ мебахшад, ба ин васила 

дар ниҳоди онҳо ҳисси инсондӯстиро бедор карда, онҳоро дар рӯҳияи одаму одамгарӣ тарбия 

менамояд. Вале шоир як нуктаи дигарро таъкид менамояд, ки дар баъзе ҳолатҳо бархе аз афрод 

одамони боҳиммату саховатманд ва олиҳимматии онҳоро дида, бо фиребу дурӯғ аз онҳо молу 

ҳоли зиёдеро кашида мегиранд. Аз ин рӯ, адиб таъкид месозад, ки давлатмардон ҳам дар 

масъалаи молу сарват бояд ба исрофкорӣ роҳ надиҳанд. Чунки дар гузашта, мегӯяд адиб, бисёр 

хонадонҳо аз исрофкорӣ хароб гаштаанд. Дар ин мавзӯъ, адиб якчанд ҳикояро ҳам манзури 

хонандагон кардааст, ки хонандагон мақсади ӯро ҳар чӣ хубтару беҳтар дарк намоянд.  

Дар баробари сифати саховатмандиву олиҳимматӣ Убайди Зоконӣ хислатҳои дигари 

шарри инсонӣ ба монанди хасисӣ, чоплусӣ, бахилӣ ва амсоли инро мазаммат кардааст. Дар ин 

мавзӯъ адиб якчанд ҳикояҳо ва байтҳоро оварда, яке аз сифатҳои бади инсонӣ – хассисиро ба 

риштаи танқид кашидааст.  

Ҳикоят 

Аз бузурге ривоят кунанд, ки чун дар хонаи ӯ нон пазанд, як-як нон ба дасти номуборак 

дар баробари чашми худ дорад ва бигӯяд:  

Ҳаргиз халале ба рӯзгорат марасад! 

ва ба хазин супоранд. Чун бӯйи нон ба хадаму (хизматгарон) ҳашамаш (чокарон) расад:  

   Ту паси пардаву мо хуни ҷигар мерезем,  

   Оҳ, агар парда барафтад, ки чӣ шӯр ангезем 1, с. 83. 

Чи тавре маълум аст, фазилати саховатмандӣ аз давраҳои хеле дури таърихӣ ба табиати 

мардуми тоҷик хос буда, агар дар баъзе ҳолатҳои мушаххаси таърихӣ коҳиш ёфта бошад ҳам, 

аммо дар шароити ҷомеаи муосир, дар раванди сохтмони давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон 

ба мо зарур аст, ки ҷиҳати дар ниҳоди наслҳои оянда ташаккул ва такомул додани фазилати 

саховатмандӣ, ҳамчун хислатҳои беҳтарини инсонӣ, таваҷҷуҳи махсус зоҳир намоем.  

Убайди Зоконӣ хислати ҳилм доштани (ҳалим будани) инсонро яке аз сифатҳои ахлоқи 

неки одамӣ ҳисобида, ба он арҷи баланд гузоштааст. Ӯ таъкид кардааст, ки ҳилм аз бурдбориҳо 

иборат аст. Ба андешаи шоир, ҳалим ҳамон касеро ҳисобанд, ки нафс ва асаби ӯ ҳамеша ором аст. 

Агар дар ҳолате ки ба ӯ сухани дағал гӯянд, дашном диҳанд ҳам ба изтироб ва ғазаб дода 

намешавад. Адиб аз номи расул (с) дар ин маврид овардааст: «ал – ҳилм – ҳиҷоб – ул – офоти» 

1, с. 85, яъне ба чунин маъно омадааст, ки «ҳилм пардаи офатҳо аст».    

Тибқи нишондоди Убайди Зоконӣ, шахсоне, ки соҳиби хислати ҳалим мебошанд, дар ҳама 

лаҳзаҳои мушкилии зиндагӣ худро ба даст гирифта, ба ғазаб намеоянду хотири хешро мушавваш 

намекунанд, аз тарафи одамони дигар иззату эҳтиром мебинанд. Ба қавли адиб, ҳар кас хислати 

ҳилмро соҳиб бошад, ӯ ба бурдбориҳо муваффақ гардида, фоида мебинад.  

Дар ин мавзӯъ, адиб чунин овардааст: 

   Шикаст аз бори ҳилмат кӯҳро пушт,  

   Ки барҷо монд ҳамчун мубталое.  

   Яке ночор гардад қобили каср,  

   Ду сокинро чу бошад илтиқое 1, с. 85.   

Убайди Зоконӣ дар бораи фоидаи ҳилм сухан карда, таъкид менамояд, ки ҳастанд 

нафароне, ки тоқату таҳаммул надоранд ва ҳамеша ба ғазаб меояд. Дар ин ҳолат, онҳо ҳатто ба 

сари зану фарзандҳои худ дар оила ғаму андуҳ ва кулфатҳои зиёдеро меоранд. Аз чунин рафтори 

носазои ӯ ҳам худаш ва ҳам аҳли оилааш ҳамеша дар ташвиш мемонад. Бо чунин муносибат зану 
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бачаҳояшро аз худ дур месозад. Ва худ низ шабу рӯз ғамнок гашта, доимо дар фикри он аст, ки 

аҳли оила ва дигарон ба ӯ таъна зананд, ки: 

   Агар боғайратӣ, бо дард бошӣ,  

   В-агар беғайратӣ, номард бошӣ 1, с. 86.  

Дар баробари ин, шоир дар бораи шахсони ҳалиму ботамкин сухан карда, мегӯяд, ки 

шахсони бузург, соҳибтаъфиқу соҳибмаърифат, ки дорои хислатҳои ҳилму виқор ва босабру 

таҳаммуланд, агар ҳазор бор дар бораи ӯ суханони дағалу ношоям гӯянд ҳам, ғуборе ба хотири 

мубораки эшон нанишинад.  Чунки ӯ то даме зинда аст, орому осуда рӯзгор ба сар мебарад. Ӯ аз 

аҳли байти худ шоду хурсанд ва аҳли оила фориғу эмин мебошад. Ҳар вақте ки ба ӯ касе туҳмате 

ҳам расонад, ба он диққате намедиҳаду аз ҳама ин рафтору муносибатҳои одамон ташвише 

намебарад: 

   Гар саге бонге занад дар боми каҳдон, ғам махӯр! 

Адиб дар идомаи ин боб ҳикоятҳо оварда, хонандаро бовар кунонданӣ мешавад, ки ҳилму 

ҳалимӣ ба одамон осудагӣ ва оромии рӯҳу равонӣ бахшида, аз ғаму андуҳ ва ташвишҳои 

бемаънию беҳудаи зиндагӣ раҳо медиҳад. Ба андешаи Убайди Зоконӣ марди ҳалим дар ҷамъият 

ҳамеша қадру қиммати махсусро соҳиб мешавад. Аз ин рӯ, ҳар як инсон дар зиндагӣ бояд кӯшиш 

намояд, ки соҳиби чунин фазилати неки инсонӣ бошад. Зеро агар ҳар як фард дорои чунин 

фазилатҳои нек бошад, пеш аз ҳама, ба худ ва ба одамони гирду атроф ва наздиконаш шодию 

сурур ва нишот мебахшад.  

Бояд тазаккур дод, ки ҳаёву вафо ва раҳмату шафқат ба монанди дигар сифатҳои ахлоқи 

одамӣ аз мафҳум ва фазилатҳои неки инсонӣ ба ҳисоб мераванд. Убайди Зоконӣ ҳам ба монанди 

мутафаккирони бузурги гузаштаи худ сифатҳои ахлоқии ҳаёву вафо ва раҳмату шафқатро васф 

карда, мардумро ба он даъват кардааст, ки ҳар як фард бояд дар вуҷуд ва ниҳоди хеш ин 

фазилатҳоро ташаккул ва рушд диҳад.  

Адиб дар боби ҳафтуми рисолаи хеш аз номи ҳукамо мисол оварда, таъкид менамояд, ки 

ҳаё барои ҳар як инсон пешгирандаи нафс ба ҳисоб рафта, шахсро аз корҳо ва рафтори қабеҳ 

бозмедорад. Ӯ ҳар як нафарро намегузорад, ки ба рафтору корҳои ношоиста даст занад. Убайди 

Зоконӣ дар ҳамин ҷо оид ба масъалаи мазкур сухан гуфта, аз номи расули Худо овардааст: «Расул 

мефармояд, ки «Ал-ҳаёу мин – ал – имон» («Ҳаё аз имон аст») ва вафо илтизоми (лозим донистан) 

тариқи мусовот супурдан бошад ва аз чизе, ки бад-ӯ аз дигаре расида, ба мукофоти он қиём 

намудан. Дар «насси танзил» омадааст, ки… сидқ он бошад, ки бо ёрон дил рост кунад, то хилофи 

воқеъ бар забони ӯ ҷорӣ нашавад ва раҳмату шафқат он бошад, ки гар ҳоле ғайри мулоим аз касе 

мушоҳида кунад, бар ӯ раҳмат оварад ва ҳиммат бар изолати ӯ масруф дорад» 1, с. 89.     

Ба қавли адиб, нафароне, ки соҳиби чунин хислатҳо мебошанд, дар зиндагӣ на ҳама вақт 

он чизеро, ки мехоҳанд, ба даст меоранд. Зеро чунин одамон шармгин мебошанд ва аз шарм на 

ҳама вақт чизеро талаб мекунанд. Ба андешаи Убайди Зоконӣ, касоне, ки дар вуҷудашон шарму 

ҳаё ҳукмрон аст, ҳамеша интизорӣ кашида, дар хонаву ҳар ҷои дигар сар ба зону монда, 

гирифтори ҳасрат мебошанд. Адиб дар мавриди ин гуна одамон, чунин овардааст:  

   Ҷоҳил фарози маснаду олим буруни дар,  

   Ҷӯяд ба ҳила роҳу ба дарбон намерасад 1, с. 89. 

Убайди Зоконӣ вафо ва ё бовафо буданро яке аз сифатҳои неки инсонӣ ҳисобида, мегӯяд, 

ки бевафоӣ кардан ин аз пастӣ, пастфитратии нафс буда, нишонаи ғалаба кардани ҳирс аз болои 

одам аст. Зеро дар вуҷуди чунин одамон нафс ва ҳирс боло гирифта, барои ба даст овардани 

манфиати шахсӣ, ҳатто нисбат ба дӯсту рафиқи худ рафтор ва муносибати баду ношоистаро раво 

мебинад.  

Убайди Зоконӣ дар охири рисола ҳикояҳо оварда, хонандаро ба он даъват кардааст, ки дар 

давоми ҳаёти хеш ҳамеша ба он кӯшиш намояд, ки дар худ сифатҳои ҳаёву вафо ва раҳмату 

шафқатро парварида, дар муносибат ва рафтор бо дӯстону рафиқон, хешону наздикон, 

бечорагону барҷомондагон, ятимону бекасон бовафо, бораҳму шафқат ва некхоҳ бошанд.  

Ҳамин тавр, аз гуфтаҳои боло мо ба чунин хулоса меоем, ки Убайди Зоконӣ одоб ва ахлоқи 

инсонро дар ҷомеа аз коҳиш ёфтани таълиму тарбия дониста, кӯшиш кардааст, то мавқеи 

омӯзгор, мактаб ва илму донишро баланд бардорад ва ба ин васила шахсонеро тарбия намоянд, 

ки сазовор ва шоистаи давру замони худ бошанд. Барои ҳамин ҳам ӯ кӯшиш кардааст, ки тарбияи 

ахлоқии насли наврас дар ҷомеа беҳтар карда шавад.  
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Бояд зикр кард, ки таваҷҷуҳи Убайди Зокониро, пеш аз ҳама, омилҳои муҳимми рушди 

шахси комили ҷомеа ҷалб намуда буд. Асоси таълимоти ахлоқии Убайди Зокониро масъалаи 

тарбияи одобу ахлоқи неки инсонӣ ташкил додааст.  

Омӯзиш ва таҳлили осори Убайди Зоконӣ моро ба чунин андеша водор менамояд, ки 

таҳқиқи ҳамаҷонибаи мероси илмию адабии шоир дар давраи соҳибистиқлолии давлати тоҷикон 

ва сохтмони давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ аҳамияти хеле калон дорад.  
  

АДАБИЁТ: 
 

1. Зоконӣ, Убайд. Мунтахаби осор / У. Зоконӣ. – Душанбе: Адиб, 2016. – 480 с. 

2. Айнӣ С. Намунаи адабиёти тоҷик / С. Айнӣ. – М., 1926. – 626 с. 

3. Паҳлавонов, А. Афкори педагогии халқи тоҷик дар асрҳои XVI ва XVII / А. Паҳлавонов. – Душанбе: 

Дониш, 1994. – 240 с.  
              

МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ НАСЛИ НАВРАС ДАР ОСОРИ НИЗОМУДДИН  
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Дар мақола муаллиф масъалаи тарбияи ахлоқиро аз назари яке аз шоирони бузурги халқи тоҷики 

асрҳои XIII ва XIV – Убайди Зокониро ба риштаи таҳлил кашидааст.  

Муаллифи мақола осори адабии адибро таҳлил карда, андешаҳои панду ахлоқии ӯро бо мақсади 
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дар шароити рушди ҷомеаи муосири мо дар баланд бардоштани сатҳу сифати раванди тарбияи ахлоқии 

ҷавонон аҳамияти хеле боризро доро мебошад.  
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ПРЕДМЕТ «РУССКИЙ ЯЗЫК» КАК ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  
 

 Гиёев А.Х., Нуриддинзода С.Х. 

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки 
 

Поиск путей достижения целей в стратегии воспитания в современных условиях высших 

учебных заведений, который наблюдается в настоящее время, привел к тому, что в таких науках 

как педагогика, психология, социология стали намечаться некоторые тенденции в разработке и 

применении новых подходов в воспитании молодежи. Эти подходы составляют основу 

концепций, в которых особое место занимают ценности культурного и социального характера: 

национальная гордость, личное достоинство, профессиональная компетенция, чувство 

ответственности за слова и поступки. 

В Законе Республики Таджикистан «Об образовании» воспитание рассматривается как 

«целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для развития 

духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им 

помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении; создание условий для самореализации личности» [11, с. 18].  

Можно согласиться с утверждением, что каждый человек в определенной степени является 

«продуктом» культуры. Отмечая эту взаимосвязь культуры и человеческой личности, 

необходимо напомнить, что культура представляет собой отражение сущности человека и 

основных структурных элементов «человека разумного». 

Изучение научной литературы по психологии, антропологии, философии и другим 

смежным наукам дало возможность ученым выработать основы представления человека в виде 

некоей системы.  

Такое понимание человеческой сущности, как целостная взаимосвязь физического тела, 

духа, души и разума, которые самовыражаются в повседневной деятельности человека, 

представило возможность выделить главные элементы культуры личности: духовность, 

представляющая собой нравственные ценности, усвоенные личностью; разум, состоящий из 

следующих основных компонентов: язык, логика, (усвоение полученной информации); 

душевность, под которой подразумевается взаимодействие с другими людьми и окружающим 

миром; физическая культура личности; профессионализм, являющийся показателем не только 

уровня освоения той или иной профессии, но, в то же время, представляющий собой связующее 

звено между всеми перечисленными элементами культуры. 

Следует иметь в виду, что человек имеет ограниченные возможности в освоении 

культурных ценностей, которые представляют собой совокупный опыт человеческой 

жизнедеятельности на протяжении всей истории.  

Главной целью подготовки будущих специалистов является создание таких условий, 

при которых у них будет формироваться необходимые для каждого человека личностные 

качества, появятся основы для восприятия тех культурных элементов, которые необходимы 

для дальнейшей деятельности по профессии. Причем, эти условия должны соответствовать 

индивидуальности каждого студента.  

В то же время, существуют системные противоречия в самой культуре, и их надо иметь в 

виду в процессе учебы и воспитания. В числе противоречий некоторые специалисты называют 

относительную независимость профессиональной сферы от нравственных элементов, а также 

«фальсификацию духовности профессиональной деятельностью, если она ориентирована 

ложными ценностями и идеалами». 

Похожей точки зрения придерживаются и другие эксперты, отмечая тот факт, что процесс 

обучения в высших учебных заведениях становится все более технократическим и 

рациональным, происходит процесс абсолютизации в угоду рационализации и в ущерб 

личностному развитию. Специалисты полагают, что решение таких противоречий надо искать в 

«повышении значения, уровня и содержания гуманитарного образования для всех 

специализаций, в создании такой системы профессиональной подготовки, которая вписывала бы 

образование в контекст культуры с тем, чтобы высшая школа формировала и обеспечивала 

способности гуманитарного мышления и гуманитарного видения проблемы» [1, с. 52; 3-4]. 

Культурное ядро каждого народа представляют собой традиции и обычаи, которые 

основаны на общечеловеческих ценностях, но видоизменены особенностями образа жизни 
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данного этноса. Эти особенности могут быть связаны с социальными, природными, 

экономическими, культурными и другими факторами. 

Наряду с этим, традиции представляют собой неотъемлемую и важную часть сознания 

каждого народа и находят отражение не только в духовных, но и материальных ценностях, 

например, таких, как прикладное искусство, народное творчество и др. Как отмечал К.Д. 

Ушинский: «Воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным, должно 

быть пронизано народностью» [19, с. 162].  

Можно отметить, что в методиках преподавания дисциплин большое внимание уделяется 

проблеме изучения национальных традиций и народной педагогике. Особенно это заметно в 

методиках, посвященных предметам гуманитарного характера, среди которых особое место 

занимает преподавание предмета «Русский язык». 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место в процессе приобщения студентов к 

духовным и культурным ценностям русского народа. При помощи данной дисциплины учащиеся 

знакомятся не только с культурными процессами, происходящими в России и русскоговорящих 

странах, но и осуществляется непосредственный и опосредованный диалог русской и 

национальной культур. 

Специфика преподавания русского языка как учебной дисциплины заключена в целях и 

задачах, которые проявляются в процессе обучения данному предмету. Помимо решения 

практических задач, связанных с обучением и общением, также реализуются и образовательные 

задачи – повышение уровней таких культурных компонентов, как речь, мышление, 

профессиональная культура и др. 

Русский язык несет в себе значительный воспитательный потенциал, заключающийся, в 

частности, в готовности содействовать налаживанию межкультурных связей, представлять свою 

страну при межкультурных интеракциях, относиться с уважением к духовным ценностям других 

культур. 

Как известно, язык представляет собой проводник ценностей социального и культурного 

характера, в то же время, эффективно регулируя социально-общественные отношения. По 

мнению одного из крупнейших специалистов в сфере культурной социологии Н. Смелзера «все 

элементы культуры ... могут быть выражены в языке» [16, с. 52].  

Наряду с этим язык является «способом ... освоения материального мира и духовной 

действительности» [18; 11]. 

По нашему мнению, целью обучения русскому языку является не только приобретение 

знаний и формирование навыков, но и усвоение студентами информации, отражающей 

характеристику стран и государств, народов их населяющих, сведения по их эстетике и культуре. 

Наряду с этим цель обучения заключается также в усвоении культурных ценностей другого 

этноса.  

Существует мнение, что «культурный компонент включает в себя определенные знания 

(языковые и культуроведческие), а также навыки и умения (речевого и неречевого поведения)» 

[18; 11]. 

Культура должна выступать в качестве содержания при обучении предмету «Русский 

язык». Изменение ориентиров при изучении русского языка со «знания центрического на 

культурнообразное сделает человека не только образованным, но и культурным, научит не 

мыслям, а мыслить, не готовым знаниям и их применению, а творческому их осмыслению» [13, 

с. 56].  

Обучение русскому языку является способом, при помощи которого можно передать 

другую культуру в различных аспектах: учебно-воспитательном, познавательно-развивающем. 

Причем, в данном случае общение происходит как диалог культур, что является 

особенностью любой культуры (диалогичность), и можно сказать, что посредством контакта и 

диалога с иной культурой происходит обновление и обогащение духовного мира человека, 

«лишь во взаимодействии с другими культурами становятся понятны особенности собственной 

культуры» [2, с. 90]. «Подавляющее большинство людей не осознает себя в качестве продукта 

своей культуры. И только выйдя за рамки своей культуры, т.е. столкнувшись с иным 

мировоззрением и т.п., можно увидеть различие или конфликт культур» [17, с. 75].  

Наряду с этим, можно утверждать, что иную культуру можно изучить только через 

культуру родную. Межкультурная компетенция, которая осуществляется в процессе анализа 

родной культуры через чужую культуру, способствует, по мнению Хунфельда Г., появлению 

«третьей культуры личности», при этом личность занимает промежуточное между родной и иной 
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культурой положение. Можно заключить, что среди основных задач формирования духовно-

нравственных ценностей средствами предмета «Русский язык» одной из главных является 

формирование знаний и представлений об особенностях русской и национальной культур [6, с. 

232].   

Диалог между разными культурами (в нашем случае национальной и русской) можно 

проводить, используя их культурные произведения. 

Усваивая русский язык, студент овладевает формой общения, продуцируемой 

произведениями русской культуры, сравнивает ее со своей базовой культурой. При этом 

формируется «третья культура личности», объединяющая национальную и русскую культуры, 

формирование нравственных основ, которой осуществляется в учебном процессе. Целью 

обучения русскому языку в вузах современного Таджикистана является непосредственная связь 

с личностью студента, выход на его качества и способности, которые способствуют в 

осуществлении всего многообразия мыслительной и речевой деятельности при общении с 

представителями иной культурной среды (схема 1).   

Схема 1 

Цель обучения дисциплине «Русский язык» 
 

 
 

Анализ приведенной в схемы 1 позволяет сделать вывод о том, что все аспекты цели 

обучения русскому языку взаимосвязаны и взаимообусловлены. Коммуникативная компетенция 

формируется во взаимосвязи с прагматическим аспектом, на межкультурную коммуникацию, в 

процессе которой русский язык используется как орудие познания чужого языка и культуры, 

указывает когнитивный аспект. Следующий аспект – педагогический – определяет 

поликультурную языковую личность, существующую вне языка (внелингвистическое 

существование) [7-10, 13-15; 17]. 

 Проводя анализ процесса нравственного воспитания посредством межкультурной 

коммуникации, можно отметить следующее: «навыки и умения, познание и развитие есть звенья 

одной цепи - формирования личности» [5, с. 4].  

По этой причине, изучение русского языка в контексте общения различных культур имеет 

огромный потенциал для развития личности и этот потенциал еще не в полной мере осознан и 

освоен высшей школой. 

Особое место при обучении русскому языку занимает родная этнокультура студента, 

наряду с этим, в содержании изучения дисциплины «Русский язык» должны отражаться 

нравственный и ценностный аспекты.  

Таким образом, межкультурная составляющая учебного процесса обучения русскому 

языку обуславливает важность поиска и применения свежих решений педагогического, 

психологического и методического характера, которые имеют непосредственную связь с 

процессом моделирования обучающей системы дисциплины «Русский язык». 

Система обучения русскому языку представляет собой процесс приобретения 

обучающимися индивидуального опыта общения с другой культурой, формирования таких 

аспектов личности студента как когнитивные черты и интеллект, проявляющиеся и исследуемые 

в процессе изучения языка.  

Процессы воспитания и обучения выступают в единстве при формировании и становлении 

личности обучаемого. Такие подходы позволяют сформулировать цели развития и воспитания 

личности обучаемого при изучении русского языка. 

Итак, предмет «Русский язык» выступает как главный источник ценностей 

воспитательного, учебного и развивающего характера. По этой причине на занятиях важно иметь 

взаимодействие и работать как с языком, так и с окружением, имеющим связь с процессом 

обучения [4, с. 26]. 

Уместно привести аспекты (содержательный, предметный, трудовой, социальный, 

коммуникативный, методический, контролирующий, психолого-эмоциональный аспекты), 

имеющие воспитательную значимость и выделенные Е.И. Вишневским [4, с. 26].  

Коммуникативная компетенция 

Межкультурная компетенция 

Способность и готовность к 

адекватному взаимодействию 

в ситуациях межкультурного 

общения 
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Русский язык и процесс приобщения к нравственным ценностям человечества при 

изучении данного предмета имеют огромный потенциал в вопросах становления личности, 

обогащая внешнее содержание человека, которое воплощается в уважении и понимании 

культуры другого народа. Знакомство с ценностями культуры другого народа, которая является 

частью культуры общемировой, формирует способность к лучшему пониманию ценностей 

своего народа и переоценке собственных ценностей 
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ФАННИ «ЗАБОНИ РУСӢ» ҲАМЧУН МАНБАИ ТАШАККУЛИ АРЗИШҲОИ  

МАЪНАВӢ-АХЛОҚИИ ДОНИШҶӮЁН 
 

Ин мақола ба ташаккули арзишҳои маънавӣ-ахлоқии донишҷӯёни факултетҳои филологӣ дар 

раванди таълиму тарбияи дарсҳои забони русӣ бахшида шудааст. 

Дар мақола система ва омӯзиши забони русӣ, фарҳанги миллии донишҷӯ, мундариҷаи омӯзиши 

фанни забони русӣ, ҷанбаҳои ахлоқӣ матраҳ гардидаанд. 

Муаллифон таъкид мекунанд, ки дар раванди омӯзиши фанни забони русӣ ба ташаккули арзишҳои 

маънавӣ-ахлоқӣ, тарбияи шахсияти донишҷӯён бояд аҳамияти махсус дода шавад.  
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ПРЕДМЕТ «РУССКИЙ ЯЗЫК» КАК ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  

 

Статья посвящена формированию духовно-нравственных ценностей студентов филологического 
факультета на занятиях русского языка в учебно-воспитательном процессе. 

В ней раскрыто система и обучения русского языка, родная культура студента, содержание 
изучения дисциплины «Русский язык» и нравственные аспекты. 

Авторы уделяет особое внимание при изучении русского языка на духовно-нравственные ценности, 
воспитания личности студентов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нравственность, воспитание, духовно-нравственные ценности, сущность, 
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THE SUBJECT «RUSSIAN LANGUAGE» AS THE MAIN SOURCE OF FORMATION OF 
SPIRITUAL AND MORAL VALUES OF STUDENTS  

 

The article is devoted to the formation of spiritual and moral values of students of the Faculty of Philology 
in the classroom of the Russian language in the educational process. 

It reveals the system and teaching of the Russian language, the native culture of the student, the content of 
the study of the discipline «Russian language» and moral aspects. 

The authors pay special attention to spiritual and moral values in the study of the Russian language, to 
educate the personality of students. 
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МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОК ДАР БАНАҚШАГИРИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

 

Сафарзода Г.С. 
Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон 

 

Дар муносибати салоҳиятнокӣ ба таълим нақшаи мавзӯӣ-тақвимӣ моҳияти пештараашро 
аз даст медиҳад. Сабаби дигар шудани моҳияти нақшаҳои мавзӯӣ-тақвимӣ дар он аст, ки дар 
муносибати салоҳиятнокӣ раванди ташаккули салоҳиятҳои ҳар як хонанда ба эътибор гирифта 
мешавад. Вобаста ба ин ба ҳар як хонанда (ё гурӯҳи хонандагон) андозаи гуногуни вақт барои 
ташаккули салоҳият зарур мешавад. Яъне, мо наметавонем ташаккули салоҳиятро ба таври умум 
ва якхел барои ҳамаи хонандагон ба нақша гирем [1, с. 42].  

Нақшаи мавзӯӣ-тақвимӣ ба талаботи классикии таълим хос аст, ки дар он азхудкунии 
мавзӯъҳоро дар вақти муайян тақозо мекард. Бо вуҷуди ин, мо бояд ягон воситаи банақшагирии 
пешакиро бар ивази нақшаи мавзӯӣ-тақвимии классикӣ (анъанавӣ) ба омӯзгор пешкаш намоем. 
Барои тартиб додани нақшаи ташаккули салоҳиятҳо ва мутобиқ сохтани он ба раванди таълим 
намунаҳои гуногунро истифода бурдан мумкин аст. Аммо ҳангоми интихоб ва таҳияи нақша 
бояд якчанд талаботро ба эътибор гирифт. Чунончи:  

1. Нақшаи тартибдода бояд ташаккули салоҳиятҳоро инъикос кунад (ҳам салоҳиятҳои 
фаннӣ ва ҳам салоҳиятҳои умумитаълимиро); 

2. Барои ташаккули салоҳиятҳо мавзӯъ ва мундариҷаи мувофиқро тавсия диҳад;  
3. Барои ташаккули салоҳиятҳо (машқ ва ҳосил кардани таҷриба) вақти кофӣ ҷудо шуда 

бошад; 
4. Машғулиятҳои мушаххас (дарсҳои лоиҳавӣ)-ро барои дар амал санҷидан ва истифода 

бурдани салоҳиятҳо фаро гирад; 
5. Воситаҳои арзёбиро барои марҳалаи муайяни таълим (рейтингҳо, нимсола, солона) 

инъикос кунад [2, с. 2].  
Қобили қайд аст, ки дар зинаи таҳсилоти ибтидоӣ омӯзгорон фанҳои гуногуни таълимро 

дарс медиҳанд ва ҳар як фан хусусияти хоси худро дорад. Аз ин лиҳоз, тавсия мешавад, ки барои 
тартиб додани нақшаи ташаккули салоҳиятҳо ин омил ба эътибор гирифта шавад. 

Дар шароити имрӯза аз бар кардани паҳлуҳои мухталифи салоҳиятнокӣ ба ҷумлаи мақсади 
асосӣ ва натиҷаи раванди таҳсилот табдил ёфтааст. Дар ин ҳолат матлаби ниҳоӣ на аз азхуд 
кардани маҷмӯи донишҳо, балки аз тарафи хонандагон азбар намудани чунин малакаест, ки ба 
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онҳо имконияти муайян кардани мақсади худ, қабул кардани қарор ва дар ҳолатҳои ғайриоддӣ 
фаъолият карданро фароҳам месозад. Дар раванди таҳсилоти салоҳиятнок мавқеи муаллим 
ҳамчун таълимдиҳанда комилан тағйир меёбад. 

Вай дигар интиқолдиҳандаи дониш, миёнарав байни китоби дарсию хонанда, 
пешниҳодкунандаи иттилооти таълимӣ нест. Мақсади асосии муаллим дар ин раванд иборат аз 
бедор кардани шавқу ҳаваси хонанда, ташаббусу мустақилияти таълимгиранда мебошад. 

Муаллим фаъолияти мустақилонаи хонандаро бояд тарзе ташкил намояд, ки дар он ҳар як 
хонанда қобилият ва манфиатҳои худро амалӣ карда тавонад. Ба ифодаи дигар, дар раванди ба 
роҳ мондани усулҳои босалоҳият дар таълим муаллим шароит – фазои инкишофдиҳандаеро ба 
вуҷуд меорад, ки дар он ҳар як хонанда вобаста ба сатҳи инкишофи интеллектуалию 
қобилиятнокиаш салоҳиятнокии муайянро азбар намояд. Аз ин лиҳоз, омӯзгор, барои он ки дар 
синф шароити мувофиқро ба миён орад, бояд ба чунин лаҳзаҳо мутаваҷҷеҳ бошад: 

- аз тарафи хонандагон мустақилона интихоб намудани мавзӯъ; 
- сатҳи мушкилии супориш; 
- шаклу усулҳои кор; 
- кори мустақилона; 
- мақсад ва масъулият барои натиҷа; 
- кори гурӯҳӣ; 
- тақсими вазифаҳо ва банақшагирӣ; 
- ташаккули фаҳмишҳо ва вобаста ба онҳо ташкил намудани фаъолият;  
- истифодаи низоми баҳодиҳии ба талабот мувофиқаткунанда; 
- нишон додани рафтори салоҳиятнок ва ғайра. 
Ҳамзамон муаллим бояд: 
- кӯшиши хонандагонро барои мустақилона иҷро намудани супориш дастгирӣ намояд; 
- ҳавасмандии онҳоро барои ба даст овардани натиҷаҳои дилхоҳ бедор намояд; 
- фикру андешаронӣ, нуқтаи назари худро ифода карда тавонистан, баҳс ва хулоса кардан, 

ақидаю мулоҳизаҳои дигаронро шунида тавонистани хонандаро саривақт ва бамавқеъ қайд 
намояд; 

- саволу ҷавоб доданро ёд диҳад; 
- шаклҳои мухталифи ҳавасмандгардониро барои фаъол сохтани фаъолияти хонандагон 

истифода бурда, ташаббускории онҳоро дастгирӣ намояд; 
- дар гурӯҳ кор кардан, ба фаъолияти худ баҳо додан, мавқеи худро муайян кардан ва 

албатта, масъулиятшиносиро ёд диҳад, имконияти мустақилона масъалагузорӣ кардан ва ҳал 
намудани мушкилоти пешомадаро фароҳам созад; 

- ба хонандагон тарзи худомӯзӣ, фикрронӣ, муошират, ислоҳи камбудиҳоро пешниҳод 
намуда, ғамхорона фаҳмонад, ки ба забон гирифтани ифодаҳои «намедонам», «наметавонам» ва 
ё «намефаҳмам» кори айб набуда, балки қадами аввали расидан ба сӯйи «медонам», 
«метавонам», «мефаҳмам» аст.  

Дар раванди таҳсилоти салоҳиятнок мавқеи хонанда низ тағйир меёбад. Хонанда дигар 
унсури пассиви раванди таълим набуда, балки ӯ ба унсури фаъоли ҷараёни таълим табдил 
меёбад. Яъне, хонанда ва муаллим минбаъд ба сифати ҳамкор шинохта мешаванд, ба таъбири 
дигар, хонанда акнун танҳо шахси қабулкунандаи иттилоот нест. Ва аниқ, зимни ҳамин нуқтаи 
охир, шояд чунин савол ба миён ояд: унсурҳои муайянкунандаи тавсифии шахсияти хонанда дар 
таҳсилоти салоҳиятнок кадомҳоянд? Зимни ба эътибор гирифтани моҳияти масъала ба саволи 
мазкур метавон чунин ҷавоб дод [3, с. 22]: 

- масъалагузорӣ ва саволу ҷавоб кардан; мустақилона фикру андеша ронда, дар баҳсу 
мунозира фаъолона иштирок намудан; тафаккури интиқодӣ доштан; моҳият ва фарқи 
манфиатҳоро дарк намуда, бо диди худ таҳлил кардани ҳодисаҳои илмӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ, 
сиёсӣ, дохилӣ, хориҷӣ, минтақавӣ, байналмилалӣ, шунида тавонистани фикри дигарон ва 
мухолиф, таҳлилу пешниҳод намудан ва баҳо додан; масъулиятшинос будан ва амсоли инҳоро 
метавон ҳамчун унсурҳои шахсияти хонандаи босалоҳият номбар намуд.  

Бояд ба назар гирифт, ки ҳанӯз ҳамаи паҳлуҳои салоҳиятҳо ва вазифаву гурӯҳбандии онҳо 
ба таври пурра муайян нашуда бошанд ҳам, мафҳуми «салоҳият» дар чанд ҳуҷҷати дахлдори соҳа 
таҳия ва тасдиқ шуда, мавриди истифода қарор дорад. Моҳияти ин навгониҳо таҳияи 
салоҳиятҳои умумӣ ва динӣ натиҷаи ниҳоии таълиму тарбия ба шумор рафта, барои баланд 
бардоштани сифати таълим ва таъмини фазои ягонаи таҳсилот заминаҳои мусоидро фароҳам 
хоҳад овард [4, с. 9].  

Пас, дар раванди таҳсилоти салоҳиятнок масъулияти ҳам муаллим ва ҳам хонанда ба 
маротиб меафзояд ва андозаи ин масъулиятшиносӣ омили муайянкунанда ва ташаккулдиҳандаи 
мазмун ва мундариҷаи таҳсилоти салоҳиятнок ба шумор хоҳад рафт. Аз ин рӯ, омодагии 
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муаллим, салоҳиятнокии ӯ гарави асосии ноил шудан ба таҳсилоти салоҳиятнок аст. Вобаста ба 
ин, саривақт омода намудани муаллим, такмил додани маҳорату малакаи касбии ӯ, ба талаботи 
таҳсилоти салоҳиятнокӣ мутобиқ сохтани қобилият ва салоҳияти омӯзгор аҳамияти 
аввалиндараҷа пайдо карда, зарурати объективии аз курсҳои такмили ихтисос гузаронидани 
онҳоро ба миён меорад. 

Мутобиқи стандарти давлатии фаннии нави тасдиқшуда, низоми таҳсилоти салоҳиятнок аз 
сентябри соли 2017 дар синфҳои ибтидоии кишвар ба фаъолият шурӯъ кард. Вобаста ба ин, бо 
дастури Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон то оғози соли нави ҳамон сол 32 ҳазор 
нафар омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ аз курсҳои такмили ихтисос гузаронида шуданд [5, с. 12]. 

Бо дарназардошти дастури мазкур, Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва 
бозомӯзии кормандони соҳаи маориф ва филиалҳои он нақшаи чорабиниҳо ва ҷадвали кории 
ҷорӣ таҳия намуда, корҳои муайяни ташкилиро ба сомон расонида буданду мувофиқи нақшаи 
пешакӣ омодакардашуда дар тӯли се моҳ (ҳар моҳ дар се давра) аз рӯйи барномаи таълимии           
72-соата тамоми омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ба низоми таҳсилоти салоҳиятнок дар донишкада 
ва филиалҳои он бобати низоми таҳсилоти салоҳиятнок аз курсҳои такмили ихтисос гузаронида 
шуданд. Он вақт дар доираи ҳамкориҳо бо лоиҳаи ЮСАИД ва Фонди глобалӣ дар соҳаи маориф 
барои гузаронидани курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ 292 тренер омода 
карда шуда буд [7, с. 15].  

Тренерон бо стандарти таълимӣ, ҳамчунин бо дастуру маводи дигари барои ташкил 
кардани курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ зарурӣ таъмин гардида буданд. 
Инак, зимни ана ҳамон омодагиҳо дар воқеъ, дар давраи якум бештар аз 32000 нафар омӯзгорони 
синфҳои ибтидоӣ оид ба низоми салоҳиятнокӣ дар таълим аз курсҳои такмили ихтисос 
гузаронида шуда буданд. Ҳоло бошад марҳалаи дуюми омӯзиш идома дорад. 

Бояд тазаккур дод, ки гузаштан ба чунин низоми таҳсилот ё худ салоҳиятнокӣ дар таълим 
дар назди муассисаҳои такмили ихтисос вазифаҳои нав ба нав гузошта, талаб менамояд, ки 
мазмун ва мундариҷаи фаъолияти кормандони муассисаҳои мазкур низ таҷдиди назар карда 
шаванд. Дар навбати аввал, зарур аст, ки раванди курсҳои такмили ихтисос бояд бо барномаҳои 
таълимии такмилёфта, модулҳои таълимию дастурҳои методӣ (роҳнамо) ва кадрҳои варзида 
таъмин карда шаванд, то ин ки такмили ихтисоси омӯзгорони фаннӣ низ оянда мутобиқи 
талаботи салоҳиятнокӣ ба роҳ монда шавад.  

Дар маҷмӯъ, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз таҳти роҳбарии 
Пешвои Миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
моҳияти инсонгароии худро дар ҳама самтҳои таълиму тарбия ҳифз намуда, онро барои 
ташаккули шахсияти комил равона месозад. Дар ин ҷода, чунон ки коршиносон таъкид 
намудаанд, «тадбиқи муносибати ба салоҳият ба таълим ё таълиме, ки ба ташаккул ва рушди 
салоҳиятҳо равона шудааст, омӯзгоронро водор месозад, ки бо истифода аз шаклу усулҳои 
муосири таълиму тарбия хонандагонро ҳаматарафа ба зиндагӣ омода намоянд, зеро ҷаҳони 
имрӯза ҷавонони ботаҷриба, дорои қобилияти ҳалли проблемаҳои мураккаби ҳаётӣ ва ҷавобгӯ ба 
талаботи бозори меҳнатро аз мактабу маориф интизор аст» [6, с. 4]. 

Дар ҷомеаи навине, ки мо ҳоло қадам мезанем ба фикри коршиносон-тарғибкунандагони 
равияи муносибати босалоҳият ба таълим «... хатмкунандаи рақобатпазир хатмкунандаест, ки ба 
ҳаёт бо таҷрибаи муайяни иҷтимоӣ ва маънавӣ – шахсӣ ворид гардида, дорои неруи ҳалли 
мушкилот дар вазъиятҳои гуногуни ахлоқӣ, экологӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ ва 
ғайра мебошад. Аз ин ҷо, дар шароити кунунии кишвар масъалаҳои марбут ба натиҷаҳои таълим, 
самтҳо ва омилҳои баланд бардоштани сифати таълим аҳамияти хосса касб кардааст. Тадбиқи 
муносибати босалоҳият яке аз роҳҳои ба даст овардани ин ҳадафҳоест, ки барои таълим ва 
тарбияи шахс лозим буда, ба талаботи ҷаҳони муосир ҷавобгӯ аст» [6, с. 11].  

Аз ин рӯ, бо боварии комил метавон афзуд, ки моҳирона ворид намудани ҷанбаҳои асосии 
муносибати босалоҳият ба таълим, баҳри рушди маорифи ҷумҳуриамон, ҳамчун падида ва ё 
ислоҳот самараи хуб ба бор меорад. Биноан, умед дорем, ки дар роҳи татбиқи он муваффақ ва 
комёб хоҳем гашт.  
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МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОК ДАР БАНАҚШАГИРИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
 

Дар ин мақола яке аз роҳҳои татбиқи ислоҳоти босалоҳият дар банақшагирии раванди таълим 
мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор гирифтааст. Муаллиф ба он ақида аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
солҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар ба низоми нави маориф, ки мутобиқи тамоюлоти ҷаҳони муосир 
на танҳо ба дониш, балки ба салоҳиятнокӣ асос ёфтааст, бояд ба талабагон имконияти аз худ намудани 
салоҳияту малакаҳои асосии иҷтимоиро таъмин намояд.  

Муаллиф ба он хулоса аст, ки ворид намудани ҷанбаҳои асосии муносибати босалоҳият баҳри 
рушди маорифи ҷумҳуриамон, ҳамчун падида ва ё ислоҳот самараи хуб ба бор меорад.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
 

В данной статье подвергнут изучению и анализу один из путей реформы компетентностного 
подхода к планированию учебного проыесса. По мнению автора, в Республике Таджикистан за годы 
независимости происходят изменения в системе образования в соответствии тенденций современного 
мира, основанные не только на знания, но и на компетенции, что обеспечивает учащимся возможность 
усвоить компетенции и социальные навыки. 

По убеждению автора внедрение нового явления или реформы основных аспектов 
компотентностного подхода, дают эффективные результаты в развитие образования республики. 
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COMPETENCE APPROACH TO PLANNING OF THE LEARNING PROCESS 
 

This article examines and analyzes one of the ways to reform the competence-based approach to planning 
an educational process. According to the author, in the Republic of Tajikistan, over the years of independence, 
there have been changes in the education system in accordance with the trends of the modern world, based not 
only on knowledge, but also on competencies, which provides students with the opportunity to learn competencies 
and social skills. 

According to the author, the introduction of a new phenomenon or reform of the main aspects of the 
compotency approach gives effective results in the development of education in the republic. 

KEY WORDS: competencies, competence-based approach, professional competencies, learning process, 
educational development. 
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МАЗМУНУ МУНДАРИҶА, СОХТОР ВА МОҲИЯТИ ФАРҲАНГИ МУОШИРАТ 
 

Саидшозода С.С. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
  

  Яке аз масъалаҳои муҳимми давраи муосир, ки диққати муҳаққиқони соҳаҳои гуногунро 

ба худ ҷалб намудааст, масъалаи муошират ба ҳисоб меравад. Дигаргуниҳои иҷтимоиву 

иқтисодӣ ба тағйири тасаввурот оид ба арзиши инсон дар ҷомеа оварда расонид, ки дар навбати 

худ ивазшавии парадигмаи маорифро талаб менамояд. Самти афзалиятноки маориф ташаккули 

неруи маънавӣ-ахлоқӣ гардидааст, ки шавқу рағбати зиёдро ба фарҳанги муошират муайян 

намудааст. 

Ташаккули фарҳанги муошират яке аз қисмҳои тарбияи ахлоқӣ ба ҳисоб меравад. 

Фарҳанги ахлоқии ташаккулёфта, маънавиёти воқеӣ маҳз дар фарҳанги муошират зоҳир 

мегардад. Фарҳанги муошират идомаи табиии шахсият намегардад, агар он ба арзишҳои этикӣ, 

ки дар ҷаҳонбинии инсон ҷой дорад, асос наёфта бошад. Фарҳанги муошират ягонагии 

муқаррароти ҷаҳонбинии шахсӣ ба ҳисоб меравад, ки эътиқоди арзишии инсон ва рафтор 
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гардида, бо талаботи ахлоқ мувофиқа карда шудааст. Ҳамин тариқ, ташаккули фарҳанги 

муошират ҳамчун қисми раванди тарбияи ахлоқӣ баррасӣ гардида, диққати асосӣ ба ташаккули 

малакаи рафтор ва муошират равона карда мешавад. 

Муоширати созанда, иваз намудани афкор қисми таркибӣ ва зарурии фаъолият дар доираи 

ҳар як ихтисос ва касб мебошад. Маҳз аз ҳамин хотир, нақши фарҳанги муошират дар байни 

намояндагони насли наврас, ки нияти гирифтани маълумоти олиро доранд, хеле муҳим 

гардидааст. Ташаккули фарҳанги муошират яке аз вазифаҳои асосии тарбия ба ҳисоб меравад. 

Таълим ва тарбия ба ташаккул ва рушди инсон ҳамчун субъекти ҳаёту фаъолияти худи ӯ равона 

карда шудааст. «Агар тарбия воридшавии мунтазам ба фарҳанг ва бунёди фарҳанг дар тамоми 

амалҳои ҳаётӣ бошад, пас таъиноти тарбия ташаккули шахсият, ки метавонад дар раванди 

инкишоф қобилияти мустақилона бунёд намудани ҳаёти худро дорад, ба ҳисоб меравад» [6, с. 4].   

Ҳалли вазифаҳои тарбиявӣ дар муассисаҳои таълимии олии касбӣ бе омӯзиши ҷанбаҳои 

мухталифи муошират ғайриимкон аст. Бомуваффақ будани навъҳои мухталифи фаъолияти инсон 

аз донистани хусусияти муошират ҳамчун падидаи воқеият вобаста аст. Характери  муошират, 

ки дар раванди навъҳои мухталифи фаъолият пайдо мешавад бо алоқаҳои функсионалии байни 

одамон муайян карда мешавад, натиҷаи он аз сифатҳои шахсии иштирокчиён, қобилият, дониш,  

малака, самтгириҳои арзишии онҳо бармеояд. 

Муошират ин раванди алоқамандӣ ва ҳамкории субъектҳои ҷамъиятӣ мебошад, ки дар 

ҷараёни он иваз намудани иттилоот, фаъолият, таҷриба, қобилият, малака ва маҳорат ба миён 

меояд. Нақши муошират дар ҳаёти инсон беандоза аст. 

Дар раванди муошират ҳаёт ва фаъолияти инсон ва ҷомеа таъмин карда мешавад, моҳият 

ва сохтори субъектҳои иҷтимоӣ тағйир меёбад, навъҳои мушаххаси таърихии шахсият ташаккул 

меёбад, иҷтимоигардии инсон ва ташаккули ӯ ҳамчун шахсият амалӣ мегардад. А.А. Леонтев 

чунин қайд менамояд: муошират ин равандест, ки дар доираи умумияти муайяни иҷтимоӣ - 

гурӯҳ, коллектив, ҷомеа амалӣ мегардад, ки моҳиятан иҷтимоӣ мебошад. Ин раванд дар асоси 

талабот ва зарурати ҷамъиятӣ пайдо мешавад. Муошират фаъолияти дастаҷамъонаро таъмин 

менамояд [2, с. 4].  

Б.Д. Паригин қайд менамояд, ки пешниҳод намудани таснифоти муошират ниҳоят душвор 

аст, аз ин рӯ, якчанд нишондиҳандаи асосии раванди муоширатро ҷудо намудааст: алоқаи 

равонӣ, ки байни фардиятҳо пайдо гардида, дар раванди қабули тарафайни якдигар амалӣ 

мегардад; иваз намудани иттилоот тариқи муоширати шифоҳӣ ва ғайришифоҳӣ; таъсири 

мутақобила ба якдигар. Чунин муносибат ба ӯ имконият додааст, ки се ҷанбаи муоширатро ҷудо 

намояд: коммуникативӣ, идрокӣ, интерактивӣ [4, с. 221].  

А.Л. Свентситский муоширати шифоҳӣ ва ғайришифоҳиро ҷудо намуда, қайд кардааст, ки 

муоширати ғайришифоҳӣ баъзан аз рӯи самаранокии худ аз шаклҳои шифоҳии муошират 

афзалият пайдо менамояд. Муоширати ғайришифоҳӣ пешниҳоди иттилоотро бе истифодаи забон 

дар назар дорад. Дар чунин ҳолат мо тариқи биниш иттилоотро бо истифодаи унсурҳои 

баёнкунанда, ба монанди имову ишора ва симои зоҳирӣ  ба даст меорем [5, с. 242].  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки симои зоҳирӣ ба раванди муошират таъсири ҷиддӣ 

мерасонад. А.Б. Добрович чунин мешуморад, ки характери муошират аз миқдори нақшҳои 

иҷтимоӣ, ки инсон дар коммуникатсияи мазкур иҷро менамояд, вобаста аст. Ин симои иҷтимоии 

муошират то андозае маҳдуд аст, ки таъсири он аз симои зоҳирии инсон ҷиддитар аст [1, с. 80-

88].  

Асосҳои тарбияи кӯдак, ташаккули рафтори ӯ, муносибати ӯ ба ҷаҳон ва ба фаъолият дар 

асоси муошират бо калонсолон ниҳода мешавад. Як қатор муҳаққиқон дар синни наврасӣ ва 

ҷавонӣ ба муоширати ғайрирасмӣ бо калонсолон ниёз доранд. Ҳавасманднамоиҳои асосии чунин 

муоширатҳо – ҳавасманднамоиҳои корӣ, маърифатӣ ва ахлоқӣ ба ҳисоб мераванд. Маҳз дар 

ҳамин синнусол меъёрҳои ахлоқии калонсолон аз худ карда мешавад. Қайд намудан зарур аст, 

ки сатҳи қонеъгардии наврасон ва ҷавонон аз муошират бо калонсолон баланд нест, гарчанде 

чунин муносибатҳо аз тарафи калонсолон қонеъкунанда баҳо дода мешаванд. Аз ин рӯ, метавон 

чунин хулосабарорӣ намуд, ки дар шароити муосир муоширати комили наврасон ва ҷавонон бо 

калонсолон, ки барои ташаккули шахсият зарур аст, таъмин карда намешавад. Чунин вазъият аз 

сатҳи пасти рушди фарҳанги муошират бармеояд. 

Ҳамин тариқ, метавон аҳамияти бузурги муошират дар рушди шахсро дар тамоми 

давраҳои таълим махсусан қайд намуд. Муошират воқеияти универсалӣ ба ҳисоб меравад, ки дар 

асоси он ҳам таълим ва ҳам тарбия ба роҳ монда мешавад. Қайд намудан зарур аст, ки муошират 

ва тактикаи коммуникативӣ барои ташаккули касбии мутахассиси оянда низ муҳим мебошад.  
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Яке аз вазифаҳои асосии кори тарбиявии муассисаи таълимии олии касбӣ ташаккули 

тасаввуроти дурусти донишҷӯён оид ба хусусиятҳои коммуникативии шахсият мебошад, ки 

барои мутахассиси баландихтисос ва инчунин барои рушди стратегияҳои коммуникативӣ зарур 

мебошад. 

Қайд намудан зарур аст, ки муошират ба таври духура баррасӣ карда мешавад: ҳам чун 

раванди омӯзиши қоидаҳои рафтор ва ҳам чун нишондиҳандаи бомаърифативу боадабӣ. Ҳамин 

тариқ, фарҳангро метавон дар ин ё он навъ нишон дод. Бомаърифативу боадабӣ ҳалқаи 

алоқамандкунандаи фарҳанги дохилӣ,  ахлоқии шахсият ва фарҳанги берунаи рафтор, ки дар 

ҷомеа эътироф карда шудааст, ба ҳисоб меравад. 

Мафҳуми «фарҳанг» бо мафҳуми «фаъолият» алоқаманд аст. Фарҳанг хусусияти 

универсалии фаъолият буда, барномаи иҷтимоӣ-гуманитариро пешниҳод менамояд, самтнокии 

ин ё он навъи фаъолият, хусусиятҳои арзишӣ ва натиҷаҳои онро муайян менамояд.  

Фарҳанги рафтор, сатҳи азхудкунии он дар ҷанбаҳои мухталифи фаъолияти инсон зоҳир 

мегардад. Лекин дар раванди ташаккули фарҳанги рафтор нақши муошират бузург аст: 

самтгириҳои шахсият дар воқеияти атроф, пеш аз ҳама, одамони иҳотанамуда коркард мегардад. 

Дар раванди муошират пешниҳод ва қабули арзишҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ахлоқӣ, ташаккули 

ҷаҳони маънавии инсон, таъсиррасонӣ ба шуур ва рафтори одамон ба роҳ монда мешавад.  

Ҳаёти муосир бо алоқаҳои зиёди байнишахсӣ ба муошират дар тамоми соҳаҳои ҳаёт ва 

фаъолияти инсон талаботи махсус пешниҳод менамояд. Ин талабот аз самтҳои рушди иҷтимоии 

муосир ва проблемаи гуманизатсияи муошират бармеоянд. Бо рушди ин ё он касб меъёрҳо, 

қоидаҳо, талаботи касбӣ нисбат ба намояндагони ин соҳаи фаъолият ташаккул меёбад, ки 

мафҳуми «фарҳанги касбӣ» ва мафҳуми нисбатан умумӣ «фарҳанги муоширати корӣ»-ро ба миён 

меорад. Фарҳанги муоширати корӣ ин системаи меъёр ва қоидаҳои рафтор аст, ки одамон бо 

манфиатҳои муайяни корӣ тобеъ мешаванд. 

Ҳамин тариқ, бо ташаккул ва рушди тамаддун ба таври муттасил мафҳуми «фарҳанги 

муошират» ва мафҳуми ба он наздик - «фарҳанги рафтор» рушд карданд. Гарчанде, мафҳуми 

«фарҳанги муошират» ва «рафтори фарҳангӣ» баъзан ба ҳам монанд карда мешаванд, вале ин на 

ҳама вақт дуруст аст. Фарҳанги рафтор мафҳумест, ки бо этикет монанд аст, мафҳуми «фарҳанги 

муошират» бошад нисбат ба этикет мафҳуми васеътар аст. Этикет ин намуна ва ғояи рафтори 

коммуникативӣ мебошад, фарҳанги муошират ин воқеияти он ба ҳисоб меравад [3, с. 135].  

Воқеияти рафторро ҳамчун фарогирии тамоми ҳолатҳои ҳаётӣ фаҳмидан мумкин аст, ки 

барои ҳар яке аз онҳо қоидаҳои махсус коркард гардидаанд. Дар алоқамандӣ бо ин ба инсон 

эҷодиёти рафторӣ зарур аст, ки он ба пурра намудани фарҳанги муошират равона шудааст. 

Қисми этикӣ, ки дар он талаботи ахлоқӣ ба инсон ҳамчун ба аъзои ҷомеа мустаҳкам карда 

шудаанд, фарқияти асосии фарҳанги муошират аз фарҳанги рафторӣ ба ҳисоб меравад. Фарҳанги 

рафторӣ, ҳамин тариқ, танҳо этикет ва самтгириҳои эстетикии зуҳуроти фарҳангро дар назар 

дорад. 

Фарҳанги муоширати ташаккулёфта ин системаи муқаррароти муҳимми ахлоқии шахсият 

аст, ки эътиқоди дохилии инсон гардидааст. Шарти зарурии бомуваффақият амалӣ намудани 

фарҳанги муошират доштани технологияҳои ҳамкориҳо дар ҳолатҳои мухталифи муҳити 

иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Ба сифати нишондиҳандаи объективии ташаккулёфта будани 

фарҳанги муошират сифатҳои муайяни шахсият ва рафтор хизмат менамоянд, ки бо талаботи 

ахлоқ ва этикет мувофиқ гардидаанд. Фарҳанги муошират раванди мураккаб ва серҷанбаи ба роҳ 

мондан ва рушди алоқаҳо байни одамон мебошад, ки аз талаботи фаъолияти якҷоя бармеоянд. 

Масъалаи муҳимми дигар дар раванди таҳқиқи фарҳанги муошират техникаи муошират ва 

рушди он дар раванди ташаккули фарҳанги муошират ба ҳисоб меравад. Зери мафҳуми 

«техникаи муошират» маҷмӯи амалҳои коммуникативӣ фаҳмида мешавад, ки ба қонеъ намудани 

мақсадҳои муошират равона карда шудаанд. Метавон нишондиҳандаҳои омодагии донишҷӯён 

ба коммуникатсияи мусбатро ҳамчун техникаи муошират баррасӣ намуд.  

Таъсири техникаи муоширатро ба муваффақияти академикӣ баррасӣ намуда, таъсири 

онҳоро ба сатҳи рушди гурӯҳ низ ба эътибор мегирем: муошират, ки ҳам донишҷӯён ва ҳам 

омӯзгорро қонеъ менамояд, ба бунёди фазои муфид дар гурӯҳи таълимӣ мусоидат менамояд, ки 

дар навбати худ ба сатҳи муносибатҳои тарафайни шахсӣ, сатҳи ҳамгироии фаъолияти якҷоя 

таъсир мерасонад ва ба ташаккули коллектив кумак расонида, ҳамин тариқ, нишондиҳандаҳои 

болоро баланд мебардорад. 
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Фазои муфиди психологӣ дар гурӯҳи таълимӣ ба баланд гардидани ҳавасмандии 

донишҷӯён ба таълим мусоидат намуда, ташаккул ва рушди хусусиятҳои устувори инфиродии 

шахсият, аз ҷумла, хушхулқиро таъмин менамояд.  

Ташаккули шахсияти донишҷӯ на танҳо дар азхудкунии дониш, қобилият ва маҳорати 

касбӣ, балки дар ташаккули муқаррарот, арзишҳо, малакаҳои иҷтимоӣ, ки барои ташаккули 

шахсият дар касби мувофиқ заруранд, ба роҳ монда мешавад. 

Ҳамин тариқ, дар давраи муосири рушди ҷомеа ворид намудани фарҳанги муошират ба 

раванди таълимӣ зарур ва ҳатмӣ ҳисобида мешавад. Зеро, маҳз муоширати комил метавонад, ки 

ягонагии гурӯҳи таълимиро таъмин намояд ва ин дар навбати худ ба муваффақияти таълимии 

гурӯҳи мазкур оварда мерасонад.  
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МАЗМУНУ МУНДАРИҶА, СОХТОР ВА МОҲИЯТИ ФАРҲАНГИ МУОШИРАТ 
  

Дар ин мақола мазмуну мундариҷа, сохтор ва моҳияту хусусиятҳои фарҳанги муошират мавриди 

баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки дигаргуниҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ба тағйири 

тасаввурот оид ба арзиши инсон дар ҷомеа оварда расонид, ки дар навбати худ ивазшавии парадигмаи 

маорифро талаб менамояд. Самти афзалиятноки маориф ташаккули неруи маънавӣ-ахлоқӣ гардидааст, ки 

шавқу рағбати зиёдро ба фарҳанги муошират муайян намудааст. 

Муоширати созанда, иваз намудани афкор – қисми таркибӣ ва зарурии фаъолият дар доираи ҳар як 

ихтисос ва касб мебошад. Маҳз аз ҳамин хотир, нақши  фарҳанги муошират дар байни намояндагони насли 

наврас, ки нияти гирифтани маълумоти олиро доранд, хеле муҳим гардидааст. Ташаккули фарҳанги 

муошират яке аз вазифаҳои асосии тарбия ба ҳисоб меравад. Таълим ва тарбия ба ташаккул ва рушди инсон 

ҳамчун субъекти ҳаёту фаъолияти худи ӯ равона карда шудааст.  

Муошират раванди алоқамандӣ ва ҳамкории субъектҳои ҷамъиятӣ мебошад, ки дар ҷараёни он иваз 

намудани иттилоот, фаъолият, таҷриба, қобилият, малака ва маҳорат ба миён меояд. Нақши муошират дар 

ҳаёти инсон беандоза аст. Дар раванди муошират ҳаёт ва фаъолияти инсон ва ҷомеа таъмин карда мешавад, 

моҳият ва сохтори субъектҳои иҷтимоӣ тағйир меёбад, навъҳои мушаххаси таърихии шахсият ташаккул 

меёбад, иҷтимоигардии инсон ва ташаккули ӯ ҳамчун шахсият амалӣ мегардад. 

Асосҳои тарбияи кӯдак, ташаккули рафтори ӯ, муносибати ӯ ба ҷаҳон ва ба фаъолият дар асоси 

муошират бо калонсолон ниҳода мешавад. Як қатор муҳаққиқон қайд менамоянд, ки дар синни наврасӣ ва 

ҷавонӣ онҳо ба муоширати ғайрирасмӣ бо калонсолон ниёз доранд. Ҳавасманднамоиҳои асосии чунин 

муоширатҳо – ҳавасманднамоиҳои корӣ, маърифатӣ ва ахлоқӣ ба ҳисоб мераванд. Маҳз дар ҳамин синну 

сол меъёрҳои ахлоқии калонсолон аз худ карда мешавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: муошират, фарҳанги муошират, фарҳанг, рафтор, таълим ва тарбия, маърифат, 

тарбияи ахлоқӣ, маориф, фазои психологӣ, коллектив, ҷомеа.   
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СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И СУЩНОСТЬ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ   
  

В данной статье рассматривается содержание, структура, сущность и особенности культуры 

общения. Автор подчеркивает, что социально-экономические преобразования привели к смене 

представлений о ценности человека в обществе, а они, в свою очередь, потребовали смены 

образовательной парадигмы. Приоритетным направлением образования сегодня стало формирование 

духовно-нравственного потенциала общества, которое определило и повышенный интерес к культуре 

общения.     

 Конструктивное общения, обмен мнениями является неотъемлемым и необходимым в рамках 

любой специальности и профессии. Именно поэтому важна роль культуры общения среди подрастающего 

поколения, намеревающегося получить высшее образование. Формирование культуры общения является 

одной из основных задач воспитания. Образование и обучение ориентированы на становление и развитие 

человека как субъекта его жизнедеятельности. 

Общение - это процесс взаимосвязь и сотрудничества общественных субъектов, в ходе которых 

происходит обмен информацией, деятельностью, опытом, способностями, навыками. Роль общения в 

жизни человека бесконечна. В процессе общения обеспечивается жизнь и деятельность человека и 
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общества, изменяется сущность и структура социальных образований, формируются специфические 

исторические типы личности, реализуется социализация человека и его личности.  

 Основы воспитания ребенка, заложены на формирование его поведение, его отношение к миру и 

его работа со взрослым. Ряд исследователей подчеркивают, что  в подростковом и юношеском возрасте, 

они нуждаются в неформальном общении со взрослыми. Основными мотивами такого общения являются 

рабочие, образовательные и этические. Именно в этом возрасте происходить освоение нравственных 

ценностей взрослых людей.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общение, культура общения, культура, поведение, обучение и воспитание, 

познание, нравственное воспитание, образование, психологическое пространство, коллектив, общество.  
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CONTENT, STRUCTURE AND ESSENCE OF COMMUNICATION CULTURE 
  

This article discusses the content, structure, essence and characteristics of the culture of communication. 

The author emphasizes that the socio-economic transformations have led to a change in ideas about the value of a 

person in society, and they, in turn, have required a change in the educational paradigm. The priority area of 

education today is the formation of the spiritual and moral potential of society, which also determined the increased 

interest in the culture of communication. 

 Constructive communication, exchange of views is integral and necessary within the framework of any 

specialty and profession. That is why the role of communication culture among the younger generation, intending 

to get higher education, is important. The formation of a culture of communication is one of the main tasks of 

education. Education and training are focused on the formation and development of man as a subject of his life. 

Communication is a process of interconnection and cooperation of public entities, during which there is an 

exchange of information, activity, experience, abilities, skills. The role of communication in human life is endless. 

In the process of communication, the life and work of man and society is ensured, the essence and structure of 

social formations are changed, specific historical types of personality are formed, and the socialization of a person 

and his personality is realized. 

 The basics of raising a child are laid on the formation of his behavior, his attitude to the world and his work 

with adults. A number of researchers emphasize that in adolescence and youth, they need informal communication 

with adults. The main motives for such communication are workers, educational and ethical. It is at this age that 

the development of the moral values of adults occurs. 

KEY WORDS: communication, communication culture, culture, behavior, training and education, 

cognition, moral education, education, psychological space, team, society. 
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ В НОВЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Манонова Р.А., Аминджонова С.А., Аюбова Д.А. 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции  

Рахимова Г. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 
 

Формирование – это поведения подрастающего поколения и непосредственно оно связано 

с формированием их сознания. В формировании сознания детей большую роль играют все те 

люди, которые окружают их, а также, конечно, они сами. Это важнейшая педагогическая 

аксиома, которая не требует доказательств. Объём информации, знаний играют немаловажную 

роль, но отнюдь не главную. Дело в том, что объём знаний, характеризует количественный 

аспект, а количество отражает лишь одну сторону медали, тогда как вторая сторона, т.е. качество 

передаваемых знаний, также не менее важна. Исходя из этого, следует опираться на единство 

количества и качества в процессе изучения и передачи знаний. Ежедневно на сознание подростка 

влияет огромный поток информации. Что-то он принимает как руководство к действию, или 

отвергает, что-то он принимает душевно, близко к сердцу, что-то равнодушно. 

Общеизвестно, что сознание формируется посредством знаний. Чем больше знаний, тем 

выше основа формирования сознания. Порой кажется, что неправильного, с точки зрения 

научной педагогики, с точки зрения народной педагогики так много, что отыскать 

положительное очень сложно. 

Очень четко указывал на это в свое время П.Ф. Лесгафт: «Сплошь и рядом приходится 

наблюдать, что как родители в семье, так и воспитатели в школе воздействуют на ребёнка. 

Совершенно не отдавая себе отчёта, почему именно следует применять к нему те или другие 
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воспитательные меры, а ведь подобное бессознательное руководство личностью ребёнка никогда 

не проходит без серьёзных последствий и отзывается иногда на всей его последующей жизни» 

[4]. 

С психолого-педагогической точки зрения вся отрицательная информация может привести 

к отрицательному формированию сознания подростков. Тем более, подростки ещё не вполне 

самостоятельно, смогут отличить нужную информацию от ненужной информации. Широкий 

доступ к информации, т.е. через телевидение, газеты, журналы, интернет и т.д., при условии 

полного отсутствия психолого-педагогической цензуры могут создать отрицательную 

предрасположенность к получению полезного знания. В условиях жёсткой рыночной экономики 

это очень опасное психолого-педагогическое явление, которое может дезориентировать 

подростков.  

Исходя из всего сказанного, роль родителей, классных руководителей и других учителей 

становится суперважной в деле формирования сознания подростков. Так как, во-первых, их 

сознание в какой-то степени уже сформировано, а во-вторых, они в определённой степени могут 

отличить положительное от отрицательного, в-третьих, как представители старшего поколения 

они должны готовить себе достойную смену. 

Но и здесь все не так просто, как кажется на первый взгляд, так как родители и учителя 

тоже разные люди. Если анализировать уровень формирования сознания и поведения родителей 

и учителей, то можно получить соответствующие категории родителей и учителей.  

Вот этот факт и предполагает организовать дифференцированную работу с 

соответствующими категориями родителей и учителей. В принципе речь может идти о 

категоризации родителей, классных руководителей, учителей-предметников и администраций 

школ с точки зрения их влияния на формирование сознания подростков. Ну и не менее важна 

проблема категоризации самих подростков, с точки зрения формирования их сознания, с точки 

зрения сознательного и активного отношения самих подростков к формированию собственного 

сознания. В этом плане очень важна, учесть роль и место родственного и опосредованного 

влияния на формирование сознания подростков. Если в процессе влияния один элемент системы 

воздействует на другой, как воздействие субъекта на объект, то имеет место непосредственное 

влияние (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Непосредственное влияние субъекта на субъект. 

 

 Опосредованное влияние – это такое влияние, когда для влияния на другой элемент 

исходный элемент прибегает к услугам другого элемента, который и является посредником, 

проводником влияния первого элемента. Схематически это можно изобразить следующим 

образом (рис. 2): 

           Опосредованное влияние                                           Непосредственное влияние       

 

 
Рис. 2. Опосредованное влияние субъекта на субъект. 

 

Как видим, структура опосредованного влияния, как сложного влияния состоит из двух 

непосредственных влияний.   

Воспитательное влияние - это, прежде всего, правильно учить детей, как вести себя в 

обществе. Однако: «Кому неизвестно, что всё дело воспитания (и в семье, и в школе). Зачастую 

сводится к тому, что ребёнка нужно учить, причём под словом «учить» нередко подразумевают: 

взыскать, наказать, пригрозить и т.д.». 

Нельзя не согласиться с мнением В.А. Сухомлинского о том, что физическое развитие 

детей - самое главное в деле воспитания. «Я не боюсь ещё и ещё раз повторить: забота о здоровье 

- это важнейший труд воспитания. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Если измерить 

все мои заботы и тревоги о детях в течение первых четырёх лет обучения, то добрая половина их 

- о здоровье» [1]. 
Родители, которые имеют большие материальные возможности, а также проявляют 

должное отношение к физическому развитию, покупают для своих детей и для себя 
необходимый спортинвентарь, а некоторые родители - энтузиасты создали у себя дома даже 
семейный тренажёрный зал, где все члены семьи могут заниматься физическими упражнениями 

Субъект А Субъект Б 

Субъект А   Субъект Б Субъект В 
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для развития различных групп мышц. Такие родители с увлечением собирают необходимую 
литературу о физической культуре и спорте, не пропускают интересных спортивных 
телепередач, а также передач о природе. В таких семьях сохранение здоровья членов семьи 
считается святым делом. Подростки, которые вырастают в таких семьях, конечно же, 
придерживаются активного, здорового образа жизни, ибо они следуют примеру родителей. Опыт 
таких родителей заслуживает психолого-педагогического обобщения и пропаганды среди других 
родителей. 

Беседа, наблюдение и анализ плана воспитательных работ, анализ посещённых 
воспитательных мероприятий показал, что в большинстве случаев в школах придерживаются 
следующей тематики бесед, диспутов, конференций и т.д. «Чистота-залог здоровья», «О жизни 
и спортивной деятельности великих спортсменов», «Почему следует соблюдать режим дня?». 
«Что такое здоровое питание?»; «О значении физического труда», «Спорт-посол мира»; 
«Растительный мир нашего края», «Животный мир нашего края», «Бережное отношение к 
природе», «Природа - источник человеческого бытия». «Таджикистан-кладезь пресной воды», 
«Лечение болезней - необходимое условие сохранения здоровья», «Профилактика - 
оптимальный способ предотвращения появления болезней», «О вреде курения», «О вреде 
алкоголизма», «Об опасностях наркомании», «Как предостеречь себя от вредных привычек», 
«Как закаливать свой организм», «Вклад Авиценны в медицину», «Что такое народная 
медицина?», «Хлеб всему голова» и т.д. 

Очень важно давать детям знания о вреде курения и алкоголизма, ибо: «Алкоголь 
разрушает здоровье подростков, юношей в большей степени, чем взрослых; отражается он и на 
функции половых желез, вероятность рождения у человека неполноценных детей тем больше, 
чем раньше он начал употреблять спиртное, чем больше его алкогольный стаж». 

Там, где родители проявляют ответственное отношение к воспитанию своих детей и их 
образовательный багаж на должном уровне, эти родители будут способствовать расширению и 
углублению знаний о природе, как своих, так и своих детей. В таких семьях совместно смотрят 
и анализируют передачи, посвященные миру животных или же миру растений, а также 
интересные спортивные телепередачи, включая просмотр передач об искусстве, где идёт 
выполнение физических упражнений соответствующими специалистами. В таких семьях обычно 
занимаются домашним цветоводством, имеются у них и различные домашние животные. Всё это 
вместе, создаёт благоприятные воспитательные условия для формирования сознания и 
поведения подростков в плане организации их общения с природой.                     

Таблица 1 
Изучение отношения подростка к компонентам физического развития 

 

       Результаты фиксирующего 
 эксперимента 

Результаты  
формирующего эксперимента 

Приобщение к туризму + + + - + - +                                             + 

Занятия физическими видами 
спорта 

+ + + - + + +                                              + 

Выполнение утренней гимнастики - + + - + - +                                             + 

Соблюдение режима дня + + + + + - +                                             + 

Соблюдение личной гигиены + + + + + + +                                             + 

 

М
а
т

ь
 

О
т

ец
 

Д
ед

уш
к
а

 

Б
а
б
уш

к
а

 

Б
р
а
т

 

С
ес

т
р
а

 

Подросток 

+ положительное отношение к данному средству физического развития; 
-  отрицательное отношение к данному средству физического развития; 
- нейтральное отношение к данному средству физического развития.   

 

Положительное отношение к физическому развитию - это сознательное отношение к своему 
здоровью, к своему физическому развитию. В таком случае человек осознаёт роль, место и 
значимость здорового образа жизни. Родители, которые ведут здоровый образ жизни, соблюдают 
личную гигиену, режим дня, труда и отдыха, питания и сна, ежедневно выполняют утреннюю 
гимнастику, активно занимаются спортом, приобщены к туризму, любят природу. Конечно, они не 
безразличны к физическому развитию своих детей, они с раннего детства приобщая их к здоровому 
образу жизни, и дети охотно подражают своим родителям. В семье созданы все условия для 
ведения здорового образа жизни. В таких семьях не только родители, но и другие члены семьи 
ведут здоровый образ жизни. Дети приобщены не только к спорту и туризму, но они также 
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охотно помогают родителям в уборке комнат, в стирке и в целом строго соблюдают чистоту. 
Этому они приучены с раннего детского возраста. Такие семьи держат постоянный контакт с 
участковым врачом. Они сознательно относятся к профилактическим мероприятиям и в таких 
семьях, как родители, так и дети реже болеют. Наблюдения показывают, что в таких семьях 
родители в основном имеют высшее образование, но это далеко не всегда так. Есть семьи, где 
решающую роль играет не образование, а жизненный опыт родителей, которые осознали 
значимость здорового образа жизни. 

Отрицательное отношение к физическому развитию - это биологически и медицински 
неправильное отношение к своему здоровью, к своему физическому развитию. Вследствие этого 
организм человека деградирует, наблюдается быстрое регрессивное физическое развитие. В 
таких семьях, как родители, так и другие члены семьи, включая и детей подросткового возраста, 
ведут нездоровый образ жизни. Плохое усваивается быстрее. Курение и употребление алкоголя 
в таких семьях дело обычное. 

В некоторых случаях дети употребляют и наркотики. Такие семьи создают 
многочисленные проблемы для общества. Перевоспитание, как родителей, так и их детей - дело 
очень сложное. Сами учителя без помощи общественности справиться с этим делом не могут. 
Практика показывает, что такие семьи возникают в связи с нерешенностью ряда социально - 
экономических проблем, в частности безработицы. Поэтому очень важно помочь родителям этих 
семей в трудоустройстве. 

Нейтральное отношение к физическому развитию - это безразличное отношение к своему 
здоровью, к своему физическому развитию. Родители с таким отношением не до конца осознали 
личностную и общественную значимость здорового образа жизни. Они время от времени 
соблюдают личную гигиену, режим дня. Таким же образом выполняют утреннюю гимнастику. Дети 
неохотно соблюдают лишь некоторые правила здорового образа жизни по принуждению со стороны 
родителей и учителей. Как среди родителей, так и среди детей в таких семьях можно наблюдать и 
вредные привычки. 
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ТАЪСИРИ ВОЛИДАЙН БА ТАШАККУЛИ НАВРАСОН ДАР ШАРОИТИ  
НАВИ ИҶТИМОӢ-ИҚТИСОДӢ 

 

Мақолаи мазкур ба яке аз масъалаҳои мубрами илми педагогикаи муосир, яъне масъалаи таъсири 
тарзи ҳаёти волидон ба шуур ва рафтори бачагони наврас бахшида шудааст. Ба ақидаи муаллиф тарзи 
ҳаёти падару модар барои онҳо дар ташаккули шуур ва рафтори намунавӣ ибрат аст. Аз ин лиҳоз, онҳо 
бояд тарзи ҳаёти солимро бо ҳисси масъулиятшиносӣ пеш гиранд. 
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ В НОВЫХ  
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В статье рассматривается одна из актуальных проблем современной педагогической науки - 
влияние образа жизни родителей на формирование сознания и поведения подростков. Автор подчеркивает, 
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ON THE ROLE OF THE MILIEU IN THE FORMATION OF TEENAGERS»  

CONSCIOUSNESS AND BEHAVIOUR 
 

The article dwells on one of the actual problems of modern pedagogical science, i.e. parents» modus vivendi 

affection upon the formation of teenagers» consciousness and behavior. The author emphasizes the idea that 

parents being aware of the entire responsibility must follow sound and healthy way of life.  
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ХУСУСИЯТ ВА МЕТОДҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР НИЗОМИ  

ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ 
 

Неъматов Л.Х., Таирова М.М. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Муҳаққиқони муосир ба масъалаи таълими фосилавӣ диққати калон медиҳанд. Тавре ки 
Л.Н. Преждо қайд мекунад, ба омӯзиши электронӣ ва технологияҳои таълими фосилавӣ нақши 
афзоянда дода мешавад. Аз ин ҷиҳат, интихоб, асосноккунии илмӣ ва татбиқи бомуваффақияти 
платформаҳои технологии таълими электронӣ ба масъалаи мубрам табдил ёфта, аз як тараф, 
имкониятҳои тағйирдиҳии самараноки расмиёти анъанавии дидактикии раванди таълим, аз 
тарафи дигар, ташаккули мустақилона ва аз нигоҳи танқидӣ, шахсони алоҳида, эҷодкору фаъолро 

таъмин мекунанд 6; 8.   
Инноватсия маънои навоварию тағйиротро дорад, ки чун васила ва раванд ҷорӣ намудани 

чизи навро дар бар мегирад. Дар робита бо раванди педагогӣ, дар таълими касбӣ, инноватсия 
маънои ҷорӣ намудани чизи навро дар ҳадафҳо, мундариҷа, усулҳо ва шаклҳои таълим, ташкили 

фаъолияти якҷояи муаллимон ва донишҷӯёнро дорад 2, с. 26. 
Яке аз намудҳои навоварӣ дар ташкили таълими касбӣ ҷорӣ намудани таълими фосилавӣ 

мебошад. 
Солҳои охир таҳсилоти фосилавӣ дар Тоҷикистон босуръат рушд мекунад. Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин мақсад як самти махсус ва барномаи илмию методӣ 
таҳия намуда, барои рушду ташаккули таҳсилоти фосилавӣ маблағ ҷудо кардааст. 

Истилоҳи «таҳсилоти фосилавӣ» ҳарчанд ки таълими фосилавӣ дар ибтидои асри ХХ арзи 
вуҷуд намудааст, ҳанӯз ҳам дар адабиёти илмии муосир комилан баррасӣ нашудааст.   

Компютери муосир қодир аст, интиқоли дониш ва дастрасӣ ба маълумоти мухталифи 
таълимиро дар сатҳи баробар ва баъзан нисбат ба воситаҳои анъанавии таълим самараноктар 
таъмин намояд. Таҷрибаҳо тасдиқ мекунанд, ки сифат ва сохтори курсҳои таълимӣ, инчунин 
сифати таълим дар таълими фосилавӣ аксар вақт нисбат ба шаклҳои анъанавии таълим хеле 
беҳтаранд. Технологияҳои нави электронӣ, ба монанди дискҳои интерактивӣ, тахтаҳои 
бюллетени электронӣ ва гиперматнҳои мултимедиявӣ, ки тавассути Интернети ҷаҳонӣ 
дастрасанд, метавонанд на танҳо иштироки фаъоли донишҷӯёнро ба раванди таълим таъмин 
кунанд, балки барои фаъолияти мустақилона имкон фароҳам меоранд. Ҳамҷоякунии садо, 
ҳаракат, тасвир ва матн фазои нави ғайримуқаррарии таълимро фароҳам меорад, ки бо рушди он 

дараҷаи иштироки донишҷӯён ба раванди таълим низ меафзояд 4, с. 95. 
Мушкилоти асосии рушди таълими фосилавӣ эҷоди усулҳо ва технологияҳои нави таълим 

мебошад, ки бояд ба муҳити коммуникатсия ҷавобгӯ  бошанд. Дар ин муҳит далели муҳим он 
аст, ки донишҷӯён на танҳо истеъмолкунандагони ғайрифаъоли иттилоот мебошанд, балки дар 
раванди таълим фаҳмиши худро дар бораи мундариҷаи фанни таълимӣ ба вуҷуд меоранд. 

Амсилаи гузаштаи таълим бояд бо амсилаи нав дар асоси муқаррароти зерин иваз карда 
шавад:  
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- ташаккули қобилияти худомӯзӣ; донишҷӯён дар омӯзиш нақши фаъол доранд; асоси 

фаъолияти таълимӣ ҳамкорӣ мебошад 7, с. 82. 
Фарқи байни таълими анъанавӣ ва таълими фосилавӣ аз шакли дурдасти интерактивии 

мунтазам ва самарабахшро таъминкунанда иборат аст. Таълими фосилавӣ мутобиқи ҳамон 
ҳадафҳо ва мундариҷае, ки таҳсилоти рӯ ба рӯ дорад, сохта шуда бошад ҳам, аммо шаклҳои 
пешниҳоди мавод ва шаклҳои ҳамкории муаллим ва донишҷӯён гуногунанд. Принсипҳои 
дидактикии ташкили таълими фосилавӣ (принсипҳои табиати илмӣ, муттасилӣ ва систематикӣ, 
фаъолият, принсипҳои таълими рушд, аёният, фарқият ва фардигардонии таълим ва ғайра) 
ҳаммонанди таълими рӯзона мебошанд, аммо татбиқи онҳо гуногун аст, ки ин ба хусусиятҳои 
шакли нави таҳсил, имкониятҳои муҳити иттилоотии Интернет, хидматҳои он вобаста аст. 

Ҳамин тариқ, аз як тараф, таҳсилоти фосилавӣ бояд дар низоми умумии таҳсилоти 
муттасил баррасӣ гардад, ҳамзамон пайвастани пайвандҳои инфиродии он бояд ба назар гирифта 
шавад.  

Курсҳои таҳсилоти фосилавӣ маънои банақшагирии бодиққат ва муфассали фаъолияти 
донишҷӯ, ташкили он, баёни возеҳи ҳадафҳои омӯзиш, расонидани маводи зарурии таълимиро 
дорад, ки бояд ҳамкории байни донишҷӯ ва омӯзгорро таъмин кунанд, алоқаи байни донишҷӯ ва 
маводи таълимӣ ва барои омӯзиши гурӯҳӣ имконият фароҳам оранд. Мавҷудияти алоқаи 
пурсамар ба донишҷӯ имкон медиҳад, ки дар бораи дурустии пешрафти худ маълумот гирад. 
Ҳавасмандӣ инчунин ҷузъи муҳимми ҳама гуна курсҳои омӯзиши фосилавӣ мебошад. 

Айни замон, намудҳои маъмултарини таълими фосилавӣ дар асоси телевизиони 
интерактивӣ, шабакаҳои телекоммуникатсионии компютерӣ (минтақавӣ, ҷаҳонӣ), ки вобаста ба 
конфигуратсияҳои истифодашуда имкониятҳои гуногуни дидактикӣ доранд (файлҳои матнӣ, 
технологияҳои мултимедия, видеоконфронсҳо); маҷмӯи технологияи флеш-дискҳо ва Интернет 

амалӣ карда мешаванд 4, с. 36. 
Афзалияти таълими интерактивии телевизионӣ дар он аст, ки он имкон медиҳад тамоси 

мустақими визуалӣ бо аудиторияе, ки дар масофаи гуногун аз муаллим ҷойгир аст, барқарор 
карда шавад. Ҷиҳати манфии он дар он аст, ки бо чунин омӯзиш, дарси тақрибан оддӣ гузаронида 
мешавад, ки ҳам аз рӯи методикаи анъанавӣ ва ҳам бо истифода аз технологияҳои муосири 
педагогӣ сохта мешавад. Ин танҳо ҳангоми намоиш додани усулҳои беназир, таҷрибаҳои 
лабораторӣ, вақте ки муаллимон ва донишҷӯён метавонанд шоҳид ва иштирокчии истифодаи 
донишҳои нав, усулҳои соҳаи худ, технологияҳои нави иттилоотӣ шаванд ва дар муҳокима 
иштирок кунанд, қобили қабул аст. Ин шакли таълими фосилавӣ интерактивӣ буда, онро дар 
системаи таълими муттасил ва тайёр кардани мутахассисон умедбахш ҳисобидан мумкин аст.  

Усули дигари ташкили таълими фосилавӣ истифодаи телекоммуникатсияи компютериро 
дар реҷаи почтаи электронӣ, телеконференсияҳо, манбаъҳои иттилоотии шабакаҳои минтақавӣ 

ва Интернет дар бар мегирад 1, с. 56. Ин усули маъмултарин ва арзонтарини таълими фосилавӣ 
мебошад. Ҳангоми ташкили он истифодаи технологияҳои навтарини телекоммуникатсионӣ 
пешбинӣ шудааст. 

Таълими фосилавӣ, ки бо истифодаи телекоммуникатсияи компютерӣ сурат мегирад, 
дорои шаклҳои зерини таълим мебошад. 

Сессияҳои чат - машғулиятҳои омӯзишӣ, ки бо истифодаи технологияҳои суҳбат 
гузаронида мешаванд,  яъне ҳамаи иштирокчиён ба чат дар як вақт дастрасӣ доранд. Дар доираи 
бисёр муассисаҳои таҳсилоти фосилавӣ мактаби чат мавҷуд аст, ки дар он фаъолияти муаллимон 
ва донишҷӯёни фосилавӣ бо ёрии утоқҳои суҳбат ташкил карда мешавад. 

Синфҳои интернетӣ - дарсҳои фосилавӣ, конфронсҳо, семинарҳо, бозиҳои бизнес, корҳои 
лабораторӣ, семинарҳо ва дигар шаклҳои омӯзиш, ки бо истифода аз имкониятҳои 
телекоммуникатсионӣ ва дигар имкониятҳои Интернет гузаронида мешаванд. Барои веб-синфҳо, 
веб-форумҳои махсуси таълимӣ, як шакли кори корбарон дар мавзӯи мушаххас ё мушкилот бо 
ёрии вурудот дар яке аз сайтҳо бо барномаи мувофиқ насбшуда истифода мешаванд [9]. 

Роҳи сеюм истифодаи флеш-дискро ҳамчун китоби дарсии электронии асосӣ дар бар 
мегирад. Он дорои имкониятҳои бузурги дидактикӣ барои таҳсил дар донишгоҳ ва мактаб, 
инчунин такмили ихтисоси мутахассисон мебошад. Афзалияти флеш-диск дар он аст, ки он 
хосиятҳои интерактивӣ, мултимедия, миқдори зиёди иттилоотро дар бар гирифта, раванди 
таълими фосилавиро хеле беҳтар мекунад. 

Айни замон, мулоқот миёни маъмурияти сомона ва омӯзгорон бо донишҷӯён ба тариқи 

зайл ба роҳ монда шудааст 5, с. 63: 
1. Донишҷуёни шӯъбаи низоми таҳсилоти фосилавӣ тавассути телефон оид ба таҳсил 

хабардор карда намешаванд; 
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2. Ҳамаи эълон ва маълумот дар сомонаи таҳсилоти фосилавӣ ҷойгир карда мешавад; 
3. Барои муроҷиат ба маъмурияти сомона ва омӯзгорон амалиётҳои зеринро иҷро кардан 

лозим аст:  
3.1 Пахши тарафи чапи муш дар болои навиштаҷоти ному насаб; 
3.2 Интихоби ҳамсӯҳбат; 
3.3 Ҷойгир кардани курсҳо дар қисмати «Ҷустуҷӯи иштироккунандагон»; 
3.4 Сабти ному насаби омӯзгор ё донишҷӯ; 
3.5 Интихоби шахси лозима; 

3.6 Дар қисмати навиштани мазмуни мактуб 3, с. 26. 
Ҳамин тавр, ҳар як шахс метавонад дар таҳсилоти фосилавӣ мулоқотро дар миёни омӯзгор-

донишҷӯ ва донишҷӯ  бо донишҷӯ ба роҳ монад. 
Дар таҳсилоти фосилавӣ маҳдудиятҳои синнусолӣ, ҳудудӣ, таълимӣ, касбӣ ва саломатӣ 

вуҷуд надорад.  
Дар байни хоҳишмандоне, ки таҳсил кардан мехоҳанд, якчанд гурӯҳҳо мавҷуданд, ки 

барои онҳо шакли фосилавии таҳсил дар муқоиса бо гурӯҳи анъанавӣ афзалтар аст. 
Аммо дар баробари бартариҳои таълими фосилавӣ, дар ташкили он низ мушкилот ҷой 

доранд. Ҳамин тариқ, самаранокии таълими фосилавӣ бевосита аз он муаллимоне вобаста аст, ки 

бо донишҷӯён дар Интернет кор мебаранд 8, с. 85. Инҳо бояд омӯзгороне бошанд, ки маълумоти 
ҳамагонӣ дошта, дар технологияҳои муосири педагогӣ ва иттилоотӣ моҳир, аз ҷиҳати равонӣ 
барои кор бо донишҷӯён дар муҳити нави шабакавии таълимию маърифатӣ омада бошанд. 
Мутаассифона, дар мамлакати мо чунин мутахассисон тайёр карда намешаванд. 

Мушкилоти дигар ин инфрасохтори дастгирии иттилоотии донишҷӯён дар шабакаҳо 
мебошад. Чигунагии сохт ва таркиби маводи таълимӣ ҳал нашуда боқӣ мемонад. Дар баробари 
ин, масъалаи ташкили шароити дастрасӣ ба курсҳои таҳсилоти фосилавӣ ба миён гузошта 
мешавад. Масъалаи ташкил ва баҳодиҳии дониши донишҷӯёни «фосилавӣ» низ ҳалли худро 
наёфтааст. Барои ҳалли он заминаи меъёрии баҳодиҳии дониши донишҷӯёнро эҷод кардан лозим 
аст. 

Дар рафти таҳқиқот муайян гардид, ки дар Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 
Б. Ғафуров таҳсилоти фосилавӣ дар факултети санъати тасвирӣ ва технология амалӣ гардида, 
донишҷӯёни ихтисоси технология курсҳои 1-3 бо ин усул таълим гирифта истодаанд. 

Хулоса, бояд қайд кард, ки таълими фосилавӣ метавонад марҳалаҳои гуногуни 
синнусолиро дар бар гирад. Воситаи таълимӣ дар таълими фосилавӣ  бояд ҷанбаи муҳимми 
муошират байни иштирокчиёни раванди таълим, машваратҳои ҳатмии омӯзгор бошад. 
Ҳамзамон, муошират байни донишҷӯ ва омӯзгор аз масофаи дур, тавассути технологияҳои 
телекоммуникатсионӣ, компютерӣ ва интернет, инчунин тавассути телевизиони интерактивӣ 
сурат гирад. Самаранокии ҳар як амсилаи баррасишудаи фосилавӣ аз ташкил ва сифати методии 
маводи истифодашуда, инчунин маҳорати муаллимон дар ин раванд вобастагӣ дорад. 
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ХУСУСИЯТ ВА МЕТОДҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ 
 

Мақола ба ташкили раванди таълим бо истифодаи таълими фосилавӣ бахшида шуда, таҳлили 

намудҳо ва амсилаҳои асосии таълими фосилавӣ пешниҳод ва фарқияти таълими фосилавӣ ва анъанавӣ 

нишон дода шудааст. Қайд шудааст, ки самаранокии таълими фосилавӣ тавассути истифодаи 

технологияҳои педагогие, ки дар асоси омӯзиш қарор доранд, муайян карда мешавад. 

Навовариҳо барои ҳар як фаъолияти касбии инсон хосанд ва аз ин рӯ, мавзӯи омӯзиш, таҳлил ва 

татбиқ қарор мегиранд. Инноватсияҳо худ аз худ ба вуҷуд намеоянд, онҳо натиҷаи таҳқиқоти илмӣ, 

таҷрибаи пешқадами педагогии омӯзгорони алоҳида ва тамоми гурӯҳҳо мебошанд. Ин раванд бешуурона 

буда наметавонад, онро идора кардан лозим аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: таълими фосилавӣ, хусусиятҳои таълими фосилавӣ, омӯзиш, технологияҳои 

омехтаи фосилавӣ, шаклҳои ташкилии таълими фосилавӣ, ҳамоҳангсозони таълими фосилавӣ. 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Неъматов Лутфулло Хайруллоевич, номзади илмҳои 

омӯзгорӣ, дотсенти кафедраи технология ва методикаи таълими технологияи ДДХ ба номи академик 

Бобоҷон Ғафуров. Тел.: (+992) 92-715-00-56. 

Таирова Мавлуда Муллоҷоновна, омӯзгори кафедраи технология ва методикаи таълими 

технологияи ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров.  
 

ОСОБЕННОСТИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В СИСТЕМЫ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Статья посвящена организации процесса обучения с применением дистанционной формы обучения, 

дан анализ основных видов и моделей дистанционного обучения, показаны отличия дистанционного 

обучения от традиционного. Показано, что эффективность дистанционного обучения определяется 

использованием педагогических технологий, лежащих в основе обучения.  

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека и 

поэтому становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они 

являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных преподавателей и 

целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. 
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МОҲИЯТИ ПЕДАГОГИИ ФАРҲАНГИ МУОШИРАТИ ОМӮЗГОРОНИ СИНФҲОИ 

ИБТИДОӢ ДАР ТАДҚИҚОТИ ПСИХОЛОГИЮ ПЕДАГОГӢ  
 

Баротова Р. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Моҳияти педагогии фарҳанги муошират аз тарафи мо дар қаринаи падидаи умумии 

фарҳанг ҳамчун омили сохторофари ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа мавриди баррасӣ қарор гирифта, 

таваҷҷуҳу диққат ба ташаккули фарҳанги муоширати кадрҳои омӯзгорӣ дар соҳаи таҳсилоти 

ибтидоӣ равона карда мешавад.  
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Категорияи фарҳанг ҳамчун падида фаҳмида мешавад, дар ғайри ин сурат мафҳуми 

бисёрмаъно ва системавие мебошад, ки ба таври мутлақ тамоми соҳаҳои ҳастии инсонро фаро 

гирифта, пайдоиши он ба истиқрори ҷомеаи инсонӣ хос мебошад. Гуфтаҳои болоро ба назар 

гирифта, қайд кардан ба маврид аст, ки ин падида дар қаринаи ҷанбаҳои мутааддиди донишҳои 

илмӣ, бавежа бар асоси мафҳумҳои мушаххас, ки назари хешро нисбат ба ин категория ташаккул 

медиҳанд, таҳқиқ карда мешавад. Донишҳои муосири илмӣ бештар аз 500 адад таърифҳои 

фарҳангиро дар бар мегиранд.  

Дар улуми психологию педагогӣ фарҳанг дар қаринаи сатҳи муайяни инкишофи иҷтимоъ 

омӯхта шуда, дар масири таҳқиқоти неруҳои эҷодӣ ва қобилиятҳои шахсият, ки инъикоси худро 

дар ташкили гуногуншакли фаъолияти инсон дар ҷараёни бунёди арзишҳои моддӣ ва маънавӣ 

дармеёбад, мавриди баррасӣ қарор мегирад [3, с. 77].  

Ин таърифи фарҳанг мафҳуми васеи онро нишон медиҳад, маъмулан он таърифе, ки ба 

мақсади тавсифи давраҳои муайяни таърихӣ, халқият ва миллатҳо, соҳаҳои махсус ва шаклҳои 

фаъолияти инсон мавриди истифода қарор мегирад. Ҳамчун соҳаи фаъолияти маънавии инсон 

вай дар қолаби бисёр танги махсуси фаҳмиши он ироа гаштааст.  

Дар забони англисӣ калимаи «культура» (фарҳанг) ҳамчуни муродифи мафҳуми customs 

(одат, суннат), beliefs (эътиқод), инчунин ибораи the way of life (роҳи зиндагӣ) фаҳмида мешавад 

[7, с. 53]. 

Дар забони олмонӣ калимаи «кultur» (фарҳанг) дар қаринаи маъниҳои он ҳамчун маҷмӯи 

дастовардҳои маънавӣ, бадеӣ ва эҷодии ҷомеа, ҳамчун баёни сатҳи баланди инкишофи инсон ва 

инсоният; ҳамчун дастовардҳои марҳалаи муайяни иҷтимоию таърихӣ дар шакли фарҳанги 

шарқӣ, фарҳанги давраи Эҳё ва амсоли инҳо, ҳамчун инъикоси фарҳанги рафтори одамон дар 

шакли завқи баланд, борикбинӣ, маданияти сухан ва монанди инҳо муайян карда мешавад [7, с. 

78].  

Ба низом даровардан ва таснифи истилоҳи «фарҳанг» ба мо имкон дод, ки дар тадқиқот 

онро ба таври ҳамаҷониба ҳамчун тасвирӣ, таърихӣ, меъёрӣ, арзишӣ, психологӣ, дар қаринаи 

назарияи таълим, сохторӣ, идеологӣ дифференсатсия (ба ҷузъҳо ҷудо) намоем. Онҳоро ба таври 

нисбатан мушаххас дида баромада, моҳияти асосии онҳоро таҳлил хоҳем кард: 

1. Таърифи тасвирии истилоҳи «фарҳанг» дар тадқиқоти Л.Д. Додихудоева оварда 

шудааст. Номбурда ин мафҳумро ҳамчун маҷмӯи навъҳои гуногунхел ва шаклҳои ҳаёту 

фаъолияти халқи тоҷик ва одоту эътиқодоти вай мавриди баррасӣ қарор додааст. Давраҳои 

мутобиқшавӣ, ба муҳити иҷтимоӣ ва экологӣ вижагиҳои забони тоҷикӣ, низоми одобу ахлоқ, 

мазҳаб, ки дар тӯли қарнҳо шакл гирифтаанд ва дар ҷустуҷӯҳои маънавӣ ва эҷодии халқ инъикос 

ёфтаанд (китобҳо, тасвирҳо ва амсоли инҳо);  

2. Таърифи таърихӣ дар муддати тӯлонӣ, бо ошкор намудани нақши анъана ва мероси 

иҷтимоии халқи тоҷик ҳамчун замина барои давраи муосир шакл гирифтааст. Бо ин мафҳум 

таърифи генетикӣ, ки фарҳангро ҳамчун натиҷаи инкишофи таърихӣ тасдиқ мекунад ва ҳамчун 

«табиати дуюм» ба иллати «фарҳангсозии» табиати атроф, ки шомили ҳамаи чизҳои «ба таври 

сунъӣ» офаридаи инсон мебошад, зич алоқаманд аст. Пас он маҳфуз монда, аз насл ба насл дар 

шакли силоҳ, символҳо, ташкилот, фаъолияти муштарак, андешаҳо, эътиқодот мунтақил 

мегардад; 

3. Таърифи меъёрӣ ин моҳияти қоидаҳои мушаххас ва меъёрҳо, дар чорчӯби дарки фарҳанг 

ҳамчун тарзи ҳаёту фаъолияти фард дар иҷтимои муайяне мебошад;  

4. Таърифи арзишӣ шомили фарҳанги ғании халқи тоҷик: арзишҳои моддӣ ва иҷтимоии 

гурӯҳи одамон, ниҳодҳо, анъанаҳо ва рафтори онҳо мебошад;  

5. Таърифи психологӣ дар асоси тасмими шахсиятҳои мушаххас бо дарназардошти 

донишҳои равоншиносӣ шакл мегирад. Дар ин ҷанба мо фарҳанги халқи тоҷикро ҳамчун воситаи 

вижаи одамон нисбат ба табиати атроф, талаботи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мефаҳмем;  

6. Таърифе, ки бар пояи назарияҳои гуногуни таълим ва шолудаи фарҳанги халқи тоҷик 

асос ёфтааст, ҳамчун рафторе мебошад, ки инсон онро дар ҷараёни таълим ва тарбия ба даст 

меорад.  

7. Таърифи сохторӣ аз тарафи мо дар шакли низоми аломатҳои махсусе, ки ба якдигар ба 

таври зич алоқаманд мебошанд, фаҳмида мешавад. Амсилаи фарҳанг аз ин назар дар шакли 

аломатҳои фарҳангии моддӣ ва ғайримоддӣ, ки дар атрофи талаботи пойгоҳӣ ташкил шудаанд, 

ниҳодҳои гуногуни иҷтимоиро ташкил медиҳад, пешниҳод карда шудааст;  
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8. Таърифҳои идеологии фарҳанг дар чорчӯби ғояҳои гуногуншакл, ки дар байни афрод бо 

ҳаракатҳои махсус раду бадал мешаванд, пешниҳод карда шудааст (калимаҳо, тақлидҳо ва 

амсоли инҳо);  

9. Таърифи символии фарҳанг аз тарафи мо аз нуқтаи назари ташкили падидаҳои гуногун 

(ашёҳои моддӣ, ҳаракатҳо, ғояҳо, эҳсосҳо), ки ҳангоми истифодаи символҳо зоҳир мегардад ва ё 

ба он вобастагӣ дорад, фаҳмида мешавад.  

Ҳамин тариқ, фарҳанг, дар маҷмӯъ, ҳамчун падидаи мураккаби иҷтимоӣ намоён мегардад, 

ки бояд аз мавқеи системанокии он тавсиф карда шавад.  

Дар луғати энсиклопедӣ мафҳуми фарҳанг (аз лотинии cultura) ҳамчун парвариш, тарбия, 

таҳсил, инкишоф, қадрдонӣ, ташкили вижа ва инкишофи ҳаёт ва фаъолияти инсон, ки дар 

маҳсулоти моддӣ ва маънавии фаъолият; дар арзишҳои маънавӣ; дар маҷмӯи муносибатҳои 

одамон нисбат ба табиат дар байни якдигар ва нисбат ба худ инъикос ёфтаанд, пешниҳод шудааст 

[7, с. 56]. 

Вижагии истифодаи истилоҳи «фарҳанг» ба омӯзиши ҷанба дар ҳар як таҳқиқоти мушаххас 

вобастагӣ дорад. Вай бо таваҷҷуҳ ба умқи мазмуни нуқтаи назар дар тадқиқоти гуногуни илмии 

ин падида, ки ба шарҳи гуногуни маъноии он дар қаринаи предмети омӯхташаванда бо тобишҳои 

гуногуни маъноӣ нигаронида шудааст, пешниҳод мегардад. Бахусус, ин ҷиҳат низ ба масъалаи 

истифодаи ин истилоҳ дар ҳар як тадқиқот таъсиргузор мебошад.  

Дар ҷанбаи фарҳангшиносӣ ду равияи тадқиқотӣ ҷудо шуда меистад. Дар фаҳмиши 

аксиологии фарҳанг, ки солҳои 60-уми қарни ХХ пайдо шудааст, вай дар шакли ягонагии 

арзишҳои моддӣ ва маънавии аз тарафи инсон сохташуда пешниҳод гардидааст. Он ба омӯзиши 

соҳаҳои арзишманди фаъолияти фард алоқаманд буда, бо натиҷаи фаъолиятҳои қаблии ӯ ҳамчун 

зинаи мураккаб, муҳим барои сохти муайяни иҷтимоию таърихӣ ва моддии таҳсилот мушаххас 

гардонида шудааст.  

Ба муносибати корӣ нисбат ба фаҳмиши фарҳанг ҳамчун консепсияи дуюми пешбаранда, 

ин фаҳмиш дар шакли тарзи (фарҳангӣ ва ё фарҳангонидашуда) махсуси фаъолияти инсон, 

ҳамчун иҷтимоӣ ва инфиродӣ пешниҳод карда шудааст. Тадқиқоти заминавии ин падида аз 

нуқтаи назари ҷанбаи муҳтавоии он, ҳамчун тарзи зотии ҳастии инсон ва оламофарӣ, яъне қабули 

фаъолияти фарҳангӣ онро ба ҳайси мабдаи моҳиятии таърихи инсоният муаррифӣ мекунанд. Дар 

ин қарина фарҳанг ҳамчун тарз ва технологияи фаъолияте фаҳмида мешавад, ки низомро 

новобаста аз асосҳои биологӣ, ки фаъолнокӣ, ҳавасандӣ, завқмандӣ, барномарезии инсонро дар 

ҷомеа амалӣ менамояд, муаррифӣ мекунад.  

Дар тадқиқоти Е.В. Бондаревская [2, с. 40] муносибати инфиродӣ нисбат ба фаҳмиши 

«фарҳанг» мавриди баррасӣ қарор гирифта, онро ҳамчун муҳите, ки дар рушду нумӯи шахсият 

иштирок мекунад муаррифӣ менамояд. Муносибате, ки пешниҳод карда шудааст, шомили 

мафҳуми ҳамаи зуҳуроти субъективии инсон дар шакли хислат ва сифати алоқаманд бо тавсифи 

андозаи «фарҳангонидашуда»-и иҷтимоъ дар давраи фарҳангию таърихӣ мебошад, моҳияти 

озодӣ, сатҳи таҳсилнокӣ, ахлоқӣ, маърифатии одамон, тарзи қобилиятҳои онҳо нисбат ба рушду 

нумӯи фарҳангӣ муайян карда шудааст. Ҳангоми мавҷуд будани чунин фаҳмиши фарҳанг инсон 

дар инкишофи хеш ҳамчун офаридгори воқеии фарҳанг пешниҳод мегардад [2, с. 5]. 

Дар тадқиқоти Л.Д. Додхудоева ба вазифаҳои фарҳанг, ба такмили донишҳои 

инноватсионӣ, меъёр, арзишҳо, тамоюл ва моҳият, ба андӯхтани онҳо, ҳифз ва паҳну пахши 

(намоиши) донишҳо, арзишҳо таваҷҷуҳ зоҳир карда мешавад. Ҳифзи маънавиёт ҳамчун 

дастгирии пайдарпайи он; иртиботот ҳамчун аломати ҳамкории субъектҳо дар фаъолият ва 

дифференсатсияи он ва ягонагӣ; иҷтимоисозии ҷомеа дар қаринаи ташкили сохтори 

муносибатҳои фарҳангӣ; шакли иловагии иҷтимоисозӣ, ки дар навбати худ мавридҳои зеринро 

муайян мекунад: рекреативӣ ҳамчун функсияи бозӣ, функсияҳои фарҳангӣ, ки ҳаракатҳои худро 

дар соҳаҳои барои вай муайянкардашуда зоҳир мекунад. Бо таваҷҷуҳ ба муносибатҳои 

аксиологӣ, корӣ ва шахсӣ зарур аст, ҷанбаҳои мушаххаси фарҳанг, ки барои мушаххас 

гардонидани категорияи «фарҳанги муоширатӣ»-и омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ба мақсад 

мувофиқ мебошад, ҷудо карда шавад:  

1. Фарҳанги муоширати омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ дар қаринаи арзишҳои маънавӣ, 

ахлоқӣ, идеал ва меъёрҳои онҳо;  

2. Фарҳанги муоширатии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ дар қаринаи донишҳо, маҳорат ва 

малакаҳои онҳо, ки дар фаъолияти касбии онҳо ба ҳайси фаъолияти муоширатӣ зоҳир мегардад; 

3. Фарҳанги муоширатии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ дар қаринаи сифат ва маҳоратҳои 

шахсии онҳо нисбат ба дарки равобити мутақобилаи инсон бо табиат ва иҷтимоъ. 
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Хусусиятҳои ташаккули фарҳанги муоширатии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ дар 

фаъолияти педагогӣ дар сатҳи омодагии касбии онҳо ҷойгузин аст.  

Вазифаи танзимгарии фарҳанги педагогии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ дар қаринаи 

низоми арзишҳои марбут ба интихоби объектҳои мушаххас, ҳолат, талабот, мақсадҳо, ки 

аҳамияти хеле калон барои мавҷудият доранд, сурат мегирад. Эҳсосҳое, ки барои эътироф ва 

афзал пиндоштани як чиз бар чизи дигар фармонравоӣ мекунанд ва кӯшишҳои моро асоснок 

карда, дар шолудаи ин пойгоҳ тарзи рафторе муайян шудааст, ҳамчун арзиш баромад мекунанд. 

Рафтори омӯзгоре, ки ба интихоби меъёрҳо зимни пайдо шудани тасмимҳои алтернативӣ 

алоқаманд мебошад, тавассути арзишҳои он муайян карда мешавад, ки дифференсиатсияи онҳо 

дар буриши тақсимкунии онҳо ва дарк ҳамчун мусбат ва манфӣ, нисбӣ ва мутлақ, субъективӣ ва 

объективӣ сурат мегирад [3, с. 34]. Намуди арзишҳои шахсият дар асоси афзалиятҳои виталӣ, 

иҷтимоӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ, динӣ ва эстетикӣ муайян карда мешаванд [5, с. 72]. 

Донишманди тоҷик, М. Лутфуллозода системаи маорифи Шарқ ва Ғарбро дар чаҳорчӯби 

арзишҳои ахлоқӣ ва маърифатии онҳо таҳлил намуда [6], системаи арзишҳои умумибашарие, ки 

дар кори мо мавриди истифода қарор гирифтаанд, рӯйи кор овардааст.  

Таҳлили бархӯрди аксиологӣ нисбат ба фарҳанг дар асарҳои ӯ нишон медиҳанд, ки 

арзишҳои шахсӣ мутобиқ ба «талаботи нордбони арзишҳо» дар рӯйи шолудаи чунин фаҳмишҳо 

қарор доранд: арзишҳои эҷодӣ, ки фаъолияти кориро дар назар доранд, азсаргузарониҳо, ки 

соҳаи эмотсионалӣ, ишқ ва муносибатҳои педагогиро дар назар доранд [6, с. 79].  

Дар фаҳмиши моҳияти фарҳанги муоширатии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ намудҳои 

нисбатан муҳимми арзишҳое мавҷуд мебошанд, ки талаботи ахлоқӣ ва азсаргузарониҳое, ки дар 

идеалҳои некӣ, гуманистӣ ва муносибати эҷодӣ ба меҳнат мавҷудбударо муайян мекунанд.  

Фаъолияти педагогӣ тавассути салоҳияти касбии субъект муайян карда мешавад. Моҳияти 

фаъолияти педагогӣ дар тадқиқоти донишманди тоҷик С.Н. Алиев, ки ба дониш, маҳорат ва 

малака, тарзҳо ва усулҳои татбиқи онҳо дар фаъолияти педагогӣ таваҷҷуҳ зоҳир кардааст, 

кушода мешаванд. Дар бораи муҳиммияти муошират, инкишоф (худинкишофдиҳӣ)-и шахсият 

дар бастари ба ҳам мувофиқ омадани мавзуни донишҳо дар амал, таълими технологияи 

инноватсионӣ шомили малакаю маҳорати (фарҳанг)-и муоширати педагогиро фаромӯш кардан 

лозим нест [1, с. 81]. 

Натиҷаҳои таҷрибаи педагогӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки дар баробари арзишҳои номбаршудаи 

фарҳанги иртибототии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ бояд донишҳои меъёр ва қоидаҳои 

муоширати педагогӣ, инчунин тасаввурот дар бораи сохтор, моҳият ва вазифаҳои фарҳанги 

иртибототиро аз худ карда бошанд.  
Тавсифи сухани шахсият, ҳамчун барандаи фарҳанг аз рӯи унсурҳои дохилӣ (ахлоқӣ) ва 

берунӣ (рафторӣ) муайян карда мешавад. Дар маҷмӯъ, рафторҳои ахлоқии шахсият мафҳумҳоеро 
ифода мекунанд, ки шахсиятро ташаккул медиҳад, чунки ахлоқе, ки шахсиятро ташаккул дода 
принсипи пойгоҳиро ташкил медиҳад, аз мазмуни «МАН»-и ӯ ҷудонопазир мебошад.  

«Маданияти рафтор ба ташаккули сифатҳои гуногунхеле, ки дар байни онҳо рафторҳои 
муҳимми иҷтимоии ҳамарӯзаи шахсият дар қаринаи меъёрҳои ахлоқӣ, этикӣ ва маданияти 
эстетикӣ бо ҳам алоқаманд мебошанд, мусоидат мекунад. Дар сатҳи берунии фарҳанг, вай дар 
шакли муназзими фаъолият ва рафтори инсон, дар сатҳи дохилӣ бошад, ҳамчун имконоти 
инфиродӣ зоҳир мегардад» [4, с. 63].  

Яке аз ҷанбаҳои фарҳанги рафтори шахсият ин фарҳанги нутқ – ҳамчунин аз худ кардани 
меъёри шифоҳӣ ва катбии забони адабӣ (тарзи талаффуз, зада, грамматика, истифодаи калимаҳо) 
мебошад. Маҳорати истифодаи воситаҳои ифоданоки нутқ дар шароитҳои гуногуни муошират 
мутобиқ ба мақсад ва мазмуни нутқ, фарҳанги нутқи омӯзгорони синфҳои ибтидоиро муайян 
мекунад [5, с. 77]. 

Дар қаринаи тадқиқоти хеш, мо фарҳангро ҳамчун маҷмӯи унсурҳое, ки шомили ҷанбаҳои 
арзишӣ, корӣ ва шахсиятии фарҳанги омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ, ки таърифи ягона ва умумӣ 
надорад, пешниҳод мекунем. Дар айни ҳол он дар самтҳои гуногуни ҳаёти инсонӣ, ки дар 
ягонагии ҷудонопазир бо фарҳанги муоширати педагогӣ қарор дорад, зоҳир мегардад. Пас дар 
баробари ошкор кардани ҷанбаҳои назариявии мафҳум, таҳлил ва таносуби истилоҳҳои 
«муошират» ва «иртибот» дар тадқиқоти муҳимми илмҳои педагогию психологӣ зарур мебошад. 
Таърифи мафҳумҳои зеринро ба таври муфассал дида мебароем.  

Истилоҳи «коммуникатсия» (иртиботот) умумияти алоқа ва муоширатро дар шароити 
муосир аз мавқеъҳои зерин дида мебароем: роҳҳои иттилоот, шаклҳои алоқа, амалҳои муошират, 
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хабар расонидан. Дар соҳаҳои гуногуни ҳаёту фаъолияти инсон, ки дар ҷараёни сиркулятсияи 
(гардиш, тобхӯрӣ)-и иттилоот сурат мегирад, мавриди истифода қарор дода мешавад. 
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МОҲИЯТИ ПЕДАГОГИИ ФАРҲАНГИ МУОШИРАТИ ОМӮЗГОРОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 

ДАР ТАДҚИҚОТИ ПСИХОЛОГИЮ ПЕДАГОГӢ 
 

Дар ин мақола муаллиф фарҳанги омӯзгориро аз мавқеи фарҳанги коммуникатсионӣ (иртибототӣ) 
ҳамчун қисмати таркибии он мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Ҳардуи онҳо ҳамчун ҷараёни эҷоди 
муштарак аз тавлиди арзишҳо дар соҳаи маишӣ ва ҳаёту фаъолияти афрод, дар соҳаи тарбиявӣ иборат 
мебошад. Чунин ҳолат дар алоқаи афзалияти ҷанбаҳои арзишию кории фарҳанг бар ҷанбаи шахсиятӣ дар 
амсилаи камомӯхташудаи фарҳанги иртибототӣ ва унсурҳои таркибдиҳандаи идеали он, минҷумла, 
амсилаи сохторӣ-функсионалӣ дар фаъолияти касбии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ инъикоси худро 
ёфтааст. 

Муаллиф чунин меҳисобад, ки омӯзгор вазифаи муҳимми такшилотчигӣ ва идоракунии ҷараёни 
педагогиро дар муоширати иртибототӣ иҷро мекунад. Дар чунин ҳолат муошират ҳамчун системаи 
тадбирҳое фаҳмида мешавад, ки ба ҳамкории омӯзгор бо тарбиятгирандагон равона карда шудааст, ки 
мазмуни он аз мубодилаи иттилоотӣ ҷиҳати дарки асосҳои шахсии хонандагон дар чаҳорчӯби таъсири 
тарбиявӣ муайян карда мешавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: моҳияти педагогии фарҳанги иртибототӣ, омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ, 
тадқиқоти психологию педагогӣ, фаъолияти касбӣ.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
  

В данной статье автор рассматривает педагогическую культуру с позиций коммуникативной 
культуры как её составляющей. Обе они рассматриваются как процесс сотворчества, заключающегося в 
совместном продуцировании ценностей в сфере быта и жизнедеятельности индивидов, в сфере 
воспитательных организаций. Данное положение нашло своё отражение в связи с преобладанием 
ценностностного и деятельностного аспектов культуры над личностным в мало изученности целостной 
модели коммуникативной культуры и составляющих компонентах её идеала, в частности, её структурно-
функциональной модели в профессиональной деятельности учителя начальных классов. 

Автор статьи считает, что учитель выполняет важную функцию организатора и управляющего 
педагогическим процессом в коммуникативном общении. И в этом случае общение понимается как 
система мер, направленных на взаимодействие педагога и воспитуемых, содержание которого 
определяется взаимным обменом информацией, направленного на познание личностных основ, учащихся 
в рамках воспитательного воздействия.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая сущность, коммуникативная культура, учителя начальных 

классов, психолого-педагогические исследования, профессиональная деятельность. 
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PEDAGOGICAL ESSENCE OF COMMUNICATIVE CULTURE OF ELEMENTARY TEACHERS IN 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL RESEARCH 
  

In this article, the author examines pedagogical culture from the standpoint of communicative culture as its 

component. Both of them are considered as a process of co-creation, which consists in the joint production of 

values in the sphere of everyday life and vital activity of individuals, in the sphere of educational organizations. 

This position was reflected in connection with the predominance of the value and activity aspects of culture over 

the personal in the poorly studied integral model of communicative culture and the constituent components of its 

ideal, in particular, its structural and functional model in the professional activity of a primary school teacher. 



111 

 

The author of the article believes that the teacher performs an important function of organizer and manager 

of the pedagogical process in communicative communication. And in this case, communication is understood as a 

system of measures aimed at the interaction of the teacher and the educated, the content of which is determined by 

the mutual exchange of information aimed at learning the personal foundations of students within the framework 

of educational influence. 

KEY WORDS: pedagogical essence, communicative culture, primary school teachers, psychological and 

pedagogical research, professional activity. 
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РОБИТАЮ МУОШИРАТ ҲАМЧУН СИФАТИ КАСБИИ ОМӮЗГОРОНИ  

СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Атабаева Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар шароити рушди босуръати ҷомеаи муосири дунё ва равандҳои ҷаҳонишавӣ 

васеъшавии алоқаҳои байналмилалӣ, ҳамкории мамлакатҳои гуногун, халқҳо ва фарҳангҳои 

онҳо ба мушоҳида мерасад. Ин раванд ҳамаи соҳаҳои ҳаёту фаъолияти иҷтимоию иқтисодии 

ҷомеаро фаро мегирад. Амалан, ҳамаи гурӯҳҳои этникӣ дар зери таъсири равандҳои 

ҷаҳонишавии рушди тамаддуни ҷаҳонӣ инкишоф ёфта истодаанд. Он чиз муҳим аст, ки ин 

равандҳо зуҳури хешро дар рушди босуботи ҳамкориҳои фарҳангӣ дар байни ниҳодҳои давлатӣ, 

гурӯҳҳо ва ҳаракатҳои иҷтимоӣ ва фардҳои ҷудогонаи фарҳанг пайдо мекунанд.  

Бо таваҷҷуҳ ба тавсеаи ҳамкории фарҳангҳо ва халқҳо масъалаи гуногунии фарҳангӣ ва 

ҳувият ва ё ба худ хос будани ин ё он миллат масъалаи мубрам мегардад. Ин равандҳо зуҳури 

хешро дар ҳаёти фарҳангии Тоҷикистони муосир низ пайдо мекунанд.  

Қавму миллиятҳое, ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, аз ҳар вақта дида, кӯшиш 

мекунанд, ки симои фарҳангӣ ва миллии худро ҳифз намоянд.  

Одамон дар ҳамкории доимӣ бо намояндагони фарҳангҳои дигар қарор доранд ва 

иштирокчиёни бевоситаи навъҳои гуногуни алоқаҳои байнифарҳангӣ шуда, аксаран ба иллати 

вижагии миллии хеш аз якдигар фарқ мекунанд. Тафовутҳои фарҳангӣ, ки дар забонҳои миллӣ, 

таомҳои миллӣ, либос, меъёрҳои рафтори иҷтимоӣ зоҳир мегарданд, қоидатан хеле назаррас 

мебошанд ва ба алоқаҳои бисёр наздику зич монеа мешаванд, сарфи назар аз он ки онҳо дар ин 

раванд фақат масъалаҳои субъективӣ мебошанду халос. Монеаи асосӣ дар роҳи ҳалли 

бомуваффақияти масъалаи ҳамкории байнимиллатҳо ва алоқаҳо қабулу дарки фарҳангҳои 

«бегона» дар чаҳорчӯби фақат фарҳанги хеш, ки қоидатан дарк ва қабули фарҳангҳои дигарро 

маҳдуд мекунад, мебошад. Дар робита ба ин, метавон тасдиқ кард, ки зарурат барои омӯзиши 

муоширати самаранок лозим аст, чунки ин гуна муошират худ ба худ ба вуҷуд омада 

наметавонад.  

Ташаббускорони омӯзиш ва таълими муошират дар илмҳои педагогӣ ва низоми маориф 

омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ буданд, ки аввалин шуда дарк карданд, ки донистани фақат як 

забони тоҷикӣ (давлатӣ) барои муоширати самаранок бо намояндагони фарҳангҳои дигар, ки дар 

қаламрави Тоҷикистон зиндагонӣ мекунанд, кофӣ нест.   

Таҷрибаи забономӯзии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ошкор кард, ки дар таълими забонҳои русӣ ва англисӣ ҳатто ҳангоми омӯзиши амиқи 

онҳо, нофаҳмӣ ва мушкилот ҳангоми аз худ кардани арзишҳои фарҳангии ин халқҳо ба мушоҳида 

мерасад. 

Робитаю муошират ҳамчун самт дар марзи системаи педагогӣ ва методӣ ташаккул ёфта, аз 

зарурати объективӣ ба рушди малака ва маҳорати нутқи хонандагон ҳангоми омӯзиши забонҳои 

хориҷӣ бо истифодаи воситаҳои аудиовизуалии таълим сарчашма мегирад. Дар марҳалаи 

муосири таҳсилот дар қаринаи воқеияти муосир равияи мувофиқат накардани методҳои 

анъанавии таълим бо мақсади нави таълим ба мушоҳида мерасад [2, с. 43]. «Агар мо бихоҳем, ки 

хонандагон дар зинаи аввали таълим суҳбат карданро ба ягон забон тавассути ягон воситае ёд 

бигиранд, пас барои ин кор муошират лозим аст. Яъне, қабл аз ҳама, забон дар муошират омӯхта 

мешавад ва ин роҳест, ки мо ҳар чи зудтар ба ҳадаф мерасем. Ба таври дигар гӯем, моро лозим 

аст, ки забономӯзии хешро дар шакли муошират роҳандозӣ кунем» [2, с. 77].  

Шароитҳои ташкилӣ ва педагогии таълим дар асоси муошират ба ошкор намудани 

истифодаи функсионалии донишҳо, қоида-дастуруламалҳо ҳангоми иҷрои супоришу вазифаҳо 

аз тарафи хонандагон, ки марҳала ба марҳала ба муошират мегузаранд, яъне на ба таври пурра, 
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балки фақат ба ҳамон андозае, ки профилактикаи иштибоҳот ва тарзи аз худ кардани маводро 

мусоидат мекунад, алоқаманд мебошад [1, с. 67]. 

Дар фарҳанги фишурдаи психологӣ таърифи робитаю муошират чунин шарҳ дода шудааст: 

«Созмондеҳӣ ва самти муайяни машғулиятҳо доир ба забон, ки дар он ҷо мақсади таълим аз 

зовияи таъмини ҳадди аксари раванди таълим ба раванди воқеияти муошират дар буриши забони 

омӯхташаванда дар ҳама ва ё як навъи фаъолияти нутқ ва дар соҳаҳои гуногуни муошират, 

шомили маишӣ, таълимӣ, касбӣ, иҷтимоию фарҳангӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст» [3, с. 

40].   

Робитаю муоширатро метавон ба ҳайси дастури марказӣ ба фаъолияти таълимӣ, ки тамоми 

маводи таълимӣ ва ҳар як машғулияти дарсӣ ҷиҳати дар хонандагон ҳосил намудани маҳорати 

истифодаи донишу, малака ва маҳорати азбаркарда дар ҷараёни муоширати табиӣ ба забони 

хориҷӣ равона карда шуда аст, мавриди истифода қарор дод.  

Дар байни иштирокчиёни муошират муносибатҳои мутақобилаи шахсии мушаххас ба 

мушоҳида мерасад, ки зимни онҳо барои баъзеҳо вазъияти муайяни талабот ба алоқа, ки ба 

ҷанбаҳои гуногуни ҳаёт ва фаъолияти хонандагони синфҳои ибтидоӣ марбут мебошад, пайдо 

мешавад.  Ин чиз аксаран дар шакли талабот ба чизи муайяне зоҳир мегардад, ки дар ин маврид 

муошират ба фаъолияти кумакрасон барои татбиқи мақсадҳои дарпешгузошташуда мубаддал 

мегардад. Набояд фаромӯш кард, ки муошират метавонад, фаъолияти мустақилона бошад. Он 

вақт, вай фақат чун муошират, ҳамчун талаботи бевоситаи хонандагон баромад мекунад.  

Робитаҳои дуҷонибаи шахсии хонандагон дар дилхоҳ зоҳиршавӣ – мавзӯи муоширате 

мебошад, ки талаботи онҳоро ба муошират амалӣ намуда, сабаби фаъолияти он гардад. Натиҷаи 

муошират ин зоҳиршавии тағйирот дар муносибатҳои мутақобила мебошад. Ҷараёни таълимро 

бояд дар шароитҳои мушаххас, бевосита дар чунин шароитҳо роҳандозӣ кардан лозим аст. Аз ин 

рӯ, бо ин мақсад робитаю муошират лозим аст, ки дар мавридҳои зерин зоҳир мегардад:  

Аввалан, ҳангоми робитаю муошират, метавон фардияти ҳар як касро ба назар гирифт, 

чунки ҳар як хонанда фарқиятҳое дорад, ки ба худи ӯ ва табиати ӯ хос мебошанд, дар асоси онҳо 

иҷроиши фаъолияти таълимӣ ва нутқи ӯро характернок мегардонанд ва инҳо хислатҳои шахсии 

ӯро муайян мекунанд. Ба назар гирифтани хислатҳои дар боло зикршуда, фақат дар чаҳорчӯби 

таълими робитаю муошират имконпазир мебошад, чунки бидуни такя кардан ба хусусиятҳои 

инфиродӣ шароитҳои самаранок барои муошират дар шакли мотиватсияҳои муоширатӣ, 

таъмини суханронии мақсаднок, равобити шаклгирифта ва амсоли инҳо аз имкон берун аст.  

Сониян, ҳангоми робитаю муошират самти нутқии ҷараёни таълим, ки аз ошкор намудани 

роҳҳои амалан аз худ кардани забон ҳамчун воситаи муошират, ки дар масири истифодаи амалии 

забони модарӣ қарор дорад, муайян карда мешавад.  

Солисан, ҳангоми робитаю муошират вазифаи таълим муайян карда мешавад, ки 

методикаи корро дар соҳаи аз худ кардани лексика ва грамматикаи забон мушаххас мегардонад. 

Мисолҳои кофие мавҷуданд, ки таълимгирандагон сарфи назар аз доштани захираи луғавӣ 

андешаи худро озодона баён карда наметавонанд. Омӯзиши стратегияи таълим сабабҳои ин 

равандро ошкор мекунад, ки зимни он дар оғоз калима меомӯзанд, захираи луғавии хешро ғанӣ 

мегардонанд, сипас шаклҳои грамматикии калимаҳои навро меомӯзанд, ин қолабҳоро дар 

алоҳидагӣ омӯхта, пас аз он онҳоро дар суханронии хеш мавриди истифода қарор медиҳанд. 

Натиҷаи ин ҷараёни омӯзиш чунин мешавад, ки калимаҳо ва шаклҳои грамматикӣ дар хориҷ аз 

нутқ амал мекунанд, яъне онҳо ҳанӯз нутқ ҳисобида намешаванд. Дар ин ҳолат шароитҳои 

ташкилию педагогии таълими робитаю муошират, ки истифодаи функсионалии донишҳо, 

қоидаҳо-дастуруламалҳо ба таълимгирандагон марҳала ба марҳала ба хотири канор рафтан аз 

иштибоҳот ва аз худ кардани мавод пешниҳод мегарданд, дар назар гирифта намешавад.  

Чаҳорум, ҳангоми робитаю муошират таълими вобаст ба вазъият дар назар дошта мешавад. 

Зарурати таълими вобаста ба вазъият имрӯзҳо масъалаи баҳсбарангез аст. Мутобиқ ба фаҳмиши 

мо вобаста ба вазъият баррасии дилхоҳ ибора дар контекст муносибати дуҷонибаи 

муошираткунандагонро дар ҷараёни фаъолияти онҳо дар назар дорад.   

Панҷум, ҳангоми робитаю муошират таҷдиди раванди таълим, ки дар унсурҳои 

гуногунхели дарсҳо зоҳир мегардад, ба мушоҳида мерасад. Ин чиз шомили ҳолатҳои гуногуни 

нутқ дар шакли маводи нави дарсӣ, такмили ташкили дарсҳои муосир бо ворид намудани 

усулҳои инноватсионӣ ва воситаҳо дар таълим мебошад. Стратегияи таълим бо навгонии худ 

характернок мебошад, яъне ҳамон маводи таълимӣ ду маротиба барои ин ё он мақсад мавриди 

истифода қарор намегирад. Пас таҷдиди мавод ба таври доимӣ сурат мегирад, дар ниҳояти кор 

ба таври кӯр-кӯрона аз худ кардани маводи дарсӣ, ки яке аз мушкилоти аслии таълим буд, сарфи 
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назар мешавад. Фақат тавассути муоширати шахсӣ ва мутолиаи китоб шахс суханвар шуда, ба 

мероси гаронбаҳо ва арзишҳои маънавии халқу миллиятҳои дигар шинос шуда метавонад [6, с. 

43]. 

Тадқиқот нишон медиҳанд, ки робитаю муошират ба ягонагии раванди шиносоӣ, тамрин 

ва таҷрибаи сухангӯӣ алоқаманд мебошад. Вай ба аз худ кардани забони (тоҷикӣ) модарӣ ҳамчун 

воситаи муошират равона карда шудааст, ки зимни он нақши вижа ба вазъиятҳои проблемавӣ, 

фаъолгардонии фаъолияти фикрӣ, ташаккули малакаю маҳоратҳои нутқ ҷудо карда шудааст.  

Қайд кардан муҳим аст, ки бавежа робитаю муошират – унсури муҳимми гурӯҳи калони 

сифатҳои касбии арзишманди омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ буда, барои такмили 

фаъолияти гуногуни педагогӣ зарур мебошанд. Вай шомили унсурҳои гуногуни муошират, 

ҳолатҳои экспрессивӣ, рушди нутқ, талаффузи дуруст, мантиқи баёни фикр, аз бар кардани 

муомилаи педагогӣ, қобилияти «хондан»-и ҳолати рӯҳии таълимгиранда аз симои ӯ, мимика, 

имову ишора, ҳолат, роҳгардӣ ва монанди инҳо мебошад. 

Мақсади асосии таълим дар мактаб ба тарбияи шахсият, ки қодир ба тамоюл доштан ба 

муоширати байнифарҳангӣ дорад, алоқаманд мебошад. Бахусус роҳандозии амсилае, ки дар он 

омӯзгор намояндаи фарҳанги дигар мебошад, хеле самаранок хоҳад буд. Дар айни ҳол, нутқи 

омӯзгор бояд хеле табиӣ, эмотсионалӣ ва наздик ба нутқи соҳибони забон бошад ва дар навбати 

худ фардияти худро аз даст надиҳад, он гоҳ вай ба мақсад наздик хоҳад буд.  

  Тадқиқот ва таҷрибаи педагогӣ нишон медиҳад, ки робитаю муошират дар рафтори 

омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ сифати шахсӣ буда, дар муносибати онҳо бо хонандагон барои 

инкишофи маҳоратҳои нутқӣ, дониш ва малакаҳои онҳо зоҳир мегардад.  

Хусусияти муҳим дар омодагии касбии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ омодагии 

назариявии онҳо дар соҳаи технологияҳои иртибототӣ, шомили дарку фаҳмҳои байниякдигарӣ, 

қонунҳои мантиқ, далеловарӣ, этикети касбӣ ва суханварӣ мебошанд.  
Барои ташкили самараноки ҷараёни таълим доир ба рушд ва такмили маҳорат ва малакаҳои 

муайяни коммуникативӣ, омӯзиши сарчашмаҳои назариявӣ, ки хусусиятҳои мафҳумҳои зерин: 
коммуникатсия, рафтори коммуникативӣ ва салоҳияти коммуникативиро муайян мекунанд, ба 
мақсад мувофиқ мебошад. Масалан, дар адабиёти илмию педагогӣ мафҳуми «салоҳияти 
коммуникативии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ба дараҷаи мавҷуд будани меъёрҳои муайяни 
муошират, рафтор дар ҳамкорӣ бо хонандагон баробар дониста мешавад». Дар ин ҷанба 
салоҳияти коммуникативии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ, ба монанди аз худ кардани улгуҳои 
иҷтимоию психологӣ, стандартҳои давлатӣ, рафторҳои қолабӣ, дараҷаи мавҷуд будани 
«техника»-и муошират фаҳмида мешавад. Методикаи робитаю муошират амалан аз худ кардани 
малака ва маҳоратҳоро дар соҳаи техникаи муошират, қоидаҳои меҳрубонӣ, меъёрҳои рафтор ва 
амсоли инҳо ва дар баробари донишҳо доир ба забони модарӣ дар назар дорад» [5, с. 77]. 

Таҳлили адабиёти илмӣ-педагогӣ нишон дод, ки воситае, ки ба тамоми ҷараёни комили 
таълим нуфуз пайдо мекунад, ин тамоюли ба робитаю муошират нигаронидашудаи омӯзгорони 
синфҳои ибтидоӣ мебошад.  Дар ин маврид ҳам, бо таваҷҷуҳ ба дарки сохтори фаъолиятҳои 
забонӣ ва нутқӣ, мақсадҳо, тарзҳои муваффақ шудан ба дастовардҳо ва натиҷаҳои фаъолияти 
таълимӣ, донишҷӯ ба субъекти ҷараёни таълим табдил меёбад.  

Дар навбати худ, ташкили ҷараёни таълим дар мактаби муосир аз омӯзгорони синфҳои 
ибтидоӣ мазмуни нав бо татбиқи усулҳои инноватсионӣ ва методҳои таълимро талаб мекунад. 
Робитаю муошират бахши ҷудонопазири ҷараёни таълим буда, қабл аз ҳама, ба омодагии 
психологии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ ва боварнокии онҳо ба самаранокии ин самт, 
ки маҳсулнокии он ба таври пурра ба маҳорати касбии омӯзгор вобастагӣ дорад, асос ёфтааст.  

Муҳаққиқони тоҷик чунин меҳисобанд, ки фарҳанги муошират ҳамчун яке аз бахшҳои 
ташкилдиҳандаи фарҳанги педагогӣ ба хусусиятҳои касбӣ ва шахсии омӯзгор вобаста мебошад, 
ки ба субъекти дигар равона карда шудааст ва дар фаъолиятҳои нутқ (хониш, талаффуз, 
суханронӣ ва навиштан) ва муошират дар мактаб зоҳир мегардад. Аз ин мавқеъ мафҳуми 
«фарҳанги педагогӣ» аз тарафи мо ҳамчун асосу поя дар ҷараёни ташаккули фарҳанги муошират 
дар омодагии касбии омӯзгорони синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор мегирад.   

Ҳамин тариқ, фарҳанги муошират дар омодагии касбии омӯзгорони синфҳои ибтидоии 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмӯи меъёрҳо, тарзҳо ва 
шаклҳои ҳамкории амсилаҳои мукаммал ва рафторҳои арзишмандро пешниҳод мекунад. Низоми 
маҳакҳо ва тасаввуроти шахсӣ ҳамчун унсури фарҳанги муошират дар ҷараёни ҳамкорӣ бо дигар 
субъектҳо ироа мегардад.  
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РОБИТАЮ МУОШИРАТ ҲАМЧУН СИФАТҲОИ КАСБИИ ОМӮЗГОРОНИ  

СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Дар ин мақола муаллиф қобилиятҳои муоширатии омӯзгорони синфҳои ибтидоиро мавриди баррасӣ 
қарор додааст. Дар шароитҳои вазъияти иҷтимоӣ-маърифатӣ ва ҳолати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумии ҷумҳурии мо омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоиро аз бар намудани маҳоратҳои муоширатӣ ба 
мақсади такмили ҷараёни ҳамкорӣ бо хонандагон ҳамчун нишондиҳандаҳои татбиқи идеяҳои гуманистии 
таҳсилот лозим мебошад. Ҳунари муошират – хислати муҳимми касбии омӯзгор буда, дар ин ҷо воситаи 
асосии татбиқи он дар ҷараёни таълиму тарбия муошират мебошад. Самаранокии кори омӯзгор ба 
қобилияти муоширатии ӯ вобаста аст.  

Муаллифи мақола чунин меҳисобад, ки дар марҳалаи муосир дар шароити дигаргуниҳои назарраси 
ҷомеаи демократӣ ва технологияҳои инноватсионӣ дар соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
модернизатсияи система, яъне такмили методҳо ва шаклҳои таълим, ба инкишофи эҷодии шахсияти 
фикркунанда ва аз назари интеллектуалӣ инкишофёфта, равона карда шудааст, ки ташаккули он барои 
зинаи аввали таълим хеле муҳим мебошад. Бахусус, талабот нисбат ба муоширати корӣ меафзояд, чунки 
тарзи муоширати авторитарии солҳои қаблӣ дар соҳаи маориф ва идоракунии давлатӣ дар шароитҳои нав 
аҳамияти худро аз даст медиҳад.  

КАЛИДВОЖАҲО: робитаю муошират, омӯзгори синфҳои ибтидоӣ, иртиботот, муошират, 
фарҳанги робитаю муошират, сифатҳои касбӣ.  
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КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ  
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

В данной статье автор рассматривает коммуникативные способности учителя начальных классов. В 
условиях современной социально-образовательной ситуации и состояния общеобразовательных 
учреждений нашей республики будущему учителю начальных классов необходимо владеть 
коммуникативными способностями в целях совершенствования процесса взаимодействия с учащимися 
как показателей реализации гуманистической идеи образования. Искусство общения - важнейшая 
профессиональная черта учителя, и здесь основным реализующим его средством в процессе обучения и 
воспитания является коммуникация. От коммуникативных способностей учителя зависит эффективность 
его работы.  

Автор статьи считает, что на современном этапе в условиях существенных преобразований 
демократического общества и инновационных технологий в сфере образования Республики Таджикистан 
происходит модернизация системы, то есть совершенствование методов и форм обучения, направленных 
на развитие творческо мыслящей, интеллектуально развитой личности, формирование которой важно 
начать уже на начальной ступени обучения. Особенно возрастают требования к деловому общению, ибо 
авторитарный способ общения прошлых лет в учреждениях сферы образования и государственного 
управления теряет свою значимость в новых условиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникабельность, учитель, начальных классы, коммуникация, 
общения, коммуникативная культура, профессиональные качества. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Атабаева Хикоят, преподаватель кафедры педагогики и психологии 
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 COMMUNICABILITY AS A PROFESSIONAL PERSONAL QUALITY ELEMENTARY TEACHERS 
 

In this article, the author examines the communication skills of a primary school teacher. In the context of 

the modern socio-educational situation and the state of educational institutions of our republic, the future primary 

school teacher needs to have communication skills in order to improve the process of interaction with students as 

indicators of the implementation of the humanistic idea of education. The art of communication is the most 

important professional trait of a teacher, and here the main means of realizing it in the process of teaching and 

upbringing is communication. The effectiveness of the teacher's work depends on the teacher's communication 

skills. 
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The author of the article believes that at the present stage, in the context of significant transformations of a 
democratic society and innovative technologies in the field of education of the Republic of Tajikistan, the system 
is being modernized, that is, the methods and forms of education are being improved, aimed at the development 
of a creative thinking, intellectually developed personality, the formation of which is important to start already at 
the initial stage of training. The requirements for business communication are especially growing, for the 
authoritarian method of communication of the past years in educational and public administration institutions is 
losing its significance in the new conditions. 

KEY WORDS: communication skills, teacher, primary grades, communication, communication, 
communicative culture, professional qualities. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Алимухамедов М.Р.  
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 

 

Современное образование требует изменений в содержании компетентностного подхода в 
образовании, подготовке и использовании в разных жизненных ситуациях. А также, требуется 
формирование умения обосновывать и опровергать результатов исследований, высказывать 
суждения и выводы. 

Всемирные изменения привели к необходимости модернизации социальных институтов, и 
такие изменения коснулись, в первую очередь, систему образования. А как известно, система 
образования напрямую связана с экономическими процессами через подготовку 
производительных сил, а такое положение объясняется несколькими причинами, связанными с 
современным взглядом на систему образования: 

- опасность потери кадра (профессионала, специалиста) как уникального субъекта системы 
образования, который имеет право выбрать свою судьбу, диалектические связи со свободой и 
влияние на развитие других субъектов образования; 

- препятствие для усвоения больших потоков информации в обществе; 
- в достижении успехов соперничать с другими субъектами образования наряду со 

стремлением к равенству с их возможностями. 
Во всем мире для современного образования значимой является тенденция к усилению 

субъективного опыта преподавателя, развитие его творчества с ответственностью за результаты 
своих действий. 

Современное общество требует от квалифицированного современного специалиста иметь 
ряд достоинств: 

- высокую культуру; 
- глубокую нравственность системы ценностей и убеждений; 
- заинтересованность в результатах своего труда; 
- способность к инновационной деятельности; 
- самообразование и самосовершенствование; 
- профессиональная активность. 
По этой причине, одним из основных задач является формирование профессионально-

компетентного развитого специалиста. 
Компетентностный подход – это владение компетенциями, какими способами 

деятельности овладел, что может делать и к чему готов. 
Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем высшего образования 

стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования [7]. 
Реформы системы образования, проводимые в странах Средней Азии в рамках 

«Болонского процесса», в своей концептуальной основе направлены на то, чтобы построить 
систему образования, аналогичную системам образования стран Европы. 

Болонский процесс – это движение от общности действий – к единым действиям. Одной 
из основных целей Болонского процесса является: «содействие мобильности путём преодоления 
препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения», чтобы уровни высшего 
образования во всех странах были максимально сходными, а выдаваемые по результатам 
обучения научные степени – наиболее прозрачными и легко сопоставимыми. Это, в свою 
очередь, напрямую связано с введением в вузах системы перезачёта кредитов и модульной 
системы обучения [7]. 

В Болонском процессе выделяются три направления: интернационализация, глобализация 
и европеизация. Интернационализация относится к внутренним и межнациональным 
отношениям между ВУЗ-ми, преподавателями и студентами. Глобализация находится за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_(%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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национальными границами и национальными требованиями к образованию. Глобализация 
измеряется на основе экономических, политических, культурных и технологических аспектов. 
Европеизация образования составляет внутреннюю политику, душу Болонских реформ. 

Эксперты разных стран усматривают в Болонском процессе позитивный потенциал 
образования без границ. Некоторые ветки, формы высшего образования наблюдаются в системе 
современного образования: 

- интернет-программы – учебные дисциплины и уроки посредством глобальной сети 
Интернет, которая в свою очередь дает возможность учиться и получить образование вне 
зависимости от положения университета и преподавателя; 

- концепция права голоса - предоставление образовательных услуг за плату или долю 
прибыли, образование на дому, предоставление личного интеренет-кабинета; 

- университетские образовательные программы с привлекательным международным 
академическим имиджем. 

Болонский процесс – континентальный проект, совмещающий в себе динамизм адаптации 
высшего образования с его приверженностью к концепциям общественного блага и 
общественной ответственности. 

В каждой стране существуют свои традиции и законы системы образования. В связи с 
этим, необходимо сохраняя свои национальные ценности и традиции, ознакомится с проблемами 
ведущих стран и наращивать профессионализм. 
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ИСЛОҲОТИ ЗАМОНАВӢ ДАР НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ 
 

Дар ин мақола дар бораи таъсири азнавсозии низоми маорифи мамлакатҳои ғарб маълумот 
пешниҳод шуда, мисоли татбиқи раванди Болония чун муносибати босалоҳият ба низоми таҳсилоти олӣ 
баррасӣ гардидааст. Равандҳои асосии рушди низоми таҳсилот зери таъсири технологияҳои ҷадиди 
замонавӣ мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В данной статье представлена информация о влиянии модернизации системы образования западных 
стран, рассмотрены примеры использования Болонского процесса как компетентностный подход в 
системе высшего образования. Проанализированы направления развития системы образования при 
влиянии современных инновационных технологий. 
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MODERN REFORMS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 
 

The article provides information about the impact of education system modernization in European 
countries, ass well as the examples of the use of the Bologna process as a competence-based approach in the higher 
education system has been reviewed. The directions of jurisprudence development under the influence of modern 
innovative technologies have been analyzed. 

KEY WORDS: education, competence, process, analysis, development, technology. 
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Alimukhamedov M.R., senior lecturer of the department of 

methods of teaching mathematics and information technology of KhSU named after academician B. Gafurov. E-
mail: AMR3003@gmail.com 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Болонский


117 

 

НАҚШИ АКМЕОЛОГИЯ ДАР РУШД ВА ҒАНӢ ГАРДОНИДАНИ  

ИЛМИ ПЕДАГОГИКА 
   

Нуралиев М.   

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Масъалаи дигаре, ки дар он педагогика дар ҳамкорӣ бо акмеология аз мавқеи худ  рӯшанӣ 

меандозад, муайянсозӣ ва таснифи вазъиятҳои ҳаётӣ мебошад, ки шахси калонсол дар рушди худ 

онҳоро аз сар мегузаронад ва онҳо дар ин раванд ба буҳронҳо оварда мерасонанд. Аҳёнан 

дигаргуншавии шахси калонсол шахсияти ахлоқан солим ва кордони баландихтисосро  ба вуҷуд  

меоранд. Агар дар хусуси он, ки аксари масъалаҳои педагогӣ аз мавқеи акмеология халли 

бомуваффақияти худро  меёбанд, сухан ронем, пас саволе пайдо мешавад, ки акмеология  барои 

рушди педагогика  чиро дода метавонад ё чи тавр акмеология педагогикаро ғанӣ гардонида  

метавонад. 

Азбаски акмеология илми маҷмӯӣ буда,  алҳол анбӯҳи маълумотеро, ки ба фенология, 

қонуниятҳои механизмҳои ҳаракат ба қуллаҳои на рушди фардӣ ва шахсиятӣ, балки  моҳиятан  

касбӣ дар  соҳаҳои гуногуни  фаъолияти касбӣ  рӯшанӣ меандозанду коркарду ҷамъбаст карда 

шудаанд, пас ин натиҷаҳо  барои  педагогика бешубҳа, ҷолиби диққат аст. Акмеология аз оғози 

рушди худ стратегия ва технологияи ташаккули кордонҳои баландсифатро дар соҳаҳои гуногуни 

фаъолияти инсонӣ таҳия менамояд [1, с. 7]. Барои педагогика асарҳои акмеологҳо, ки ба  

асосноккунии назариявӣ, инчунин ба корбурди амалии усулҳо равонаанд, арзиши муайяне 

доранд. Ҳалли ин масъалаҳо чи тавре ки дар боло қайд гашт ба пайдошавии акмеологияи 

педагогӣ чун самти навъи мушаххас дар рушди акмеология оварда расониданд. 

Акмеологияи педагогӣ илм дар бораи роҳҳои бадастории кордонӣ ва салоҳиятнокӣ дар  

моҳияти педагогӣ мебошад. Муносибати акмеологӣ дар низоми муосири  маълумоти касбӣ дар 

таъмини  пурзӯрсозии ҳавасмандии касбӣ бо ҳавасмандии татбиқи иқтидори эҷодӣ, ошкорсозӣ 

ва истифодаи маҳсулноки захираҳои шахсият барои ба даст овардани муваффақият дар 

фаъолияти касбии педагог зоҳир мегардад. 

Технологияи акмеологӣ ба ташаккули худсобиткунӣ равона шудааст. Дар робита бо ин 

барои муаллим ва роҳбар масъалаи инкишофи мақсадҳои хонандагон аҳамияти муҳим касб 

мекунад [2, с. 62]. Акмеологияи педагогӣ чун дилхоҳ илми нав бе дастгоҳи каму беш аниқи  

мафҳуми бомуваффақият рушд ёфта наметавонад. Аммо то ҳол дар акмеологияи педагогӣ 

консепсияи ягона таҳия нашудааст, зеро, ки мутахассисони дар ин соҳаи дониш коркунанда аз 

рӯи хусусияту мазмуни илмӣ-педагогӣ таҷрибаи кофӣ надоранд. Табиист, ки ин ба  самтнокии 

ғояҳои онҳо дар акмеологияи педагогӣ таъсир мерасонад. Ба андешаи мо, барои ташаккули 

консепсияи акмеологияи педагогӣ ба асос гирифтани тартиботи зерин ба мақсад мувофиқ 

мебошад: консепсияи акмеологии инфиродӣ; консепсияи акмеологии маҳорати педагогӣ; 

консепсияи акмеологии саломатӣ; ҳамроҳшавии акмеологӣ; воситаҳои акмеологӣ; машварати 

акмеологӣ.  

Фардият зинаи олии идеалии рушди инсон мебошад, ки дар он хусусияти ӯ чун шахсият, 

субъекти фаъолият ва хусусияти инфиродӣ ҷой дорад. Барои инсон татбиқи фардияти  нотакрори 

худ, махсусияти худ дар фаъолияти касбӣ муҳим аст, чунки барои ӯ ин наздикшавӣ ва вазъи 

актуалӣ, нодир, универсалӣ, мукаммал, асли моҳияти ӯ мебошад. Рушди фардияти инсон зимни 

рушди тамоми тарафҳои иқтидори табиии ӯ имкон дорад. Ҳар як шахс дорои иқтидори 

муҳаррикӣ, физиологӣ, психикӣ, маънавӣ,  инчунин  иқтидори саломатӣ ва эҷодӣ  ва роҳҳои  

такмили он мебошад. Дар асоси ошкорсозӣ ва рушди ин  иқтидорҳо дастрасӣ  ба ин қуллаҳо, ки 

аз рӯи  далелҳои амалҳои  иҷрокардаи онҳо  таассуру  вазъи  рафтории онҳо  ба нақша гирифта 

шудаанд, пешбинӣ карда мешаванд. 

Маҳорати педагогӣ дар маҷмӯъ бо аломатҳои дигари такомули педагогӣ (санъати педагогӣ, 

кордонӣ ва ифодаёбандагии хусусиятҳои инфиродии омӯзгор) баррасӣ гашта метавонад. 

Маҳорати педагогӣ тарзи ҳастии омӯзгор  ва амалишавандагии  иқтидори фардияти  ӯ, инчунин 

шароит  барои бадастории  «акме» мебошад. Амалия, беш аз ҳама, ба татбиқи дониш ва 

маҳоратҳои талабагон дар раванди таълим вобастагӣ дорад [3, с. 141]. 

Саломатии инсонро дар асоси принсипҳои амалишавандагии иқтидори умумии инсон 

(фард, шахсият, субъекти фаъолият) бояд баррасӣ кард. Дарки акмеологии саломатии инсон  

онро бо маърифату маълумот муттаҳид месозад. Ҳамзамон дар тавсифномаҳои саломатӣ 

ҷанбаҳои биологӣ, психологӣ, педагогӣ ва тиббии ӯ ҳамгиро мешаванд. Консепсияи акмеологии 

саломатӣ конструктивист ва таҳаррунии ӯро дар назар дорад: ҳифз ва мустаҳкамкунии саломатӣ 
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дар сатҳҳои ҷисмонӣ, психикӣ, ахлоқӣ ва ғайра. Воситаҳои амалиро усулҳои банақшагирии  

акмеологӣ ташкил  медиҳанд. 

Банақшагирии акмеологӣ барои кори инфиродӣ, ки бо муайянсозии стратегияи ҳаёт, 

рафтор ё такмили касбӣ  алоқаманд аст, корбурд мегардад. 

Ҳамроҳии акмеологӣ зимни хизматрасонии чорабиниҳои  гуногуни ташкилӣ-педагогӣ  

истифода карда мешавад. Машварати акмеологӣ кори инфиродӣ бо омӯзгорон буда, бо 

расонидани ёрӣ ба онҳо барои расидан ба  қуллаҳои шахсии  фаъолияти касбӣ, маҳорати 

педагогӣ, ташаккул ва татбиқи  «ман-консепсия» ва ғайра  алоқаманд аст. 

Кордонӣ аз мавқеи акмеология  хусусияти шахсии худинкишофдиҳанда  буда, ҳаракат ба  

«акме» ё ба қуллаи маҳорати касбиро  амалӣ мегардонад. Акмеология чун илм муносибатҳои 

асосиро ба рушди кордонӣ, инчунин он омилҳо, шартҳо, механизмҳоеро, ки ба муваффақияти 

такмилдиҳӣ ва худтакмилдиҳии шахсият, пуррагии худтатбиқсозии ӯро дар касб ва дар ҳаёт 

равона шудаанд, муайян менамояд. 

Омӯзиши асосҳои назариявӣ ва азхудкунии амалии технологияҳои акмеологии  

худшиносӣ, худтанзимкунӣ ва худтатбиқкунӣ ба ошкорсозии стратегия ва тактикаи ҳосилкунии 

маҳорати баланди касбии педагогӣ дар шароити рушди ҷаҳонии соҳаи таҳсилот, инчунин ба 

гирифтани таҷрибаи банақшагирии ҷараёни худинкишофдиҳии касбӣ-шахсиятӣ дар ҷараёни 

рушди касбӣ ва бадастории кордонӣ мусоидат менамояд. 

Маҳорати педагогӣ ва кордонии омӯзгор тавсифномаҳои интегралии шахсияти омӯзгор 

мебошад. Масъалаҳои педагогӣ, ки  онҳоро педагог бояд ҳал кунад, ҳамеша ғайристандартӣ ва 

сервазифа  ҳисоб меёбанд. 

Яке аз мафҳумҳои марказии акмеологияи  педагогӣ мафҳуми кордонии омӯзгор мебошад. 

Зери он ҳамчун тавсифномаи интегралии  шахсияти омӯзгор, ки аз тарафи ӯ азхудкунии якчанд 

намуди фаъолияти касбӣ ва мавҷудияти сифатҳои муҳимми психологии ӯро дар назар дорад, 

фаҳмида мешавад. Ин сифатҳо ҳалли самараноки масъалаҳои касбии педагогиро доир  ба 

таълиму тарбияи  хонандагон таъмин мекунанд. Таълимро, хоҳ таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи 

шахсият бошад, хоҳ шакли дигар, аксар вақт чун шакли муташаккилонаю мақсаднок маънидод 

менамоянд ва махсус ба нақша гирифта, амалӣ мекунанд [9, с. 244]. Ба ақидаи А.К. Маркова  

кордонии омӯзгор бо як қатор меъёрҳо бояд мувофиқ бошад, аз ҷумла  меъёрҳои  объективӣ:  

самаранокии фаъолияти педагогӣ (намудҳои асосии он - таълимдиҳанда, рушддиҳанда, 

тарбиядиҳанда, инчунин ёридиҳанда дар кори омӯзгор - ташхисӣ, тасҳеҳӣ, машваратӣ, ташкилӣ-

идоракунӣ, худмаълумотдиҳӣ); меъёрҳои субъективӣ:  самтнокии устувори педагогӣ (хоҳиши 

кор кардан дар касб),  дарки тамоюлҳои арзишноки  касби омӯзгорӣ, муносибати мусбат ба худ 

чун ба кордон,  қонеъгардӣ аз меҳнат; меъёрҳои  протсессиалӣ; истифодаи тарзу технологияҳои 

аз ҷиҳати иҷтимоӣ муносиби гуманистӣ аз тарафи омӯзгор дар меҳнати худ; меъёрҳои натиҷавӣ: 

дар меҳнати педагогӣ дастрас  ба натиҷаҳое, ки аз тарафи  ҷомеа талаб карда мешавад (ташаккули 

сифатҳои шахсияти таълимгиранда, ки  омодагӣ ба ҳаётро дар ҷомеаи  босуръат тағйирёбанда 

таъмин менамоянд). 
Сатҳҳои кордонии омӯзгор  зинаҳо, давраҳои ҳаракати ӯро ба нишондиҳандаҳои баланди 

меҳнати педагогӣ дар бар мегирад: сатҳи азхудкунии касб, мутобиқшавӣ  ба он,  азхудкунии  
аввалии меъёрҳо, усулҳои технологияҳои зарурӣ аз тарафи омӯзгор; сатҳи маҳорати педагогӣ 
чун иҷрои намунаҳои беҳтарини таҷрибаи пешқадами педагогӣ, ки дар касб  ҷамъоварӣ шудаанд; 
азхудкунии усулҳои муносибати инфиродӣ ба таълимгирандагон ва методҳои интиқоли 
донишҳо; амалигардонии таълими ба шахсият  нигаронидашуда ва  ғайра; сатҳи худмубрамияти 
омӯзгор дар касб, дарки имкониятҳои касби педагогӣ барои рушди касб, пурзӯрсозии 
бошууронаи сифатҳои мусбати худ ва бартарафсозии сифатҳои манфӣ, мустаҳкамкунии услубии 
инфиродии фаъолият; сатҳи эҷодиёти педагогӣ чун ғанигардӣ бо таҷрибаи педагогии касби худ 
аз ҳисоби  саҳми  шахсии  эҷодӣ,  гузориши пешниҳодоти муаллифӣ, ки ин ҳам ба вазифаҳо, 
усулҳо, воситаҳо, методҳо,  шаклҳои алоҳидаи ташкили ҷараёни баҳисобгирӣ дахл  мекунанд ва 
ҳам методҳои нави таълиму  тарбияро  ба вуҷуд меоранд. Аз таҳлили адабиёт  (Деркач А.А.,  
Зазикин В.Г., Зобнина Т.В., Кузмина Н.В., Мелик-Пашаев А.А. ва Панасюк В.П.) бармеояд, ки 
олимони ин соҳа  нақши акмеологияро дар рушд ва ғанӣ гардонидани илми педагогика бо исботи 
таҳқиқоти хеш арзёбӣ намудаанд  [4-8; 10-11]. 

Тафовути вижагиҳои педагогӣ аз маҳоратҳои педагогӣ дар он аст, ки вижагиҳои педагогӣ  
ин вижагиҳои шахсият ва маҳоратҳои педагогӣ ин амалҳои алоҳидаи фаъолияти педагогӣ, ки 
онро инсон  дар сатҳи баланд амалӣ мегардонад, мебошанд. 
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Ба гурӯҳи қобилиятҳои педагогӣ, дар навбати аввал мушоҳидакории педагогӣ, тахаюлоти 
педагогӣ, серталабӣ чун аломати хислат, одоби педагогӣ, қобилиятҳои ташкилотчигӣ, нутқи 
равон, фаҳмо ва  эътимоднок мансубанд. 
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НАҚШИ АКМЕОЛОГИЯ ДАР РУШД ВА ҒАНӢ ГАРДОНИДАНИ ИЛМИ ПЕДАГОГИКА 
 

Акмеология ҳамчун илми нав бо педагогика алоқамандии хеле зич дорад. Муаллиф дар мақола оид 
ба нақши акмеология дар рушд ва ғанӣ гардонидани илми педагогика андешаронӣ намуда, таҳқиқоти 
олимони ин соҳаро барои исботи андешаҳои хеш низ овардааст. 

Маҳорати педагогӣ ва кордонии омӯзгор тавсифномаҳои интегралии шахсияти омӯзгор мебошад. 
Масъалаҳои педагогӣ, ки онҳоро педагог бояд ҳал кунад, сервазифа  ҳисоб меёбанд. Фаъолияти педагогӣ 
намуду самтҳои гуногуни фаъолият, чунончи, таълимдиҳанда, рушддиҳанда, тарбиятдиҳанда, 
ташхискунанда, тасҳеҳкунанда, машваратдиҳанда, идоракунанда, ташкилкунандаро дар бар мегирад. 
Барои  ба даст овардани сатҳи баланди кордонӣ дар касби омӯзгорӣ мавҷудияти қобилиятҳои махсуси 
педагогӣ, ки маҷмӯи вижагиҳои психологии шахсияти омӯзгорро муайян мекунанд ва онҳо ба талаботи 
фаъолияти педагогӣ ҷавобгӯянд, зурур мебошад. Табиист, ки қобилиятҳои махсуси педагогӣ бо 
қобилиятҳои умумии инсон, ки маҳсулнокиро дар азхудкунии донишҳо ва амалигардонии маҳоратҳои 
педагогӣ таъмин мекунанд, алоқаи зич доранд. Такмили омодасозӣ ва баланд бардоштани тахассуси 
мутахассион бо ҳаракати бошууронаи шахсият ба сатҳи баланди салоҳиятнокӣ ва маҳорати касбӣ 
алоқаманданд. Ин бо истифода аз илми нав ва ояндадор - акмеологияи педагогӣ  имконпазир мегардад. 

КАЛИДВОЖАҲО: фаъолияти педагогӣ, маҳорати педагогӣ, муносибати акмеологӣ, масъалаҳои 
педагогӣ, таҷрибаи пешқадами педагогӣ, акмеологияи педагогӣ, машварати акмеологӣ, рушди касби 
омӯзгорӣ. 
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РОЛЬ АКМЕОЛОГИИ В РАЗВИТИИ И ОБОГАЩЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

Акмеология как новая наука имеет месную связь с педагогикой. Автор в своей работе, размышляя 
о роли акмеологии в развитии и обогащения педагогической науки, для подверждения своих мыслей в 
статье приводит исследования учёных этой отрасли. 

Педагогическое мастерство и профессионализм являются интегральной характеристикой личности 
учителья. Педагогические проблемы, решаемие педагогом считаются многофункциональными. 
Педагогическая деятельности включает в себя различные виды и направления личности. К ним относятся: 
обучаюшая, развивающая, диагностирующая, корректирующая, консультирующая, управляющая, 
организующая и другие. Для достижения высакого уровня профессионализма в профессии педагога 
необходимо существование специальных педагогических способностей, определяющих комплекс 
психологических особенностей личности учителя и они отвечают требованиям к педагогической 
деятельности. Естественно, что специальные педагогические особенности имеют тескую связь с общими 
способностями человека, обеспечивая продуктивность усвоении знаний и осуществинии педагогических 
умений. Совершенствование подготовки и повышение квалификации специалистов связами с 
сознательным движением личности к высокому уровню компетентности и профессиональному 
мастерству. Это возможено с исползованием новой и перспективной науки, которая називается 
педагогическая акмеология. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛАВА: педагогическая деятельность, педагогическое мастерство, 
акмеологическое отношение, педагогические прблемы, передовой педагогический опыт, педагогическая 
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ROLE OF ACMEOLOGY IN THE DEVELOPMENT AND ENRICHMENT OF  
PEDAGOGICAL SCIENCE 

 

Acmeology as a new science has a close connection with pedagogy. The author in his work, reflecting on 
the role of acmeology in the development and enrichment of pedagogical science, in order to confirm his thoughts 
in the article leads the research of scientists in this field. 

Pedagogical excellence and professionalism are integral characteristics of a teacher's personality. 
Pedagogical problems solved by a teacher are considered multifunctional. Pedagogical activity includes various 
types and areas of personality. These include: teaching, developing, diagnosing, correcting, consulting, managing, 
organizing and others. To achieve a high level of professionalism in the profession of a teacher, it is necessary to 
have special pedagogical abilities that determine the complex of psychological characteristics of a teacher's 
personality and they meet the requirements for pedagogical activity. Naturally, special pedagogical features have 
a strong connection with the general abilities of a person, ensuring the productivity of the assimilation of 
knowledge and the implementation of pedagogical skills. Improvement of training and advanced training of 
specialists in connection with the conscious movement of the individual to a high level of competence and 
professional skill. This is possible with the use of a new and promising science called pedagogical acmeology. 

KEY WORDS: pedagogical activity, pedagogical skills, acmeological attitude, pedagogical problems, 
advanced pedagogical experience, pedagogical acmeology, acmeological consultation, development of the 
pedagogical profession and others. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                                          ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

СУПОРИШҲОИ ТАМОЮЛИ САЛОҲИЯТМАНДИДОШТАИ ТАҲҚИҚОТӢ  

ДАР ДАРСҲОИ БИОЛОГИЯ 
 

Бобизода Ғ.М., Абдураҳмонов Г.Н. 

Академияи таҳсилоти Тоҷикистон 
 

Раванди татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим ворид намудани дигаргуниҳои ҷиддиро 

ба мазмун ва сифати таҳсилот тақозо мекунад. Масъалаи мазкур ҳам аз ҷониби муҳаққиқони 

ватанӣ ва ҳам хориҷӣ мавриди омӯзишу пажӯҳиш қарор гирифтааст [2-6; 8; 13]. 

Дар ин робита, истифодаи технологияҳои муосири таълимӣ дар амалияи педагогӣ қисмати 

ҷудонопазири раванди таълим гаштаанд [1; 7; 10-12]. Вобаста ба ин, ба сифати масъалаи асосӣ 

қобилияти муаллим дар татбиқи босамари технологияҳои мавҷудаи педагогӣ ва қобилияти 

мустақилона офаридани онҳо баромад мекунад. Имрӯзҳо арзиши асосӣ дар раванди фаъолияти 

таълимӣ на донишу маҳорат ва малакаҳо, балки маҳорати истифодаи онҳо дар вазъиятҳои 

гуногуни ҳаётӣ маҳсуб меёбад. Барои ин, хонанда бояд ба худомӯзӣ ва худтакомулдиҳӣ қодир 

бошад, ки хоси муносибати босалоҳият ба таълим мебошад. Технологияҳои муосири таълимӣ 

маҳз ба ташаккули салоҳиятмандии хонандаҳо равона гардидаанд ва аз ин лиҳоз, онҳоро 

технологияҳои тамоюли салоҳиятмандидошта меноманд. Барои таҳлил мо аз миёни 

технологияҳои тамоюли салоҳиятмандидошта онҳоеро интихоб намудем, ки барои ташаккули 

салоҳиятҳои калидӣ мусоидат мекунанд: 

 фаъолияти лоиҳавӣ-таҳқиқотӣ; 

 «муҳосираи майна»; 

 инкишофи тафаккури интиқодӣ; 

 методи кейсҳо; 

 таълим тавассути бозӣ; 

 таълими проблемавӣ-фаъолиятӣ; 

 таълими қаринавӣ (контекстӣ); 

 таълими ҳамгиро; 

 ТИИ (технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ); 

 таълими барномавӣ. 

Маҳоратҳои ҷамъбастиро мо танҳо тавассути фаъолият ташаккул дода метавонем. Раҳёфти 

фаъолиятӣ роҳи самараноки ташккул додани салоҳиятмандӣ дар хонандагон мебошад. Мантиқи 

татбиқи муносибати босалоҳият ба таълимро аз ҷониби омӯзгор дар намуди тарҳи зерин ифода 

намудан мумкин аст (расми 1). 

 
Расми 1. Мантиқи татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим дар фаъолияти педагогии муаллим. 

 

Муносибати босалоҳият ба таълим ба ташаккули салоҳиятҳои хонандагон равона 
гардидааст. Он танҳо дар сурати татбиқи раҳёфти фаъолият ба таълим имконпазир мегардад, зеро 
бидуни фаъолияти мушаххас салоҳият ва қобилиятҳои шахс ташаккул намеёбанд. Пас, 
фаъолияти таълимӣ-маърифатии кӯдак дар ташаккули салоҳиятҳои ӯ нақши калидӣ мебозад. 
Фаъолият дар сурате самаранок анҷом дода мешавад, ки шавқу ҳавас ва мароми ботинии 
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хонандаро бедор карда тавонад. Ин вазифаро технологияҳои гуногуни муосири педагогӣ иҷро 
карда метавонанд. Яке аз онҳо ба вуҷуд овардани вазъияти проблемавӣ дар раванди дарс 
мебошад. Муҳим аст, ки ин вазъиятҳо ба таҷрибаи ҳаётии хонандагон марбут бошанд. Маҳз 
маҳорати ҳал карда тавонистани вазъиятҳои проблемавӣ боиси инкишофи малакаҳои фаъолияти 
таҳқиқотӣ мегарданд. Дар раванди дарс, аз ҷумла дар дарсҳои биология, муносибати босалоҳият 
тавассути истифодаи методҳои фаъолияти проблемавӣ-таҳқиқотӣ ва супоришҳои тамоюли 
салоҳиятмандидошта аз ҷониби муаллим татбиқ мегардад. Барои мисол якчанд супоришҳоро 
меорем. 

Супоришҳо барои иҷроиш 
1. Мазмуни ҷадвалро таҳлил намуда, қатори дурусти системаи экологиро муайян намоед 

(1 балл). 
 

 Продутсентҳо Консументҳо Редутсентҳо 

А Растаниҳои сабз Ҳайвонот Бактерияҳо, занбурӯғҳо 
В Бактерияҳо, занбурӯғҳо Ҳайвонот Растаниҳои сабз 

С Ҳайвонот Бактерияҳо, занбурӯғҳо Растаниҳои сабз 

D Растаниҳои сабз Бактерияҳо, занбурӯғҳо Ҳайвонот 
 

2. (а) Расмҳои пешниҳодшударо тамошо кунед, намуди системаи экологиро муайян намуда, 
ҷавоби худро нависед (2 балл) 

 

 
А __________________ 
В___________________ 
 

2 (b) Ин ду системаи экологиро аз рӯи нақшаи дар ҷадвал пешниҳодгардида муқоиса 
намоед (2 балл): 

 

Аломатҳо барои муқоиса А В  
Ҳайати намудӣ   
Намуди энергия (неру)   

 

3. Ба расм нигариста муайян намоед, ки организмҳои зиндаи намоишдодашуда ба кадом 
олами ҳайвонот мансубанд (5 балл) 

 

 
Бактерияҳо__________________ 
 
Протистҳо___________________ 
 
Растаниҳо___________________ 
 
Ҳайвонот ___________________ 

4 (а) Ба фикри Шумо кадом намуди проблемаҳои экологӣ айни замон дар Тоҷикистон 
мавҷуданд? (на камтар аз ду проблемаро нависед) (2 балл). 

(b) Кадоме аз ин проблемаҳо дар минтақаи Шумо мавҷуданд (1 балл). 
(с) Роҳи ҳалли яке аз ин проблемаҳоро пешниҳод намоед (2 балл). 
5. Аз назари Шумо барои чӣ китобро «Китоби сурх» номгузорӣ кардаанд? (1 балл). 
6. Олим Вилгелм Конрад Рентген соли 1985 шуои рентгениро кашф намуд. Шуои рентгенӣ 

шуои ноаёнест, ки қодир аст ба ҳама гуна ашё ворид гардад. 
(а). Дар кадом соҳаи фаъолияти ҳаётии инсон шуои мазкур истифода мегардад? (1 балл).  
(b). Се мисоли кашфиёти илмиро номбар кунед, ки оламро дигаргун сохтанд ва ҳамчунин 

қайд кунед, ки онҳо дар куҷо татбиқи худро ёфтанд (3 балл). 
Дар натиҷаи санҷиш хонандагонро мебояд соҳиби 20 балл гарданд.  
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Дарси «Ҳуҷайра – ҳамчун воҳиди асосии сохтори организм. Сохтори ҳуҷайраи растанӣ» 
дар чоряки якуми нимсолаи аввал гузаронида мешавад.  Дар доираи омӯзиши мавзӯи мазкур ба 
хонандагон супоришҳои тамоюли салоҳиятмандидоштаи таҳқиқотӣ пешниҳод гаштанд, ки 
инҳоро дар бар мегирифтанд: 

1. Меваи помидорро гирифта ду тақсим кунед ва бо чашм (бе пурбин) сохтори лаҳми онро 
дида бароед. 

2. Бо нишондоди истифодаи пурбин шинос гашта, сохтори ҳуҷайравии лаҳми меваи 
помидорро таҳқиқ намоед. 

3. Бо нӯги сӯзан аз лаҳми помидор ҳуҷайраеро ҷудо намоед. Тавассути пурбин андоза, 
ранг ва шакли онро тамошо кунед. Расми онро тасвир намоед. 

4. Ба колбачаи хурд об гиред, ба он як қатра йод илова намуда, маҳлули зардранги 
йоддорро ҳосил намоед. Аз маҳлул ба шишача чаконед. 

5. Тавассути пинсет қабати тунуки дохили лаҳми помидорро ҷудо намуда, порае аз онро 
ба шишача ҷойгир намоед.  

6. Тавассути сӯзан пораро дуруст ҷойгир намуда, сипас ба он аз маҳлули омоданамудаатон 
як қатра чаконед ва болои онро бо шишачаи дигар пӯшонед. 

7. Микропрепарати омодагаштаро тавассути пурбин (микроскоп) тамошо кунед. Ба 
микропрепарат ҳангоми бузургкунии ҳаҷми биниш ба миқдори 56 С ва сипас 140 С назар 
андозед. Аз рӯи натиҷаи дидаҳо расми онро тасвир намуда, дар он қисмҳои асосии ҳуҷайра (ядро 
бо ядроча, ситоплазма, вакуолаҳо, қишри ҳуҷайра)-ро нишон додан зарур аст. 

8. Ба сохтори ҳуҷайраи растанӣ назар андӯхта, супоришҳои зеринро иҷро намоед: 
- Ба андешаи Шумо, агар дар ҳуҷайра яке аз органоидҳо мавҷуд набошад, он метавонад 

зинда бимонад? 
- Агар себ ё дигар меваро газем, мо хориҷшавии шарбати онро эҳсос менамоем. Раванди 

ҷудошавии шарбат ба кори кадом органоид алоқаманд аст? 
- Пайдарҳамии амалҳоро ҳангоми омода намудани микропрепарат муайян намоед: А) ба 

шишача об ё маҳлули йод чаконидан; Б) маводро (пӯсти лаҳми помидорро) ба шишача тунук 
кардан; В) пӯстро аз мавод тавассути пинтсет ҷудо намудан; Г) маводро дар шишача тахту 
ҳамвор кардан; Д) препарати тайёрро дар мизчаи микроскоп (пурбин) гузоштан. 

Супоришҳои тамоюли салоҳиятмандидоштаи таҳқиқотӣ ба хонандагон имкон медиҳанд 
мустақилона объектҳоро омӯзанд, сохтори онҳоро аз назар гузаронанд ва аз рӯи дидаҳо хулосаҳо 
бароранд. Масалан, барои мавзӯи «Тухмиҳо» ба хонандагон чунин супоришҳои тамоюли 
салоҳиятмандидоштаро пешниҳод намудан мумкин аст: 

 
Супориши 1. Ба болои докапораи намнокшуда се тухми баробарҳаҷми лӯбиёро гузоштанд. 

Ҳангоме, ки тухмҳо варам карданд, тавассути кордчаи тез аз якеи онҳо як тухмпалларо ҷудо 
карда гирифта, тухмпаллаи дигарашро гузоштанд. Аз тухми дуюм як тухмпаллаи пурра ва нисфи 
дигарашро гирифтанд. Тухми сеюмро бо ҳарду тухмпалла гузоштанд. Ҳамаи инро ба докаи 
намнок пӯшиданд. Пас аз 8-10 рӯз аён гашт, ки ниҳоли тухми дуто тухмпалладошта нисбат ба 
дуи дигар калонтар ва қавитар сабзидааст. Натиҷаҳои таҷриба дар расм тасвир гаштаанд: 

Бо истифода аз натиҷаи таҷриба фаҳмонед, ки чаро ниҳолҳо гуногунанд? Матни 
супоришро омӯхта ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед: 

1. Сабзиши ниҳолро чӣ таъмин мекунад? 
2. Об барои чӣ зарур аст? 
3. Маводи ғизоӣ дар куҷо ҷойгиранд? 
4. Агар як қисми тухмпалла бурида шавад, ин ба захираи маводи ғизоӣ чӣ гуна таъсир 

мерасонад? 
5. Барои чӣ ниҳолҳо андозаи гуногун доштанд? 
6. Хулоса намоед, ки чӣ гуна захираи маводи ғизоӣ ба рустани ниҳол таъсир мерасонад.  
Чуноне ки мебинем супоришҳои мазкур ба тариқи проблемавӣ пешниҳод гардида, 

хонандаро ба андешидан, таҳлилу таркиб намудан ва хулоса баровардан водор месозанд. Дар 
раванди ҳалли чунин супоришҳо дар хонанда на танҳо маълумоти зарурӣ дар бораи мавзӯи 
омӯхташаванда, балки инчунин тафаккур низ инкишоф меёбад.  



124 

 

Ҳамин тариқ, хулоса кардан мумкин аст, ки истифодаи супоришҳо зимни раҳёфти 
салоҳиятмандӣ ба таълим омодагашта нисбат ба супоришҳои анъанавии таълимӣ бештар 
самаранок буда, дар хонанда чунин салоҳиятҳои барои фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ зарур, аз 
қабили таҳлилу таркиби мавод, ба система даровардан ва таснифоти он, ҷамъбастнамоӣ ва 
хулосабарориро ташаккул медиҳад. Ин бошад, дар навбати худ ба ташаккули тафаккури 
интиқодӣ ва мустақилонаи хонанда мусоидат мекунад, ки ҳадафи асосии таълими зимни раҳёфти 
салоҳиятмандӣ бароҳмондашуда мебошад. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки супоришҳои мазкурро метавон дар мисоли фанҳои дигари 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ низ таҳия намуд, ки бешак боиси шавқовар гардидани дарс ва 
ташаккули тафаккури илмӣ ва мустақилонаи хонандагон хоҳад гашт.   
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СУПОРИШҲОИ ТАМОЮЛИ САЛОҲИЯТМАНДИДОШТАИ ТАҲҚИҚОТӢ  

ДАР ДАРСҲОИ БИОЛОГИЯ 
 

Мақола ба татбиқи усулҳои мушаххаси таълимӣ, ки зимни муносибати босалоҳият ба таълим таҳия 
гаштаанд, бахшида шудааст. Ба андешаи муаллифон, танҳо таълиме самаранок буда метавонад, ки ба 
ташаккули салоҳиятҳои хонандагон мусоидат намояд. Ин гуна таълим бошад, танҳо дар сурати татбиқи 
раҳёфти фаъолият ба таълим имконпазир мегардад, зеро бидуни фаъолияти мушаххас салоҳият ва 
қобилиятҳои шахс ташаккул намеёбанд. Бо дарназардошти мавқеи мазкур нақши калидӣ доштани 
фаъолияти таълимӣ-маърифатии кӯдак дар ташаккули салоҳиятҳои ӯ таъкид карда мешавад. Бедор 
кардани шавқу ҳавас ва мароми ботинии хонанда шарти асосии самаранок анҷом додани фаъолияти 
таълимӣ-маърифатии ӯ дониста мешавад. Ба андешаи муаллифон, вазифаи мазкур танҳо дар сурати 
истифодаи босамари технологияҳои гуногуни муосири педагогӣ имконпазир мегардад. Яке аз усулҳои 
пурсамар - ба вуҷуд овардани вазъияти проблемавӣ дар раванди дарс дониста мешавад. Аз назари 
муаллифон, маҳорати ҳал карда тавонистани вазъиятҳои проблемавӣ боиси инкишофи малакаҳои 
фаъолияти таҳқиқотӣ гардида, дар хонанда чунин салоҳиятҳои барои фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ 
зарур, аз қабили таҳлилу таркиби мавод, ба система даровардан ва таснифоти он, ҷамъбастнамоӣ ва 
хулосаборориро ташаккул медиҳад. 

КАЛИДВОЖАҲО: раҳёфти салоҳиятмандӣ, технологияҳои муосири педагогӣ, супоришҳои зимни 
раҳёфти салоҳиятмандӣ таҳиягаштаи таҳқиқотӣ, ташаккул, инкишоф, раҳёфти фаъолиятӣ. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ХАРАКТЕРА НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
  

Статья посвящена реализации конкретных учебно-познавательных заданий исследовательского 
характера.  По мнению авторов, только обучения, способствующий формированию компетенций 
учащихся, может быть плодотворной. Такое обучение возможно только при реализации деятельностного 
подхода, так как вне конкретной деятельности не формируются компетенции и способности личности.  С 
учётом данного положения, особо отмечается ключевая роль учебно-познавательной деятельности в 
формировании компетенций учащихся. Стимулирование интересов и внутренних мотивов учащихся 
считается важным условием реализации их учебно-познавательной деятельности. По мнению авторов, 
решение данной задачи возможно при продуктивном использовании современных педагогических 
технологий. Одним из таких плодотворных технологий считается организация проблемных ситуаций в 
ходе занятий.  Авторы считают, что умения решать проблемные ситуации способствуя развитию навыков 
исследовательской деятельности, формируют у учащихся следующие компетенции необходимые для 
реализации учебно-познавательной деятельности: анализ и синтез материала, его систематизация, 
классификация и обобщение. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентностный подход, современные педагогические технологии, 
компетентностно ориентированные задания исследовательского характера, формирование, развитие, 
деятельностный подход. 
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COMPETENCE-ORIENTED RESEARCH TASKS IN BIOLOGY LESSONS 
 

The article is devoted to the implementation of specific educational and cognitive tasks of a research nature. 
According to the authors, only learning that contributes to the formation of learners' competencies can be fruitful. 
Such training is possible only with the implementation of the activity approach, since outside of a specific activity, 
the competencies and abilities of the individual are not formed. Taking into account this provision, the key role of 
educational and cognitive activity in the formation of students' competencies is especially noted. Stimulating the 
interests and internal motives of students is considered an important condition for the implementation of their 
educational and cognitive activities. According to the authors, the solution to this problem is possible with the 
productive use of modern pedagogical technologies. One of such fruitful technologies is the organization of 
problematic situations during classes. The authors believe that the ability to solve problem situations, contributing 
to the development of research skills, forms in students the following competencies necessary for the 
implementation of educational and cognitive activities: analysis and synthesis of material, its systematization, 
classification and generalization. 

KEY WORDS: competence-based approach, modern pedagogical technologies, competence-oriented 
tasks of a research nature, formation, development, activity approach.  
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БАЛАНД БАРДОШТАНИ ДАРАҶАИ МУСТАҚИЛИЯТИ ХОНАНДАГОН  

ДАР ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯ  
 

Шарифзода Ҷ.Ш. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Қаландаров С., Қаландарова М.С. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
  

 Масъалаи асосии муайян намудани дараҷаи тадқиқоти хонандагон ба методи тадқиқотии 

таълим алоқаи зич дошта, дар роҳи ҷустуҷӯи ҳалли вазифаҳои маърифатӣ ифода меёбад. 

Дар раванди таълими фанни «Технологияи касбу ҳунар» ҳангоми муайян кардани дараҷаи 

тадқиқоти хонандагон, бо вуҷуди хеле муҳим будани методи ҷустуҷӯӣ имкониятҳои синнусолӣ 

ва нарасидани таҷрибаҳои фардии мактаббачагонро фаромӯш кардан лозим нест. Инчунин 

душвории дигар дар он аст, ки ҷустуҷӯи ба фаҳмишу фаросат ва ба тасаввури хонанда 

такякунандаро идора кардан хеле мураккаб мебошад.  

Мактабҳои ҳозиразамон барои омӯзиши фанҳои таълимӣ, ба ғайр аз дарс, аз омӯзгорон 

талаб мекунад, ки методи ҷустуҷӯии таълимро самаранок истифода баранд. 
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Аз ин лиҳоз, дар системаи таълими касбу ҳунар, бо мақсади муайян кардани дараҷаи 
мустақилияти хонандагон, муаллимон ва устоҳои таълимӣ ба корҳои мулоҳизакорӣ, ба маҷмӯи 
масолеҳ ва асбобу олоти меҳнат хонандагонро шинос намуда, барои татбиқ намудани донишҳо, 
бо усули ҷустуҷӯӣ ба ҳалли масъалаҳои истеҳсолӣ хонандагонро бештар сафарбар менамоянд.  

Ҳангоми омӯзиши фанни «Технологияи касбу ҳунар» вобаста ба мавзӯъҳои барномаи 
таълимӣ дар раванди дарс қобилияти ҳар як хонандаро ба эътибор гирифта, ба кори мустақилона, 
ки яке аз шаклҳои тайёрии онҳо ба худомӯзӣ ва ба таҳқиқот равона мебошад, диққати ҷиддӣ 
додан лозим аст. 

Мақсад аз он иборат аст, ки хонандагон корҳои мустақилонаро иҷро намуда, барои дар 
амал татбиқ намудани донишу маҳоратҳои дар дарс ҳосил кардашуда машқ намуда, дар онҳо 
ҳисси тадқиқотро барои эҳёи омӯзиши масъалаҳои нави технологӣ бедор кардан мебошад. 

Дар раванди корҳои мустақилонаи фанни «Технологияи касбу ҳунар» сатҳи донишу 
маҳорат мустаҳкам шуда, усулҳои фардии фаъолияти фикрӣ ва эҷодии хонандагон ташаккул 
меёбанд 1. 

Мақсади асосии ташкил намудани таҳқиқот дар педагогикаи муосир аз он иборат аст, ки 
хонандагон ба донишҳои илмӣ мусаллаҳ шуда, мустақилона донишҳои худро дар амал татбиқ 
карда тавонанд. Аз ин лиҳоз, дараҷаи баланди мустақилиятро бо мақсади ҳалли масъалаҳои 
технологияи касбу ҳунар равона кардан лозим аст. 

Чунончи, дар машғулиятҳои амалию лабораторӣ омӯзгор ва устоҳои таълимӣ ҳамаи 
масолеҳи лозимаро интихоб намуда, дигар маводи нодаркорро аз ҳудуди фаъолият дур созанд, 
баръакс дар методи таҳқиқотии хонандагон ба ҳама гуна факту рақамҳо бармехӯранд. Яъне аз 
хонанда дараҷаи баланди мустақилият дар роҳи ҷустуҷӯи ҳалли масъалаи гузошташуда талаб 
карда мешавад. 

Дар ҷараёни истеҳсолӣ, хонанда бояд худаш ва ё бо ёрии омӯзгор дар асоси мушоҳидаҳо, 
далелҳои мувофиқро интихоб намоянд. Аз ин лиҳоз, шарт ва зарур аст, ки фаъолияти 
хонандагонро ҳангоми гузаронидани корҳои амалӣ, таҷрибаҳои истеҳсолӣ, гузаронидани 
экскурсияҳо ба корхонаҳо ва фабрикаҳо ба эътибор гирифта, маҳорати онҳоро қайд карда шавад.  

Тазаккур додан ба маврид аст, ки хонандагон кадом далелҳои нави заруриро барои идомаи 
корҳои таҳқиқотиашон интихоб намудаанд. Аз рӯйи ин муайян кардан мумкин аст, ки фаъолияти 
маърифатии мактаббачагон аз рӯйи сохтори худ ба таҳқиқоти ҳақиқӣ то кадом дараҷа наздик аст. 

Мавқеи омӯзгор дар ин фаъолият назар ба усулҳои дигари таълим, дигаргуна мебошад. Аз 
ин лиҳоз, омӯзгор ба фаъолияти хонандагон озодии пурра дода, худаш ҳамчун як узви фаъолияти 
таҳқиқотӣ амал мекунад. Ин ҳолати ишғолкардаи омӯзгор ба фаъолияти корҳои таҳқиқотии 
хонанда хусусияти хосе мебахшад. 

Омӯзгор барои вусъат додани методи таҳқиқотии таълим, ки дараҷаи баланди 
мустақилиятро дар ҷустуҷӯи ҳалли вазифаҳои маърифатӣ ифода мекунад, шаклҳои зеринро ба 
эътибор гирифтанаш зарур аст: 

- ба саволҳои пешниҳодшуда ҷавобҳои дуруст додан; 
- ҳангоми гузаронидани машғулиятҳои амалӣ-лабораторӣ, сохтани асбобҳо аз рӯйи 

тарҳҳои технологӣ, интихоб кардани намунаҳо вобаста ба мавзӯи дарси навбатӣ; 
- кадом корҳои таҳқиқотӣ дастраси хонандагон мебошад; 
- дар хоҷагии кишоварзӣ ва саноат, мавзӯи интихобшудаи таҳқиқот чӣ тавр татбиқ карда 

мешавад; 
- пешниҳод намудани мавзӯъҳои рефератӣ; 
- дуруст навиштани ифодаҳои технологӣ; 
- хосиятҳои физикавӣ, механикӣ, химиявӣ ва технологӣ; 
- муайян кардани нуқсони маводи чӯбин ва филизӣ; 
- татбиқи қонуниятҳои физикӣ дар ҷараёни коркардҳои ҳароратӣ ва коркард бо усули 

фишор; 
- ба андозагузории ҷузъиётҳо бо масштаби муайян, ёд гирифтан ва назорат кардан; 
- ташкил намудани машваратҳо бо мақсади муайян кардани дараҷаи мустақилият ва 

маърифатнокии хонандагон. 
Дар раванди дарс омӯзгор вобаста ба мавзӯъ, дар лаҳзаҳои гуногун, бо мақсади муайян 

кардани дараҷаи азхудкунии хонандагон аз намуди санҷишҳои кӯтоҳ ва дарозмуддат истифода 
бурда, барои муайян кардани баҳои ҷамъбастӣ, ҷавобҳои дурустро ба эътибор мегирад. Инчунин 
дар равиши амалиётҳои мустақилона мушоҳида менамояд, ки хонандагон ба супоришҳои сода 

ва мураккаб, ба сарфакорӣ ва истифодаи вақт чӣ гуна муносибат доранд 3. 
Ҳангоми ба саволҳо ҷавоб додани хонанда ба он таъсир расондан мукин нест, баръакс ба 

ҷавоби додашудаи он бо мақсади аз худ намудани қонуниятҳо ва баланд бардоштани дараҷаи 
масъулияти мустақилияти хонанда равшанӣ даровардан лозим аст, то ки мушоҳидаҳои ӯ дар 
оянда қатъ нагарданд.  
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Таҷриба нишон медиҳад, ки хонанда дар мавриди мустақилона ҷавоб додан ба саволҳои 
додашуда душворӣ мекашад ё аз сабаби кам баромад карданаш шарм мекунад. Аз ин лиҳоз, ба 
омӯзгор зарур аст, ки бо усули фардӣ-методӣ навишти хаттиро ташкил намояд, то ки хонанда ба 
саволи додашуда ҷавоби дурустеро ифода карда тавонад. Яъне барои муайян кардани дониши 
фардии хонандагон аз усулҳои анъанавии таълим истифода бурда, ташкил намудани карточкаҳо 
мувофиқи мақсад мебошад. 

Дар равиши иҷрои ин амалиёт дараҷаи афзоиши мустақилияти хонандагонро мушоҳида 
намуда, мебинем, ки барои таҳқиқоти техникӣ-технологии минбаъда то кадом дараҷа бо 
донишҳои илмӣ мусаллаҳ мебошанд. 

Дар натиҷаи навиштани рефератҳо, иҷрои супоришҳои амалӣ-лабораторӣ, тадбиқ 
намудани қонуниятҳои физикӣ, механикӣ, химиявӣ ва технологӣ, хонандагон ҷамъбасти муқоиса 
карда тавонистанро ёд мегиранд. Баъди баланд гардидани дараҷаи мустақилияти хонандагон дар 
шуури онҳо бедоршавии элементҳои эҷодӣ пайдо шудан мегирад. 

Вазифаи асосии методи таҳқиқотии таълим дар он маврид амалӣ мешавад, ки агар дараҷаи 
баланди мустақилиятро дар роҳи ҷустуҷӯи ҳалли вазифаҳои маърифатӣ ифода кунад.  

Дар методи таҳқиқотӣ мавқеи асосиро дар таълими технологияи касбу ҳунар корҳои 
таҷрибавӣ ишғол мекунанд. Ин метод талаб мекунад, ки хонандагон ҳаматарафа барои 
гузаронидани таҳқиқот бо донишҳои илмӣ – назариявӣ ва амалӣ мусаллаҳ бошанд. 

Методи таҳқиқот системаи мураккабе мебошад, ки ҳамавақт тайёрии хонандагонро талаб 
мекунад. Муаллим дар раванди дарс масъалаҳои ҳалталабро ба хонандагон пешниҳод намуда, бо 
методҳои илмӣ қонуниятҳои ҷудогонаи кашфиётро мефаҳмонад. Чунончи, дар раванди 
машғулиятҳои лабораторӣ элементҳои ҷудогонаи фаъолиятҳои ҷустуҷӯӣ кор карда мешаванд: 
гузаронидани таҷрибаҳо, мушоҳидакунӣ, ёд гирифтани рефератнависӣ, ёд гирифтани усулҳои 
истифодабарии адабиёти махсусу маълумотномаҳо. Инчунин бо мақсади муайян кардани 
сабабҳои асосии пайдошавии нуқсонҳо дар чӯб, микротаҳқиқот гузаронида мешавад, ки дар 

шароитҳои табиӣ ин нуқсонҳо ба вуқӯъ омадаанд 2; 4.  
Дар машғулиятҳои агросаноатӣ мувофиқи барномаҳои таълимӣ, дарсҳои фанни касбу 

ҳунар дар фаслҳои тирамоҳ ва баҳор дар заминҳои таҷрибавии назди муассисаҳои таълимӣ, таҳти 
роҳбарии омӯзгор, ки ба шароитҳои таҷрибавӣ наздик мебошанд, микротаҳқиқот гузаронида 
мешаванд. Ин марҳалаҳои ҷудогонаи тайёрӣ ба таҳқиқот мебошанд, ки дар шароитҳои табиӣ 
гузаронида мешаванд. 

Дар раванди таҳқиқот бо мақсади баланд бардоштани мустақилияти хонандагон фаъолияти 
роҳбарии омӯзгор суст нашуда, баръакс вобаста ба мураккабшавии фаъолияти ҷустуҷӯии 
хонандагон пурратар ва гуногуншакл мегардад. Дар воқеъ, чунин аст аҳамияти илмӣ ва амалии 
дараҷаи баланди тадқиқотии хонандагон дар ҷустуҷӯи ҳалли вазифаҳои техникӣ-технологӣ. 
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БАЛАНД БАРДОШТАНИ ДАРАҶАИ МУСТАҚИЛИЯТИ ХОНАНДАГОН  
ДАР ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Дар ин мақола талаботи муҳим ба машғулиятҳои технологияи касбӣ дар шароити имрӯзаи рушди 
муассисаҳои таълимӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ин талаботи таъмини мустақилияти хонандагон 
бо дарназардошти қобилиятҳои инфиродии онҳо мебошад. 

Муаллифон қайд мекунанд, ки ҳангоми ба чунин тарз ташкил намудани дарс сатҳи дониш ва 
малакаҳои касбии хонандагон мустаҳкам мегарданд. Зикр гардидааст, ки дар чунин машғулиятҳо нақши 
омӯзгор тағйир меёбад, яъне ӯ ба хонандагон мустақилияти бештар дода, худаш ҳамчун узви фаъолияти 
тадқиқотӣ рафтор мекунад. Баҳри самаранок ташкилу гузаронидани дарсҳои технологияи касбӣ дар 
мақола тавсияҳои судманд пешниҳод карда шудаанд. 
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технология. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Шарифзода Ҷума Шариф, доктори илмҳои педагогӣ, 
профессори кафедраи методикаи таълими математика ва информатикаи ДДБ ба номи Носири Хусрав. 

Қаландаров Саидасрор, муаллими калони кафедраи физика, МТФ ва ТМ ДДК ба номи 
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Тел.: (+992) 918-33-24-44. 

Қаландарова Манзура Саидасроровна, ассистенти кафедраи физика, МТФ ва ТМ ДДК ба номи 
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Тел.: (+992) 985-18-24-23. 

 



128 

 

ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ  
 

В статье затронут один из важнейших требований к занятиям обучения технологии профессии на 
современном этапе развития школы, то есть обеспечения самостоятельности учеников с учетом их 
индивидуальных способностей. 

Авторы отмечают, что при такой организации урока повышается и укрепляется уровень знаний и 
профессиональные навыкы учащегося. Упоминается, что на такие занятия изменяется роль учителя, то 
есть он, отдавая большей самостоятельности ученикам, сам поступает как член исследовательской 
деятельности. Для успешной организации урока технологии профессии и его проведения в статье даются 
полезные рекомендации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучения, профессия, этап, развития, индивидуальный, 
самостоятельность, способность, технология. 
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DEFINITION OF DEGREE OF INDEPENDENCE OF PUPILS  

AT LESSONS OF TECHNOLOGY 
 

In article will mention one of the major requirements to occupations of training of technology of a 

profession at the present stage of development of school, that is ensuring independence of pupils taking into 

account their individual abilities. 

It is claimed that at such the organizations of a lesson the level of knowledge and professional skills of the 

pupil raises and becomes stronger. It is mentioned that on such occupations the role of the teacher changes, that is 

he giving to bigger independence to pupils, itself arrives as the member of research activity.  

For the successful organization of a lesson of technology of a profession and its carrying out in article useful 

recommendations are made. 

KEY WORDS: training, a profession, a stage, developments, individual, independence, ability, 

technology. 
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МАЗМУНИ ДОНИШҲО ВА МАРҲАЛАЮ САМТҲОИ РУШДИ ЗАБОНИ ХИМИЯВӢ 
 

Холназаров С.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар ҷараёни ташаккули забони химиявӣ якчанд зинаҳо тай карда мешаванд, ки қадами  

аввал  фанни таълимӣ буда, баъдан  методи дарк кардан ва ба даст овардани дониш ва маҳорат 

мебошад. Зинаи дигар, воситаи эҷодкорона истифода намудани донишу маҳорат дар амалия 

маҳсуб мегардад.  

Аз ин рӯ, муаллими химияро лозим аст, ки сараввал худаш ҳар чи зиёдтар забони 

химиявиро аз худ намояд ва баъд дар як давраи кӯтоҳи таълим аз онҳо оқилона ва бамавқеъ 

истифода барад. Забони химиявиро ҳарчи зудтар аз фанни таълимӣ ба воситаи таълим табдил 

додан вазифаи муҳимми муаллими химия аст [1]. Иҷрои ин масъала аз муаллим талаб менамояд, 

ки маводи забониро дуруст интихоб карда, машқҳоро бамаврид, асоснок ва мутаносибан ба 

мазмуни дарсҳо дохил намояд. 

Мазмуни донишҳо оид ба забони химиявӣ бояд се тарафи онро инъикос намояд:  

1. Маъноӣ, ки барои ошкор сохтани аҳамият ва вазифаҳои забони химия равона карда 

шудааст. Ҳадафи асосӣ дар ин ҷо ташкили муносибатҳо байни аломатҳо ва объектҳои химиявӣ 

мебошад, ки онҳо маънои аломатҳоро бо роҳи шарҳдиҳӣ ошкор менамоянд. Ба хонандагон 

шарҳдиҳии эмпирикиро, ки аломатҳои пайвандгар бо ҳақиқати дутои моддаҳо аст, бояд омӯхт. 

Иҷрои ин амалиёти мантиқӣ ҷалби ҳамаи донишҳои гирифташуда ва шаклҳои маълуми 

тафаккури мантиқиро талаб мекунад;  
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2. Грамматикӣ, яъне аз рӯи қоидаҳо роҳҳои навиштан, талаффузи аломатҳо, формулаҳо, 

муодилаҳо, истилоҳҳо, номҳо ва ба хонандагон дуруст додани донишҳо;  

3. Амалӣ, яъне бо воситаҳои азхудкунии донишҳо мусаллаҳ кардани хонандагон ва бо 

забони химиявӣ гузаронидани ҳамаи шаклҳои муошират (хониш, хаттӣ, шунидан ва ғайраҳо). 

Паҳлуҳои мазмуни забони химиявӣ ҳаҷман зарур буда, он пай дар пай шарҳ дода мешавад. 

Забони химиявӣ фақат як воситаи дарк ва тасвири дунёи моддаҳо ва табдилёбии онҳо мебошад. 

Барои ҳамин, мазмуни он дар курси химияи мактабӣ дар ҳаҷми ҳадди ақале, ки барои азхудкунӣ 

мувофиқ аст, ҷой дода шудааст. Дар таркиби он донишҳо оид ба аломатҳо, мафҳумҳо, феҳристи 

номҳо ва маҳорати амалиёт дохил аст. 

Мазмуни аломатҳо ва донишҳое, ки онҳоро фаро мегирад, чунинанд:  

а. Аломатҳои химиявӣ. Он таърихи пайдоиши аломати химиявӣ, ном ва ишораи аломат, 

аҳамият ва моҳият, ифодаи сифатӣ ва миқдории мазмуни донишҳоро дар бар гирифта, моҳияти 

он аз талаффуз, навиштан ва маънидод кардани аломатҳо, анҷом додани гузариш аз аломат ба 

ном ва ғайраро дар бар мегирад;  

б. Формулаҳои химиявӣ. Донишҳои гирифташаванда аз аҳамияти формула дар дарки 

рамзҳои химиявӣ, намудҳои формулаҳои химиявӣ (эмпирикӣ, электронӣ, ионӣ, сохторӣ, тасвирӣ, 

умумӣ ва ғайраҳо), маънои онҳо, ифодаи сифатӣ ва миқдорӣ, алоқамандӣ бо қонуни доимияти 

таркиб, методҳои муайян кардани формулаҳо ва қоидаҳои тартиб додани онҳо иборат аст. 

Маҳорати он аз тартиб додан, хондан, таҳлил ва маънидод кардани формулаҳо, аз рӯи формула 

муайян кардани валентнокӣ ва дараҷаи оксидшавии элементҳо, қобилияти ба реаксия 

дохилшавӣ, банди химиявӣ ва пайвастагиҳои гидрогению оксигенӣ, синфҳои онҳо ва қатори 

гомологӣ барои ҷамъбаст ва ба тартиби муайян даровардани донишҳо иборат мебошад; 

в. Муодилаҳои химиявӣ. Донишҳои гирифташаванда аз аҳамияти муодилаҳо дар дарки 

химия, намудҳои муодилаҳо (эмпирикӣ, термохимиявӣ, электронӣ, ионӣ, схематикӣ ва ғайраҳо), 

моҳият ва алоқаи онҳо бо қонуни бақои массаи моддаҳо, инъикоси тарафҳои сифатии реаксияҳо 

ва муносибати миқдорӣ, роҳҳои тартиб додани муодилаҳои гуногун ва ҳисоб аз рӯи онҳо иборат 

мебошад. Хонандагон дар бораи тартиб додан, таҳлил кардан, маънидод кардани муодила, 

кушодани моҳияти коэффитсиентҳо, аз рӯи реаксия муайян кардани намудҳои реаксияҳо ва 

навиштани онҳо, ҳисоб аз рӯи муодилаи химиявӣ, истифодаи муодилаҳои кӯтоҳ ва схематикӣ 

барои ҷамъбасти донишҳо оид ба реаксияҳои химиявӣ, мушахас намудани онҳо барои пурра 

навиштан, анҷом додани гузариш аз як намуди муодила ба дигараш бояд маҳорат пайдо намоянд.  

г. Мазмуни истилоҳот (терминҳо). Донишҳои гирифташаванда аз аҳамият ва моҳияти 

умумиилмӣ ва химиявии истилоҳот, алоқаи онҳо бо мафҳумҳо, таҳлили этимологӣ ва маънои 

истилоҳот иборат мебошад.  

ғ. Мазмуни феҳристи номҳои химиявӣ. Донишҳои гирифташаванда аз мафҳуми феҳристи 

номҳо ва аҳамияти он барои фаҳмидан, намудҳои системаи номгузорӣ дар таълим, аҳамияти 

номгузории номиналӣ дар дарки химия, муносибат байни номгузориҳо, истилоҳот ва аломатҳо 

иборат аст. Хонандагон бояд маҳорати  хондан, талаффуз, маънидоди номи ионҳо, моддаҳои 

ғайриорганикӣ ва органикӣ, оид ба синфҳои пайвастагиҳо маълумот гирифтан, оид ба таркиби 

сифатии он ва хусусиятҳои онҳо, тартиб додани номи модда дар асоси принсипҳои номгузории 

ҷаҳонӣ, аз рӯи номи модда тартиб додани формулаи он ва баръакс, тартиб додани номи 

ратсионалӣ ва систематикии изомерҳо аз рӯи формулаи пайвастагиҳои органикӣ ва баръакс, 

истифодаи номгузорӣ дар вақти навиштан ва фаҳмонидани моддаҳо  ва ғайраҳоро  пайдо  кунанд. 

Ин донишҳо ва маҳоратҳо баробар ба солҳои таҳсил тақсим карда мешаванд. Ҳангоми ба тадриҷ 

аз худ кардани фанни химия, забони химиявӣ дар алоқаи зич бо рушди назария ва мафҳумҳо 

такмил меёбад. 

Ба таври ҷамъбастӣ намудҳои донишҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст. 

1. Донишҳое, ки ба омӯзиши объектҳои воқеӣ ва мафҳумҳои назариявӣ алоқаманданд. 

Онҳо дар худ маълумотро оид ба аҳамияти забон ва аломатҳои алоҳидаи он, оид ба моҳияти онҳо, 

дар бораи алоқаи объекти муайяншуда ва курси назариявӣ дар бар мегиранд. Одатан онҳо дар 

маводи асосии дарс дохил карда мешаванд. 

Донишҳо оид ба роҳҳои муносибат бо аломатҳо. Онҳо бо маводи назариявӣ кам алоқаманд 

буда, барои ҳосил кардани маҳорат хизмат мекунанд. Одатан онҳо дар вақти нишон додани 

таъсиррасониҳо ва иҷрои машқҳо аз худ карда мешаванд. Донишҳои забони илм ба таркиби 

мазмуни назариявӣ ва мазмуни методологии асосҳои химияи мактабӣ дохил мегарданд. 

Назарияи дониш ва илми химия алоқаи зичи забони химиявӣ ва дарккуниро тасдиқ мекунанд. 

Истилоҳот ва аломатҳо шакли ифодаи забони химиявӣ ва дарккунӣ мебошад. Мустаҳкам кардани 
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дониш дар истилоҳоти илмӣ-забони химиявӣ ба воситаи муҳимми ташаккули мафҳумҳо 

мубаддал гаштааст. Фақат дар вақти ташкили алоқаи зич байни мафҳумҳо онҳоро ташаккулёфта 

ва мазмуннок ҳисоб кардан мумкин аст. Ба ин вақте муяссар шудан мумкин аст, ки агар барои 

маънидод кардани аломатҳо ҷамъи донишҳо, фаҳмишҳои назариявӣ ва дигар ҳаракатҳои зеҳнӣ 

ҷалб карда шаванд [1].  

Алоқаи генетикии забон бо назарияҳои илмӣ имконият медиҳад, ки давраҳои зерини 

рушди онро ҷудо кунем: атомистика, назарияи электронӣ, назарияи электролитҳо ва назарияи 

сохти химиявӣ. Дар ҳар як давраи омӯзиши забони химиявӣ мақсадҳои умумӣ, чунончи, 

азхудкунии аломатҳо, феҳристи номҳо ва истилоҳоти ҳар як сатҳи назариявӣ, мустаҳкам кардан 

дар ҳар як аломат ва истилоҳот, мафҳумҳо ва қонунҳои назария, аз худ кардани воситаҳои 

фаъолияти аломат, пай дар пайии инкишоф ва такмили донишҳои забонии маҳорат ба вуҷуд 

меоянд. 

 Муаллим истифодаи забони химиявиро аз дарси якум оғоз менамояд, ки ин ба фаҳмиши 

назарияи ба омӯзиш наздикшуда ёрӣ мерасонад. Марҳалаи якуми омӯзиши забони химиявӣ 

бисёр масъулиятнок аст. Аломатҳои он баъдтар ба системаи омӯзиши дигар назарияҳо табдил 

меёбанд.  

 Омӯзиши забони химиявӣ дар марҳалаи аввал ба аз худ кардани алифбои он, қоидаҳои 

тартиб додани формула ва муодилаҳо, маънидоди мазмуни аломатҳо, истилоҳҳо, алоқаи онҳо бо 

моддаҳо ва равандҳо, ҳосил кардани маҳорати аввалини истифодаи забони химиявӣ дар амалия 

равона карда шудааст. 

Дар ин давраи таълим дар хонандагон инъикоси моддаҳо ва реаксияҳо пурра ҳосил 

нашудааст, зеро ҳанӯз тарафҳои миқдории аломатҳо суст тасаввур карда мешаванд. Барои ҳамин, 

омӯзиши забони химиявӣ бояд дар робита бо омӯзиши намояндаҳои моддаҳо ва иҷрои таҷрибаҳо 

такя карда гузаронида шавад. Дар қадами аввал лозим аст, ки ҳисобҳои оддитарин аз рӯи 

формулаҳо ва реаксияҳо бо истифодаи қонунҳои химия барои маънидод мавриди истифода қарор 

бигиранд.   Зарур аст, ки усули таҳлили истилоҳот, формула, муодила ва воситаҳои аниқ кардани 

моҳияти онҳоро фикр карда истифода намуд.  

Воситаҳои оптималии ҳосил кардани маҳорат ва малака мавҷуданд, яъне алгоритмҳо, 

супоришҳоро ба барнома ворид сохта, онҳоро ба бозиҳои дидактикӣ ва маводи буридашуда 

тақсим карда метавонем, ки ин барои фикр ва аз нав ҳосил кардани донишҳо аҳамияти калон 

дорад. 
Дар рафти иҷрои барномаи забони химиявӣ қобилияти азхудкунӣ инкишоф ёфта, 

амалиётҳои дарк намудан мураккаб мешаванд, дар омӯзиши забони илмӣ таносуби алгоритмӣ ва 

эвристикӣ тағйир меёбад. Ҳангоми омӯзиши системаи даврӣ хонандагон ба моҳияти формулаҳои 

умумии пайвастагиҳои гидрогенӣ ва оксигении элементҳо сарфаҳм мераванд. Забони химиявии 

назарияи сохти атом ва механикаи квантӣ ба аз худ кардани мафҳумҳо оид ба элементи химиявӣ, 

ҳолати электронҳо дар атом, табаддулоти химиявӣ равона карда шудаанд. Дар ин давра зарур 

аст, ки алоқаи зичи аломатҳои омӯхташавандаро ба мазмуну мафҳумҳои онҳо нишон диҳем, 

чунки бисёр вақт хонандагон формулаҳои электронӣ ва тарзи ҷойгиршавии электронҳоро дар 

зерқабатҳо хуб менависанд, вале моҳияти аломатҳои шартиро намедонанд, дар ошкор сохтани 

моҳияти навиштаҷоте, ки дар амалияи таълим истифода мешаванд, мушкилӣ мекашанд. Муҳим 

аст, ки ба хонандагон тарзи гузоштани индексҳо, ададҳои умумии дараҷаи оксидшавӣ ва валенти 

элементҳо омӯзонида шавад. 

Дар вақти омӯхтани бандҳои химиявӣ хонандагон бори аввал бо формулаҳои электронӣ ва 

сохтории пайвастаҳо шинос мешаванд. Ошкор сохтани мазмуни онҳо, тағйирот ва нишон додани 

тарзи мубаддалшавӣ, формулаҳои якҷояшавии онҳо ва байни моддаҳо ҳосилшавии намудҳои 

гуногуни бандҳои химиявӣ шарт аст. Муодилаҳои электронӣ барои баёни моҳияти равандҳо 

васеъ истифода карда мешаванд. 

Мафҳуми «электроманфигӣ» барои тартиб додани формулаҳои моддаҳои мураккаб дар 

асоси қоидаҳои номгузории умумихалқии моддаҳои ғайриорганикӣ хизмат мекунад. 

Пайвастагиҳои оксиген бо хлор ва фтор, нитроген ва фосфор бо хлор ҳамчун намунаи аёнӣ доир 

ба чӣ гуна ба пайвастагӣ таъсир расондани электроманфигии элемент мисол шуда метавонанд.  

Бо омӯхтани мавзӯи «Бандҳои химиявӣ» ва «Сохти модда» омӯзиши реаксияи оксиду 

барқароршавӣ ба охир мерасад. Ба хонандагон ёд додани тарзҳои гуногуни навиштани нақшаи 

мубодилаи электронҳо ва «баланси электронӣ» шарти зарурӣ ҳисоб меёбад. Зеро иҷрои машқҳо 
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(баробар кардани коэффитсиентҳо дар муодилаи реаксияҳои гуногун, нишон додани мубодилаи 

электронҳо ва ғайра) аз фоида холӣ нест [3]. 

Ҳангоми омӯзиши назарияи электролитҳо хонандагон бори аввал ба тарзи навишт ва номи 

ионҳо шинос мешаванд. Онҳо бояд ба қоидаҳои номгузории байналхалқӣ ҷавобгӯ бошанд. Дар 

ин ҷо якумин маротиба муодилаи диссотсиатсияи электролитиро тартиб медиҳанд ва истифода 

мебаранд. Ҳамчун қоида хонандагон дар вақти гузаштан аз муодилаҳои кӯтоҳи ионӣ ба 

«молекулавӣ» мушкилӣ мекашанд. Сабаби ин бисёр абстрактӣ будани муодилаи кӯтоҳи ионӣ 

мебошад. Азхудкунии муодилаҳои кӯтоҳи ионӣ машқи зиёдеро талаб мекунад. Дар навиштани 

муодилаи ионии кӯтоҳ на танҳо реаксияи муовиза, балки реаксияи оксиду барқароршавиро, ки 

дар маҳлули электролитҳо мегузаранд, бояд истифода бурд. Ин амал дар оянда омӯзиши қатори 

электрохимиявӣ, реаксия, муайян кардани самти гузаштани реаксияҳои оксиду барқароршавӣ, 

электролиз, тартиб додани нақша ва муодилаи реаксияро осон мекунад [2]. 

Омӯзиши химияи органикӣ барои истифодаи формулаҳои сохти электронӣ ва муодилаҳо 

имкониятҳои васеъ фароҳам меорад. Мазмуни аломатҳо ва моддаҳо барои фаҳмидани нозукии 

сохти модда хидмат карда, фаҳмиши таъсири атому малекулаҳоро таъмин менамояд. 

Формулаҳои сохти модда ва мураккабии модда барои тартиб додани муодилаҳо, ошкор сохтани 

моҳияти реаксияҳои органикӣ аҳамияти калон доранд. 

Ҳар як давра барои рушди мазмуни забони химиявӣ ва фаъолияти дарккунии хонандагон 

хизмати муайяне ба ҷо меорад. Истифодаи доимии амалиёти забони химиявӣ бо коркарди 

аломати химиявӣ дар хонандагон тафаккури химиявиро ташаккул дода, қобилияти эҷодкорӣ ва 

тарзи бо забони илм гуфтугӯ кардани хонандагонро таҳким мебахшад. 
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О РОЛИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ПОДГОТОВКЕ 
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Сатторов А.Э., Махмадалиев Э.Ш. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В настоящее время в системе школьного образования информатика определяется как 
естественнонаучная дисциплина, изучающая понятие информации, закономерности 
информационных процессов, протекающие в различных системах (технических, физических, 
биологических, социальных и др.), а также методы и средства их автоматизации с помощью 
компьютера. В условиях бурного развития информационных, цифровых технологий, успех 
эффективности автоматизации обработки и управления информации отраслевого направления 
во многом зависит от степени формализации этих процессов. В связи с этим формирование 
технологической культуры личности учащихся становится одной из главных задач современных 
образовательных учреждений.  

 Анализ научно-методических работ по данной проблеме и реальные условия Республики 
Таджикистан позволяет определить учебный предмет «Технология» как информационно-
технологическая дисциплина:  

- изучающая методы и средства обработки, преобразования,  продуцирования, передачи и 
хранения информации с помощью автоматизированных устройств, а также на основе 
традиционных методов с материальными объектами (бумаги, ткани, дерева, металла и др.) и 
электронных материалов (файл, папка, прикладные программы, пакет специализированных 
программ и др.);  

- направленная на развитие преобразовательной, технологической деятельности учащихся. 
Также в процессе обучения школьному курсу «Технология» у учащихся формируется 

умения решать бытовые задачи, связанные с ремонтом электропроводки, сантехническими 
работами, установкой замка, окон, дверей, сельскохозяйственными работами. 

В современном обществе все большее значение приобретает информационно-
технологическое образование специалистов (педагогов, социологов, политологов, юристов, 
медиков и др.) как часть системы профессионального образования. Поскольку любая научная 
область характеризуется её информативностью, владение информационной, технологической 
культурой является важным качеством современного педагога, в том числе учителя технологии 
[1]. 

В информационно-технологическом обществе особую актуальность приобретают 
информационно-технологические, творческие качества учителя, опирающиеся на его 
профессионализм, высокую мотивацию и коммуникативные навыки, стремление повышать 
уровень своей квалификации и т.д.  

Современный уровень развития информационного и научно-технического направления в 
Республики Таджикистан нуждается на высококвалифицированных, мобильных, оперативно 
реагирующих специалистов в сфере управления процессам автоматизации различных 
направлений человеческой деятельности. Технологическое решение подобных задач, во многом 
зависят от уровня подготовленности учителя технологии, которым является проводником в 
реализации роботизированных производств и в внедрении современным технологическим 
методам по отраслевым направленности Республики Таджикистан. 

Исходя из вышесказанного, для обоснования теоретических основ формирования 
профессиональных компетенций у будущих бакалавров педагогического образования по 
профилю «Технология» и подготовки бакалавров к конвергентному обучению [2-3] в условиях 
Республики Таджикистан определены сущность профессиональных компетенций и виды 
профессиональной деятельности будущего учителя «Технология», сответствующим ГОС ВПО 
бакалавра педагогического образования профиля «Технология» в Республики Таджикистан.  В 
частности, исходные данные нашего исследования по формированию профессиональных 
компетенций у будущих бакалавров педагогического образования по профилю «Технология» в 
развитии конвергентного обучения информатики и технологий дают основание предполагать, 
что их профессиональная компетентность будет сформирована, если: изучается и научно 
обосновывается система, структура и содержание конвергентного обучения информатике и 
технологии в условиях Республики Таджикистан;  определяется содержание и структура 
профессиональных компетенций у будущих бакалавров педагогического образования по 
профилю «Технология» к конвергентному обучению в условиях Республики Таджикистан; 
разрабатывается учебно-методический комплекс (рабочие учебные программы, учебное 
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пособие, системы тестовые задания, электронные курсы и т.п.);  разрабатываются и реализуются 
методические подходы к формированию профессиональных компетенций у будущих бакалавров 
педагогического образования по профилю «Технология» к конвергентному обучению 
информатики и технологии. 

Сегодня темпы развития и внедрения инновационной технологии в Республики 
Таджикистан, по сравнению с десяткой лидирующих в этой области стран, очень низки. 
Отставание по степени внедрения инновационной технологии во всех отраслевой 
направленности Республики Таджикистан, безусловно, представляет существенную угрозу для 
экономики Республики Таджикистан в ближайшем будущем. Для изменения сложившейся 
ситуации руководство республики предпринимает определенные шаги. Например, в 2015 году 
была принята Стратегия развития отрасли информационных технологий в Республики 
Таджикистан на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года, где в список приоритетных 
направлений исследований и разработок, включено развитие робототехники.  

В условиях популяризации и развития робототехники в Республике Таджикистан, особое 
внимание следует уделять профессиональной подготовке учителей технологии, на доли которых 
лежит подготовки школьников к роботизированных производств и других отраслевых 
направленности. По требованию министерства образования и науки Республики Таджикистан 
учебные курсы по робототехнике в последние годы становятся неотъемлемым компонентом 
основных образовательных программ современных, даже непрофильных, школ, колледжей 
Республики Таджикистан. Этим в большей степени занимает учитель технологии. Обучение 
робототехнике, прежде всего, направлено на формирование технических творческих 
способностей и инженерного мышления у учащихся. Цели, задачи и содержание обучения для 
разных возрастных групп и на разных уровнях образования должны отличаться, и сегодня в 
педагогической науке разработаны недостаточно.  

Процесс обучения робототехнике содержит в себе как минимум две составляющие: 
материально-техническая и учебно-методическая. Разработка учебно-методического 
обеспечения обучения робототехнике в большей степени связано с развитием материально-
технического обеспечения процесса обучения, под которым, прежде всего, понимается 
различные имеющиеся в продаже робототехнические наборы и комплекты, предназначенные как 
для досуга учащихся, так и для их обучения и воспитания. Робототехнические наборы, хотя 
содержат подробные инструкции по сборке различных моделей, однако не имеют методических 
рекомендаций для педагога по внедрению и использованию их в учебном процессе на различных 
уровнях образования и во взаимосвязи с другими дисциплинами. В этой связи, усиления 
содержание школьного курса технологии в развития робототехники становится актуальным. А с 
другой стороны процесс автоматизации роботов наиболее продуктивно изучать в информатике. 
В связи с этим подготовка учителя технологии к конвергентному обучению [4] информатики и 
технологии является сегодня чрезвычайно актуальной проблемой.  
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ЯКЕ АЗ УСУЛҲОИ ОПТИМАЛИИ МУАЙЯН КАРДАНИ ЯКҶОЯКУНОНИИ 
МАСИРҲО ВА СУРОҒАКУНОНИИ ТАҶҲИЗОТИ ШАБАКАВӢ  

 

Кимсанов У.О.  
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Дар ҷаҳони муосир, дар шароити пандемия (COVID), сарфи назар аз он, ки дар бисёр 
кишварҳо аллакай маҳдудиятҳо бекор карда шудаанд, одатҳои нави рақамӣ, ки ҳангоми карантин 
ба вуҷуд омадаанд, идома ёфтанд ва ин боиси афзоиши назарраси фаъолияти рақамӣ гардид, аз 
ҷумла: 

- бештар аз нисфи аҳолии кураи Замин аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебаранд; 
- Instagram ҳадафи навро барои васеъ кардани доираи корбарони худ ба даст овард; 
- одатҳои ҷустуҷӯ тағйир меёбанд ва ин барои брендҳо таъсири муҳим дорад 5. 
Тибқи маълумоти Global WebIndex, танҳо дар чанд моҳи соли 2020 трафики ҷаҳонии 

Интернет 30% афзоиш ёфтааст: аз аввали соли 2020 аҳолии курраи Замин вақти зиёдро дар 
дастгоҳҳои ба Интернет пайваст сарф карданд, ки метавонад ба чунин мушкилот оварда расонад 
[4]: 

- набудани фосилаи IP-суроғаҳо барои шабакаҳои синфӣ. Яке аз сабабҳои асосии ин 
набудани суроғаҳои синфӣ барои шумораи мувофиқи суроғаҳои ташкилотҳои хурд мебошад: 
синфи C (255.255.255.0 ва ё /24 – 28-2 суроға), синфи B (255.255.0.0 ва ё /16 – ду октет барои IP-
суроғакунонӣ ё 216-2) ва синфи A (255.0.0.0 ва ё /8 – се октет барои IP-суроғакунонӣ ё 224-2), ки 
истифодаи суроғакунонии синфӣ барои ташкилоти хурд зиёдатӣ ба шумор меравад. Дар натиҷа, 
суроғаҳои синфӣ самаранок истифода намешаванд [3]; 

- маълумоти барзиёди масирӣ барои роутер. Ҳаҷм ва суръати афзоиши ҷадвалҳои масирӣ 
дар роутерҳои Интернет аз қобилияти барномаҳои мавҷуда барои идоракунии самаранокии 
ҷадвалҳо зиёд аст; 

- норасоии умумии IP-суроғаҳо барои шабакаҳо. 
Технологияи CIDR - усули суроғакунонии IP-суроғаҳо, маҳдудияти хатсайркунонии 

синфро инкор мекунад, якҷоякунонии ниқобҳое, ки аз ниқобҳои синфӣ (пешфарзӣ) хурдтаранд, 
инчунин истифодаи сарфакоронаи захираҳои маҳдуди IP-суроғаҳоро имкон медиҳад, зеро 
ниқобҳои гуногунро дар зершабакаҳои мухталиф истифода мебарад 2. 

Моҳияти технологияи CIDR аз он иборат аст, ки ба ҳар як провайдери хизматрасонии 
Интернет фосилаи IP-суроғаҳо ҷудо карда мешавад. Бо ин равиш, ҳамаи IP-суроғаҳои провайдер 
қисми болоии ягона (умумӣ) доранд, ки префикс ном дорад, аз ин рӯ, хатсайркунонӣ дар шоҳроҳи 
Интернет метавонад ба префиксҳо асос ёбад. Ин маънои онро дорад, ки ба ҷои бисёр сабтҳои 
шумораи масирҳо-шабакаҳо, барои ҳамаи шабакаҳое, ки префикси умумӣ доранд, гузоштани як 
сабти ягона кофӣ мебошад. Ин якҷоякунонии суроғаҳо ҳаҷми масирҳоро дар роутерҳо дар ҳама 
сатҳҳо коҳиш медиҳад ва аз ин рӯ, фаъолияти роутерҳоро метезонад ва гузариш ё ки суръати 
Интернетро афзоиш медиҳад [6]. 
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Расми 1. Алгоритми пайдарпайии ҳалли масъала. 

 

Яке аз усулҳои ҳал кардани якҷоякунонии масирҳои роутер ин муайян кардани ниқоби 
зершабакаи бесинфӣ ё ниқоби чаппа, вобаста ба шумораи мувофиқи IP-суроғаҳо мебошад, ки 
алгоритми пайдарпайии ҳалли он дар расми 1 оварда шудааст. 

Аз расми 1 дида мешавад, ки пайдарпайии якҷоякунонии масир дар се сатҳ мегузарад: 
сатҳи А, сатҳи В, сатҳи С. 

Сатҳи А  - ҳисобкунии шумораи умумии компютерҳо (S), ки дар nR масир ҷойгиранд: 

𝑆 =  ∑ 𝐶𝑖,

𝑛𝑅

𝑖=1

 

дар ин ҷо Сi – шумораи компютерҳои масири i-юм мебошад. 
Сатҳи В – муайян кардани шумораи ҳадди ақал (минималӣ)-и битҳое, ки барои 

суроғакунонии S компютер зарур аст: 
b=⌈𝑙𝑜𝑔2𝑆⌉, 

дар ин ҷо аломати ⌈⌈𝑙𝑜𝑔2𝑆⌉, ⌉ яклухткунии ададро то адади бутуни наздиктарини калон 

мефаҳмонад, масалан ⌈𝑙𝑜𝑔28⌉ = 3 ё ин ки ⌈⌈𝑙𝑜𝑔29⌉⌉ = 4. 

Сатҳи С – ҳисоб кардани ниқоби мувофиқ зарур аст: 
M = 32-b, 

ки дар ин ҷо 32 ин нусхаи IPv4 аст, ки ба 32 бит баробар мебошад. 
Мисол: Фарз мекунем, ки дар шуъбаи кадрҳо 10 компютер, шуъбаи молия 30 компютер ва 

шуъбаи идоракунӣ 50 компютер мавҷуд аст. Барои таъмини бехатарии шуъбаҳо компютерҳои 
онҳо бояд ба якдигар пайваст набошанд, яъне шабакаҳояшон ҷудо бошанд. Дар ин ҳолат, ҳалли 
стандартии танзими IP-суроға барои се шуъба чунин аст [1]: 

Шуъбаи кадр - 192.168.0.0/24, (254-IP суроға),  
Шуъбаи молия - 192.168.1.0/24 (254-IP суроға),  
Шуъбаи идоракунӣ - 192.168.2.0/24 (254-IP суроға),  

ки ин усул ҳалли оптималӣ нест, чунки дар ин ҳолат (2543), агарчи 762 IP-суроға ҷудо гардад 
ҳам, танҳо 90-тои он кифоя буда, 672-тои он зиёдатӣ мебошад. 

Барои муайян намудани ҳалли оптималӣ зарур аст, ки ҳангоми тақсим намудани IP-суроға 
бо истифодаи он аз шуъбае, ки шумораи компютерҳояш аз ҳама зиёд аст, оғоз шавад. 

Ҳал:  Барои 50 компютер - 26 (64) ба эътибор гирифта мешавад, 32-6=/26, 
Барои 30 компютер - 25 (32) ба эътибор гирифта мешавад, 32-5=/27, 
Барои 10 компютер - 24 (16) ба эътибор гирифта мешавад, 32-4=/28, 

ки дар ин ҷо 32 ин нусхаи IPv4, ки ба 32 бит баробар аст. 
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Барои шуъбаҳои: идоракунӣ 192.168.0.0/26 (фосилаи суроға 0-63); 
молия 192.168.0.64/27 (фосилаи суроға 64-95); 
кадр 192.168.0.96/28 (фосилаи суроға 96-111) 

оптималӣ тақсим карда шуд.  
Хулоса, барои се шуъба танҳо фосилаи суроғаҳои 0-111 аз доираи шабакаи 192.168.0.0/24 

тақсим карда шуд ва шабакаҳои 192.168.1.0 ва 192.168.2.0 умуман истифода нашудаанд.  
Мисоли 2. Бо истифода аз технологияи номбаршуда якҷоякунонии масирҳои шабакаҳои 

192.168.0.0/24 ва 192.168.1.0/24-ро ҳамчун як масир эълон кунед. 
Ҳал: Барои якҷоякунонии масирҳо ниқоби зершабакаи мувофиқ вобаста ба шумораи 

умумии компютерҳо муайян карда мешавад. Масирҳо дода шудаанд: 
192.168.0.0/24 (254 IP-суроға ё компютер); 
192.168.1.0/24 (254 IP-суроға ё компютер). 

Дар ду шабака (масир) ҳамагӣ 508 суроға ё компютер, ки ҳамчун 29 (512) ба эътибор 
гирифта мешавад, он гоҳ ниқоби мувофиқ ба 32-9=/23 баробар аст. 

Натиҷа:     192.168.0.0/23 
                                                                 255.255.254.0. 

Хулоса, якҷоякунонии масирҳо барои ба таври оптималӣ танзим намудани протоколҳои 
хатсайркунонии муосир (EIGRP, OSPF) истифода мешавад. Истифодаи оптималии 
суроғакунонии мантиқӣ имконияти самаранок истифода кардани фазои суроғаи мантиқӣ, 
фароҳам овардани IP-суроғагузории иерархӣ ва якҷоякунии масирҳоро дар сатҳи тақсимот 
таъмин мекунад, ки ба камшавии андозаи масирҳо барои идоракунии оптималии протсессорҳо 
(CPU)-и таҷҳизоти шабакавӣ мусоидат менамояд. 
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Яке аз усулҳои ҳалли мушкилоти идоракунӣ, лоиҳакашӣ ва татбиқи оптималии истифодаи  шабакаи 
Интернет ин дуруст ба роҳ мондани татбиқи топологияи мантиқӣ дар шабака мебошад. Яке аз роҳҳои 
татбиқи чунин топология ин якҷоякунонии масирҳо - раванди паҳн кардани маҷмӯи суроғаҳои мантиқӣ 
ҳамчун суроғаи ягона бо ниқоби кӯтоҳтари зершабака мебошад. Мақолаи мазкур ба яке аз технологияҳо 
ва усулҳои якҷоякунонии масирҳо, яъне истифодаи технологияи CIDR (Classless Inter-Domain Routing) ба 
шумор меравад, бахшида шудааст. 
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ONE OF THE OPTIMAL METHODS FOR DETERMINING ROUTES AND ADDRESSING 

NETWORK EQUIPMENT 
 

One way to solve the problems of managing, designing and optimizing the use of the Internet is the correct 
implementation of the logical topology in the network. One way to implement this topology is route 
summarization, a process used to distribute a set of logical addresses as a single address with a shorter subnet 
mask. This article is devoted to one of the technologies and methods for summing routes using the CIDR 
technology (Classless Inter-Domain Routing). 
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Алиева Г.С. 

Бохтарский государственный университет имени  Носира Хусрава 
 

Современный специалист - это человек, не только получивший достаточную специальную 
подготовку, владеющий компьютером, но и духовно и морально богатый, обладающий высокой 
культурой языкового общения как в сфере образования, так и в мире. Мы считаем, что 
иностранный язык, как и любой предмет, содержит огромные резервы для профессионального 

развития личности студента 1. Студенты изучают иностранный язык как одно из средств 
общения, осложненных множеством проблем. В то же время интенсификация международных 
отношений определяет потребность в общении на иностранном языке. Европа – это перекресток 
народов и культур, взаимодействие которых порождает новые подходы, определяющие 
глобальную динамику последнего тысячелетия. Этот диалог осуществляется преимущественно 
посредством языка, владение которым определяет степень вовлеченности человека в 
универсальное. Поэтому характерной чертой и требованием к европейскому образованию было 
глубокое владение несколькими иностранными языками и доскональное знание родного, 
национального языка. Проблема с процентами долгое время волновала человечество. Ситуации, 
когда одни интересы преобладают над другими, возникали и возникают на протяжении всей 
истории философии, отсюда важность вопросов, связанных с познанием самой сути интересов, 
их роли в жизни отдельных людей и общества в целом. Интересы - это не фон действий человека, 
а органическая составляющая деятельности. Анализ педагогической и психологической 
литературы показывает, что греческий философ Демокрит определил интересующий феномен. 
Интересно, что он подчинял интересы человека интересам общества: интересы государства 
должны быть поставлены на все [5]. Современная психология рассматривает интерес не сам по 
себе, а как одно из средств взаимодействия субъекта с объективным миром. Нет интереса к тому, 
что предмет не раскрывает объективной ценности. То есть все, что составляет объект интереса, 
человек выводит из объективной реальности (в свойствах объекта и субъекта). Но интерес - это 
творение человека. Человек отражает мир в своем сознании и с помощью интереса к этому 
процессу начинает свой личный старт. Так что интерес субъективен. «Интересный опыт познает 
смысл существования, свое место в мире. Поскольку он связан со всем миром, он также 
«управляет им», потому что это отношение не созерцательное, а активное, направленное на 
перестройку мира ради самого человека. Вся индивидуальность проявления интереса, это 
наиболее значимая и определяющая черта. Конвертируя мир, одновременно развивается 
желающий [4]. Душавицкий обрисовывает в общих чертах достопримечательности мира. Целью 
данной работы было изучение психолого-педагогических факторов активизации познавательных 
интересов cтудентов к изучению иностранных языков.  Современная психология рассматривает 
интерес не сам по себе, а как одно из средств взаимодействия субъекта с объективным миром. 
Нет интереса к тому, что предмет не раскрывает объективной ценности. То есть все, что 
составляет объект интереса, человек выводит из объективной реальности (в свойствах объекта и 
субъекта). Но интерес – это творение человека. Человек отражает мир в своем сознании и с 
помощью интереса к этому процессу начинает свой личный старт. Так что интерес субъективен. 
«Интересный опыт познает смысл существования, свое место в мире. Поскольку он связан со 
всем миром, он также «управляет им», потому что это отношение не созерцательное, а активное, 
направленное на перестройку ради мира. При всей проявлении индивидуальности интереса он 
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является наиболее значимым и определяющим признаком. Преобразуя мир, одновременно 
развивается и заинтересованный человек [4].  

О.К. Душавицкий подчеркивает достопримечательность в мире. В структуре 
взаимозависимости интересов выражены две стороны: объективная (предмет, деятельность) и 
субъективная (личность). Таким образом, С.Л. Рубинштейн отмечал, что в расширяющемся 
контакте с окружающей средой человек сталкивается со всеми новыми объектами и свойствами 
действительности. Когда в силу тех или иных обстоятельств что-либо приобретает какое-либо 
значение для человека, это может вызвать интерес, т.е. конкретную ориентацию на его / ее 
личность: Если меня интересует какой-либо предмет, то этот предмет мне интересен [7]. 

Интерес с психологической точки зрения характеризуется подвижностью, изменчивостью, 
разнообразием оттенков и степеней развития. Каждый элемент системы активации обучения 
работает в определенных условиях, принятых по критерию оптимальности. Разберем это на 
примере методики обучения. На первом, на начальном этапе изучения предмета без 
репродуктивной деятельности студенты не могут формировать базовые знания, изучать законы, 
понятия, категории. Эти выводы сделаны А.И. Демина, исследуя закономерности поэтапной 
работы концептуально-логического мышления человека. Поэтому преподаватель должен 
сначала применить репродуктивные методы обучения: информационная лекция, 
самостоятельная работа, исполнительские упражнения и т.д. После усвоения студентами 
учебного материала их деятельность переводится в продуктивную плоскость: проблемные 
лекции, ролевые игры, занятия по производственным ситуациям, анализ, лабораторная работа с 
элементами научного исследования, самостоятельная работа поискового характера, 
эвристическая беседа и др. [3]. Поступление в высшие учебные заведения обычно неадекватно 
отражает предмет будущей профессиональной деятельности. Н.Ф. Талызина считает, что при 
организации обучения необходимо заранее планировать деятельность, для которой необходимы 
знания: ... при построении содержания обучения необходимо предусмотреть все основные 
действия, необходимые для работы с данными со знаниями, для решения задач, поставленных с 
целью обучения [9]. Учебная и профессиональная деятельность студентов должна проходить как 
в репродуктивной, так и в продуктивной формах, что соответствует модели развития 
деятельности. Например, имитационное моделирование исследователи твердо приписывают 
продуктивному («активному») обучению. Однако моделирование продуктивных отношений 
беспроблемного характера характеризует репродуктивную образовательную деятельность 
студента и (что логично) осуществляется продуктивной поисковой системой. Краткий обзор 
исследований по педагогике высшей школы дает нам основу для рассмотрения проблемы 
обучения студентов вуза профессионально ориентированному общению на иностранном языке 
в обще-указанном контексте и, несомненно, способствуя решению педагогических задач 
образовательной сферы. Педагогической основой формирования профессиональной 
направленности личности будущего специалиста при изучении иностранного языка в вузе 
является активное использование приемов рационального мышления в учебном процессе. 
Бытует мнение, что профессиональное иноязычное общение – это совокупность 
функциональных речевых актов (стимулирующих, ответных, управляющих и др.), направленных 
на решение коммуникативных задач. В первую очередь, это положение касается вопроса о 
содержании обучения иностранному языку в высших учебных заведениях. Чувствовать предмет 
учебного процесса студент способен только в равноправном, партнерском и дружеском общении 
с преподавателем. На необходимость такого взаимодействия указывают практически все ученые, 

обосновывающие личностно-ориентированные технологии обучения 8. Таким образом, 
интерес как очень важная и сложная сущность включает множество определений, концепций и 
интерпретаций в психологической и педагогической литературе. Он изучается как: 
избирательная фокусировка человеческого внимания; проявление его умственной и 
эмоциональной активности представляет собой особую смесь эмоциональных, волевых и 
интеллектуальных процессов, повышающих активность сознания и деятельность человека; одна 
из разновидностей индивидуального отношения к миру; эмоционально-познавательное 
отношение; специфическое отношение человека к объекту, вызванное осознанием его 
жизненной важности и эмоциональным восхищением. Что касается стратегии педагогической 
деятельности преподавателя вуза, в соответствии с гуманистической парадигмой национального 
образования, можно констатировать желательность существования трех планов: субъект 
прямого взаимодействия: «учитель жизни» (образование) и «учитель», «мудрость» (собственно 
учитель, профессор)», относительно стратегии студента говорит «о смысловом наполнении 



139 

 

знаний и других учебных достижений, обеспечивающих устойчивую внутреннюю мотивацию 
обучения, стимулирующую творчество» [2]. 

Таким образом, основной задачей содержания образования в современных условиях 
является его перевод ... во внутренний мир личности. Для этого необходимо организовать 
психологически обоснованную деятельность двух эквивалентов по отношению к предметам: 
преподаватель - студент, стремящийся актуализировать формирование внутриличностной 
мотивации студентов в удовлетворении их существенных (существующих и сформированных) 
потребностей. Речь идет об образовательной технологии - внутренней организации содержания, 
то есть о логике и структуре содержания в контексте взаимоотношений участников 
образовательного, в частности педагогического действия [10]. Cотрудничества становится 
популярной в современном образовании, основная цель которого - дать человеку мощную 
жизненную мотивацию, сформировать его потенциал как систему творческих способностей и 
предпосылок для их реализации, воспитать их уверенно в своей жизни, права и осознанные 
обязанности, дать ему автономию как залог его самореализации [6]. По мнению некоторых 
авторов, суть педагогического процесса - это, по сути, взаимодействие преподавателя и студента. 
Для таких преподавателей характерно доброжелательное отношение к изучаемым предметам, их 
желание адекватно оценивать свои возможности, понимать мотивы поведения, стимулировать 
творчество, личностный рост и достоинство, а также способность поддерживать социально 
благоприятные моральные и психологический климат в учебной группе. Обучение должно 
основываться на примате субъективности студента как предмета обучения, признании права на 
самоактуализацию в учебной и познавательной деятельности через овладение ее методами, что 
означает адаптацию к ней обучения, а не наоборот, как так обстоит дело в традиционном 
обучении. Это требует радикального изменения цели и ценностных ориентаций процесса 
обучения, обновления контентной составляющей и ее гуманизации, реструктуризации 
технологии и ее гуманизации и демократизации, изменения методологии работы учителя и 
увеличения технологий, чтобы скорректировать характер учебно-познавательной деятельности 
студента как субъекта образовательного процесса. Целью такого обучения является гармоничное 
формирование и всестороннее развитие личности студента в образовательном процессе, полное 
раскрытие творческих сил, уникальной личности, становление предметом профессиональной 
жизнедеятельности, а не овладение ими только с определенным набором навыков, общенаучные 
и профессиональные знания, навыки и умения. Для этого педагог должен помочь ученику найти 
себя, поддержать и развить личность в личности, заложить механизмы адаптации, саморазвития, 
саморефлексии, самореализации, самосовершенствования в учебной и познавательной 
деятельности, что будет способствовать формированию творческой личности студента. Учет 
психологической стороны проблемы обучения студентов вуза профессионально 
ориентированному общению на иностранном языке важен для нас, поскольку использование 
каких-либо педагогических воздействий невозможно без изучения психологических 
особенностей студентов, знания закономерностей их психического развития. Для второго 
направления характерно изучение вопросов, связанных с мотивацией обучения в целом, 
поскольку объектом нашего исследования является процесс обучения студентов иностранному 
языку. Мы считаем, что знакомство с психологическими механизмами мотивации очень 
актуально для нашего исследования, поскольку помогает проанализировать изменения, которые 
происходят с мотивацией студентов к профессионально ориентированному общению на 
иностранном языке. Формирование иноязычной профессионально-ориентированной 
компетенции возможно при моделировании в учебном процессе типовых ситуаций реального 
профессионального общения, возникающих в разных сферах жизни и относящихся к разным 
темам. 

Коммуникативная деятельность студентов при обучении профессионально 
ориентированному общению на иностранном языке представляет собой систему, состоящую из 
организационно-мотивационных, информационно-методических и критериально-эффективных 
компонентов, которые вытекают из социальной природы человеческой деятельности и создают 
наилучшие условия для совершенствования, всей системы коммуникативной деятельности 
студентов применительно к формированию иностранной профессиональной компетенции:  

- организационно-мотивационная составляющая - система ценностей, т.е. личность, 
общение, знания, мотивы, ориентация, оценка опыта, увлечения;  

- информационно-процессуальный компонент - система знаний, навыков и умений 
овладения иностранным языком для приобретения профессиональных знаний, технологий 
коммуникативной деятельности, профессионально значимых коммуникативных качеств;  
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- критериально-эффективный компонент - поэтапный контроль уровня сформированности 
иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной компетенции студентов, 
анализ, коррекция, определение практических результатов. Организационно-мотивационная 
составляющая подготовки студентов к формированию иноязычных профессионально 
ориентированных коммуникативных качеств реализуется при следующих условиях:  

- ориентация научной литературы на специальность, преподаваемую на иностранном 
языке, на общение как одну из основных ценностей познания;  

- организация деятельности студентов по обсуждению проблем профессиональной 
деятельности;  

- стимул активно вовлекать студентов лицом к лицу с преподавателями в уроки 
иностранных языков;  

- организация научно-исследовательской работы по проблемам обучения 
профессионально ориентированному общению на иностранном языке в рамках университета. 
Информационно-процессуальная составляющая направлена на формирование таких знаний, как:  

- роли коммуникативных качеств в структуре профессиональной деятельности 
специалиста;  

- основные компоненты иноязычной профессионально ориентированной 
коммуникативной деятельности;  

- закономерности формирования навыков профессионального общения на иностранном 
языке у специалиста профиля;  

- алгоритмы поведения при профессиональном иноязычном общении;  
- средства, формы, способы передачи информации при ведении профессионально 

ориентированной беседы на иностранном языке. Эффективная составляющая критерия 
направлена на определение практических результатов экспериментального исследования;  

- оценивает вероятность получения результатов практических исследований по 
установленным критериям обучения иноязычной профессиональной коммуникации;  

- выполняет функцию контроля учебной деятельности студентов по определенным 
критериям владения иностранным языком, профессионально ориентированного общения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что иноязычное профессионально ориентированное 
общение осуществляется в реальном профессиональном общении, где на первое место выходят 
профессиональные потребности и мотивы говорящих. Все это в корне меняет функции 
современного дидактического процесса. Его основные функции - образовательные, 
развивающие и самосовершенствование, а не образовательные, как в традиционном 
образовании. В этом смысле образование поистине гуманизировано, поскольку будет 
всесторонне способствовать сохранению и развитию экологии человека, способствовать его 
интеллектуальному, духовному и физическому богатству, ненасильственной социализации в 
условиях образовательной и познавательной деятельности вузов. Это автоматически требует 
существенной корректировки содержания образования, способов и методов его реализации.  
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ОМИЛҲОИ ПСИХОЛОГИЮ ПЕДАГОГИИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ШАВҚИ МАЪРИФАТИИ 
ДОНИШҶӮЁН НИСБАТ БА ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ 

  

Дар ин мақола зикр гардидааст, ки шавқмандӣ омили муҳимтарини фаъолияти маърифатӣ мебошад. 
Омилҳои психологию педагогӣ шавқи маърифатии фаъолияти донишомӯзро ҳавасманд мегардонад. 
Фаъолгардонии шавқи маърифатии донишҷӯён ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз ҳисоби мувофиқати 
мундариҷаи маводи таълимӣ, методу усулҳои таълим, пешниҳоди маводи таълимии мазмуни шахсидошта, 
барқарор намудани муносибатҳои фаннӣ-субъектӣ дар раванди таълим, истифодаи методҳои 
ҳавасмандгардонии педагогию психологӣ аз ҷониби омӯзгор таъмин карда мешавад. Дар донишҷӯён-
мутахассисони оянда омӯхтани мувафаққонаи забонҳои хориҷӣ, муоширати самти касбидошта, ба муайян 
намудани мафҳуми ягонаи стратегия ва тактикии салоҳияти донистани забони хориҷии самти касбидошта 
тавассути дар амсиласозии вазъиятҳои маъмули муоширати касбии воқеӣ, ки дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт 
рух медиҳанд ва ба мавзӯъҳои гуногун тааллуқ доранд, имконпазир мебошад. Дар забони хориҷӣ ин 
вазъиятҳо чун низоми иборат аз қисматҳои ташкилию ҳавасмандиҳо, иттилоотию методӣ ва меъёрию 
самаранокӣ мебошад, ки аз табиати иҷтимоии фаъолияти инсон бармеоянд ва барои такмили тамоми 
низоми фаъолияти иртиботии донишҷӯён нисбат ба ташаккули салоҳияти касбии донистани забони 
хоричӣ беҳтарин шароитро муҳайё месозад. 

КАЛИДВОЖАҲО: шавқи маърифатӣ, ҳавасмандӣ, фаъолгардонии шавқи маърифатомӯзӣ, 
моҳияти шахсии фаъолияти таълимӣ, ташкили таълим. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Алиева Гулнора Сафаралиевна, номзади илмҳои 
педагогӣ, саромӯзгори кафедраи курси амалии забони англисии ДДБ ба номи Носири Хусрав. 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ИНТЕРЕСА CТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

В этой статье отмечается, что мотивация является важнейшим фактором деятельности, в том числе 
познавательной. Педагогические и психологические факторы стимулируют познавательный интерес, 
познавательную и учебную деятельность. Активизация познавательных интересов студентов к изучению 
иностранных языков становится успешной за счет соответствия содержания организации учебного 
материала, способов и методов обучения, предоставления личностно-смыслового учебного материала, 
установления предметно-субъектных отношений в учебном процессе, использование психологических 
педагогические методы стимулирования учителем познавательного интереса и познавательной 
деятельности студентов. У будущих специалистов (студентов) успешное обучение иностранному языку, 
профессионально ориентированное общение невозможно без определения единого понятия - четкой 
стратегии и тактики обучения. Формирование иноязычной профессионально-ориентированной 
компетенции возможно через моделирование в образовательном процессе типичных ситуаций реального 
профессионального общения, возникающих в разных сферах жизни и относящихся к разным темам. 
Коммуникативная деятельность студентов при обучении профессионально ориентированному общению 
на иностранном языке представляет собой систему, состоящую из организационно-мотивационных, 
информационно-методических и критериально-эффективных компонентов, которые вытекают из 
социальной природы человеческой деятельности и создают наилучшие условия для совершенствования. 
всей системы коммуникативной деятельности студентов применительно к формированию иностранной 
профессиональной компетенции.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: познавательный интерес, мотивация, активация познавательного интереса, 
личностный смысл учебной деятельности, организация обучения. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Алиева Гулнора Сафаралиевна, кандидат педагогических наук, ст. 
преподаватель кафедры практического курса английского языка БГУ имени Носира Хусрава. 

 

THE MAIN DIRECTIONS OF BETTER AND MORE EFFECTIVE TRAINING OF STUDENTS' 
COMMUNICATIVE COMPETENCE 

  

Communicative competence is a system of internal resources that is necessary to establish effective 
communication in a certain range of personal interaction. The most common methods of formal communication 
are written and oral. This is a mechanism through which a person's thinking is reflected, his experiences, thoughts 
and feelings develop, character is manifested. 

In order to choose the right means of communication for building the necessary communication system 
depending on the situation, it is necessary to know the semantics, to understand their meaning. Socio-
communicative meaning or meaning is the basic unit of communication based on the acceptance of what the 
speaker wants and what prompts him to say it. 

Speech is the main means of communication and a factor in the development of human thinking, it expresses 
personality, reveals it in all its manifestations. Speech is a complex form of activity that consists of separate actions 
and includes the motivation, purpose and function of the speaker. Successful communication requires control over 
these elements of speech and their conscious choice. 

In the educational process in higher education, the main principle of the communicative  design of teaching 
is the interest in the process of cooperation, which is carried out between teachers and students in the classroom, 
aimed at understanding the issues under consideration and cooperation between all participants. 

Thus, in all classifications, communicative competence is understood as a kind of set of knowledge, skills 
and competencies that ensure the effectiveness of communication processes, that is, allowing mutual 
understanding and the necessary interaction. 

KEY WORDS: сompetence, student, communication education, knowledge, skills, abilities, institution. 
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ТАКМИЛИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА ДАР МАКТАБҲОИ ОЛӢ ДАР АСОСИ 
ТАҶРИБАҲОИ АМАЛӢ 

 

Қаландарова М.С., Қаландаров С. 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 

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

 

Дар назди давлати демократии ҳуқуқбунёд ва дунявии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли 
масъалаи хеле  муҳим:  тайёр намудани мутахассисони ба талаботи замон ва ба талаботи зарурати 
давлатӣ, хоҷагидорӣ ва мудофиавӣ ҷавобгӯ дар мадди аввал меистад. 

Ҳалли масъалаи инкишофи системаи технологие, ки ба шароитҳои бозори меҳнат ва 
бозсозии идоракунии иқтисодӣ барои тайёр намудани муаллимони ояндаи физика муҳим аст, 
талаб мекунад, ки мутахассисони сифатан ва пурра ба талаботи илмию маърифатӣ ва хоҷагидорӣ  
мусаллаҳбударо тайёр намоем. 

Муҳити фаъолияти мутахассисони оянда ба фаъолияти равандҳои технологӣ, техникӣ, 
лоиҳаҳои конструксионӣ ва фаъолияти истифодабарӣ вобаста мебошад. Дар ҳама самтҳои ин 
фаъолиятҳо масъалаҳои  ҳалталаби муҳимтаринро таъмин намудан, мутахассисони ҳаматарафа 
инкишофёфтаи ба соҳаҳои илму маърифат ва хоҷагидорӣ мувофиқро тарбия намудан вазифаи 
аввалиндараҷаи мактабҳои олӣ мебошад. 

Истеҳсолоти ҳозиразамон бо сатҳи баланди механикунонӣ, бо тарзи назорати васеи 
автоматӣ ва идоракунии раванди технологӣ, истифодабарии мошинҳои электронии ҳисобарор 
(МЭҲ), компютеркунонӣ ҳамчун нуқтаи назари илмии истеҳсолот, аз дараҷаи баланди сатҳи 
мустаҳкам кардани тафаккур ва истеъдоди эҷодкорӣ вобастагӣ дорад.  

Муаллимони физикаи  мактабҳои олӣ ба ривоҷ додани ин гуна сифати баланд, барои 
мутахассиси оянда  дар давраи омӯзиши васеи онҳо ба шахсияти донишҷӯён, аз нуқтаи назари 
муайян диққати ҷиддӣ медиҳанд. Инчунин, ба сатҳи донишазхудкунии онҳо боварӣ ҳосил карда, 
бояд қобилияти уҳдабароии онҳоро ба эътибор гиранд. 

Ҳангоми истифодаи конструксияи интихобшуда донишҷӯён бояд усулҳои гуногуни 
истифодабарии онҳоро аз худ намоянд. Аз ин лиҳоз, ҳангоми омӯзиши фанни физика, муаллим 
бо пай дар пайии муайян ҳар як лаҳзаро дар асоси талаботи технологияи муосир аз нуқтаи назари 
илмӣ-таҷрибавӣ шарҳ медиҳад. Инчунин, харитаи ҷойгиршавии технологии механизмҳо, 
вайроншавии мавод, имкониятҳои релаксатсионӣ (аз ҳолати ғайримувозинатӣ ба ҳолати 
мувозинатӣ гузаштани система) ва равиши истифодабарии қонунҳоро ҳангоми истифодабарӣ 
дастраси донишҷӯён менамояд. 

Ҳангоми таълими фанни физика, муаллим ҳар як қонуниятро вобаста ба муҳитҳои гуногун 
ба тариқи мушаххас фаҳмонида, мавқеи истифодабарии ҳар як қонунро нишон медиҳад. Ин тарзи 
омӯзиши физика имконият медиҳад, ки донишҷӯ самтҳои асосии касби интихобкардаашро аз худ 
намояд. Ғайр аз ин, мундариҷаи тартиби омӯзиш, бояд ҷойи муайяни худро ба дараҷаи нави 
муносибатҳои илмӣ-техникӣ бо дарназардошти боварибахш истифодабарӣ, дар амал дошта 
бошанд. Масъалаҳои ҳалталаби омӯзиши физика бо он ҷамъбаст мешавад, ки донишҷӯён дониш 
ва малакаҳои зеринро дошта бошанд. 

1.  Дар раванди таълим бо тариқи оптималӣ  интихоб намудани маводе, ки дар раванди 
таълими курсҳои физика пешниҳод карда шуда буданд:  

- маълумот додан оид ба коркардҳои нави технологӣ; 

- сохтори чархзанӣ, бо коркарди ҳароратӣ, бо ҳарорати нисбатан баланд ва бо ҳарорате, 
ки ин ҷузъиёт дар амал истифода бурда мешавад. 

2. Тарзи зиёд намудани муҳлати самаранокӣ ва функсионалии муҳитҳои корӣ, аз рӯи 
сохторашон бо таъсири даврии якчандкаратаи истифодабарии равандҳои вайроншавии масолеҳ 
муайян карда мешаванд. Махсусан,  ҳангоми омӯзиш донишҷӯён норасоии ин қисматро ошкор 
карда, муайян менамоянд, ки сатҳи  тайёрии онҳо нисбат ба ҳалли пешниҳодшуда коҳиш 
мехӯрад. Ҳангоми омӯзиши физикаи ҷисмҳои сахт пай дар пай талаботи донишҷӯён барои аз 
худ намудани хосиятҳои масолеҳ зиёд шуда, зарурати иҷрои корро барои инкишофи таҳлилҳои 
илмӣ дар минтақаи механика ва физикаи молекулавӣ нисбатан сайқал медиҳанд. 

Дар замони муосир барои муайян кардани сохт ва хосиятҳои масолеҳи гуногун ба таври 
қатъӣ аз модернизатсияи (нав кардан)-и таълими фанҳои физикаи ҷисмҳои сахт, химия ва 
технологияи ғайриорганикии моддаҳо, механикаи ҷисмҳои сахти деформатсияшаванда, 

инчунин, механикаи вайроншавии ғайрихаттӣ самаранок истифода мебаранд 8.  
Аз ин рӯ, ба ҳодисаҳои кристаллизатсияи аввала ва дубора, деформатсияи чандирӣ ва 

пластикӣ бо дарназардошти фаҳмишҳои нави аслии сохти ҷисмҳои сахт дар ҳамаи сатҳҳои 
иерархӣ (дараҷаҳои тартиботи ҳолатҳо) мутаносибан ягона намоем.   
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Ҳамаи молекулаҳои «зинда», сохтори худро дар раванди ҳосилкунии ҷузъиёт тағйир 
медиҳанд. 

Барои ба донишҷӯён омӯзонидани равандҳои физикӣ аз алоқамандии фанҳои техникӣ ва 
технологияи ҳозиразамон, металлшиносӣ ва технологияи коркарди масолеҳ, химия, биология, 
риёзӣ, астрономия истифода кардан лозим аст, чунки ин фанҳо, бешубҳа, базаи асосии таълими 
физика мебошад.  Ҳангоми омӯзиши ҷисмҳои сахт дар таълими физика ба донишҷӯён бо пай дар 
пайии муайян дар бораи металлшиносӣ маълумот дода мешавад. Инчунин, дар бораи «аз 
микросохторҳо» - ба макрохосият ё аз микросохтор ба хосиятҳои физикӣ-механикӣ бо 
дарназардошти таҳаввули микросохтор дар асоси хосияти масолеҳ тарзи истифодабарии онҳоро 
шарҳ додан лозим аст.  

Асосҳои илмӣ-методии курси физика, ғайр аз он ки пеш бо тариқи номенклатурӣ  хосияти 

масолеҳ омӯзонида мешуд, ҳоло дар раванди омӯзиши физика кифоягӣ намекунад 5. Бинобар 
ин, барои омӯзиши ин фанҳо фаҳмишҳои навро бунёд бояд кард: 

а) микросохтори филизҳо ва хӯлаҳо - асосҳои боэътимоди ҳақиқии дарозумрии ҷузъиёти 
гуногун мебошад; 

б) фазои атомии кристаллӣ ва сохтории ҷисмҳои сахт, чӣ гунаанд? 
в) табдилёбии ҳолати аллотропии қисматҳои хӯлаҳо, ҳосилшавӣ ҳангоми ба амал омадани 

шароити муайян дар зинаҳои гуногуни ҳароратӣ, пойдоркунии намудҳои гуногуни коркарди 
ҷисмҳои сахт; 

г) пайдоиши нуқсонҳои (атомӣ - кристаллӣ)-и сохти атом ба хосиятҳои механикӣ ва 
эътимоднокии дарозумрии ҷисмҳои сахт чӣ гуна таъсир мерасонанд; 

ғ) тартиби ҷойгиршавии сохтори атомҳо ҳангоми вайроншавӣ; 
д) тартиби табдилёбии сохтор ҳангоми деформатсия; 
е) маънои аслӣ ва таъсири микросохтори ҷисмҳои сахт ҳангоми истифодабарӣ барои 

дарозумрӣ ва эътимоднокии онҳо дар истеҳсолот; 
ё) интихоби масолеҳ вобаста ба шароити истифодабарӣ бо дарназардошти дурустии 

минтақаҳо; 
ж) истифодабарии ҷисмҳои сахт бо меъёрҳои гуногун ва баҳо дода тавонистан ба ҳолатҳои 

зерин: мустаҳкамӣ, корношоямӣ, кӯҳнашавии механикӣ, гарминигоҳдорӣ ва ғайраҳо. 
Ҳар як меъёр ба тариқи мушаххас аз таъсирҳои мутақобилаи яквақтаина бо омилҳои 

гуногун (сарборӣ, самт, даврӣ, таъсири ҳарорат, муҳити химиявӣ ва ғайраҳо) вобастагӣ дорад. 
Ҳамаи омилҳои истифодабарӣ ба сатҳи болоии ҷисмҳои сахт осори худро мемонанд - ин ба 
микросохтори истифодабарии ҷисми сахт таъсир мерасонад.  

Мустаҳкамии ҷисмҳои сахт ва эътимоднокии онҳо дар дилхоҳ ҳолат аз шароити 
истифодабарӣ вобастагӣ дорад ва аз рӯйи қабати болоӣ, микросохтор муайян карда мешавад. 
Муқаррар кардани ҳолати микросохтор имконият медиҳад, ки нуқсони аз ҳисоби ҷойгиршавӣ ба 
вуҷудомадаи ҷисми сахт бо пайдоиши нуқсонҳо баҳо дода шавад. Яъне дарозумрии ҷисмҳои 
сахтро бо роҳи пешгӯӣ кардан бо дарназардошти сатҳи болоӣ муайян кардан мумкин аст. 

Ҳамин тавр, донишҷӯёни мактабҳои олӣ ҳангоми омӯзиши физика зарурати диққати асосӣ 
додан ба омӯзиши сохторҳои дислокатсионӣ (ҷойгиршавӣ)-и механизми табдилёбиро дар хӯлаҳо 
меомӯзанд. Дар раванди таълим донишҷӯён омилҳо ва имкониятҳои принсипҳои алоқамандии 
баръаксро барои захираҳои оптималии (метастаза - решадавонӣ)-и сохтор, ба таври мувофиқ бо 
дарназардошти талаботи физикӣ-механикии хосиятҳои хӯлаҳо ва баланд бардоштани дараҷаи 
дарозумрии онҳоро дар корҳои гуногун аз худ менамоянд.  

Хусусияти таълими фанни физика дар он аст, ки дар барномаи таълимии мактабҳои олӣ, 
алоқамандии фанҳои сикли табиатшиносӣ, умумитехникӣ, риёзӣ, нақшакашӣ ва технология 
пурра ба назар мерасад, ки ин ба дараҷаи тахассусии донишҷӯён, ба асосҳои донишу маҳорати 
тахассусӣ мувофиқ мегардад. Шакли муайяни маърифат бо фаъолияти эҷодкории муаллимони 
оянда чунин ривоҷ дода мешавад, то ки дар асоси маҷмӯи муносибатҳо, бунёди муттаҳидкунии 
фанҳои сикли табиатшиносӣ, фанҳои умумитехникӣ ва риёзӣ фаъолона  иҷро гардида, ба асосҳои 

мантиқии бо мақсад мувофиқ ба сӯи илму маърифат самт гиранд  6. 
Ҳамзамон, барои рушди таълими физика ба методҳои зерин диққат додан мувофиқи 

мақсад аст:  
а) шаклҳои гуногуни ташкил намудани дарсҳои лексия-суҳбат, корҳои мустақилона, 

корҳои лабораторӣ, корҳои фардӣ, корҳои мустақилона бо роҳбарии устодон (КМРУ) дар 
системаи таълими низоми кредитӣ, семинарҳо ва машғулиятҳои таҷрибавӣ оид ба фанҳои 

умумитехникӣ 4; 
б) дар раванди таълими физика бо алоқамандии фанҳои табиатшиносӣ, химия, 

астрономия, риёзӣ, нақшакашӣ, технологияи коркарди масолеҳ ва ғайраҳо диққати ҷиддӣ додан; 
в) ба интихоби маводи таълимӣ диққати ҷиддӣ дода, ҷустуҷӯҳои илмиро вобаста ба 
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мавзӯъ аз ҷиҳати илмӣ таҳлил намудан; 
г) барномаҳои таълимӣ, тасвири диаграммаҳо, тарҳҳо, нақшаҳо, тавсифоти 

квалификатсионӣ, стандартҳо барои аз худ намудани навъҳои гуногуни филизҳо, моеъҳо ва 
газҳо. 

Инчунин, аз таҳлили мавзӯъ ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст: 
а)  принсипи илмӣ дар соҳаи физика оид ба хосиятҳои магнитии моддаҳо ва  инчунин, аз 

микросохтор то макрохосият, ки то ҳол бо тариқи мусбат ҳал нашудааст, диққати ҷиддӣ додан; 
б) принсипи муттасилӣ (пайдарпай)-и қисматҳои пурмазмуни илмию маърифатӣ, ки ба 

донишҷӯён имконият медиҳад ботадриҷ мантиқан фикррониҳо намуда, дараҷаи донишҳои худро 
ғанӣ гардонанд. 

Ҳамзамон, аз ҳисоби алоқамандии байни фанҳо ва самти ҳалли проблемаҳои тахассусӣ 
донишҷӯён донишҳои худро аз рӯйи навишта гирифтани конспектҳо ва бо ёрии корҳои 
мустақилона таҳти роҳбарии устодон (КМРУ) мустаҳкам мекунанд. 

Ғайр аз ин, таҷриба нишон медиҳад, ки дар таълими физика норасоиҳои зерин мавҷуданд: 
- дар нақшаҳои таълимӣ ва барномаҳо, мавҷуд набудани мундариҷаҳои аслии таҷрибавии 

муҳити (субстрат)-и қабати атмосфера байни тропосфера ва статосфера; 
- мавҷуд набудани умумияти методологӣ ва муқаррароти методӣ ба он оварда мерасонад, 

ки фанҳои таълимӣ ба сӯи алоқамандӣ бо мантиқи мундариҷаи байни физика ва дигар фанҳои 
тахассусии умумитехникӣ майл мекунанд. 

Бинобар ин, бояд ба ҳалли масъалаҳое диққат диҳем, ки дар раванди машғулиятҳо ба 
проблемаҳои тахассусии ба самти муайян нигаронидашуда мувофиқ бошанд: 

- бо сабабҳои номаълум миқдори соатҳои ҳатмӣ барои омӯзиши бемайлон бо 
дарназардошти ҳаҷми омӯзиши барномаҳо, мунтазам бо зиёдшавии прогресси илмӣ–техникӣ 
равонашуда ихтисор карда мешаванд; 

- барномаҳои таълимии физика то ҳол ба тариқи мушаххас барои муассисаҳои олӣ тартиб 
дода нашудааст. Мутаассифона, дар барномаҳои пешниҳодшуда танҳо номгӯи фанҳои таълимӣ 
ва миқдори соатҳо нишон дода шудаасту халос. Ин ҳолат ба стандартизатсияи барномаи таълимӣ 
мувофиқат намекунад. Аз ин лиҳоз, ҳар як омӯзгор: 

- бо дараҷаи фаҳмиши худ аз рӯйи схемаи соатҳои пешниҳодкардаи Вазорати маориф ва 
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо номи барномаи таълимӣ) мустақилона нақшаҳои таълимии 
фанниро тартиб  медиҳанд, ки ин ҳолат ба дараҷаи кофӣ самти омӯзишро ба ҳалли проблемаҳои 
тахассусӣ инъикос намекунанд, зеро мундариҷаи барномаи таълимии фанни мазкур барои 
тахассусҳои гуногун амалан якхела аст; 

- вазифаҳои асосӣ ва мундариҷаи таълими физика дар мактабҳои олӣ ба қадри кофӣ 
асосҳои муайяни худро дар соҳаҳои гуногуни тахассусҳо дар бар намегиранд; 

- амалан назария ва методикаи омӯзиши таълими физика бо сабабҳои набудани 
барномаҳои таълимии мушаххас ба таври назаррас ба талабот ҷавобгӯй нест. 

Натиҷаи омӯзиш ва таҳлилҳо нишон медиҳад, ки қисми зиёди донишҷӯён мақсади таълими 
физикаро дарк карда наметавонанд. Дар онҳо шакли муайяни инъикоси донишҳо мушоҳида 
намешавад, бинобар ин, дар алоқамандӣ аз усулҳои бунёдии муоинакунии қонунҳои физикӣ - 
механикӣ ва масъалаҳои ҳалталаб бештар ба таври мувофиқ истифода бурдан лозим аст. 

Барои дар оянда омӯхтани тахассуси интихобшуда, маҳорату малакаи донишҷӯёнро барои 
аз худ намудани донишҳои физикӣ ғанӣ гардонидан ва барои ҳалли масъалаҳо, таҷрибаҳои 
амалӣ, ташкил кардани шароитҳои мустақилият, гузаронидани корҳои лабораторӣ равона 
намуда, сифати донишомӯзиашонро баланд бардоштан зарур аст. 

Истифодабарии ҳудудӣ дар шароити муосир ҳангоми омӯзиши барномаҳои физика, 
маҷмӯи корҳои лабораторӣ, таҷрибаҳои амалӣ, маводи таълимӣ дар бисёр ҳолатҳои абстрактӣ 
ба самти асосии ҳалли масъалаҳои ҳалталаб начандон фарқкунанда татбиқ мешавад. Аз ин 
лиҳоз, барои ҳалли масъалаҳои ҳалталаб ба масъалаҳои зерин диққати асосӣ додан лозим аст: 

- тарафдорӣ ва таъминоти истифодабарии эътимоднок; 
- сохтори ҷойгиршавии механизмҳои вайроншудаи ҷисмҳои сахт ва пластмассаҳо. 
Дар таълими фанни физика, ба воситаи фанҳои таълимии ёрирасон ба вуҷуд овардани 

имконияти асосҳои илмии ҳақиқӣ диққат додан зарур аст. Донишҷӯён ба воситаи корҳои 
мустақилона ба асосҳои васеъшавии ҳаҷми донишҳо ба ахбори илмӣ-техникӣ барои омӯзиши 
минбаъдаи фанҳои тахассусӣ ва ба фаъолияти ихтисосашон раҳсипор мегарданд. 

Масъалаҳои ҳалталаби таълими фанҳои дақиқ дар мактабҳои олӣ, махсусан дар омӯзиши 

физика, хусусиятҳои такмили машғулиятҳои амалӣ-таҷрибавиро талаб мекунад 1-3; 9. Дар 
баробари ин, масъалаҳои ҳалталаби ҷустуҷӯӣ барои тайёрии донишҷӯён ба омӯзиши физика ба 
таври амалӣ начандон ба талаботи тараққиёти илми муосир мусоидат мекунад. Ҳамин тариқ, дар 
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байни масъалаҳои тайёр намудани муаллимони физика дар марҳалаҳои ҳозиразамон ва дар 
амсилаи системаи методии таълими физика номувофиқатӣ мушоҳида мешавад. 

Системаи методи таълим дар раванди омӯзиш ба сӯи қонунҳои эҷодӣ ва мустақилона 
донишҷӯёнро ҷалб намуда, дар амал сатҳи сифати донишҳои мутахассисони ояндаро ривоҷ 
медиҳад. 

Мақсад ва мундариҷаи таълими физика дар мактабҳои олӣ, омилҳои зеринро дар бар 
мегирад; 

- асоснок кардани назарияи мавқеи физика дар тайёр намудани муаллимони оянда, ошкор 
кардани сабабҳо, баланд бардоштани самаранокии таълими он дар системаҳои мактабҳои олии 
омӯзгорӣ; 

- муайян кардани сатҳи аслии тайёр намудани донишҷӯёни донишгоҳҳои олии омӯзгорӣ, 
аз рӯйи омӯзиши фанни физика; 

- ба тариқи назариявӣ асоснок кардани амсилаи системаи методҳои омӯзиши физика барои 
донишгоҳҳои омӯзгорӣ. Аз ҳамин лиҳоз:  

- вобаста ба мақсади омӯзиш ва таҳлилҳои мантиқии физика, донишҳои мувофиқи талабот 
коркардашударо бо мақсади нигоҳ доштани мазмун ва сохтори курси физика бо дарназардошти 
тайёр намудани омӯзгорони оянда равона кардан; 

- нигоҳ доштани мазмун дар коркардҳои (муайян кардани тағйироти инвариантӣ ва 
компонентҳои таълим) методӣ дар муҳитҳои таълимӣ; 

- кор карда баромадани системаи методии пурмазмун ва методҳои гузаронидани лексияҳо, 
суҳбатҳо, машғулиятҳои лабораторӣ, таҷрибаҳои амалӣ ва истеҳсолӣ аз рӯйи таълими фанни 
физика; 

-  кор карда баромадани супоришҳо барои донишҷӯён ба ҳамаи шаклҳои машғулият ва 
барои корҳои санҷишию корҳои курсӣ ва рисолаҳои хатм.  

Бо мақсади такмили таълими физика дар мактабҳои олӣ талаботи зеринро ба эътибор 
бояд гирифт: 

- бо мақсади баланд бардоштани сатҳи ҷаҳонбинии илмии омӯзгорон, ташкил намудани 
таҳлили ҳаматарафаи талаботе, ки давлат дар назди маориф оид ба таълими физика дар 
мактабҳои олӣ гузоштааст, диққат додан; 

- тавсифоти квалификатсионӣ (мақсади асосии ба гурӯҳҳо ҷудо намудани омӯзиши 
физика); 

- таҳлили барномаҳои таълимӣ ва нақшаҳои тақвимӣ (силлабус) аз рӯйи омӯзиши физика 
барои омӯзгорон; 

- ташкил кардан ва гузаронидани анкетаҳо барои донишҷӯён бо мақсади муайян кардани 
сатҳи донишҳои назариявӣ аз рӯйи масъалаҳои асосии физика; 

- муайян кардани маҳорати касбии омӯзгорон, барои тадбиқи масъалаҳо ва қонунҳои 
физикӣ аз фикрронии системавӣ истифода бурдан лозим аст. 

Дар рафти омӯзиш, маҷмӯи масъалаҳои ҳалталаби илмӣ-техникӣ ва маърифатӣ бо талаботи 
аниқ кардани методикаи таълими физика барои донишҷӯён муайян карда мешавад. Ҳамчунин, 
барои муайян кардани асосҳои методологии таълими физика, таҳлили адабиёт аз рӯйи 
педагогика, методикаи таълими илмҳои табиатшиносӣ ва фанҳои дақиқ дар системаҳои гуногуни 
таҳсили илм, аз нуқтаи назари фалсафӣ, илман дарк кардани мантиқ, таҳлили китобҳо ва маводи 
хониш аз рӯйи илмҳои табиатшиносӣ ва фанҳои дақиқ гузаронида шавад. 
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ТАКМИЛИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА ДАР МАКТАБҲОИ ОЛӢ ДАР АСОСИ  

ТАҶРИБАҲОИ АМАЛӢ 
 

Дар мақола дар бораи хусусияти таълими фанни физика, ки дар барномаи таълимии мактабҳои олӣ 

он ба фанҳои сикли табиатшиносӣ, умумитехникӣ, риёзӣ, нақшакашӣ ва технология зич алоқаманд буда, 

ба дараҷаи тахассусии донишҷӯён, ба асосҳои донишу маҳорати тахассусии онҳо мувофиқат менамояд. 

Натиҷаи омӯзиш ва таҳлилҳо нишон медиҳад, ки қисми зиёди донишҷӯён мақсади таълими физикаро дарк 

карда наметавонанд. Дар онҳо шакли муайяни инъикоси донишҳо мушоҳида намешавад, бинобар ин, дар 

алоқамандӣ аз усулҳои бунёдии муоинакунии қонунҳои физикӣ - механикӣ ва масъалаҳои ҳалталаб бештар 

ба таври мувофиқ истифода бурдан лозим аст. 

Барои дар оянда омӯхтани тахассуси интихобшуда, маҳорату малакаи донишҷӯёнро барои аз худ 

намудани донишҳои физикӣ ғанӣ гардонидан ва барои ҳалли масъалаҳо, таҷрибаҳои амалӣ, ташкил 

кардани шароитҳои мустақилият, гузаронидани корҳои лабораторӣ равона намуда, сифати 

донишомӯзиашонро баланд бардоштан зарур аст. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В ВУЗАХ НА ОСНОВАНИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ОПЫТОВ 
 

В статье речь идет об особенностях обучения физике. В учебных программах вузов она имеет 

тесную связь с циклом естественных, общетехнических, математических наук, черченией и технологией, 

соответствует уровню специальности. Результаты изучения и анализы показывают, что большая студентов 

не понимают цель обучения физике. У них не наблюдается определенная форма отражения знаний. 

Поэтому  в решении задач необходимо использовать фундаментальные методы наблюдения за физко-

механическими законами. 

Для обучения выбранной специальности в будущем необходимо обогатить их физичесе знания и 

направить их на решение задач, практических опытов, на создания самостоятельных условий, проведение 

лабораторных работ, необходимо повышать качество усваиваемых знаний. 
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IMPROVEMENT OF TEACHING IN PHYSICS IN UNIVERSITIES ON THE BASIS OF 

CONDUCTING PRACTICAL EXPERIENCES 
 

The article deals with the features of teaching physics. In the curricula of universities, it has a close 

connection with the cycle of natural, general technical, mathematical sciences, drawing and technology, it 

corresponds to the level of specialty. The results of the study and analyzes show that a large number of students 

do not understand the purpose of teaching physics. They do not have a certain form of knowledge reflection. 

Therefore, in solving problems, it is necessary to use fundamental methods of observing physical and mechanical 

laws. 

For training in the chosen specialty in the future, it is necessary to enrich their physical knowledge and 

direct them to solving problems, practical experiments, creating independent conditions, conducting laboratory 

work, it is necessary to improve the quality of the acquired knowledge. 
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БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ МАХСУСИ МЕТОДИКАИ ТАДРИСИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ 1С 

БАРОИ ДОНИШҶӮЁНИ РАВИЯҲОИ ИҚТИСОДӢ 
 

Арабов М.Қ. 

Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон 
 

Мо дар замоне қарор дорем, ки технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ (ТИИ) тамоми 

соҳаҳои асосии фаъолияти инсониятро фаро гирифта, бахше аз зиндагии ӯ гаштааст. Бе донистан 

ва татбиқи ТИИ-и муосир кор кардан дар ин ё он соҳа душвор ва ё ғайриимкон мебошад. Дар 

замони иқтисоди бозоргонӣ, иқтисодиёт Консепсияи унсури асосии зиндагӣ ва пешрафти 

давлатҳо ба ҳисоб меравад. Давлатҳо ва миллатҳои муваффақ онҳое ҳастанд, ки иқтисодашон 

рушд карда, ба дараҷаи лозимӣ расидааст. Дар ин замина, барои инкишоф додани иқтисодиёт ба 

ғайр аз корхонаву коргоҳҳо, пеш аз ҳама, ба мутахассисони варзида ниёз пайдо хоҳад шуд. Дар 

замони муосир иқтисоддони аз ТИИ бехабарро иқтисоддон номидан ғайриимкон мебошад, зеро 

чунин мутахассисон дар бозори меҳнат рақобатпазир набуда, наметавонанд барои дуруст ба роҳ 

мондани иқтисодиёти ин ё он корхона ва ё давлат саҳм гузоранд. Пас, барои омода намудани 

мутахассисони варзидаи ба бозори меҳнати имрӯза ҷавобгӯ, пеш аз ҳама, зарур аст, ки дар 

муассисаҳои олии кишвар фанҳои муосир, ки боиси гузаштан ба иқтисоди рақамӣ мегарданд, 

таълим дода шаванд. Яке аз ин фанҳо, фанҳои ба 1С технология вобаста ба ҳисоб мераванд. Тавре 

маълум аст, имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Институти иқтисодӣ ва демография, Донишгоҳи 

молия ва иқтисоди Тоҷикистон ва инчунин даҳҳо факултет ва ихтисосҳои ба он вобаста амал 

мекунанд. Мутаассифона, дар ягон ихтисоси гурӯҳҳои академӣ ТИИ-и муосир ба таври бояду 

шояд дарс дода намешавад. Ин, пеш аз ҳама, ба норасоии кадрҳои баландихтисос рабт дода 

мешавад. Норасоии кадрҳо наметавонад пеши роҳи ҷорӣ намудани ТИИ-и муосирро гирад. 

Барои омода намудани кадрҳо, метавон аз курсҳои бозомӯзии кадрҳо самаранок истифода 

намуда, дар аввал ба қадри имкон мутахассисонро омода кард. Илова бар ин, дар Интернет 

метавон маълумоти омӯзишии зиёдеро ба таври ройгон пайдо намуда, ба таври мустақилона аз 

худ кард. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки барои ихтисосҳои ба иқтисодиёт вобаста ҷорӣ намудани 

технологӣ 1С зарур мебошад. Технологияҳои 1С солҳои 90-уми асри гузашта аз ҷониби ширкати 

россиягии 1С барои автоматикунонии амалҳои иқтисодӣ, пайдо шудаанд [1, с. 8]. Маҳсулоти 

ширкати 1С ба забонҳои маҳаллии давлатҳои Россия, Белорусия, Украина, Қазоқистон, 

Қирғизистон, Тоҷикистон, Гурҷистон, Молдавия, Ӯзбекистон, Руминия, Латвия, Литва, Эстония, 

Озарбойҷон ва ғайра маҳалласозӣ шуда, истифода бурда мешаванд. Имрӯзҳо дар соҳаҳои 

гуногуни фаъолияти инсоният, ба монанди хоҷагии ҷангал ва кишоварзӣ, истеҳсолот, сохтмон, 

тиҷорат, анбор, логистика, нақлиёт, бахшҳои молиёт, меҳмонхонаву ресторанҳо, маориф ва 

маданият, тиб ва ҳифзи саломатӣ, хадамоти ҳирфаӣ, идоракунии шаҳрдорӣ, давлатӣ ва ғайра аз 

технологияҳои 1С васеъ истифода бурда мешаванд 2-5. 

Мавриди зикр аст, ки барои дар сатҳи баланд омода намудани кадрҳои ба иқтисодиёт 

вобаста, зарур аст, ки фанҳои гуногуни ба ихтисосҳо ва равияҳои академии ба он алоқаманд дар 

муассисаҳои олии кишвар дарс дода шавад. Ба ин фанҳо метавонанд: «Асосҳои технологияи 1С», 

«Барноманависӣ дар муҳити 1С», «1С: бухгалтерия», «1С: идоракунии корхонаи тиҷоратӣ», «1С: 

молия», «1C: гардиши мол», «1С: технологияҳои анборӣ» ва ғайра шомил шаванд. Имрӯзҳо 

ширкатҳои зиёде барои автоматизатсиякунонии фаъолиятҳои гуногун мавҷуд буда, маҳсулоти 

ширкати 1С-ро вобаста ба талабот ва ниёзи корхонаҳо аз қабили: «1С: муҳосибот», «1С: маош ва 

идоракунии кормандон», «1С: мубодилаи ҳуҷҷат», «1С: идоракунии тиҷорат», «1С: идоракунии 

ширкати мо», «1С: автоматизатсиякунии комплексӣ», «1С: хариду фурӯш», «1С: маблағ, «1С: 

хазина», «1С: боғдорӣ», «1С: шартномаҳо», «1С: ҳисоботҳои буҷетӣ», «1С: омӯзишҳои 

электронӣ» ва ғайраро омода мекунанд [5]. 

Дар давлатҳои Россия ва Қазоқистон курсҳои омӯзиши 1С на танҳо барои донишҷӯён, 

ҳатто барои ханандагон низ мавҷуд мебошад. Яке аз клубҳои фаъоли соҳаи IT «1С: клуби 

барноманависон» ба ҳисоб меравад. Илова бар ин, ширкати 1С олимпиадаҳои умумироссиягӣ ва 

сатҳи байналмилалидоштаро пуштибонӣ намуда, ба ғолибон тӯҳфаҳои арзанда пешкаш 

менамояд.  

Яке аз самтҳои фаъоли истифодаи технологияи 1С соҳаи муҳосибот ба ҳисоб меравад. 

Тавре маълум аст, соҳаи мазкур дар замони иқтисоди рақамӣ бештар автоматизатсия карда шуда 
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истодааст. Яке аз системаҳои машҳури авоматизатсиякунонии соҳаи мазкур муҳити 1С («1С: 

Муҳосибот», «1С: Идоракунии корхона», «1С: Тиҷорат + Анбор», «1С: Музди кор +Кадрҳо» ва 

ғайра) ба ҳисоб меравад 1. 

Новобаста аз шакли фаъолият ва мураккабияти баҳисобгирии корхонаҳо барномаҳои 

ширкати 1С дорои имкониятҳои зиёди автоматикунонӣ мебошанд. Илова бар ин, онҳо имкон 

медиҳанд, ки баҳисобгириҳои бухгалтерӣ, тиҷорати фаврӣ, анборӣ, музди меҳнат, молия ва ғайра 

автоматизатсия карда шаванд. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки то ҳол аз версияҳои гуногуни маҳсулоти барномавии «1С: 

Муҳосибот» истифода шудааст. Айни ҳол версияи нави он «1С: Муҳосибот 8.3» ба ҳисоб 

меравад. 

Маҳсулоти баномавии «1С: Муҳосибот 8» платформаҳои технологии «1С: Бунгоҳи 

тиҷорат 8» ва конфигуратсияи (ҳалли амалии) «Муҳосиботи бунгоҳи тиҷорат»-ро дар бар 

мегирад. 

Конфигуратсияи «Муҳосиботи бунгоҳи тиҷорат» барои автоматизатсиякунонии 

баҳисобгириҳои бухгалтерӣ ва молия пешбинӣ шуда, дорои ҳисоботсодиркунии асосии корхона 

мебошад. Ҳамаи амалҳо бо дарназардошти қонунгузории ин ё он давлат амалӣ карда мешаванд.  

Мавриди зикр аст, ки технологияи 1С дорои ҳимояи иттилоотии муосир буда, дар он 

протоколҳои муосири рамзгузорӣ ворид карда шудаанд. Илова бар ин, технологияҳои 1С 

метавонанд дар системаҳои омилии гуногун аз қабили: Microsoft Windows, Linux, Android, Mac 

OS X, iOS ва ғайра кор кунанд. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки яке аз омилҳо ва мақсадҳои асосии хатми донишгоҳ ёфтани 

кори мувофиқ ба ҳисоб меравад, дар Интернет метавон ҷойҳои кории зиёде барои донандагони 

технологияҳои 1С пайдо кард. Бинобар ин, ҳангоми таълим додан метавон завқу ҳаваси 

донишҷӯёнро бо мавҷуд будани ҷойҳои кории зиёд баланд бардошт.  

Тавре ки маълум аст, донишҷӯёни равияҳои ба иқтисодиёт вобаста, барноманавис 

намебошанд, бинобар ин, наметавон технологияҳои 1С-ро пурра ба онҳо омӯзонд. Аммо 

ихтисосҳое ҳастанд, ки барои онҳо омӯзондани технологияҳои 1С зарур мебошад. Ба ин 

ихтисосҳо метавонанд ихтисосҳои: «информатикаи татбиқӣ дар иқтисодиёт», «информатикаи 

тиҷоратӣ («Бизнес-информатика)», «маркетинги рақамӣ» ва ғайра шомил бошанд. Азбаски 

хатмкунандаҳои ин ихтисосҳо ҳамчун мутахассиси гибридӣ (таркибӣ) ба воя мерасанд, бинобар 

ин, онҳо метавонанд ба хубӣ аз уҳдаи омӯзиши технологияҳои 1С бароянд. 

Хизматрасониҳои технологӣ ва иттилоотии аз ҷониби ширкати 1С таҳияшуда ба таври 

динамикӣ инкишоф ёфта истодаанд, ки дар натиҷа муҳитҳои тиҷоратии муосирро талаб 

мекунанд. Хизматрасониҳои 1С вобаста аз талаботи қонунгузорӣ, имкониятҳои нав ва тақозои 

бозори меҳнат зуд-зуд азнавсозӣ карда шуда истодаанд. Дар натиҷа, имкониятҳои нав илова 

гардида, интерфейси он барои кор мувофиқ карда мешаванд. Барои омӯзгорон тақрибан ҳар сол 

воситаи таълимии «Хизматрасониҳои 1С» интишор карда мешавад, ки дар хизматрасониҳои 

гуногуни он шарҳу эзоҳ дода шудаанд. Васоити таълимии мазкурро метавон ба шакли коғазӣ ва 

электронӣ [6] дастрас кард.  

Барои омода намудани мутахассисони ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ ҳамкории зичи 

корхонаҳои тиҷоратӣ ва муассисаҳои олӣ зарур мебошад. Илова бар ин, дар қисми амалии корҳои 

хатм ба донишҷӯёни ба ихтисосҳои иқтисодӣ вобаста зарур аст, ки дар муҳити 1С замима таҳия 

кунанд. Илова бар ин, ташкил намудани озмунҳои ба хизматрасониҳои 1С вобаста низ шарт 

мебошад [6]. Азбаски дар кори хатми донишҷӯ хулосаи 4-соли таҳсили он инъикос меёбад, 

бинобар ин, зарур аст, ки озмуни «Беҳтарин кори хатм бо истифода аз хизматрасониҳои 1С» 

ташкил карда шуда, ғолибони озмунро бо ҳар гуна дастгирии молиявӣ сарфароз намуда, ба 

ҷойҳои корӣ ҷалб намуд.  

Тавре ки қайд кардем, барои омода намудани мутахассисони варзидаи соҳаи иқтисодиёт, 

ба нақшаи таълимӣ ворид намудан ва омӯзондани якчанд фанни таълимии ба технологии 1С 

вобаста зарур мебошад. Яке аз чунин фанҳо барои ихтисосҳои «Информатикаи амалӣ дар 

иқтисодиёт» ва «Баҳисобгирии бухгалтерӣ» барноманависӣ дар муҳити 1С ба ҳисоб меравад 2. 

Фанни мазкур бояд дар курси барноманависӣ омӯзонда шуда, дорои дарсҳои лексионӣ, амалӣ ва 

лабораторӣ бошад. Дар ҷадвали зерин номгӯи мавзӯъҳои фанни мазкур ба шакли намуна оварда 

шудаанд: 
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№ Номи мавзӯъ 
Миқдори соатҳои 

лексионӣ амалӣ лабораторӣ 

1.  Мавзӯи 1. ШИНОСОӢ БО МУҲИТИ 1С. 
Насби платформа ва сохтани пойгоҳи додаҳо (ПД)-и холӣ. 

Шаклҳои нигоҳдории иттилоот: шакли файлӣ ва муштарӣ-
сервер. 1С: бунгоҳи тиҷоратӣ ва 1С: Конфигуратор. Забони 
барноманависӣ дар 1С. Кор бо маълумотномаҳо. Хосияти 

конфигуратсияҳо. Сохтани коркарди беруна. Хатозудоӣ.  

2 2 2 

2.  Мавзӯи 2. ТИПҲОИ СТАНДАРТӢ ВА ТАҒЙИРЁБАНДАҲО. 

Типҳои стандартӣ. Амалҳои дохилкунӣ ва хориҷкунӣ. Додаҳои 
типи ададӣ, мантиқӣ, сатрӣ, таърихи рӯз. Функсияҳои 
табдилдиҳии типҳо. 

2 2 2 

3.  Мавзӯи 3. АМАЛҲОИ ИДОРАКУНӢ. Шартҳои: 
Если...Тогда...Иначе Если. Даврҳои: Для...Цикл. Цикл: 

Пока...Цикл. Рекурсияи тағйирёбандаҳо. Кор бо функсияҳо ва 
протседураҳо. Оператори Попытка...Исключение 

4 4 4 

4.  Мавзӯи 4. АСОСҲОИ КОНФИГУРИНӢ. Асосҳои 
конфигуратсия (доимиҳо, маълумотномаҳо, ҳуҷҷатҳо, 
дохилкунӣ дар мабно, журнали ҳуҷҷатҳо, додаҳои шуморишӣ, 

регистри тавсияи ҳисоб (сведений), регистри анбоштагӣ 
(накопления), нақшаи шаклҳои хислатҳо), коркарди ҳисобот, 
асосҳои метаиттилоотии «Умумӣ (Общие)»). Модулҳо 
(тағйирёбандаҳои локалӣ ва глобалӣ, модулҳо (модули форм, 

объект, менеджер, сеанс, барномаи корбурд ва модули умумӣ), 
таҳия ва истифодаи протседураҳо ва функсияҳо). 

4 4 4 

5.  Мавзӯи 5. КОР БО ИДОРАКУНАНДАҲОИ ФОРМ. Муҳандиси 
форм. Фармонҳои интерфейси формҳо. Реквизитҳо ва 
элементҳои формҳо. Тавассути барноманависӣ идора 

намудани форм.  

2 2 2 

6.  Мавзӯи 6. ОБЪЕКТҲОИ НАВЪӢ. Объектҳои метадодаҳо. 
Кор бо ҳуҷҷатҳо. Форм ҳамчун объект. 

2 2 2 

7.  Мавзӯи 7. КОЛЛЕКСИЯИ ҚИМАТҲОИ УНИВЕРСАЛӢ.  
Массивҳо. Сохторҳо. Мувофиқатҳо (Соответствие). Рӯйхати 
қиматҳо. 

4 4 4 

8.  Мавзӯи 8. ҶАДВАЛҲО. Ҷадвали қимматҳо. Қисми ҷадвалии 
маълумотномаҳо ва ҳуҷҷатҳо. Элементҳои ҷадвалии форм. 

4 4 4 

9.  Мавзӯи 9. БА ДАСТОВАРИИ ҚИМАТҲО.  
Мафҳуми интихоб. Кор бо дархостҳо. 

2 2 2 

10.  Мавзӯи 10. РЕГИСТРҲОИ ТАСВИЯИ ҲИСОБ (СВЕДЕНИЙ) 

ВА АНБОШТАГӢ (НАКОПЛЕНИЯ) 
Регистрҳои тасвияи ҳисоб ва кор бо навиштҳо. Регистрҳои 
тасвияи ҳисоб ва ба даст овардани иттилоот. Регистрҳои 
анбоштагӣ ва кор бо навиштҳо. Регистрҳои анбоштагӣ ва ба 

даст овардани иттилоот. 

4 4 4 

11.  Мавзӯи 11. ХОРИҶ НАМУДАН Ё БАРОВАРДАНИ 
ИТТИЛООТ. Формҳои чопӣ. Ҳисобот (ҳисоботи сода). 
Рӯйхатҳои динамикӣ. 

2 2 2 

Ҳамагӣ 32 32 32 
 

Ҳамин тариқ, дар ин курс донишҷӯ бо асосҳои барноманависӣ дар муҳити 1С шинос шуда, 
ба рӯи худ даричае аз технологияи муосирро боз мекунад. Дар оянда ин дарича барои ӯ боиси 
ёфтани ҷойи кори муносиб гардида, онро дар бозори меҳнати имрӯза рақобатпазир мегардонад.  

Барои дуруст ба роҳ мондани дарс бояд диққати асосӣ ба корҳои амалӣ ва лабораторӣ дода 
шуда, ба донишҷӯён лоиҳаҳои амалии истифодашаванда, бояд пешниҳод карда шавад. Донишҷӯ 
метавонад ин лоиҳаҳоро ҳангоми навиштани кори хатм низ истифода барад. 

Мавриди зикр аст, ки дар муҳити 1С метавон коди барномаро бо забонҳои русӣ ё англисӣ 
ва ё дар якҷоягӣ навишт. Фармонҳои забони мазкур ба забони гуфтугӯӣ хеле наздик мебошанд. 
Ҳоло якчанд фармони онро ба сифати намуна меорем. 

Мисоли 1. Хориҷ намудани пайғоми «Салом Тоҷикистон!» 

Процедура Салом() 
Сообщить («Салом Тоҷикистон!»); 
Конец Процедуры 
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Мисоли 2. Истифодаи даструҳои шартӣ. 
Если Даромад > 2000 Тогда 
Результат =  «Метавон бо ин маош зиндагӣ кард»; 
Иначе 
Результат =  «Ин тавр зиндагӣ карда намешавад!»; 
Конец Если; 

 

Дар хулоса метавон қайд кард, ки омӯзиши 1С барои донишҷӯёни равияи иқтисодӣ зарур 
буда, онҳоро дар рӯҳияи эҷодкорӣ, худинкишофдиҳӣ, ҳамқадам бо технология будан ва ғайра 
тарбия мекунад. Дар натиҷа, барои ҷорӣ ва истифода намудани иқтисоди рақамӣ фароҳам замина 
оварда мешавад. Илова бар ин, хатмкунандагон бо технологияи муосир шинос гардида, дар 
бозори меҳнат серталаб ва рақобатпазир мегарданд. Ҳарчанд ки қадами аввали ҷорикунии ин 
технология душвор намояд ҳам, бо гузашти андак вақт омӯзгорон ва донишҷӯён бо ин муҳит 
созгор мешаванд. Қариб дар аксар муассисаҳои олии кишварамон барои ин амал замина мавҷуд 
мебошад, зеро дар пойгоҳи аксари онҳо маркази 1С мавҷуд буда, бо технологияҳои ҳозиразамон 
муҷаҳҳаз мебошад. Мутаассифона, ин марказҳо ба қадри кифоя фаъол намебошанд. Қадами 
аввал фаъол гардонидан ва самаранок истифода намудани ин марказҳо барои ҷорӣ намудани 
технологияҳои 1С дар раванди таълим мебошад.  
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БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ МАХСУСИ МЕТОДИКАИ ТАДРИСИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ  
1С БАРОИ ДОНИШҶӮЁНИ РАВИЯҲОИ ИҚТИСОДӢ 

 

Дар мақола самтҳои истифодабарӣ, хусусиятҳо ва методикаи тадриси технологии 1С барои 
донишҷӯёни равияҳои иқтисодӣ бо дарназардошти талабот ба бозори меҳнат ва инкишофи иқтисоди 
рақамӣ мавриди баҳс қарор дода шудааст. Тавре маълум аст, дар замони иқтисоди бозоргонӣ донистани 
технологияҳои муосир яке аз талаботи асосӣ дар бозорӣ меҳнат ба ҳисоб меравад. Дар ин замина, 
мутахассиси соҳаи иқтисодиро бе донистани технологияҳои 1С мутахассиси замонавӣ шуморидан 
ғайриимкон аст, зеро тамоми соҳаҳои фаъолияти мутахассисони соҳаи иқтисодӣ аз технологияҳои 
иттилоотиву иртиботӣ (ТИИ)-и муосир сахт вобастагӣ дорад. Мутаассифона, дар нақшаи таълимии 
ихтисосҳои ба иқтисодиёт вобаста фанҳои ба ТИИ вобаста кам ба назар расида, миқдори соатҳои онҳо низ 
хело кам мебошанд. Бинобар ин, дар нақшаи таълимии ихтисосҳо ва равияҳои ба иқтисодиёт вобаста ворид 
намудани фанҳои ба монанди «Асосҳои 1С», «Барноманависӣ дар муҳити 1С», «1С: ташкилот ё бунгоҳи 
тиҷорат (предприятия)», «1С: муҳосибот» ва амсоли инҳо иқдоми саривақтӣ буда, заминае барои омода 
намудани мутахассисони ба талаботи рӯз ҷавобгӯ мегардад.  

КАЛИДВОЖАҲО: технологияи 1С, иқтисоди рақамӣ, барноманависӣ, молия ва қарз, иқтисодиёт, 
донишҷӯ, хизматрасониҳо, бозори меҳнат, ТИИ, соҳаи IT. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 1С СТУДЕНТАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  

 

В статье рассматриваются области применения, особенности методики обучения технологии 1С для 
студентов экономических специальностей с учетом потребностей рынка труда и развития цифровой 
экономики. Как известно, в рыночной экономике знание современных технологий является одним из 
основных требований на рынке труда. В этом контексте невозможно считать экономиста современным 
специалистом, не зная технологии 1С. Потому что все сферы деятельности экономических специалистов 
сильно зависят от современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). К сожалению, 
в учебном плане специальностей, связанных с экономикой, мало предметов, связанных с ИКТ, и 
количество часов также очень мало. Поэтому включение в учебный план специальностей и направлений, 
связанных с экономикой, таких как «Основы 1С», «Программирование в среде 1С», «1С предприятия», 
«1С: бухгалтерский учет» и т.п. является своевременной инициативой и служит основой для подготовки 
специалистов для удовлетворения потребностей дня. 
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SOME FEATURES AND METHODS OF TEACHING TECHNOLOGY 1C STUDENTS OF 

ECONOMIC DIRECTIONS 
 

The article discusses the areas of application, features and methods of teaching 1C technology for students 

of economic specialties, taking into account the needs of the labor market and the development of the digital 

economy. As you know, in a market economy, knowledge of modern technologies is one of the main requirements 

in the labor market. In this context, it is impossible to consider an economist a modern specialist without knowing 

1C technology. Because all areas of activity of economic specialists are highly dependent on modern information 

and communication technologies (ICT). Unfortunately, there are few ICT-related subjects in the curriculum for 

economics majors and the number of hours is also very small. Therefore, the inclusion in the curriculum of 

specialties and areas related to economics, such as «Fundamentals of 1C», «Programming in the 1C environment», 

«1C Enterprise», «1C: accounting», etc. is a timely initiative and serves as the basis for training professionals to 

meet the needs of the day. 

KEY WORDS: 1C technologies, digital economy, programming, finance and credit, economics, student, 

services, labor market, ICT, IT. 
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ТАТБИҚИ УСУЛҲОИ ҲАЛЛИ МУОДИЛАҲОИ КВАДРАТӢ ДАР ФИЗИКА БО 

ИСТИФОДАИ БАРНОМАИ MATHСAD 
 

Туев Ш.Ш., Саидов А.Қ., Хӯҷамов Ш.Э. 
Донишкадаи кӯҳӣ-металургии Тоҷикистон 

 

Мусаллам аст, ки айни замон дар ташкил ва гузаронидани машғулиятҳо аз фанни асосҳои 
истифодабарии техникаи ҳисоббарор бо истифодаи васеи барномаи Mathсad ба роҳ монда 
шудааст [1]. Ҳамзамон дар барномаи таълимии фанни мазкур татбиқи барномаи MATHСAD дар 
фанҳои дақиқи гуногун ба назар гирифта шудааст. 

Дар ин мақола татбиқи ин барномаи информатсионӣ дар ҳалли якчанд масъалаҳои физикӣ 
оварда шуда, ин ҷараён бо мисолҳои мушаххас инъикос ёфтааст. Маълум аст, ки муодилаҳои 
квадратиро бо якчанд усулҳои алтернативӣ ҳал кардан мумкин аст. Ин тарзи ҳалли муодилаҳои 
квадратиро бо истифодаи барномаи MATHСAD ҳангоми ҳалли масъалаҳои физикӣ пешниҳод 
менамоем. 

Муодилаи квадратӣ дар намуди умумӣ ба тарзи зерин истифода мешавад: 
ax2 + bx + c = 0                                                                           (1) 

Муодилаи (1) - ро барои коэффитсиентҳои мушаххас бо ду усул ҳал мекунем. 

Усули 1. Бигузор 𝑎 ≔ 1, 𝑏 ≔ 9 𝑐 ≔ −12 бошад.  
Дар ин ҳолат муодилаи квадратии (1) чунин намуд мегирад: 

𝑥2 + 9𝑥 − 12 = 0                                                                         (2)  
Дискриминанти (2) аз ифодаи  

𝑑 = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 
ёфта мешавад ва он баробар аст ба: 

𝑑 = 129. 
Решаҳои якум ва дувум бо формулаҳои зерин ҳисоб карда мешаванд: 

 𝑥1 =
−𝑏+√𝑑

2𝑎
 ва 𝑥2 =

−𝑏−√𝑑

2𝑎
.                                                                (3)  

Қиматҳои гирифташударо ба ифодаҳои (3) монда, ададҳои номаълуми муодилаи (2) - ро 
меёбем: 

𝑥1 = 1,179 ва 𝑥2 = −10,179  
Усули 2. Бо оператори root.  
Муодилаи (2) – ро дар намуди зерин менависем: 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 9𝑥 − 12.                                                            (4)  

Графики вобастагии функсияи 𝑓(𝑥) − ро дар ифодаи (4) аз тағйирёбандаи x тавассути 
Mathсad сохта мебинем, ки хати каҷ тири абсиссаро дар ду нуқта мебурад (расми 1). Нуқтаи аввал 

манфӣ буда, он тахминан ба 𝑥 = −10 баробар аст [1]. 
Он гоҳ аз оператори зерин яке аз решаҳои муодиларо меёбем: 

𝑟𝑜𝑜𝑡(𝑓(𝑥), 𝑥) = −10,179. 
Аз расми 2 дидан мумкин аст, ки решаи дувуми муодила байни сифр ва 5 воқеъ аст. 

Бинобар он, дар ин интервал тавассути оператори 𝑟𝑜𝑜𝑡 меёбем: 

𝑟𝑜𝑜𝑡(𝑓(𝑥), 𝑥, 0,5) = 1,179. 
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Натиҷаи ёфташуда бо натиҷаи усули 1 якхела мебошад. Бартарии усули 2 дар он мебошад, 

ки хонандагон бо графики функсия шинос мегарданд ва решаҳои муодиларо аз график аён 

мебинанд. 

 
Расми 1. Тасвири графикӣ дар муҳити Mathсad тибқи оператори root.  

 

Мисоли зерини физикиро ҳал менамоем: 

Заврақ дорои суръати 𝑣 буда, масофаи 𝑆-ро ҳам бо равиши ҷараёни оби дарё ва ҳам ба 

муқобили он тай намуда, дар ҳолати дувум 𝑡 соат бисёртар вақт сарф намуд. Суръати ҷараёни 

об муайян карда шавад. 

Ҷавоб. Суръат бо равиши ҷараёни оби дарё 𝑣 + 𝑥 аст. 

Вақти сарфшуда 
𝑆

𝑣+𝑥
 мебошад.  

Суръат бо равиши муқобили ҷараёни оби дарё 𝑣 − 𝑥 аст. 

Вақти сарфшуда ба 
𝑆

𝑣−𝑥
 баробар мешавад.  

Мувофиқи шарти масъала 
𝑆

𝑣−𝑥
=

𝑆

𝑣+𝑥
+ 𝑡.                                                                                (4) 

Ифодаи (4) –ро дигаргун намуда ҳосил менамоем: 

𝑡𝑥2 + 2𝑆𝑥 − 𝑡𝑣20.                                                                    (5) 

Бигузор 

𝑡 = 0,5 соат, 𝑆 = 3км, 𝑣 = 10км/соат 

бошад, он гоҳ муодилаи (5) –ро ба намуди зерин менависем: 

𝑓(𝑥) = 0,5𝑥2 + 6𝑥 − 50.                                                               (6) 

Графики ин функсия чунин аст: 

 
Расми 2. Графики суръати ҷараёни об. 

 

Қимати тахминиро 𝑥 = 6 мегузорем. Он гоҳ решаи муодиларо меёбем: 

𝑟𝑜𝑜𝑡(𝑓(𝑥), 𝑥) = 5,662. 

яъне суръати ҷараёни оби дарё тақрибан ба 6 км/соат баробар будааст. 

Решаи дувумро аз эътибор соқит менамоем, чунки тибқи шарти додашудаи масъала бояд 

𝑥 > 0 бошад. 

Барномаи Mathсad боз якчанд роҳи осонтари ҳалли муодилаи квадратиро дорад [2]. 

1. Бо роҳи символӣ (рамзӣ). 

Ифодаи (6) -ро дар намуди муодилаи зерин менависем: 

0,5𝑥2 + 6𝑥 − 50 = 0.                                                                   (7) 

Тағйирёбандаро нишона гирифта (сиёҳ намуда), амалҳои «символные величины» 

(бузургиҳои рамзӣ), «переменная» (тағйирёбанда), «решить» (ҳал)-ро интихоб менамоем, дар 

натиҷа дар экран ҳал ба намуди зерин инъикос мешавад: 

 

17.661903789690600942

5.6619037896906009417









17.662

5.662
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Ҳалли манфиро аз эътибор соқит намуда, ҳамчун ҳалли муодила қимати дувумро мегирем, 

ки он бо натиҷаи пешина якхела аст. 

2. Бо функсияи solve. 

Фармоишоти  -ро пахш менамоем ва дар лавҳаи Символьные банди solve-ро интихоб 

менамоем. Ба ҷои квадрати сиёҳ муодилаи додашударо гузошта, натиҷаро ҳосил менамоем: 

. 

Муодиларо ишора намуда, меёбем: 

 

. 

Ҳамин тавр, ба хулоса омадан мумкин аст, ки Mathсad омӯзиши физикаро осонтар 

мегардонад, зеро хонандаро аз кори ҳисоббарории дуру дарози дилгиркунанда озод менамояд 

[3]. Инчунин Mathсad омӯзиши физикаро шавқовартар мегардонад, зеро масъалаҳо ба таври 

аниқ, бо истифодаи графикҳо ҳал мегарданд. 

1.1. Воҳидҳои бузургиҳои физикӣ. 

Дар Mathсad барои ададро ба бузургии физикӣ табдил додан, баъд аз он воҳиди ченкуниро 

дохил намудан лозим аст. Масалан, барои тағйирёбандаи U қимати 220 волтро додан, тавассути 

клавиатура дохил мекунем: 

𝑈 ≔ 220𝑉. 

Бояд қайд намуд, ки баъд аз ҳарфи U аломати баробарӣ ба намуди (: =) гузошта мешавад. 

Акнун ба муқовимати R ягон қимат дода, қувваи ҷараёнро ҳисоб мекунем: 

𝑅 ≔ 5. 

Барои воҳиди муқовиматро гузоштан, ду маротиба тарафи чапи мушакро пахш намуда, дар 

лавҳаи «Дохил намудани воҳидҳо» «Ом (Ω)»-ро дохил мекунем: 

𝑅 ≔ 5Ω. 

𝐼 =
𝑈

𝑅
. 

Mathсad ҳисоби бузургиҳои физикиро дар системаи СИ иҷро менамояд. Барои ба системаи 

ҳисоби дигар гузаштан, фармоиши «Инструменты\Параметры документа\Система единиц 

измерений»-ро интихоб намудан лозим аст. 

1.2. Ҳалли масъалаҳо аз физика 

Масъалаи 1. Пӯлоди массааш 15,7 г зичии 2 см3-ро дорад. Ин қиматҳоро дар воҳиди кг/м3 

ифода намуда, вазни хоси пӯлодро ҳисоб кунед [4]. 

Эзоҳ: 1. Массаро бо ҳарфи майдаи m ишора кунед. 

2. Бо бузургии g шитоби афтиши озодро ишора карда, пас воҳиди м/с2-ро низ гузоред. 

3. Дар банди «ҳал» формулаи истифодашавандаро нишон диҳед. 

Дода шудааст: Ҳал: 

 
Масъалаи 2. Кори дар раванди изобарӣ (Р=const) иҷро шудаи 3 мол гази идеалиро ҳангоми 

аз ҳарорати 298 К то 400 К гарм кардан ёбед. 

Эзоҳ: Бузургии R-ро «доимии универсалии газ» номгузорӣ кунед. 

 n:= 3⋅mol миқдори модда; 

 собити молярии газӣ; 

T1:= 298⋅K T2 := 400⋅K. 

Ҳал: Кори васеъшавии изобарии гази идеалӣ 

W:= n⋅R⋅(T2 − T1). 

W = 2,544kJ. 

0.5x
2

6x 50 solve
17.661903789690600942

5.6619037896906009417
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Масъалаи 3. Миқдори гармие, ки барои гарм кардани дарзмоли чӯянии массааш 1,5 кг аз 

ҳарорати 200С то 2200С сарф шудааст, ҳисоб карда, графики вобастагии миқдори гармиро аз 

ҳарорат тасвир кунед. Гармиғунҷоиши хоси чӯянро С =0,54 кҶ/кг∙К қабул кунед. 

Дода шудааст: 

 
Ҳал: 

 

 
Масъалаи 4. Графики функсияи тректорияи (масири) парвози тири нисбат ба уфуқ 

(горизонт) таҳти кунҷи α парронида шуда, ки суръати ʋ0  дорад, ба намуди параметрикӣ тасвир 

карда шавад. 

Дода шудааст: 

 
Ҳал: 

 

 

            
Расми 3. Графики ҳаракати тир ба самтҳо. 

 

1.3. Намунаи ҳалли масъалаҳои физикаи статистикӣ бо Mathсad 

Масъалаи 1. Шумораи нисбии адади молекулаҳои суръаташон байни 250 то 260 м/с буда, 

барои элементи нитроген (азот) дар ҳарорати 0оС ёфта шавад. Массаи нисбии молекулавии 

нитроген Mr=28.013 кг/мол аст. 
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Ҳал: 

Аз тақсимоти зерини Максвелл нисбат ба суръатҳо истифода мебарем: 
 

𝑑𝑁

𝑁
= 𝑓(𝑣)𝑑𝑣 =

4

√𝜋

𝑣2exp (−𝜇𝑣2/2𝑘𝑇)𝑑𝑣

(2𝑘𝑇/𝜇)3/2                                                (8) 
 

Дар ин ҷо 𝑓(𝑣)- зичии эҳтимолият, 𝜇/2𝑘𝑇 = 𝑀𝑟/2𝑅𝑇,𝑅 = 𝑘𝑁𝐴 = 8,314 ∙ 103Ҷ/К∙кмол, 𝑘 =
1,3806 ∙ 10−23Ҷ/К – собитаи Болсман, 𝑁𝐴 = 6,02 ∙ 1026кмол – адади Авогадро мебошад. Ифодаи 

(8) тақсимоти мутлақи суръат - 𝑣 = √𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2 + 𝑣𝑧
2 -ро шарҳ медиҳад. 

Барои ёфтани функсияи тақсимот, қиматҳои ададии додашударо дохил намуда, ҳалро 

меёбем. 

 
Аз ин ҷо маълум мешавад, ки эҳтимолият ба 

𝜔(𝑣) = 0,032 

баробар аст. Бинобар он, дар 1 кмол шумораи молекулаҳои суръатҳояшон дар интервали 

додашуда буда, ба 

𝑁𝐴𝜔(𝑣) = 1,913 ∙ 1025 

баробар мешавад. 

Масъалаи 2. Барои элементи ҳидроген аз функсияи тақсимотии Максвелл истифода карда, 

максимуми функсияро барои ҳароратҳои гуногун, графики вобастагии функсияро аз суръат, 

ҳиссаи молекулаҳои байни интервали (300<v<600)м/с дар ҳарорати Т=300К бударо муайян 

карда, суръати миёнаи квадратии молекулаҳоро дар Т=150К аз формулаи қиммати миёна ёфта, 

бо натиҷаи формулаи аниқ муқоиса намоед. 

 Ҳал: Функсияи тақсимоти Максвелл чунин аст: 

 

 

 
Расми 4. Функсияи тақсимотии Максвелл. 
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Дар ин ҷо V(70)=190,752, V(150)=279,232 ва V(300)=394,894-ро ташкил медиҳанд. 
Ҳамин тавр, нишон дода шуд, ки истифодаи барномаи Mathсad ҳангоми ҳалли масъалаҳои 

математикӣ, физикӣ ва физикаи статистикӣ на танҳо бамаврид аст, балки имконияти намоиши 
графикии натиҷаҳоро низ дорад. 

Татбиқи барномаи Mathсad дар ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ 
Бисёр масъалаҳои физикӣ ҳалли муодилаҳои дифференсиалии дорои ҳосилаҳои хусусиро 

талаб менамоянд. Тавассути ин гуна муодилаҳои навъи гиперболӣ, параболӣ ва эллиптӣ, 
масъалаҳои паҳншавии мавҷҳо, ҳодисаи диффузия, гармигузаронӣ ва ғайра таҳқиқ карда 
мешаванд. 

Барномаи Mathсad имконияти ҳалли баъзе масъалаҳои вобаста ба муодилаҳои 
дифференсиалии дорои ҳосилаҳои хусусидоштаро фароҳам месозад, ки чанде аз онҳоро дида 
мебароем. 

Ҳалли муодилаҳои парабола 
Барои ҳалли муодилаҳои параболӣ функсияи pdesolve-ро истифода бурда, амалҳои зерин 

бояд ворид карда шаванд: 
1. Ибораи given; 
2. Муодилаи ҳалшаванда дар намуди  

𝑢𝑡(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑥, 𝑡, 𝑢, 𝑢𝑥, 𝑢𝑥𝑥); 

3. Шартҳои канории функсияи 𝑢(𝑥, 𝑡); 

4. Қиммати аввала 𝑢(𝑥, 0); 
5. Функсияи pdesolve (u, x, xrange, t, trange, xpts, tpts).  
Дар ин ҷо: 

- 𝑢 – номи функсияи матлуб. 
- 𝑥 – номи тағйирёбандаи фазоӣ;  
- xrange - вектори дукомпонента, ки саршавӣ ва охири интервали ивазшавии тағйирёбандаи 

фазоӣ; 

- 𝑡 – номи тағйирёбандаи вақтӣ; 
- trange – вектори дукомпонента, ки саршавӣ ва охири интервали ивазшавии тағйирёбандаи 

вақтӣ; 
- xpts, tpts – миқдори нуқтаҳои интервали фазоӣ ва вақтиро тақсимкунанда мебошанд. 
Ҳамчун мисол дар расм ҳалли масъалаи якченакаи гармигузаронии ғӯлачаи якченака 

оварда шудааст. Дар як нӯги ғӯлача ҳарорати доимӣ нигоҳ дошта мешавад ва нӯги дигараш 
изолятсия карда шудааст. 

Ҳалли муодилаи гармигузаронӣ 

 
Расми 5. Намунаи графикаи гармигузаронӣ. 

 

Ва ё бо тарзи дигар чунин ҳал намудан мумкин аст, ки дар ин ҷо графикаи муодила аз 0 то 
1 интихоб гардидааст. 
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Расми 6. Намунаи графикаи гармигузаронӣ. 

 

1.4. Ҳалли муодилаи Пуассон. 
Дар барномаи Mathсad бо истифода аз функсияҳои multigrid ва relax имконияти ҳалли 

муодилаи дученакаи Пуассон ҷой дорад. 
Агар ҳалли муодилаи Пуассон ҳангоми шартҳои канории сифрӣ (функсия дар тамоми 

ҳудудҳои минтақаи додашуда баробари сифр аст) лозим бошад, функсияи multigrid истифода 
бурда мешавад [5]. Ин ҳал дар расми зерин оварда шудааст: 

 
U 

Расми 7. Намунаи графикаи муодилаи Пуассон. 
 

Барои ҳалли муодилаи Пуассон ҳангоми қиммати шартҳои канорӣ калон ё хурд аз сифр 
будан, муодилаи Лаплас ва функсияи relax истифода бурда мешавад. Барои ин: 

1. Панҷ матритсаи квадратии 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒 тартиб дода мешавад. 
2. Шиддати манбаъ бо матритсаи s дода м ешавад. Агар ҳамаи элементҳои ин матритса 

сифрӣ бошад, натиҷа ҳалли муодилаи Лаплас мешавад. 
3. Матритсаи f, ки шартҳои канорӣ аст, дохил карда мешавад. 
4. Функсияи 𝑈 ≔ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑠, 𝑓, 𝑟) тартиб дода мешавад, ки дар ин ҷо r радиуси 

спектралии якоби аст ва он аз 0 то 1 қиммат қабул мекунад.  
Натиҷаи ҳалли муодила дар зер оварда шудааст: 

 

 
Расми 8. Графикаи муодилаи Пуассон. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ ДАР ИСЛОҲНАМОИИ ТАРСИ КӮДАКОНИ ИМКОНИЯТАШОН 
МАҲДУД ДАР ШАРОИТИ ЛЕКОТЕК 

 

Элмуродова С.Х., Ҳабибуллоева М.Н.  
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд  ба номи академик Бобоҷон  Ғафуров 

 

Дар асоси гуфтаҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барномаи соҳаи маорифу фарҳанги Ҳукумати 
ҷумҳурӣ таҳия гардидаанд, ки ҳадафи асосии он дуруст тарбия ва ба камол расонидани ҷавононе 
мебошад, ки ҳофизаи қавии таърихӣ, нангу номуси миллӣ дошта бошанд ва дар ҷомеаи ҷаҳонӣ 
ба мақоми шоиста соҳиб шуда тавонанд [5, с. 3]. 

Тарсу ҳарос, ба ибораи дигар, ғаризаи ҳифзи худ, яке аз эҳсосоти асосиест, ки ба солимии 
рӯҳии кӯдак таҳдид менамояд. Аввалин шуда муҳаққиқ А.И. Захаров сабабҳои пайдоиш ва 

инкишофи ҳолатҳои аз ҷиҳати эмотсионалӣ таҳлилшударо таҳқиқ намуд.  
Тарс як ҷузъи ҷудонашавандаи ҳаёти мо ба шумор меравад ва дар маҷмӯъ, онҳо ду навъ 

мешаванд: модарзодӣ ва сироятӣ. А.И. Захаров таснифоти мукаммалтарини тарсу ҳаросро 
вобаста ба табиат, дараҷаи воқеият ва шиддат муайян ва тасниф кардааст. Аз рӯи хусусият тарсу 
ҳарос ба табиӣ, иҷтимоӣ, вазъият ва шахсӣ тақсим мешавад. Аз рӯи дараҷаи воқеият онҳо воқеӣ 
ва хаёлӣ мебошанд. Аз рӯи интенсивӣ  шиддат - шадид ва музмин аст [1, с. 3].  

Тавассути дарсҳои рассомӣ, арт-терапия таъсири равонӣ дошта, ҳамчун воситаи рушд ва 
ҳамоҳангсозии фаъолияти равонии инсон истифода мешавад. Самти мазкур ба шумо имкон 
медиҳад, ки ҳолати ботинии «ман»-и худро дар маҳсули фаъолият ба назар гиред, кӯдакро аз 
низои дохилӣ ва тарсу ҳароси аз ҳад зиёд озод кунед, ки дар навбати худ он боиси озодшавӣ, 
катарсис мешавад. Ба мақсади таҳқиқи ин масъала психологҳои мазкур, аз қабили А.И. 
Аржанова, И.П. Воропаев, В.Г. Нечаев, Р.В. Овчаров, Н.Э. Фаас ба фаъолияти якҷоя бо мақсади 
рушди шахсият раванди психотерапия ҷалб карда шуданд.   

Дар кӯдакони синни томактабии дар инкишофашон нуқсондошта норасоии рушди муҳити 
эҳсосот, норасидагии онҳо, ки ҳангоми рафтор ноустуворӣ,  бавуҷудоии бесуботии ҳиссӣ ва дар 
охир дар амалӣ нагардидани неруи синнусолӣ дар ташаккули танзими рафтори эҳсосот, 
мавҷудияти ба миён омадани  хашму тарс қайд мегардад. Бо вазъияти эҳсосоти манфӣ доштан 
кӯдаки имконияти маҳдуди саломатидошта гоҳо аз худ эҳсосоти ноустувор,  хусумат, қаҳру 
ғазаб, ҳаяҷон зоҳир менамояд ва дар кӯдак тарсу ваҳм ба вуҷуд меояд. Асосан кӯдаконе, ки ба ин 
ҳодиса, яъне ба вуҷуд омадани тарсу ваҳм рӯ ба рӯ мегарданд спектри аутизм, фалаҷи майнаи 
сари кӯдакона, иллати чашмро доро мебошанд [4, с. 10]. 

Дар кӯдакони дорои нуқсонҳои ҳассос тарсу ҳарос дар фазои номаълуми пур аз ашёе бо 
хислатҳои барои кӯдак хатарнок ба миён меояд. Бештар сабаби шумораи зиёди тарсу ҳарос дар 
кӯдакон инчунин худдории волидон дар изҳори эҳсосот дар ҳузури огоҳӣ, хатар ва нигарониҳои 
зиёд ба миён меояд. Сахтгирии аз ҳад зиёди волидайн низ ба пайдоиши тарсу ваҳм оварда 
мерасонад. Илова бар ин омилҳо, тарсу ҳарос дар натиҷаи дар хотираи эмотсионалӣ мустаҳкам 
шудани тарсу ҳарос ҳангоми рӯ ба рӯ шудан бо ҳар чизе, ки хатарро таҳдид мекунад ё барои ҳаёт 
фавран таҳдид мекунад, аз ҷумла ҳамла, садама, амалиёт ё бемории вазнин низ ба вуҷуд меояд 
[3, с. 15]. 

Мо роҳи ҳалли ин мушкилотро барои кӯдаки маъюб дар эҷоди фазои махсуси бадеӣ-
терапевтии Лекотека дармеёбем, ки он воситаи муассири ифодаи худ хоҳад буд, халос шудан аз 
ташвиш, тарсу ҳарос тавассути тавсеаи таҷрибаи шахсӣ, худшиносӣ, ҳамгироии дохилии 
шахсият ва ҳамгироӣ бо воқеияти беруна ба ҳисоб меравад. 

Лекотека аз калимаи юнонӣ («leko» – бозича ва «theke» - анбор, ҷой) гирифта шудааст. 
Хидмати дастгирии психологӣ ва кӯмаки махсуси педагогӣ ба волидайни кӯдакони 
маъюбиятдошта ба ҳисоб меравад. Инчунин барои дастгирии психологӣ-педагогии оилаҳои 
кӯдакони дорои инкишофи ғайримуқарраридошта дар раванди тарбия хеле муҳим мебошад. 

Механизми муҳим дар дарсҳои арт-терапия сублиматсия - ифодаи ғаризаҳо ва ҳидоятҳои 
бешуур бо роҳи ба асарҳои санъат табдил додани онҳо ба ҳисоб меравад. Ҳамзамон санъат 
метавонад эҳсосоти хашм, дард, изтироб, тарсро ифода кунад ва онро ба самти дигар равона 
созад. 

Арт-терапия вазифаҳои умумии худро барои истифода бо кӯдакони имконияташон маҳдуд 
дорад: катарсистӣ (поксозӣ, раҳоӣ аз ҳолатҳои манфӣ); танзимкунанда (бартараф кардани 
шиддати нейропсихикӣ) танзими равандҳои психосоматикӣ, амсиласозии ҳолати мусбати 
психоэмотсионалӣ Артемева Т.В., Галимарданова Ф.М., коммуникативӣ-рефлексивӣ (таъмин 
намудани ислоҳи риоя нагардидани коммуникатсия, ташаккули рафтори муносиби шахсӣ, 
худбаҳодиҳӣ) [2, с. 8]. 

Машғулиятҳои ислоҳӣ бо кӯдакон дар фазои Лекотека хусусиятҳои хосро доро мебошанд. 
Барои барқарор кардани робита бо кӯдаки дорои рафтори ба худ монанд,  метавонад риояи нозук 
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ва номуайян ба амалҳо ва бозиҳои стереотипии ӯро тавассути ворид кардани ҳадафҳо ва 
маъноҳои муайян истифода барад (масалан, хоҳиши пора кардани коғаз ба эҷоди замимаҳо аз 
варақаҳои хурд, коллажҳо, зарб задани ашё - ба оркестр бо асбобҳои гуногун ва ғайра). 

Дар барномаи кор бо чунин кӯдакон дохил кардани миқдори зиёди машқҳои гуногуни 
сенсорӣ матлуб аст, зеро ҷузъи сенсорӣ барои онҳо аҳамияти махсус дорад.  Аз ин рӯ, ба бозиҳо 
тафаккури иҷтимоиро ворид кардан ва дар ин замина тавассути ҷорӣ кардани сюжетҳо кӯдакро 
ба ҷаҳони одамон наздиктар кардан лозим аст. 

 Ҳамин тариқ, расмкашӣ ҳамчун як роҳи дарки имкониятҳо ва воқеияти атроф, намунаи 
муносибатҳо ва ифодаи эҳсосот, аз ҷумла хислатҳои мусбат ва манфӣ амалӣ мегардад.   
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АРТ-ТЕРАПИЯ ДАР ИСЛОҲНАМОИИ ТАРСИ КӮДАКОНИ ИМКОНИЯТАШОН МАҲДУД  
ДАР ШАРОИТИ ЛЕКОТЕК 

 

Дар мақола хусусиятҳои рушди ҳиссиёти кӯдакон бо халал ворид гардидан дар инкишофи онҳо 
баррасӣ гардидааст. Сабабҳои ба вуҷуд омадани шароити эҳсосоти манфӣ, тарс ва вазъиятҳои 
коррексионии онҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Аз ҷумла, муаллифон тарсро як ҷузъи 
ҷудонашавандаи ҳаёти инсонӣ тасвир намуда, онро ба ду навъ: модарзодӣ ва сироятӣ ҷудо намудааст. 
Муаллиф кӯдаконеро гурӯҳбандӣ намудааст, ки тавассути ба вуҷуд омадани тарсу ваҳм рӯ ба рӯ мегарданд,  
спектри аутизм, фалаҷи майнаи сари кӯдакона, иллати чашмро доро мебошанд. Ҳамчунин, махсус таъкид 
шудааст, ки сахтгирии аз ҳад зиёди волидайн низ ба пайдоиши тарсу ваҳм оварда мерасонад. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ В ИСПРАВЛЕНИИ СТРАХА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ  
В УСЛОВИЯХ ЛЕКОТЕК 

 

Данная статья посвящена   страхам у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
и их коррекции в условиях Лекотека.  В статье автор  раскрывает особенности  эмоционального развития 
детей с нарушениями в развитии. Описываются причины появления  у детей негативных эмоциональных 
состояний, а именно страхов и возможности их коррекции в условиях Лекотеки. Трудности 
эмоционального развития детей дошкольного возраста охватывает широкий спектр особенностей их 
реагирования на окружающий мир. У дошкольников с нарушениями в развитии отмечают недостаточность 
развития эмоциональной сферы, её незрелость, проявляющаяся в ситуативности поведения.  
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ART THERAPY IN REMEDING THE FEAR OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN  
THE CONDITIONS OF DRUGS 

 

This article is devoted to fears in preschool children with disabilities and their correction in the conditions 
of Lekotek. In the article, the author reveals the features of the emotional development of children with 
developmental disabilities. The reasons for the appearance of negative emotional states in children, namely, fears 
and the possibility of their correction in the conditions of Lekoteka, are described. Difficulties in the emotional 
development of preschool children covers a wide range of characteristics of their response to the world around 
them. In preschoolers with developmental disorders, the lack of development of the emotional sphere, its 
immaturity, manifested in the situational nature of behavior, is noted.  
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ҲАЛЛИ СИСТЕМАИ МУОДИЛАИ АЛГЕБРАИ ХАТТӢ (СМАХ) ДАР ҶАДВАЛИ 

ЭЛЕКТРОНИИ MS EXCEL 
 

Наимзода Н.Қ., Қурбонов А.А., Сафарова С.Ҳ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Рушди технологияҳои муосири иттилоотӣ ва компютеркунонии умумӣ ба он оварда 

расонид, ки ҳалли масъалаҳои математикию иқтисодӣ на фақат ба таври ҳатмӣ, балки барои 

тезтар ҷавобро соҳиб шудану вақтро сарфа намудан, барномаҳои компютерӣ истифода бурда 

мешавад.  

Мақсади мақолаи мазкур, аз омӯзиши якчанд усули ҳалли системаҳои муодилаи алгебраи 

хаттӣ ва сохтани амсилаи ҳалли онҳо бо истифода аз ҷадвали электронии MS Excel иборат 

мебошад 1-2. Инчунин ҳалли СМАХ-ро бо методҳои мазкур дида мебароем: 

1. Ҳалли СМАХ бо методи Крамер; 

2. Ҳалли СМАХ бо методи Крамер дар ҷадвали электронии MS Excel; 

3. Ҳалли СМАХ бо методи матрисаи баръакс; 

4. Ҳалли СМАХ бо методи матрисаи баръакс дар ҷадвали электронии MS Excel. 

Гузориши масъала: Бигузор системаи n муодила бо n номаълум  
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                                                       (1) 

ё дар намуди матритсавӣ AX=B, дар ин ҷо A=(a11:ann) – матритсаи асосии система, B=(b1,b2,…,bn) 

– матритсаи сутуни озод, X=(x1,x2,…,xn) – матритсаи сутуни тағйирёбандаҳои номаълум дода 

шуда бошад. Талаб карда мешавад, ки ҳалли система бо ёрии формулаи Крамер ва матритсаи 

баръакс ёфта шавад 3-4.  

Иҷроиш: ҳалли системаи муодила бо чунин додашудаҳо ёфта шавад: 
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Масъала дар намуди матритсавӣ намуди зеринро дар бар мегирад АХ=В, дар ин ҷо: 
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1) Ҳалли СМАХ бо методи Крамер 3. Барои ин аввал муайянкунандаи матритсаи А-ро 

ҳисоб мекунем: 
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Азбаски 0, пас система ҳалли ягона дорад. x1,x2,x3 –ро меёбем. 
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Акнун мо x1, x2, x3 -ро соҳиб шудем. Аз ин ҷо ҳосил мекунем: 
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Дар қадами оянда санҷиш мегузаронем, ба ҷойҳои х1, х2, х3 қимматҳои бадастомада, яъне 1, 

1, -1-ро мегузорем: 
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Ҳамин тариқ, аз ҷавоби 11 x , 12 x , 13 x  маълум гардид, ки ҳал дуруст будааст. 

2) Ҳалли СМАХ бо методи Крамер дар ҷадвали электронии MS Excel 3.  

Барои иҷроиши ҳалли масъала дар ҷадвали электронии MS Excel пай дар пай чунин 

қадамҳои зеринро иҷро менамоем 5: 

1. Барномаи Excel-ро ба кор медарорем;  

2. Ба ячейкаи А1 матни Ҳалли система бо формулаи Крамер-ро дохил менамоем; 

3. Ба ячейкаи А2 матни Маълумоти додашуда-ро дохил менамоем; 

4. Ба ячейкаҳои диапазони А3:С5 қиммати элементҳои матритсаи А-ро дохил менамоем; 

5. Ба ячейкаҳои диапазони D3:D5 қиммати элементҳои вектор-сутуни В-ро дохил 

менамоед; 

6. Ба ячейкаи А6 матни Муайянкунандаи матритсаи А-ро дохил менамоем; 

7. Ба ячейкаи А8 символҳои =-ро дохил менамоем; 

8. Ба ячейкаҳои диапазони В7:D9 элементҳои матритсаи А-ро аз диапазони А3:С5 

нусхабардорӣ менамоем; 

9. Курсорро ба ячейкаи E8 гузошта, формати ячейкаро матнӣ (Текстовый) интихоб намуда 

аломати = -ро мегузорем; 

10. Курсорро ба ячейкаи F8 гузошта, фармони fx Вставить Функцию-ро фаъол 

мегардонем. Аз равзанаи диалоги пайдогардидаи Мастер функций категорияи Математические 

ва функсияи МОПРЕД-ро интихоб менамоем. Дар натиҷа равзанаи диалогии Аргументы 

функции пайдо мегардад. Ба майдони Массив диапазони ячейкаҳои В7:D9-ро бо мушак интихоб 

намуда, тугмаи Ок -ро пахш менамоем. Дар ячейкаи F8 қиммати муайянкунанда баробар ба - 63 

пайдо мегардад; 

11. Ба ячейкаи А10 матни х1, х2 ва х3-ро ҳисоб менамоем-ро дохил менамоем; 

12. Ба ячейкаи А12 матни х1= -ро дохил менамоем; 

13. Ба ячейкаҳои диапазони С11:D13 элементҳои матритсаи А-ро аз диапазони A3:С5 

нусхабардорӣ менамоем; 

14. Аз диапазони D3:D5 ба ячейкаҳои диапазони В11:В13 элементҳои вектор-сутуни В-ро 

нусхабардорӣ менамоем; 

15. Курсорро ба ячейкаи Е12 гузошта, формати ячейкаро матнӣ (Текстовый) интихоб 

намуда, аломати = -ро мегузорем; 

16. Пункти 10-ро такрор намуда, қиммати муайянкунанда х1-ро ҳисоб менамоем; 

17. Пунктҳои 12-16-ро такрор намуда, х2 ва х3-ро ҳисоб менамоем; 

18. Ба ячейкаи А22 матни Ҷавобҳо-ро дохил менамоем; 

19. Ба ячейкаҳои А24, А25, А26 матни х1=, х2=, х3=-ро дохил менамоем; 

20. Ба ячейкаҳои В24, В25, В26 формулаи =F12/F8, =F16/F8, =F20/F8 -ро дохил менамоем; 

Натиҷа дар ҷадвали электронии MS Excel бояд чунин намуди ҷадвали 1-ро дошта бошад: 
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Ҷадвали 1 

 
3) Ҳалли СМАХ бо методи матритсаи баръакс 4. Матритсаи баръакс бо формулаи Х=А-

1В ёфта мешавад, ки  

.
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Aij-пуркунандаҳои алгебравӣ номида шуда, ба воситаи формулаи Aij=(-1)i+jMij муайян карда 

мешаванд, ки Mij - минори элементи аij ,  - муайянкунандаи матрисаи А мебошанд. 

Пас, матритсаи додашударо истифода бурда, меёбем: 
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Ҳамин тавр, матритсаи баръакс намуди зеринро мегирад: 
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Он гоҳ, ҳосил мекунем: 
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Ҷавоб: 

.1,1,1 321  xxx  

4) Ҳалли СМАХ бо методи матритсаи баръакс дар ҷадвали электронии MS Excel: 

1. Дар ячейкаи А50 матни Ҳалли система бо ёрии матрисаи баръаксро ҳуруфчинӣ намуда, 

қимматҳои матритсаро дохил менамоем; 

2. Дар ячейкаи А55 матни Матрисаи баръаксро ҳисоб мекунем-ро ҳуруфчинӣ менамоем; 

3. Ба ячейкаи А57 матни А-1= -ро ҳуруфчинӣ менамоем; 

4. Курсорро дар ячейкаи В56 гузошта, аз фармони Вставить Функцию функсияи МОБР-

ро фаъол мегардонем. Ба майдони Массив диапазонҳои А52:С54-ро дохил намуда, тугмаи Ок -

ро пахш менамоем. Дар натича қиммати элементи якуми (a11)-и матритсаи баръакс пайдо 

мегардад, ки он ба 0,111 баробар аст; 

5. Барои ҳосил намудани элементҳои боқимонда, диапазони ячейкаҳои В56:D58-ро 

интихоб намуда, тугмаи функсионалии F2 -ро пахш намуда, баъд дар якҷоягӣ тугмачаҳои 

Ctrl + Shift + Enter -ро пахш намудан лозим; 

6. Ба ячейкаи А59 матни Санҷиши дурустии матрисаи баръакс -ро дохил менамоем; 

7. Санҷиш мегузаронем, ки матрисаи баръакс дуруст ёфта шудааст ё не. Курсорро ба 

ячейкаи В60 гузошта аз фармони Вставить Функцию функсияи МУМНОЖ-ро фаъол 

мегардонем; 

8. Равзанаи диалогии Аргументы функции пайдо мегардад. Ба майдони Массив1 

диапазони В56:D58 (матрисаи баръакс) ва ба майдони Массив2 - диапазони А52:С54 (матрисаи 

додашуда)-ро дохил намуда, тугмаи Ок  -ро пахш менамоем; 

9. Дар ячейкаи В60 қиммати элементи якуми натиҷаи матритса пайдо мегардад, ки он ба 

1 баробар аст;  

10.  Барои он ки элементҳои боқимондаро пайдо кунем, зарур аст, ки диапазони В60:D62-

ро интихоб намуда, пункти 5-ро такрор намоем; 

11.  Ба ячейкаи А63, А64, А65 матни х1=, х2=, х3= -ро ҳуруфчинӣ менамоем; 

12.  Дар ячейкаҳои В63, В64, В65 бояд натиҷаҳоро ҳосил намоем. Барои ин матрисаи 

баръаксро ба вектор-сутуни аъзоёни озод зарб менамоем. Барои иҷрои ин амал пункти 7-ро 

такрор менамоем; 

13.  Ба майдони Массив1 диапазони В56:D58 (матрисаи баръакс) ва ба майдони Массив2 - 

диапазони D52:D54 (вектор-сутуни В)-ро дохил намуда, тугмаи Ок  -ро пахш менамоем. Дар 

ячейкаи В63 қиммати элементи якуми натиҷаи матритсаи (вектор-сутуни Х) пайдо мегардад, ки 

ба (1) баробар аст; 

14.  Барои он, ки элементҳои боқимондаро пайдо намоем, диапазони В63:В65-ро интихоб 

намуда, пункти 5-ро такрор мекунем. 

Натиҷа дар ҷадвали электронии MS Excel бояд намуди зерини ҷадвали 2-ро дошта бошанд: 
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ҲАЛЛИ СИСТЕМАИ МУОДИЛАИ АЛГЕБРАИ ХАТТӢ (СМАХ)  
ДАР ҶАДВАЛИ ЭЛЕКТРОНИИ MS EXCEL 

 

Дар ин мақола мафҳум ва усули ҳалли системаи муодилаи алгебраи хаттӣ бо методи Крамер ва 
матритсаи баръакс, инчунин ҳалли системаи муодилаи алгебраи хаттӣ бо ёрии ҷадвали электронии MS 
Excel баррасӣ гардидааст. Инчунин ёфтани муайянкунандаи матритса, ёфтани делта, ёфтани минор ва 
истифодаи функсияҳои Мопред, Мумнож, Мобр инчунин гузаронидани санҷишҳо нишон дода шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: методи Крамер, методи матритсаи баръакс, ҷадвали электронӣ, системаи 
муодилаи алгебраи хаттӣ, минор, делта, ҳосили зарби матритсаҳо. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Наимзода Насимҷон Қудратулло, омӯзгори 
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦИ MS EXCEL 
 

В этой статье рассматривается концепция и метод решения системы линейных алгебраических 
уравнений с помощью метода Крамера и обратной матрицы, а также решение системы линейных 
алгебраических уравнений с использованием электронных таблиц MS Excel. В статье также показаны 
методы нахождение определитель матрица, дельта матрицаа, минора и использование функций Moпред, 
Mумнож и Moбр, а также проведение тестов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метод Крамера, метод обратной матрицы, электронная таблица, система 
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ELECTRONIC TABLE MS EXCEL  
 

This article discusses the concept and method for solving a system of linear algebraic equations using 
Cramer's method and inverse matrix, as well as solving a system of linear algebraic equations using MS Excel 
spreadsheets. The article also discusses the determination of the determinant matrix, delta matrix, and minor and 
the use of the functions Mopred, Mmultiplier and Mopr, as well as conducting tests. 

KEY WORDS: Cramer's method, inverse matrix method, spreadsheet, system of linear algebraic 
equations, minor, delta, matrix multiplication. 
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ИСТИФОДАБАРИИ КАШФИЁТҲОИ ИЛМИИ АБӮРАЙҲОНИ БЕРУНӢ ДАР 
МАШҒУЛИЯТҲОИ АСТРОНОМИЯ (НУҶУМ) ДАР СИНФҲОИ 10-11 

 

Сулаймони А. 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллои Рӯдакӣ 

 

Таълими астрономия дар ҳамбастагӣ бо дигар фанҳои табиатшиносӣ дар муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ дар шароити имрӯза яке аз воситаҳои асосии дарки олами воқеӣ буда, 
бисёр ҳодисаҳои табиӣ, аз қабили афканишоти Офтоб ва хурӯҷҳои магнитӣ, радиоалоқа, мадду 
ҷазр, тағйирёбии иқлим ва дигар равандҳои дар фазои назди Замин баамалояндаро тавсиф ва 
шаҳру эзоҳ медиҳад, ки он барои эҳтиёҷоти сокинони кураи Замин инсон басо муҳим аст. 

Зиёда аз ҳазор сол аст, ки мероси илмию адабии ҳакими бузург, табиби ҳозиқ, олими 
номвар, ахтари илмҳои табиатшиносӣ Абӯрайҳони Берунӣ диққати муҳаққиқони соҳаҳои 
гуногуни илмро ба худ ҷалб кардааст. Дар тӯли ин муддат оид ба афкори илмию фалсафии ӯ дар 
Шарқу Ғарб садҳо тадқиқот, рисолаю китобҳои алоҳида таълиф шуда, нақши Абӯрайҳони 
Берунӣ дар тараққӣ ва рушду такомули маданияти миллӣ ва ҷаҳонӣ то андозае нишон дода 
шудааст. 

Абӯрайҳон Муҳаммад бинни Аҳмади Берунӣ 3 сентябри соли 973 дар шаҳри Қот тобеи 
Хоразм дар оилаи камбизоат таваллуд ёфтааст. Вай давраи кӯдакӣ ва айёми таҳсилро дар зодгоҳи 
худ мегузаронад. Диққати Абӯрайҳони Беруниро аз айёми ҷавонӣ бештар илмҳои табиатшиносӣ 
ва дақиқ, аз ҷумла астрономия ва вобаста ба ин математика, алалхусус геометрияю 
тригонометрия ҷалб кардааст. Ӯ мушоҳидаҳои астрономиро хеле барвақт оғоз карда, ҳатто худаш 
асбобҳои астрономӣ месозад. Дар мушоҳидаҳои ҳодисаи гирифтани Офтоб ва Моҳ ҳисобкуниҳо 
ва хулосаҳои он асарҳои зиёде иншо намудааст. Абӯрайҳони Берунӣ астрономия ва 
математикаро аз олими машҳури он замон Абӯнаср Мансури бинни Ироқ омӯхтааст [1, с. 10]. 

Яке аз марҳалаҳои дар ҳаёти Берунӣ муҳим ин солҳои 995-997 ҳангоми сафар ташрифи ӯ 
ба шаҳри Рай мебошад, ки бо Абӯмаҳмуди Хуҷандӣ вохӯрда шинос мешавад. Абӯмаҳмуди 
Хуҷандӣ Ҳомид Ибни Хизр (тақрибан 930, Хуҷанд - тақрибан 1000, Бағдод), мунаҷҷим, риёзидон 
ва ихтироъкори тоҷик мебошад. Фаъолияти илмии Абӯмаҳмуди Хуҷандӣ дар шаҳрҳои Бағдод ва 
Рай гузаштааст. Замони зиндагонии Абӯмаҳмуди Хуҷандӣ ба давраи ҳукмронии Давлати 
Сомониён (825-999) рост меояд. Соли 994 дар шаҳри Рай, дар дарбори амири Бувайхӣ – 
Фахруддавлаи Дайламӣ ба расадбандӣ ва мушоҳидаи ҷирмҳои осмонӣ пардохтааст [2, с. 100].  

Абӯрайҳони Берунӣ дар расадхонаи «Таборак» аз Абӯмаҳмуди Хуҷандӣ тарзи кори 
секстант (судс)-ро омӯхта буд. Ӯ дар «Китоб-ут-таҳдиди ниҳоёт-ил амокин ли тасҳеҳ масофот-
ил-масокин» ном асараш Абӯмаҳмуди Хуҷандиро дар сохтани устурлоб ва тайёр намудану 
ихтироъи дигари таҷҳизоти нуҷумӣ фарди фавқуллода ва ягонаи замон шуморидааст. Тибқи 
маълумоти Берунӣ судси Абӯмаҳмуди Хуҷандӣ, ки ба шарафи ҳокими давр – Фахруддавла 
«Судси Фахрӣ» номгузорӣ шудааст, аз лиҳози бузургӣ ва дурустӣ аз дигар олоти нуҷумии ҳамон 
замон бартарии бузург доштааст. Диаметри судси сохтаи Абӯмаҳмуди Хуҷандӣ 86 м буда, аз рӯи 
қоида ба дараҷа, дақиқа ва сонияҳо тақсим шудааст. Судси номбурдашуда дар назди шаҳри Рай, 
дар қуллаи кӯҳи Таборак гузошта шуда буд. Абӯмаҳмуди Хуҷандӣ бо асбоби сохтаи худ бори 

аввал соли 994 қимати майли мадори Офтоб (эклиптика)-ро ,,,0 213223 муайян кардааст [3, с. 25]. 
Яке аз хизматҳои бузурги Берунӣ дар он буд, ки вай таҷрибаи чӣ гуна шакл доштани кураи 

Заминро собит кард. Бо ин мақсад таҷриба гузаронда, дар Хоразм даври лаппиши раққосаки 
математикиро ба ҳисоб гирифт ва баъд аз он ки Маҳмуди Ғазнавӣ Ҳиндустонро забт намуд, 
ҳамин таҷрибаи дар Хоразм гузаронидаашро дар Деҳлӣ ҳам гузаронд ва дид, ки натиҷаҳо фарқ 
мекунанд. Ин фарқияти натиҷаҳоро танҳо бо гуногунии шитоби афтиши озод дар ҳавзаҳои 
гуногуни Деҳлӣ ва Хоразм шарҳ додан мумкин аст. Аз қувваи ҷозибаи умумиҷаҳонӣ маълум буд, 
ки шитоби афтиши озоди сайёра ба радиуси он алоқаманд аст. Пас радиуси кураи Замин дар ин 
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ду мавзеъ якхел нест ва Замин шакли кураи яклухтро надошта, дар қутбҳо фишурдашуда 
мебошад.  

Барои ин таҷриба раққосаки дарозии муайяндоштаро интихоб кард. 
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Мо барои равшанӣ андохтан ба яке аз асбоби ихтироъкардаи Абӯрайҳони Берунӣ 
астролабия, ки барои омӯзиши ҷисмҳои осмонӣ ва муайян кардани мавқеи Офтоб истифода 
бурда мешуд, шинос мешавем. 

Дар расми 1 шакли устурлоби сохтаи Абӯрайҳони Берунӣ нишон дода шудааст. «Устурлоб 
калимаи юнонӣ буда, ба нуҷум мутааллиқ аст. Ҳамзаи форс астролабияро ба форсӣ ситораёб 
мегӯяд ва барои соатҳои муайяни рӯзу шабро аниқ кардан истифодаи онро таъкид менамояд. 
Абӯрайҳони Берунӣ астролабияро ба қисмҳо ҷудо намуда, ҳар ҷузъи ҷудогонаи онро бо номаш, 
функсияаш ва хусусиятҳояш ба таври муфассал шарҳ додааст. Ӯ астролабияро чунин муаррифӣ 
менамояд: астролабия мудаввар аст ва дар як тарафаш барҷастагӣ дорад, ки ин барҷастагиро ӯ 
курсӣ номидааст. Дар ин барҷастагӣ (курсӣ) сӯрохе аст, ки мақоми овезаро дорад. Дар маркази 
астролабия сӯрохест, ки дар он қутб чарх мезанад. Дар ҳамон ҷо аспаке аст, ки қутбро нигоҳ 
медорад. Дар болои астролабия дараҷае аст (мастара), ки ба қутб мегардад ва изода ном дораду 
аз ҳарду тарафаш нӯгҳои тез ба берун баровада шудааст. Ҳарду нӯгҳои тезро муриҳои изода ном 
гузоштааст [1, с. 153]. 
 

 
Расми 1а. 
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Аз изода пасттар ба марказ наздик ду қисм ҳаст, ки чаҳор тарафро нишон медиҳанд ва дар 

рӯи изода шинонда шудааст. Ин қисмро лубна номидааст. 

Лубнаро ба таври дигар, ҳадафа низ меноманд, зеро ки тавассути он ҷисми зери таҳқиқ 

қарордодашуда нишон гирифта мешавад. 

Дар байни ҳарду ҳадафа сӯрохии хурде ҳаст, ки онро сӯрохии шуо мегӯянд. Ба воситаи ин 

сӯрох аслан ҷирми мунири ягона беист мушоҳида карда мешавад. Дар гирди қисми болои 

устурлоб (рӯи устурлоб) деворча кашида мешавад ва ҳуҷра ном дорад. Дар дохили ӯ сафҳае аст, 

ки намуди даричаро дорад, ин сафҳа анкабут (тортанак) ё шабака номида мешавад. Дар дохилаш 

доира ҳаст, ки ба 12 ҳисса тақсим карда шуда, дар он номҳои 12 бурҷи осмонӣ навишта шудааст. 

Ин доираро минтақат-ал-буруҷ меноманд. Мавриди давр занондани анкабут аз охири Ҷаддӣ нӯги 

тез дорад, ки мурраи мутлақи бесифат аст ва ҳамчун нишонгир хизмат мекунад. Мавриди ҳаракат 

кунонидани анкабут ин нишонгир ҳуҷраро совида мегузарад. Дар атрофи минтақат-ал-буруҷ 

барҷастагиҳои тези секунҷашакл бароварда шуда аст, ки номи ситораҳои собита (биёбонӣ) дар 

онҳо қайд карда шудааст, онҳоро Абӯрайҳони Берунӣ муриҳои ситораҳо (кавокиб) номидааст. 

Мавриди аз қутб (марказ) фарас (аспак)-ро берун баровардан анкабут ба саҳифаҳо ҷудо 

мешавад. Ҳар саҳифаи дар зери анкабутбуда, шаҳр ё минтақаеро нишон медиҳад (расми 1б). 

Агар астролабияро рӯ ба рӯ нигарӣ, ки курсӣ (барҷастагиаш) аз зер ояд, диаметре (қутре), 

ки ба арз аст (паҳноӣ) ва аз як тарафи (рост аст, то дасти чап) он ба тарафи дигар мепайвандад, 

хатти уфуқӣ ном дорад. Азбаски Ғарбро ба Шарқ мепайвандад «хати мағриб ва машриқ» ном 

дорад (А, Б). Он ба 90 ҳиссаи баробар тақсим карда шудааст ва (аъзои иртифо) дараҷаи 

баландшавӣ номида мешавад. Ҳар як қисмҳои онро аз қисми поён қисми баландшавӣ (рубъи 

иртифоъ) мегӯянд, ки саршавиаш аз хатти уфуқӣ аст.  

 
Расми 1б. 

 

Мавриди ба нисфи курсӣ (барҷастагӣ) расидан ба 90 мерасад. Чаҳоряки баробарӣ рубъи 

иртифо (баландшавӣ) аст ва «рубъи зил» ном дошта, маънои поёнро дорад ва ба хатҳои 

(ангуштон) соя мувофиқан тақсим карда шудааст. Саршавиаш аз диамметр (қутр) буда, аз нисфи 

курсӣ (барҷастагӣ) сар мешавад. Ин хат беохир аст. Барои охири онҳоро муайян кардан шахси 

мушоҳиди астролабия (устурлобгар) имконият намеёбад, зеро хатҳо хеле зич мешаванд. Ҳар яке 

аз саҳифаҳо серӯя буда, рӯяҳоро доираҳо аст ва ин доираҳо мувозинат мебошанд. Доираи калони 

аз марказ дарберунбуда, ки дар канори саҳифа меистад, мадори ҳадӣ номида мешавад.  

Доираи хурдтарин ба марказ наздик буда, мадори Саратон ном дорад. Доираи дар байн 

ҷойгиршуда мадори Ҳамал ва Мизон номгузорӣ шудааст. Ҳар саҳифае ду диаметр (қутр) дорад 

ва (рӯи) онро ба 4 ҳиссаи баробар тақсим менамоянд. Ҷисми дар арз (паҳноӣ) бударо аз маркази 

рост ва чап хати шарқ ва ғарб мегӯянд. Ин хат ба марказ пайваст шуда, то нимаи хатти шарқ ва 

нимаи рост хатти ғарбро нишон медиҳад. Диаметри 2-юм ба уфуқ пайваст шуда, тақсим аз тарафи 

барҷастаи (курсӣ) расанда хатти «васат-ул-само» маркази осмон ё хатти нисфирӯзӣ ном дорад. 
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Қисми поёнӣ хатти («ватад-ул-арз» ё «ватад-ул-лайл») маркази замин ё нисфи шаб номгӯӣ карда 

шудааст. 

Уфуқи ин хат камоне ҳаст, ки аз мадори Ҳамал ба хатти Шарқ ва Ғарб мегузарад. Ин 

камонро бо доираҳои зери уфуқ муқантарат меноманд. Ин муқантараҳо қисме аз хатти 

нисфирӯзӣ ба тарафи Шарқ афтад муқантароти шарқӣ ном гирифта, тарафи ғарб будаамон ба 

муқантароти ғарбӣ маҳсуб мебошанд. Аслан муқантара якто аст, азбаски хатти нисфирӯзӣ ӯро 

ба ду қисм тақсим мекунад, ду ном мегирад, яке муқантароти ғарбӣ, дигаре муқантароти шарқӣ. 

Аз ин лиҳоз, уфуқ низ ду пора шуда, номи уфуқи шарқӣ ва уфуқи ғарбиро мегирад. Дар байни 

муқантараи калонтарин нуқтае бо ҳарфи (ص) сод (С) ишора карда шудааст ва Самт-ур-Раъсаст 

ном дорад. Хатҳои соати (муавваҷо) дар зери уфуқ дар миёни мадори Саратон ва мадори Ҳаддӣ 

кашида шуда, хатҳои соатӣ (муаввар) ном доранд. Ба воситаи астролабия болоравӣ 

(баландшавии) офтобро ба тасвири зайл муайян менамоянд. 

Рӯ ба сӯи офтоб карда астролабияро ба дасти рост гирифта, мавриди гирифтани астролабия 

ангушт дар ҳалқааш буда, овеза суст бошад. Чоряки дараҷаи (иртифоъ) болобароиро ба тарафи 

офтоб гардон, ки дар ин вақт пушти астролабия ба тарафи (мушоҳид) ту бошад. Иxобаро ба боло 

ва поён чунон ҳаракат деҳ, ки сояи лубнаи тарафи заминбуда, ҳамҷоя шавад ва шуоъ аз сӯрохии 

болоӣ ба сӯрохии поёниаш афтад. Баъди ин амалиётҳо изодаро дар ҳолати кунунӣ гузошта, боз 

ҳаракат деҳ ва ба мурии изода нигоҳ кун, ки ба дараҷаи иртифо мегузарад то куҷо расидааст 

ададе, ки мӯрӣ ба он расидааст, даҳӣ аст ё панҷӣ дар поёни адад аст ё дар болои он. Ба он адад 

адади дар байни хати нишондод ва миёнаи мӯрибударо зам намо. Он чизе, ки ҳосил мешавад 

дараҷаи болоравии Офтоб дар ҳамон вақт аст» [4, c. 46]. 

Дараҷае, ки пеш аз ғуруби офтоб аст Шарқӣ буда, баъди ғуруби офтоб Ғарбӣ мешавад.  

Абӯрайҳони Берунӣ 9 декабри соли 1048 дар сини 75-солагиаш дар шаҳри Ғазнаи 

Афғонистон вафот мекунад. Дар пешбурди астрономия хидмати Абӯрайҳони Берунӣ бисёр 

бузург аст. Ӯ бештар аз 45 асари ахтаршиносӣ эҷод кардааст. Бо номи Абурайҳони Берунӣ 

сайёраи хурди системаи Офтобӣ Астероид Ал-Берунӣ (№9936 AI-Biruni), 8 августи соли 1986 

гузошта шудааст, ки ба воситаи дастгоҳи кайҳонии Аполлон-14 ҷойи афтиши астероид дар моҳ 

мушоҳида карда шудааст [5]. 

Хулоса, дар ин мақола муаллифон то ҷое кӯшиш намуданд, ки аз дастовардҳои олимони 

гузашта далелҳо ва кашфиётро таҳлил ва ҷамъоварӣ намоянд. Истифодаи ин гуна маводи 

таълимӣ дар машғулиятҳои астрономӣ аз манфиат холӣ набуда, шавқу ҳаваси муҳасилинро 

нисбат ба фанҳои табиатшиносӣ, аз ҷумла нуҷум ва физика бештар намуда, ҳисси хештаншиносӣ 

ва худогоҳии хонандагонро нисбат ба таърихи илми ватанӣ, кашфиёти олимони тоҷик бедор 

мекунад. Пешниҳоди ин гуна мавод ҷаҳонбинии илмӣ ва таърихии толибилмонро васеъ 

гардонида, нисбат ба сарзамини тоҷик ва тамаддуни илмию фарҳангиаш таваҷҷуҳи хоссаро 

таблиғ намуда, меҳру муҳаббатро нисбат ба Ватан мепарварад. 
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ИСТИФОДАБАРИИ КАШФИЁТҲОИ ИЛМИИ АБӮРАЙҲОНИ БЕРУНӢ ДАР 

МАШҒУЛИЯТҲОИ АСТРОНОМИЯ (НУҶУМ) ДАР СИНФҲОИ 10-11  
 

Дар ин мақола муаллиф оид ба фаъолияти олими форсу тоҷик Абӯрайҳони Берунӣ маълумоти 

мухтасарро оварда, нисбат ба омӯзиши илми нуҷум ва сабабҳои ҳаракати сайёраҳо маълумот пешниҳод 

намудааст. Мақсади асосӣ дар он аст, ки аз кашфиёт ва навоварии олимонии асримиёнагии Осиёи Марказӣ 

мавод пешниҳод гардида, дар замири хонандагон ҳисси хештаншиносӣ, этиқод ва боварии комил доштан 

ба қадру манзалати ниёгони худ расидан аст. Дар мақола оид ба истифодаи асбоби астрономии устурлоб 

(ситораёб) сухан меравад, ки онро Абӯрайҳони Берунӣ дар замони худ ба таври саҳеҳ сохта буд. Дар бораи 

мушоҳидаи осмони ситоразор ва дар рушди астрономия далелҳои пурқимат оварда шудааст. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ АБУРАЙХОНА БЕРУНИ  

НА ЗАНЯТИЯХ АСТРОНОМИИ В 10-11 КЛАССАХ  
 

Автор предоставляет некоторую информацию, относящуюся к изобретениям таджикиско-

персидского ученого Абурайхона Беруни, которые служат для изучения острономиии и причины 

движения планет. 

Основная цель, чтобы ученики знали о своих ученых и их изобретениях, тем самым, воспитывая в 

них чувство патриотизма, гордость и веру за своих предков. Речь идет об использовании астрономического 

прибора для определения звезд, которыӣ был изобретён в своё время Абурайхоном Беруни в стотье также 

указьеваения, исполвзования астролябии принаблюдения и изучения небеснвих тел. 

КЛЮЧЕВЫЯ СЛОВА: долгата, мирота, геосентризм мира, астролабия, движения планет, звезды, 

созвездие, география, зодиака. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Сулаймони Абдукаххор, докторант РhD кафедры физики, МПФ ва ТМ 

КГУ имени Абуабдуллох Рудаки. Тел.: (+992) 985-88-94-02; e-mail: sulaimon.280692@mail.ru 
 

THE USE OF THE SCIENTIFIC INVENTION OF ABURAIHON BERUNI  

IN ASTRONOMY CLASSES IN 10-11   
 

The author presents some information related to the inventions of the Tajik Persian scientist Aburaikhoni 

Beruni, which gives information about the studying astronomy and the causes of planetary motion. 

The main goal is to take examples from the inventions of the Central Asian Medieval Scientists, and to 

know their inventions, thereby instilling in them a sense of patriotism, pride and faith for their ancestors. In this 

article it is talked about the use of «Usturlob»-an astronomical tool to determine the stars, which was invented by 

Abdurayhon Beruni at his period. There are real facts on observation and study of celestial bodies.  
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БАЪЗЕ МАФҲУМҲО ВОБАСТА БА НАЗАРИЯ, СОХТ ВА ПРИНСИПҲОИ 

МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОК БА ТАЪЛИМИ ФАННИ ГЕОМЕТРИЯ 

(дар мисоли планиметрия) 
 

Ҳукумов Б.Б. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Маълум аст, ки солҳои охир дар таълими фанҳои мухталифи муассисаҳои умумитаълимии 

ҷумҳурӣ ба раванди гузаштан ба муносибати салоҳиятнок диққати ҷиддӣ дода мешавад. Дар 

ҳақиқат он усулу қоидаҳои таълим, ки то ин муддат истифода мешуданд, дар онҳо омӯзгор фаъол 

буда, таҳсилгиранда дар мавқеи шунаванда ширкат меварзид. 

Аз таҳлилу тадбиқи тарзу усулҳои гуногуни таълим, ки дар замони мо маъмуланд, 

бармеояд, ки онҳо ҳаёт ва талаботи замони имрӯзаро қонеъ гардонида наметавонанд. Усулҳое, 

ки дар самти муносибати салоҳиятнок ба таълим ҳастанд, худи хонанда барои бо мақсади 

донишгирӣ ноил гаштан бояд кӯшиш намояд. Аз ин рӯ, ҷорӣ намудани муносибати салоҳиятнок 

ба таълим ба воқеияти раванди таълим бояд табдил ёбад. Бинобар ин, ҳар гуна кӯшишҳо барои 

омӯхтани мушкилоти дар ин самт, ки ҳар як омӯзгор бо онҳо рӯ ба рӯ мешавад, чӣ тавр эҷод, 

таҳлил ва чӣ гуна арзёбӣ кардани сатҳи ташаккулёбии онҳо дар хонанда барои омӯзгор хеле 

муҳим аст. Пас мо омӯзгоронро мебояд, ки баҳри ҷорӣ намудани усулҳои вобаста ба муносибати 

салоҳиятнок дар раванди таълими геометрия (дар мисоли планиметрия) корро ҷоннок намоем, 

чунки маҳз муносибати салоҳиятнок ба таълими геометрия (дар мисоли планиметрия) раванди 

таълимро шавқовар ва фаъол гардонида, хонандагонро водор менамояд, ки баҳри донишандӯзӣ 

кӯшиш намоянд [1, с. 39]. 

Компютер баъзе натиҷаҳоро дар бораи дарёфти роҳҳои ташаккул ва арзёбии малакаи 

касбии муаллимони ояндаи геометрия ва математикаро такмил медиҳад. Тарзу усулҳои таълим, 

ки ҳангоми ҷараёни дарс дар муносибати салоҳиятнок ба таълим ҷорӣ карда мешавад, раванди 

онҳоро бо истифода аз воситаҳои компютерӣ ҷорӣ намудан зарур аст, зеро илми имрӯза бо суръат 

пеш рафта истодааст ва истифода аз воситаҳои компютерӣ кору фаъолияти моро осон 

мегардонад. Мисолу масъалаҳоеро пешрафти илму техника ва ҳаёт пеш оварда истодааст, ки 

истифода аз воситаҳои компютерӣ барои дарёфти ҳалли онҳо мусоидат мекунад [2, с. 71]. 

Дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ва литсею гимназияҳо дарсҳои геометрия даҳсолаҳо боз 

бо тарзу усулҳои анънавӣ сурат гирифта истодааст, ки имрӯзҳо ин намуди таълим талаботи 
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инкишоф ёфтани дониши геометрии (аз ҷумла планиметрӣ)-и хонандаро қонеъ гардонида 

наметавонад. Зеро, бо вуҷуди иҷрои ҳамаи вазифаҳои таълими анъанавӣ барои арзёбии сатҳи 

ташаккулдиҳии дониши геометрияи имрӯза кофӣ нестанд. 

Сохт ва принсипҳои муносибати салоҳиятнок ба таълими геометрия (дар мисоли 

планиметрия) фаҳмиши баланди геометридошта ва салоҳиятнок будани омӯзгору хонандаро 

талаб мекунад. Ба омӯзгорону хонандагон шароит фароҳам меоварад, ки барои ҳалли супоришҳо 

на танҳо аз китоби таълимӣ, балки аз дигар мавод ва технологияҳои ёрирасон (компютер, тахтаи 

электронӣ, проектор, интернет, тахтаи муқаррарӣ, лавҳаҳо, маҷаллаҳо, роҳнамоҳои таълимӣ, 

аёниятҳои худсоз ва ғайра) дар раванди таълим фаровон истифода баранд. Муносибати 

салоҳиятнок муносибатест, ки истифодаи донишро дар шароити муосир, новобаста аз вазъияти 

омӯзиш талаб мекунад, фаъолияти донишҷӯро фаъол менамояд, аз ӯ талаб мекунад, ки 

супоришро инфиродӣ не, балки бо истифода аз фикру ақидаҳои гурӯҳ ё ҳамнишинон ҳал намояд 

[3, с. 5]. 

Таҳлилу омӯзиш ва мушоҳидаҳои чандинсола дар доираи таълими геометрия нишон 

медиҳанд, ки барои рушду нумуъ ва босифату натиҷанок намудани раванди таълими геометрия 

моро зарур аст, ки супоришҳои геометриро бо навъҳои гуногун ба роҳ монем. Ин навъи 

супоришҳо раванди таълими геометрияро шавқовар намуда, савияи дониш, малака, маҳорат, 

қобилият ва салоҳиятҳои геометрии хонандагонро баланд мебардоранд. 

1. Супоришҳое, ки маълумоти иловагӣ доранд: 

Дар таълими геометрия супоришҳое мавҷуданд, ки барои ҳалли онҳо қисме аз шарти 

масъала ба эътибор гирифта намешавад, ин қисми масъаларо шарти зиёдатии масъала меноманд. 

Дар раванди ҳалли чунин навъи супоришҳо хонандагонро мебояд, ки дар мадди аввал шарти 

зиёдатии масъаларо мушоҳида ва ҷудо карда тавонанд. Чунин навъи супоришҳо барои баланд 

бардоштани дониш, малака, маҳорат ва салоҳияти геометрии хонандагон ба мақсад мувофиқ 

буда, салоҳиятҳои ҷустуҷӯӣ, мушоҳидавӣ, даркнамоӣ, тафаккури интиқодии онҳоро рушд 

медиҳад. 

2. Супориш бо иттилооти баҳсталаб: 

Мо омӯзгорон тамоми кӯшиш ва донишҳои педагогии худро барои бедор намудани 

салоҳияти геометрии хонандагон равона мекунем, то ки дар ҷараёни таълим баҳсҳо вобаста ба 

мавзӯъ ва фикрҳои эҷодии хонандагонро ба муҳити аҳли хонандагони синф равона намоем. Дар 

ҳолати баҳсҳо ва мулоҳизаҳои нав ба нави хонандагон дарс ҷараён гирифта, хонандагони сустхон 

ба шавқ омада, ба фикрҳои гуногуни хонандагони фаъол ҳамроҳ мешаванд. Ақидаҳои гуногуне, 

ки барои ба ҳадаф расидани онҳо хонандагони фаъол аз ҷой баён менамоянд ва дар тахтаи синф 

нишон медиҳанд, хонандагони сустхон аз онҳо ба қадри имкон фаҳмиш мегиранд ва дар ҳолати 

ҳалли чунин супоришҳо ҳаракати хонандагон вусъат ёфта, дар фазои синфхона паҳн шуда, 

салоҳиятҳои зеҳнӣ, эҷодӣ, озодбаёнӣ, худбоварӣ, муқоисавӣ, ҳамкорӣ, коммуникативӣ (иртибот, 

ташкили баҳс, муҳокима) дар онҳо инкишоф меёбанд. 

3. Супоришҳое, ки дар онҳо маълумоти кофӣ барои ҳалли онҳо мавҷуд нестанд: 

Мо дар ҳаёт баъзе корҳоеро пешаи худ менамоем, ки онҳо дар худ норасоие доранд, яъне 

ҳалнашавандаанд. Агар мо ҳамон қисмати норасоии корро андеша ва таҳлили хуб накарда, барои 

ҳалли он саъй кунем, он кор моро ба хатоиҳои зиёд оварда мерасонад. Аз ин рӯ, моро мебояд, ки 

барои супоришеро ҳал намудан моҳият ва мазмуни онро пурра дарк намуда, баъд барои ҳалли он 

шурӯъ намоем. Чунин навъи супоришҳо дар раванди таълими геометрия самарабахш буда, 

қобилияти таҳлил ва тадбиқнамоии хонандагонро васеъ мегардонад ва салоҳиятҳои ҷустуҷӯӣ, 

хулосабарорӣ (таҳлил ва тадбиқ карда тавонистан) ва ҳушёриву зиракии хонандагонро вусъат 

медиҳад. 

4. Супоришҳои якчанд ҳалдошта (ин намуд супоришҳое мебошанд, ки дар он ҳалли масъала 

бо роҳҳо (усулҳо)-и гуногун талаб карда мешавад): 
Барои фикру ақида ва донишу малакаи хонандагонро вобаста ба муносибати салоҳиятнок 

ба таълими геометрия (дар мисоли планиметрия) такмил додан, мо, омӯзгоронро мебояд, ки 
супоришҳоро бо хонандагон ба тарзҳои гуногун ҳал намоем. Ин навъи супориш яке аз 
супоришҳои фаъол ва босифати таълим ба ҳисоб рафта, фаҳмишҳои геометрии хонандагонро 
бисёр ҳам баланд мебардорад, чунки хонандагон ҳангоми ҳалли чунин навъи супоришҳо дарк 
менамоянд, ки масъалаҳои геометрӣ ҳалҳои гуногун доранд. Ба ғайр аз омӯзиши ҳалли як 
супориши геометрӣ бо тарзҳои гуногун, хонандагон дарк менамоянд, ки дар ҳаёт низ барои ҳалли 
мушкилоти пешомада, роҳҳои гуногуни ҳалли онҳо вуҷуд дорад ва салоҳиятҳои эҷодкорӣ, 
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ҳамкорӣ, зеҳнӣ, ҳозирҷавобӣ ва маҳорат ҳангоми ҳалли чунин супоришҳо вусъат ва рушд 
меёбанд. 

5. Супоришҳои мураккаб (супоришҳое, ки аз мушкилотҳои гуногун ташкил ёфтаанд): 
Баъзан дар ҳаёт мушикилоте пеш меоянд, ки барои ба ҳалли онҳо роҳ ёфтан кӯшиши зиёд 

ба харҷ додан зарур меояд ва ин мушкилот моро водор менамоянд, ки барои ба ҳадаф расидан 
тамоми кӯшишу маҳорат ва фаҳмишҳои доштаи худро равона намоем. Онҳо дар таркиби худ 
мушкилоти зиёд доранд, барои ҳалли чунин мушкилот аз роҳҳои гуногун истифода бурда, ҳалли 
онҳоро ёфтан мумкин аст. Супоришҳои мураккаб дар геометрия супоришҳое мебошанд, ки онҳо 
аз мушкилоти гуногун таркиб ёфтаанд ва барои ҳалли онҳо моро зарур аст, ки аз хосиятҳои 
гуногуни ба ҳалли он супориш вобаста истифода бурда, ҳалли онро ҳосил намоем. Истифодаи 
чунин навъи супоришҳо дар таълим дониш ва фаҳмиши геометрии хонандагонро баланд 
бардошта, салоҳиятҳои худомӯзӣ, тафаккури интиқодӣ, ҳамкорӣ ва ҷустуҷӯии онҳоро ташакул 
медиҳад. 

6. Супоришҳое, ки ба ҳаёт алоқаманданд: 
Геометрия калимаи юнонӣ буда, маънои заминченкуниро дорад. Тамоми ашёҳои табиат, 

ки моро иҳота кардаанд, шаклҳои геометрӣ мебошанд. Аз ин рӯ, дар таълими геометрия бештар 
ҷой намудани масъалаҳои ҳаётӣ бо мақсади ташаккули салоҳиятҳои хонандагон ва муҳим будани 
омӯзиши геометрия мувофиқ мебошад. Ин навъи супоришҳо хонандагонро водор мекунад, ки 
дар кору фаъолияти ҳаётии худ (дуруст чен карда тавонистани замини кишт, саҳни ҳавлӣ, 
чуқурии чоҳ ва ғайра) диққати ҷиддӣ диҳанд ва ҳангоми ҳалли чунин навъи супоришҳо 
салоҳиятҳои навгонӣ, мушоҳидавӣ ва даркнамоӣ рушд меёбанд. 

7. Супоришҳои нисбатан мушкил (бо ёрии компютер иҷрошаванда): 
Тараққиёт ва пешрафти замон баъзе мушкилотеро пеш меоварад, ки онҳо бе истифода аз 

технологияҳои муосир, аз ҷумла компютер ҳалнашаванда мебошанд. Аз ин рӯ, истифода аз 
тахтаи электронӣ ва компютеру проектор воситаи босифат дар раванди таълими муосир ва 
муносибати салоҳиятнок ба таълими фанни геометрия ба ҳисоб меравад. Баъзе шаклҳо ва 
ҳисобкуниҳои геометрие мавҷуданд, ки бе истифода аз компютер ҳалли онҳоро ёфтан 
ғайриимкон аст. Дар ин самти омӯзиш салоҳияти наве дар фаъолияти хонандагон ба вуҷуд меояд, 
ки пешрафту тараққиёти замон аз он салоҳиятҳо вобастагӣ доранд. Ин салоҳияти компютерӣ 
вобаста ба таълими геометрия буда, дар баробари он салоҳиятҳои коммуникативӣ, зеҳниву 
мушоҳидавӣ, навгонӣ ва эҷодкорӣ низ рушд меёбанд. 

8. Супоришҳои зеҳнӣ ва мантиқӣ:  
Барои инкишоф додан ва ангезиши зеҳни хонандагон дар бештари ҳолатҳои таълим мо 

омӯзгорон оид ба мафҳумҳои вобаста ба мавзӯъ ва мавзӯъҳои гузашта саволу ҷавоб менамоем. 
Лекин истифода аз супоришҳои зеҳнӣ ва мантиқӣ дар раванди таълим вобаста ба мавзӯъ роҳи 
асосии инкишофи тафаккури хонандагон ва баланд бардоштани салоҳиятҳои геометрии онҳо ба 
ҳисоб меравад. Масъалаҳои мантиқӣ раванди таълимро шавқовар намуда, салоҳиятҳои мантиқӣ, 
зеҳнӣ, маҳорати омӯзиш, мушоҳидавӣ ва даркнамоии хонандагонро рушд медиҳанд. 

9. Супоришҳои шифоҳӣ: 
Дар таълими фаъол ва ғайрифаъол навъи супориши маъмултарин ин супориши шифоҳӣ ба 

ҳисоб меравад. Дар ин навъи супориш ҳалли онҳо аз хонандагон ба тариқи шифоҳӣ талаб карда 
мешаванд. Ин навъи супоришҳо бештар ҳангоми пурсиши вазифаи хонагӣ, мафҳумҳои вобаста 
ба мавзӯъ ва дар раванди таълим ҳангоми мулоҳизаронии хонандагон пурсида мешавад. Ин яке 
аз воситаи фаъолтарин барои бедор намудани салоҳиятҳои геометрии хонандагон ба ҳисоб 
рафта, салоҳиятҳои худомӯзӣ, ҳозирҷавобӣ ва эҷодкунии онҳоро вусъат медиҳад.  

10. Супоришҳои шавқовар (бозиҳои геометрӣ, ребурсҳо): 
Чунин навъи супоришҳо диққати хонандагонро ба раванди таълим ҷалб намуда, онҳоро ба 

фикронӣ ва баҳсҳо равона мекунад. Хонандагон ҳангоми ҳалли чунин супоришҳои геометрӣ бо 
шавқу ҳавас баҳсҳову ҳамкорӣ миёни гурӯҳ гирд оварда, барои ҳалли супориш амал мекунанд. 
Дар раванди таълим ва фаъолиятҳои хонандагон салоҳиятҳои мушоҳидавӣ, эҷодкорӣ, 
ҳозирҷавобӣ ва зеҳнии онҳо ташакул меёбанд [4, с. 53].  
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БАЪЗЕ МАФҲУМҲО ВОБАСТА БА НАЗАРИЯ, СОХТ ВА ПРИНСИПҲОИ МУНОСИБАТИ 

САЛОҲИЯТНОК БА ТАЪЛИМИ ФАННИ ГЕОМЕТРИЯ  

(дар мисоли планиметря) 
  

Дар ин мақола усулҳои назариявии олитарини геометрия (планиметрия) васеъ фаҳмонида шуда, 

супоришҳои гуногуни геометрӣ ба мисли супоришҳои шарти зиёдатидошта, супоришҳо бо иттилооти 

баҳсталаб, супоришҳое, ки дар онҳо маълумоти кофӣ барои ҳалли онҳо мавҷуд нестанд, супоришҳои 

якчанд ҳалдошта, супоришҳои мураккаб, супоришҳое, ки ба ҳаёт алоқаманданд, супоришҳои нисбатан 

мушкил, супоришҳои шавқовар, супоришҳои шифоҳӣ, супоришҳои зеҳнӣ ва мантиқӣ ҷой карда шудааст, 

ки барои баланд бардоштани салоҳияти геометрии (планиметрии) хонандагон мусоидат мекунанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: салоҳиятнокӣ ба таълим, компютер, талаботи замон, зеҳнӣ, ҳамкорӣ, таълими 

ғайрифаъол, таълими босифат, мушоҳидавӣ, салоҳияти геометрӣ, таълим, геометрия (планиметрия), 
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НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕОРИЕЙ, СТРУКТУРОЙ И ПРИНЦИПАМИ, 

КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ В ИЗУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ  

(на премере планиметрии) 
 

Данная статья обладает высоким научным направлении. В ней широко объясняется наивысшие 

теоритические способы (методы) геометрии (планиметрии). 

В статье размещены различные геометрические задания: требующие дискуссионные информации, 

в которых недостаточно информации для их решения, которые имеют несколько решений, связанные с 

жизнью, особо сложные, занимательные, устные, интеллектуальные и логические компетентности 

учащихся. 
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SOME CONCLUSIONS IN CONNECTION WITH THE THEORY, STRUCTURE, AND PRINCIPLES 

OF COMPETENCY-BASED APPROACHES TO TEACHING GEOMETRY  

(in the case of plymimetry) 
 

 This article is of great scientific importance. This article describes the best theoretical methods of geometry 

(planimetry). Various geometric tasks, such as multitask tasks, tasks with ambitious information, tasks that contain 

enough information to solve them, complex tasks, tasks Life tasks are followed by more complex tasks, fun tasks, 

word tasks, technical and logical tasks. which contribute to the geometric (contour) geometry of students that they 

don»t has.  
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ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                              ЭКОНОМИКА 

 

ПРИНСИП ВА МЕТОДҲОИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ САРМОЯГУЗОРИИ  
КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ 

 

Хушвахтзода Қ.Х. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Зувайдуллоева Г.Х. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

 

Ҳар як назарияи дилхоҳ бояд ба принсипҳои асосӣ такя намояд, ки дар асоси онҳо амсилаи 
(модели) идоракунӣ, қоидаи муносибат дар ин ё он вазъи бамаломада ташаккул меёбад. Дар 
робита бо ин, вазифаи асосию муҳимми мақолаи илмӣ рушди принсипҳои низоми идоракунии 
хавфу хатарҳои сармоягузории корхонаи саноатӣ дар равандҳои тиҷоратӣ ба ҳисоб меравад, ки 
онҳо бояд ба анъанаҳои рушди иқтисодиёти миллӣ ҷавобгӯ бошанд ва нақши афзояндаи 
идоракунии хавфҳои корхонаҳои саноатиро дар шароити муосири иқтисодӣ инъикос намоянд.  

Олимони ватанӣ Баротзода Ш.М., Саидаҳмадова Ш.С. қайд намудаанд, ки татбиқи 
принсипҳои хавфу хатарҳои сармоягузорӣ ба ташаккули системаи тадбирҳои ташкилӣ ва 
иқтисодӣ барои паст кардани таъсири манфии омилҳои хавфу хатар дар натиҷаи фаъолияти 
истеҳсолӣ ва молиявии корхонаҳо мусоидат менамояд [2, с. 166].  

Принсипҳои низоми идоракунии хавфҳои корхонаи саноатӣ бояд дар алоқамандии 
ногусастанӣ бо асосҳои назарияи идоракунии хавфҳо ҳамчун нуқтаи ибтидоии назарияи 
идоракунии хавфҳои корхонаҳои саноатӣ дида баромада шаванд. Ба назари мо, принсипҳои 
низоми идоракунии хавфҳои корхонаи саноатиро ба умумӣ ва хусусӣ тақсим кардан ба мақсад 
мувофиқ аст. Дар зери мафҳуми принсипҳои низоми идоракунии хавфҳои корхонаҳои саноатӣ 
нуктаҳои асосиеро фаҳмидан мумкин аст, ки онҳо қонуниятҳои мавҷудаи хавфҳои иқтисодӣ, 
таҷрибаи ғуншуда, ғояҳои роҳбарӣ ва қоидаҳои асосии идоракунии хавфҳои корхонаҳои 
саноатиро инъикос менамоянд.   

Аз рӯи таҳлил оид ба вазифаҳои идоракунии хавфу хатари гузаронидашуда ва коркардҳои 
муосири соҳаи идоракунии хавфҳо гурӯҳбандии принсипҳои низоми идоракунии хавфҳо амалӣ 
карда шуд, ки он дар ҷадвали 1 пешкаш гардидааст.  

Ҷадвали 1 
Принсипҳои низоми идоракунии хавфу хатарҳои корхонаҳои саноатӣ 

 

Принсип Моҳияти принсип Ба чӣ асос ёфтааст Чӣ тавр ба даст меояд 

Интегратсия  Имконияти ба намуд ва 
омилҳои нави хавфҳо 
саривақту ботезӣ ҷавоб 
додан ва ба он мутобиқ 
шудани тамоми низоми 
идоракунии хавфҳо дар 
назар дошта шудааст 

Ба комплекснокии 
низоми идоракунии 
хавфҳо 

Бо роҳи ҷорӣ намудани 
принсипҳои идоракунӣ дар 
ҳар як зерсохтори 
объекти идоракунӣ 

Бефосилагии 
амалкард 

Идоракунии хавфҳо дар 
вақташ бо фаъолияти 
корхона мувофиқ меояд  

Ба тахмини доимӣ 
набудани дараҷаи 
хавфҳо ва зарурати 
доимо идора кардани 
хавфҳо  

Ҷорӣ намудани 
алгоритмҳое, ки қодиранд 
хавфҳоро саривақт 
пешгирӣ ва таҳлил 
намоянд  

Саривақтӣ  Иҷрои тартиби 
идоракунии хавфҳо дар 
муддати ба он мувофиқи 
вақт  

Ба омӯзиши пай дар 
пай ва қабули қарор 
дар лаҳзаи муайяни 
вақт  

Ҳамоҳангии амалҳои дар 
вақти муайян 
андешидашуда 

Иттилоотнокии 
кофӣ 

Ба менеҷери хавф танҳо 
дар ҳолати зарурати 
амал иттилоъ додан  

 

Ба мавҷуд набудани 
сели иттилооти кофӣ  

 

Ташкили маҷмӯи 
нисбатан оптималии 
методҳои баҳодиҳӣ ва 
нишондиҳандаҳои 
фаъолият  

Такмили бефосилаи 
ташкили низом 

Худрушдиҳии мунтазами 
зерсохтор  

 

Ба болоравии 
(прогресси) кори 
зернизоми корхона 

Ҷустуҷӯ ва ҷорӣ намудани 
методҳои нисбатан 
самараноктар  

Баланд 
бардоштани нақши 
низом 

 

Ташкили дастгоҳи 
самаранокиаш баланди 
идоракунӣ, қобилияти 
таъмин карда 

Ба рушди усулҳои 
идоракунии хавфҳо дар 
фаъолияти амалӣ  

 

Баланд бардоштани 
нақши мақомоти 
идоракунӣ дар низоми 
идоракунии хавфу хатар 
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тавонистани ноилшавӣ 
ба мақсадҳои низоми 
идоракунии хавфу хатар 

Амсиласозӣ  
 

Ба равандҳои алоҳида 
тақсим кардани 
фаъолияти корхона ва 
амсиласозии вазъиятҳои 
гуногун 

 

Ба имконияти пешгӯӣ 
кардани вазъиятҳои 
алоҳида ва дар 
дараҷаи додашуда 
нигоҳ доштани 
оқибати хавфи 
сарзада 

Амсиласозии вазъиятҳои 
мушаххаси зернизоми 
корхона 

 

Ратсионалнокии 
маҳдуди Г. Саймон 

 

Субъекти дилхоҳи 
иқтисодӣ қобилияти 
қабули қарорҳои хурди 
оптималиро надорад 

 

Ҳатто низоми 
идоракунии хавфу 
хатар хеле мураккаб 
низ қобил нест пурра 
аз хавф раҳо ёбад, вале 
ба ин бояд саъй намояд 

Гузаронидани ҳисобу 
китоб бо дарназардошти 
он ки ҳамаи хавфҳоро 
пешгӯӣ кардан номумкин 
аст 

Аз тарафи 
кормандон қабул 
шудани қарорҳои 
хавфнок 

 

Ҳар як корманди корхона 
метавонад нақши 
менеҷери хавфро иҷро 
намояд ва  бояд барои 
қабули қарорҳои 
нисбатан бехавф 
манфиатдор бошад [4, с. 
240] 

Ба манфиатдор 
будани ҳамаи 
кормандон барои паст 
кардани хавф 

 

Рушддиҳии фарҳанги 
корпоративӣ 

 

 

Манбаъ: Таҳияи муаллифон. 
 

Бояд қайд кард, ки яке аз принсипҳои асосии идоракунии муосири хавф муттасилии он ва 
интегратсияи ҳамаи унсурҳои сохтории корхона ба шумор меравад [1, с. 183]. Маҳз таҳлили 
муттасили вазъият, назорат аз болои қарорҳои қабулгардида ва дахолати оперативӣ имкон 
медиҳанд, ки мақсадҳои пешгузошташуда иҷро гарданд. Ҳамчунин бояд қайд кард, ки дар кори 
кормандони корхона принсипи таъмини иттилоотӣ нақши муҳим мебозад. Моҳияти он аз 
пешниҳоди миқдори оптималии иттилоот ба менеҷери хавф иборат буда, ба ҳамин минвол имкон 
пайдо мешавад, ки аз миқдори зиёдатии иттилоот ва сарфи захираҳо барои мониторинги доимии 
вазъи корхона канора гирифта шавад.  

Гурӯҳбандии пешниҳодшудаи принсипҳои низоми идоракунии хавфу хатар аз принсипҳои 
мавҷуда бо он фарқ мекунад, ки дар баробари инъикоси моҳият онҳо ба чӣ асос ёфтани принсип 
ва чи тавр ба ин принсипҳои идоракунӣ ноил шуданро кушода медиҳанд. Гурӯҳи коркардшудаи 
принсипҳои идоракунӣ дар шакли ҷадвал ҳамчун шакли мувофиқ, мухтасар ва ғунҷоишдори 
инъикоси муҳтавои принсипҳо пешниҳод гардидаанд.  

Ҳамин тариқ, дар таҳқиқот принсипҳои асосии идоракунии хавфу хатарҳои корхонаи 
саноатӣ муайян карда шудаанд. Вале барои сохтани низоми идоракунии хавфи корхона аниқ 
муайян кардани методҳои арзёбӣ зарур мебошад.  

Дар робита бо ин, чунин тарзи таҳлил ва методҳои тавсифи онҳо мавҷуд мебошад: 
- чун қоида ҳамаи намудҳои хавф байни ҳам алоқаманданд ва ба фаъолияти корхона 

таъсир мерасонанд. Ин ҳолат қабули қарорро дар хусуси оптимизатсияи хавф душвор гардонида, 
таҳлили амиқи таркиби хавфҳои мушаххас ва сабабу омилҳои ба вуҷуд омадани онҳоро тақозо 
менамояд;   

- идора кардани хавфҳо дар ҳолати ба назар гирифтани дараҷаи хеле баланди номуайянӣ 
ниҳоят душвор мебошад. Вале дар баробари ин, таҳлили хавфҳои сармоягузорӣ ва ба 
низомдарории онҳо метавонад механизми идоракунии хавфҳоро муҳайё созад;   

- дар шароити имрӯза таснифоти зиёди хавфҳои сармоягузорӣ пешниҳод шудаанд. Вале 
аксарияти онҳо аз сабаби ҷузъиёти барзиёдашон мушкилот эҷод мекунанд. Ба андешаи мо, танҳо 
ҳамон хавфҳое аҳамиятноканд, ки ба паст ва ё камшавии ҳаҷми даромад ва ё фоидаи 
банақшагирифташуда боис мегарданд. 

Бояд қайд кард, ки тарзу усулҳо ва методҳои зиёди баҳодиҳӣ ва амсиласозии рушди 
корхонаҳои саноатӣ мавҷуд аст, вале ҳамаи онҳоро мо ба ду навъ ҷудо намудем:   

- тарзу усулҳое, ки ба нишондиҳандаҳо равона шудаанд ва ба сармоягардонӣ 
алоқаманданд, масалан ба нишондиҳандаи арзиши иловаи иқтисодӣ. Бо баъзе носаҳеҳиҳо ба ин 
гурӯҳи тарзу усулҳо методи Алтманро низ дохил кардан мумкин аст, ки он вазифаи пешгӯии 
динамикаи рушди арзиши тиҷоратро бевосита ҳал накунад ҳам, вале ба туфайли баҳодиҳии 
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хавфи муфлисшавӣ ва ё ба тариқи дигар перспективаи ҳолати сармояи саҳҳомиро арзёбӣ 
менамояд; 

- тарзу усулҳое, ки ба нишондиҳандаи рушди пули фурӯши маҳсулот асос ёфтаанд. Аз 
байни онҳо методи нисбатан маъмул усули ба амсилаи рушди имконпазири Ван Хорн асосёфта 
ба шумор меравад [3, с. 230]. 

Дар робита бо муҳтавои таҳқиқоти мазкур, ки бештар ба соҳаи идоракунии корхонаҳои 
саноатӣ мутааллиқ аст, мо собит месозем, ки истифодаи амсиласозии механизми иқтисодии 
қабули тарзи ҳалли идоракунӣ, ки ба амсиласозии рушд тавассути нишондиҳандаҳои самаранокӣ 
(фурӯши маҳсулот) нигаронида шудааст, дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои капитализатсионӣ 
(басармоятабдилдиҳӣ) бартарият дорад. Зеро дар мавриди ахирӣ ҳамаи параметрҳои дар доираи 
мавзӯи таҳқиқот идорашаванда бо таъсири як қатор омилҳое, ки нисбат ба соҳаи таҳқиқшаванда 
аз муҳити беруна дахл менамояд, ба таври чашмрас паст мегарданд. Илова бар ин, сохтори 
амсила дар мавриди ба нишондиҳандаҳои басармоятабдилдиҳӣ асос ёфтан, барои корхонаҳои 
саноатӣ амалан тафовут пайдо карда, барои ахирӣ дар баъзе ҳолат ба кор бурдани амсилаи 
басармоятабдилдиҳӣ мушкилот ба миён меорад. 

Ҳамин тариқ, мо пешниҳод менамоем, ки амсиласозии методи қабули ҳалли идоракунии 
хавфҳои амалиётии корхонаҳои саноатӣ дар асоси методи рушди имконпазири Ван Хорн, ки 
барои истифода дар шароитҳои вобаста ба вақт номувозинат будани нишондиҳандаҳои рушди 
сармояи худӣ ва афзоиши ҳаҷми савдо тавсия шудааст, амалӣ гардонида шавад [3, с. 235]. Чунин 
тарзи амсиласозӣ аз формулаи асосии Ван Хорн, ки барои шароити рушди мутавозӣ ворид 
кардани чунин нишондиҳанда, аз қабили ҳаҷми ибтидоии фурӯш S0, андозаи ибтидоии сармояи 
худӣ Eq0, суммаи мутлақи ҳаққи саҳмия, ки корхона бояд пардохт кунад Div ва ҳаҷми истеҳсоли 
саҳмияҳои муқаррариро NewEq тақозо менамояд. 

𝑆𝐺𝑅 =
(𝐸𝑞0 + 𝑁𝑒𝑤𝐸𝑞 − 𝐷𝑖𝑣 × (1 +

∆
𝐸𝑞

) ×
𝑆
𝐴

×
1
𝑆0

1 − [
𝑁𝑝
𝑆

× (1 +
∆

𝐸𝑞
) ×

𝑆
𝐴

]
− 1. 

Div – суммаи мутлақи ҳаққи солонаи саҳмияҳо; 
𝑆

𝐴
 – таносуби ҳаҷми фурӯш нисбат ба бузургии пулу моли ба қарздодашуда;  

Eq0 – андозаи ибтидоии сармояи худӣ; 
S0 – ҳаҷми ибтидоии фурӯш; 
SGR – сатҳи рушди имконпазир; 
𝐴

𝑆
 – таносуби бузургии умумии пулу моли бақарздодашуда нисбат ба ҳаҷми фурӯш; 

𝑁𝑝

𝑆
 – зариби даромаднокӣ (таносуби фоидаи соф нисбат ба ҳаҷми фурӯш); 

∆

𝐸𝑞
 – зарибе, ки таносуби воситаҳои вомбаргӣ ва худиро муайян месозад. 

Ин амсила дар шакли аввалаи худ имкон медиҳад, ки ҳалли мушкилоти илмии зерин 
таъмин гардад: 

- муайян кардани суръати рушди имконпазири иқтисодӣ; 
- муайян кардани алоқамандӣ ва таъсири мутақобили нишондиҳандаҳо; 
- амсиласозии суръати рушди имконпазир. 
Вале дар шароити мавҷудияти хавфҳои корхонаҳои саноатӣ ва бодарназардошти талаботе, 

ки ба корхона аз муҳити беруна пешниҳод мегардад, ислоҳотеро ба амал баровардан зарур аст, 
ки он имкон медиҳад вазифаҳои зерини таҳқиқот ҳал карда шавад: 

- арзёбии таъсири мутақобили неруи истеҳсолӣ бо баҳисобгирии хавфҳо, ки дар имконияти 
рушд инъикос меёбанд;  

- муайян кардани шароитҳои асосӣ, маҳдудият ва тавсифоти калидие, ки барои таъмини 
кори механизмҳои идоракунии хавфҳо заруранд; 

- муайян кардани таносуби афзалиятноки иқтисодии номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда;  
- танзим ва назорати хавфҳое, ки ба фаъолияти истеҳсолӣ таъсир мерасонанд; 
- банақшагирии рушди иқтисодӣ дар асоси муқаррар кардани қиматҳои саддии хавфҳо. 
Стандартҳои мавҷуда ба нақши махсуси унсурҳои ҷамъоварӣ ва захирашавии маълумот 

дар хусуси назарияи идоракунии хавфу хатарро чандон эътибор намедиҳанд, аз ин ҷост, ки ин ба 
сифати идоракунӣ таъсири манфӣ мерасонад. Дар асоси ин хулоса метавон қайд намуд, ки  ба 
рӯйхати асосии унсурҳои ҳатмии раванди идоракунӣ пойгоҳи меъёрӣ-методӣ ворид карда шавад. 
Зеро методикаи дилхоҳ бояд иттилооти саривақтии методҳои нави мубориза бо хавфҳоро таъмин 
созад. Барои  корхона доштани пойгоҳи иттилоотӣ дар хусуси хавфҳои мавҷуда зарур аст. 
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Мавҷудияти пойгоҳи меъёрӣ-методӣ дар корхона имкон медиҳад, ки иҷроиши ҳамаи принсипҳои 
идоракунии хавфу хатарҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатӣ таъмин гардад. Мавҷудияти 
унсури мазкур дар корхонаи саноатӣ имконият медиҳад, ки дар як вақт иҷроиши принсипҳои 
ташаккулёфтаи идоракунии хавфу хатар – принсипи таъмини иттилоотӣ, бефосилагӣ ва 
принсипи такмили низом таъмин шавад.   

Ин далел ба он асос меёбад, ки ҳангоми истифодаи методҳои мушаххас оид ба паст кардани 
хавф метавон танҳо дубора ба гурӯҳи таҳлилии унсурҳои алгоритм ҷиҳати арзёбии натиҷаҳои 
тартиби идоракунии хавф муроҷиат кард ва барои гузаронидани тартиби пурраи идоракунӣ вақт 
сарф кардан зарур намеояд.  

Ҳамин тариқ, метавон методҳои идоракуниро мунтазам пурра намуда, тағйироти дараҷаи 
хавфро ба таври оперативӣ таҳлил намуд. Ин тарзи кор дар як вақт ҳам сифати идоракунӣ ва ҳам 

фаврияти онро баланд мебардорад 4. 
Дар асоси  мақолаи  мазкур  хулосаеро бояд тасдиқ кард, ки дар объекти дилхоҳи 

хоҷагидорӣ бояд дар хусуси хавфҳои мавҷуда, эҳтимолияти онҳо, инчунин ҳудуди фарогирии он 
маълумот маҳфуз бошад ва он дар харитаи хавфҳо инъикос гардад. Идоракунии хавфу хатари 
сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатӣ дар навбати худ бояд ба иттилооти мониторинги ҷории 
корхона ба таври доимӣ ва фаврӣ дастрасӣ дошта бошад ва дар мавриди зарурӣ усулҳои дар 
пойгоҳ мавҷудбудаи идоракунии хавфҳоро истифода барад. Ин тарзи кор иҷроиши яквақтаи 
якчанд принсипи шаклгирифта, чунончи бефосилагӣ ва таъминоти иттилоотиро имкон медиҳад. 
Мавҷудияти пойгоҳи иттилоотӣ имконият фароҳам меорад, ки ба вазъи хавфноки бавуқӯъомада 
ба таври фаврӣ таъсир расонида шавад ва ба кормандони нав аз мавҷудияти хавф ва методҳои 
пешгирии онҳо иттилоъ дода шавад. Гурӯҳбандии унсурҳои низом имкон медиҳад, ки вақт барои 
гузаронидани тартиботи идоракунӣ сарфа карда шавад.  
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ПРИНСИП ВА МЕТОДҲОИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ САРМОЯГУЗОРИИ  
КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ 

 

Муаллифон дар мақолаи худ масъалаи принсип ва методҳои хавфу хатарҳои сармоягузории 
корхонаҳои саноатиро мавриди таҳлил қарор додаанд. Ба андешаи муаллифон, принсипҳои низоми 
идоракунии хавфҳои корхонаи саноатиро ба умумӣ ва хусусӣ тақсим кардан ба мақсад мувофиқ аст. Дар 
зери мафҳуми принсипҳои низоми идоракунии хавфҳои корхонаҳои саноатӣ нуқтаҳои асосиеро фаҳмидан 
мумкин аст, ки онҳо қонуниятҳои мавҷудаи хавфҳои иқтисодӣ, таҷрибаи ғуншуда, ғояҳои роҳбарӣ ва 
қоидаҳои асосии идоракунии хавфҳои корхонаҳои саноатиро инъикос менамоянд.   
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА НА  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Авторы статьи анализируют принципы и методы инвестиционных рисков и рисков промышленных 
предприятий. По мнению авторов, принципы системы управления рисками промышленного предприятия 
следует разделить на государственные и частные. Под принципами системы управления рисками 
промышленных предприятий можно понимать основные моменты, отражающие существующие законы 
экономического риска, накопленный опыт, управленческие идеи и основные правила управления рисками 
промышленных предприятий. 
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PRINCIPLES AND METHODS OF INVESTMENT RISK IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

The authors of the article analyze the principles and methods of investment risks and risks of industrial 

enterprises. According to the authors, the principles of the risk management system of the industrial enterprise 

should be divided into public and private. Under the principles of the system of risk management of industrial 

enterprises can be understood the main points that reflect the existing laws of economic risk, accumulated 

experience, management ideas and basic rules of risk management of industrial enterprises. 

KEY WORDS: principle, method, risk, enterprise, investment, industry, profit, uncertainty, economic 

risks, management, investment projects. 
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КОНСЕПСИЯИ РУШДИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВИИ ИҚТИСОДИЁТ 
 

Садриддинов Н.Т., Наимов Б.Қ., Садриддинова М.Н. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ба ҳамагон маълум аст, ки рушди устувор дар ҳолате таъмин мегардад, ки агар тамоми 

минтақаҳои мамлакат ба тариқи муттавозун рушд ёбанд. Масъалаи рушд имрӯз нафақат дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки мавриди баҳси тамоми мамлакатҳои мутараққӣ гардида, ба 

масъалаи умумибашарӣ табдил ёфтааст. 

Аз ин лиҳоз, мо дар назди худ мақсад гузоштем, ки ба баъзе паҳлуҳои ин масъала равшанӣ 

андозем. 

Ба туфайли омӯзиши корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ муайян карда шуд, ки дар солҳои 1970-1980 

дар сатҳи ҷаҳонӣ оид ба мафҳуми рушд як қатор корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ гузаронида шудааст. 

Бояд қайд кард, ки ибораи рушди устувор аввалин маротиба соли 1980 дар «Стратегияи 

нигоҳдошти глобалӣ» истифода шуда, аз тарафи Шӯрои байналмилалии ҳифзи табиат ва 

захираҳои табиӣ коркард гардид. Аммо дар гардиши илмӣ мафҳуми рушди устувор дертар, яъне 

соли 1987, дар маърӯзаи «Ояндаи умумии мо»-и Комиссияи СММ дар бораи ҳифзи муҳити зист 

ва рушд истифода шудааст [1, с. 253-254]. 

Ғояи рушди устувор дар Конференсияи СММ оид ба муҳити зист ва рушд соли 1992, ки 

дар шаҳри Рио-де-Жанейрои кишвари Бразилия баргузор гардид, бори дигар баррасӣ шуда, дар 

он қарори таърихӣ оид ба тағйирдиҳии роҳи рушди тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул гардид. Чунин 

як қарори беназири намояндагон ва роҳбарони 179 давлат, ки дар Конференсияи СММ оид ба 

муҳити зист ва рушд ҷамъ омада буданд, аз вазъи торафт ноҳинҷори ҷаҳони экологӣ ва пешгӯиҳо 

дар асоси таҳлилҳои илмӣ оид ба фалокати умумиҷаҳонӣ, ки мумкин аст дар асри XXI ба амал 

ояд ва боиси азбайнравии тамоми мавҷудоти зинда дар кураи замин гардад, вобаста буд.  

Дар декларатсияи Конференсияи СММ оид ба муҳити зист ва рушд, ки соли 1992 дар 

шаҳри Рио-де-Жанейро баргузор шуд, масъалаҳои зерин баррасӣ ва қабул гардиданд [2, с. 294]: 

- барои расидан ба рушди устувор ҳифзи муҳити зист бояд қисми ҷудонашавандаи раванди 

рушдро ташкил диҳад ва масъалаи мазкур набояд аз он ҷудо баррасӣ карда шавад;  

- одамон ба ҳаёти солим  дар ҳамоҳангӣ бо табиат ҳуқуқ  доранд; 

- масъалаҳои экологӣ танҳо бо иштироки ҳамаи шаҳрвандон нисбатан босамар ҳал карда 

хоҳанд шуд. Давлатҳо иттиллоотонӣ ва иштироки аҳолиро бо роҳи пешниҳоди дастрасии васеъ 

ба иттиллооти экологӣ инкишоф медиҳанд ва ҳавасманд месозанд. 

- давлат дар кори нигоҳдорӣ, ҳифз ва барқароркунии ягонагии экосистемаи Замин ҳамкорӣ 

менамояд. 

Дар конференсияи мазкур ба ҳамаи кишварҳои ҷаҳон тавсия дода шуд, ки консепсияҳои 

рушди устуворро дар сатҳи миллӣ таҳия намоянд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ба паҳншавии 

ғояи рушди устувор конференсияи Рио-де-Жанейро такони ҷиддӣ бахшид. 

Бо гузашти вақт Саммити умумиҷаҳонӣ оид ба рушди устувор дар Йоҳаннесбурги кишвари 

Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ соли 2002 баргузор гардид ва он мувофиқати ҷаҳонии инсониятро 

оид ба зарурати гузариш ба рушди устувор боз ҳам муҳимтар нишон дод. Қайд намудан зарур 

аст, ки дар ҳуҷҷатҳои конференсияи Рио ва Саммити Йоҳаннесбург таъкид гардид, ки заминаи 

ташаккулёбии шакли нави рушди экологӣ-иқтисодӣ мебояд рушди устувори худнигоҳдоранда 

ва харобнакунанда гардад. Дар он таъкид шудааст, ки рушд мебояд ба нигоҳдории табиати зинда 

такя кунад, сохтор, вазифаҳо (функсияҳо) ва гуногунии низоми табиати заминро, ки аз онҳо 
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намудҳои биологӣ вобастаанд, ҳифз кунад. Барои ин ҳифзи низоми нигоҳдории ҳаёт (таъмини 

ҳаёт), нигоҳдории гуногунии биологӣ ва таъмини истифодаи устувори захираҳои 

барқароршаванда зарур аст. 

Дар ин марҳалаи инкишоф ҷузъҳои таркибии рушди устувор шарҳи васеътар пайдо 

намуданд. Масалан, Саммити СММ дар Йоҳаннесбург таъкид намуд, ки асоси рушди устувор се 

ҷузъи том - рушди иқтисодӣ, рушди иҷтимоӣ ва ҳифзи муҳити зист мебошад ва ин қисматҳо дар 

сатҳи маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ баррасӣ мешаванд [3, с. 26].   

Таъкидҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ бо он мақсад аст, ки вазифаҳои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

дар ҳамаи давлатҳо бояд бо дарназардошти устувории онҳо, мувофиқ ба бартариятҳои экологӣ 

муайян карда шаванд. Чи тавре ки Одинаев Ҳ.А. қайд менамояд: «Асосҳои консептуалии рушди 

устувор иҷрои воқеии худро дар ҳолати аз тарафи давлатҳо таҳия намудани барномаҳои миллӣ 

ва минтақавии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва экологӣ, ки асосашонро конфронси Рио-

де-Жанейро гузоштааст, амалӣ сохта метавонад» [4, с. 231].    

Бояд қайд намуд, ки бо мақсади амалӣ намудани масъалаҳои пешниҳодшуда дар конфронси 

СММ (Рио-де-Жанейро) ва Саммити СММ (Йоҳаннесбург) дар як қатор давлатҳои тараққикарда, 

масалан, дар Ҷумҳурии Мардумии Чин, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Федератсияи Россия ва 

ғайраҳо Консепсияҳои рушди устувор таҳия карда шудаанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 3-юми 

августи соли 2018, таҳти №1544 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, 

консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул 

карда шуд. Ин қонун масъалаҳои зеринро дар бар мегирад: 

- дурнамоҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон - фарзияи аз нуқтаи назари 

илмӣ асоснокшудаи вазъи ояндаи имконпазири иҷтимоию иқтисодӣ, илмию техникӣ, экологӣ ва 

иқтисоди хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки нишондиҳандаҳои инъикоскунандаи ҳолати мазкурро 

дар бар мегиранд; 

- дурнамосозии давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон - фаъолияти 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва субъектҳои хоҷагидор оид ба таҳия ва такмили дурнамоҳои 

рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо мақсади қабул кардани қарор дар 

марҳалаи аввали таҳияи нақшаву барномаҳо ҳамчун воситаи пешбинии илмӣ, таҳлили сенариявӣ 

(вариантӣ) ва ба даст овардани иттилооти иловагӣ истифода мешаванд; 

- консепсияи рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон - пешбинии ҳадафҳои 

стратегӣ, афзалиятҳо, самтҳо ва вазифаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар барои ояндаи 

дарозмуҳлат ва стратегияи амалиёт ҳангоми иҷрои дурнамоҳо, барномаҳо ва нақшаҳои рушди 

иҷтимоию иқтисодӣ; 

- стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон - ҳадафҳои дарозмуҳлат ва 

нишондодҳои асосие, ки ҳалли вазифаҳои афзалиятнок ва ноил гардидан ба нишондиҳандаҳои 

мушаххасро дар заминаи истифодаи оқилонаи захираву иқтидорҳои мавҷуда фарогир мебошанд; 

- барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон - маҷмӯи чорабиниҳо ва 

нақшаҳои мувофиқашуда ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва вазифаҳои умумӣ дар доираи 

афзалиятҳои сатҳи миллӣ, маҳаллӣ ва соҳавӣ бо дар назар доштани истифодаи босамари захираҳои 

табиӣ, моддӣ ва молиявӣ дар давраи миёнамуҳлат; 

- барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии маҳалҳо - таҳияи маҷмӯи чорабиниҳо ва нақшаҳои 

мувофиқашуда ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва вазифаҳои умумӣ бо дар назар доштани 

истифодаи босамари захираҳои табиӣ, моддӣ ва молиявӣ; 

- амсилаи дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодӣ - барномаи компютерии тавассути 

формулаҳои эконометрикӣ таҳияшуда, ки барои арзёбӣ ва дурнамосозии нишондиҳандаҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ, инчунин муайян намудани дараҷаи алоқамандии байни нишондиҳандаҳо 

истифода бурда мешавад; 

- барномаи мақсадноки давлатӣ - маҷмӯи чорабиниҳо ва нақшаҳои мувофиқашуда ҷиҳати 

расидан ба ҳадаф ва афзалиятҳои гузошташудаи давлат дар давраи миёнамуҳлат бо дар назар 

доштани хусусиятҳои хос, иқтидору захираҳои мавҷудаи соҳаҳои дахлдор, ки аз ҷониби Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тарҳрезӣ мешаванд; 

- нақшаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ - маҷмӯи чорабиниҳо оид ба ҳалли ҳадафҳои 

гузошташуда, ки метавонанд кӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат бошанд; 

- бахши давлатии иқтисодиёт - мақомоти татбиқкунандаи фаъолияти иқтисодӣ, аз ҷумла 

корхонаҳои воҳиди давлатӣ, инчунин ҷамъиятҳои саҳомӣ ва корхонаҳои муштарак, ки дар онҳо 

ҳиссаи давлат зиёд мебошад. 
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Ин қонун дар асоси принсипҳои ташкил ва фаъолияти низоми дурнамосозии давлатии рушди 

иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад, аз ҷумла: 

- ягонагӣ - мувофиқаи мутақобилаи дурнамоҳо ва ҳуҷҷатҳои стратегию барномаҳои рушди 

иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраҳои кӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва 

дарозмуҳлат бо вазорату идораҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- воқеият - дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

асоси маълумоти расмӣ, иқтидорҳои мавҷуда ва тамоюлҳои солҳои гузашта, таъсири омилҳои 

дохилӣ ва берунии ба иқтисодиёт таҳиягардида, ки ҳангоми тағйирёбии вазъи иқтисодӣ такмил дода 

мешаванд; 

- асоснокии илмӣ - дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз нуқтаи назари илмӣ асоснок, ки бо истифодаи таҷрибаи ҷаҳонӣ ва такмили доимии методология 

таҳия мешаванд; 

- шаффофият - дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба 

истиснои баъзе ҳуҷҷатҳо ва маълумоти дорои сирри давлатӣ, ки баъд аз тасдиқ дастраси умум 

мегарданд; 

- масъулиятнокӣ - иштирокчиёни таҳияи дурнамоҳо барои таҳияи саривақтӣ ва босифати 

дурнамо, пешниҳоди маълумот ва татбиқи онҳо, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон масъул 

мебошанд. 

Дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ояндаи 

кӯтоҳмуҳлат вазъи рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳуриро дар солҳои гузашта, инчунин самтҳои 

асосии рушди иқтисодиётро барои соли навбатӣ ва параметрҳои он барои ду соли минбаъда дар бар 

мегиранд. 

Консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бояд ба ҳадаф, усул ва муҳлати ноилшавии онҳо, нишондиҳандаҳои умумии ба ҳамаи соҳаҳо 

дахлдор, намуд ва ҳаҷми захираҳои масрафшаванда мутобиқ бошанд. 

Стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

- дар асоси дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия мегардад. 

Стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи на 

камтар аз 15 сол таҳия намуда, онро дар панҷ сол як маротиба такмил медиҳад. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

барои давраҳои кӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат бо тартиби муқарраргардида таҳия 

намуда, дар ҳолатҳои зарурӣ бо дарназардошти вазъи ҷорӣ ба он тағйирот ворид менамояд. 

Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраҳои кӯтоҳмуҳлат, 

миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат дорои чунин маълумот мебошад: 

- дар бораи натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи муайяни 

гузашта; 

- оид ба мақсаду афзалиятҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ, илмию техникӣ, сармоягузорӣ, 

экологӣ, иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- дар бораи нақшаи чорабиниҳо бо дарназардошти муҳлат, иҷрокунандагони он, индикаторҳо 

барои мониторинг, натиҷаҳои пешбинигардида ва сарчашмаи маблағгузорӣ. 

Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраҳои кӯтоҳмуҳлат, 

миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат тадбирҳои зеринро пешбинӣ менамояд: 

- рушди устувори иқтисодиёт ва дастгирии соҳибкорӣ, таъмини муътадилии нархҳо, шуғли 

пурмаҳсул ва тавозуни мусбати тиҷорати берунӣ; 

- ташаккули ниҳодҳои иқтисодии моликиятдорӣ, меҳнатӣ, молиявӣ, иҷтимоӣ ва дигаргунсозии 

онҳо; 

- дастгирии давлатии илм, истифодаи натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ дар истеҳсолот, муайян 

намудани самтҳои афзалиятноки рушди илм, гузаронидани ташхиси мавзӯъҳои илмию техникӣ, 

омода намудани барномаҳои маҷмӯии мақсадноки илмӣ; 

- афзоиши даромад, баландшавии сатҳи зиндагии аҳолӣ, рушди соҳаҳои иҷтимоӣ, бартараф 

кардани нобаробарии иҷтимоӣ; 

- рушди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, 

истифодаи босамари захираҳои онҳо, ба ҳам наздик намудани нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагӣ, аз 

ҷумла даромади аҳолӣ; 

- ҳифзи табиат ва баланд бардоштани бехатарии экологӣ; 
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- такмили сохтори содироту воридот, ҷалб кардани сармоягузории хориҷӣ ва истифодаи 

босамари он, танзими фаъолияти иқтисоди хориҷӣ; 

- амалисозии барномаҳои муштарак бо иштироки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

пардохти қарзҳои берунӣ; 

- рушд ва истифодаи босамари захираҳои иттилоотӣ ва таъмини аҳолӣ бо иттилооти дорои 

аҳамияти ҷамъиятӣ; 

- таъсис ва нигоҳдории ҷойҳои нави корӣ; 

- бехатарӣ ва ҳифзи меҳнат; 

- пешгирии ҷалби кӯдакони ноболиғ ба меҳнат; 

- пешгирӣ ва бартараф намудани шуғли ғайрирасмӣ. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои мақсадноки давлатиро таҳия намуда, татбиқи 

онҳоро таъмин менамояд. 

Барномаи мақсадноки давлатӣ аз рӯи соҳаҳо аз ҷониби мақоми дахлдори давлатӣ бо 

дарназардошти маблағгузорӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва фондҳои мақсадноки буҷетӣ таҳия 

мешавад; 

- номи дақиқи фармоишгар ва иҷрокунандаи асосии барномаи мазкур. 

Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии маҳалҳо барои давраи миёнамуҳлат дар асоси 

ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва барномавӣ, инчунин дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии маҳал 

таҳия мегардад. 

Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии маҳалҳо ҳадафҳои стратегии рушди кишварро дар бар 

гирифта, бо дарназардошти хусусиятҳои хос, иқтидорҳо, афзалиятҳо ва захираҳои мавҷудаи ҳар як 

маҳал таҳия ва амалӣ карда мешавад. 

Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии маҳалҳо ба принсипҳои зерин асос меёбад: 

- ҳатмӣ будани таҳияи барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии маҳалҳо ҳамчун механизми 

банақшагирии стратегӣ; 

- таъмини пурра ва маҷмӯии барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии маҳалҳо фарогири ҳамаи 

барномаҳои миллӣ ва чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ буда, аз ҳисоби буҷети давлатӣ, шарикони 

рушд, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, сармоягузорони ватанию хориҷӣ маблағгузорӣ карда мешавад; 

- иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳангоми таҳия ва татбиқи барномаҳо; 

- мониторинг ва арзёбии барномаҳо. 

Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии маҳалҳо барои таҳияи буҷети маҳаллӣ ва пешниҳодҳо 

оид ба маблағузории самтҳои алоҳидаи рушди маҳаллӣ аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ асос меёбад. 

Тартиби мувофиқасозии масъалаҳо оид ба маблағгузории самтҳои алоҳидаи рушди маҳаллӣ 

аз ҳисоби буҷети давлатӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. 

Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии маҳалҳо барои амалӣ шудани чорабиниҳои аз ҳисоби 

шарикони рушд, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва сармоягузорони ватанию хориҷӣ маблағгузоришаванда 

асос мебошад [5, с. 2]. 

Ҷанбаи миллии рушди устувор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама, бо мустаҳкамии 

давлати мустақил, зарурати ҳарчи зудтар баромадан аз мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ ва 

буҳрони экологӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, воридшавӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ, 

ҳифзи муносибатҳои неки ҳамсоягӣ бо мамлакатҳои дигари дунё ва ҳамкориҳои манфиатовар 

алоқаманд аст. Консепсияи рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси уҳдадориҳои 

байналмилалӣ оид ба Барномаи рӯз барои асри XXI, Ҳадафҳои рушди ҳазорсола ва декларатсияи 

Йоҳаннесбург оид ба муҳити зист ва рушд таҳия гардидааст. 

Мақсади асосии таҳияи Консепсияи гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди устувор 

таъмини рушди муътадили иҷтимоию иқтисодӣ бо нигоҳдории муҳити зисти мусоид ва 

истифодаи сарфакоронаи захираҳои табиӣ барои таъмини талаботи наслҳои имрӯза ва ояндаи 

мамлакат буд. Консепсияи рушди устувор, ки ҷавобгӯи талаботи воқеии замон муаррифӣ гардида 

буд, тавонист то як андоза ба рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он ба таври куллӣ 

таъсир расонад, дар муайянкунии афзалиятҳои давлатӣ, стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодӣ 

ва дурнамои ислоҳоти минбаъдаи мамлакат нақши муҳим гузошта истодааст.  

Комиссияи Ассамблеяи Генералии СММ Дастури корӣ  оид ба ҳадафҳои рушди устувор, 

ки як қатор самтҳои экологӣ, иҷтимоию иқтисодиро дар доираи 17 ҳадаф ва 169 вазифа дар бар 

мегирад, таҳия намуда,  санаи 25 сентябри соли 2015 дар шаҳри Ню-Йорк аз ҷониби 193 давлати 

узви СММ таҳти унвони «Тағйири ҷаҳони мо: рӯзномаи нави корӣ оид ба рушди устувор барои 

давраи баъди соли 2015» тасдиқ карда, ба дастрасӣ ба рушди устувор барои иҷроиш ба ҳамаи 

давлаҳои ҷаҳон тавсия намуд (расми 1). 
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Расми 1. Ҳадафҳои рушди устувор аз рӯйи пешниҳоди Созмони Миллали Муттаҳид (СММ). 

 

Аз ин 17 нишондиҳандаи ҳадафҳои рушди устувор 15-тои он, яъне барҳам додани 

камбизоатӣ, саломатӣ ва некуаҳволӣ, маърифати босифат, баробарии гендерӣ, оби тоза ва 

беҳдошт, неруи дастрас ва тоза, меҳнати сазовор ва рушди иқтисодӣ, саноатикунонӣ,  инноватсия 

ва инфрасохтор, коҳиши нобаробарӣ, шаҳру маҳалҳои устувор, истеъмолу истеҳсоли оқилона, 

мубориза бо тағйирёбии иқлим, нигоҳдории экосистемаи заминӣ, ҷомеаи осоишта ва ҳамкорӣ 

барои рушди устувори ба Ҷумҳурии Тоҷикистон хосбуда, ҷиҳати амалисозии он дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои стратегӣ қабул гардидаанд.  

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи ҳуҷҷатҳои асосии давлатӣ 

мебошад, ки барои давраи то соли 2030 дар асоси нишондоди Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгӯиҳои давлатӣ, консепсияҳо, 

стратегияҳо ва барномаҳои иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия карда шуда аст. 

Стратегияи миллии рушд инчунин уҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба 

Ҳадафҳои рушди устувор, ки сессияи 70-уми Ассамблеяи Генералии СММ дар моҳи сентябри 

соли 2015 қабул намудааст, ба назари эътибор гирифтааст. 

Ҳадафҳои олии рушди дарозмуҳлати Ҷумҳурии Тоҷикистон баланд бардоштани сатҳи 

зиндагии аҳолии мамлакат тавассути самтҳои зерин: 

1. Таъмини амнияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши неруи барқ; 

2. Раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил ба кишвари транзитӣ; 

3. Таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат; 

4. Вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул [6, с. 5]; 

5. Саноатикунонии босуръати кишвар сурат мегирад. 

Назарияи рушди устуворро олимони хориҷӣ ва ватанӣ аз оғози пайдоиш то ба имрӯз дар 

сарчашмаҳои илмӣ бо тарзҳои гуногун шарҳу маънидод  намудаанд, ки тавзеҳоти онҳоро ба 

баҳси илмӣ мекашем. 

Маънидоди мафҳуми рушди устувор дар ҳисоботи Комиссияи СММ оид ба масъалаи 

муҳити зист ва рушд, ки бо номи «Ояндаи умумии мо» таҳти роҳбарии Гро Харлем Брундтланд 

пешниҳод гардидааст, возеҳ шарҳ дода шудааст. «Рушди устувор чунин рушдест, ки талаботи 

ҳозираро қонеъ месозад, аммо қобилияти наслҳои ояндаро дар қонеъсозии талаботашон зери 

хатар намегузорад. Он ду мафҳуми асосиро дар бар мегирад: 

Барҳам додани 

камбизоатӣ 

Барҳам додани 

гуруснагӣ 

Саломатӣ ва некуаҳволӣ 

Маърифати босифат 

Баробарии гендерӣ 

Оби тоза ва беҳдошт 

Нерӯи дастрас  

ва тоза 

Меҳнати сазовор ва 

рушди иқтисодӣ 

Саноатикунонӣ,  

инноватсия ва 

инфрасохтор 

Коҳиши нобаробарӣ 

Шаҳру маҳалҳои 

устувор 

Истеъмолу истеҳсоли 

оқилона 

Мубориза бо 

тағйирёбии иқлим 

Нигоҳдории 

экосистемаи баҳрӣ 

Нигоҳдории 

экосистемаи заминӣ 
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дастрасӣ ба адлия 

Ҳамкорӣ барои рушди 

устувор 

Иқтисодӣ Иҷтимоӣ Экологӣ 

ҲАДАФҲОИ РУШДИ УСТУВОР 
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- мафҳуми талабот, аз ҷумла талаботи барои зисти қишрҳои қашшоқтарини аҳолӣ зарур, 

ки мебояд масъалаи бартариятноки аввалиндараҷа бошад; 

- мафҳуми маҳдудиятҳо, ки аз ҳолати технология ва ташкили ҷамъият бармеоянд ва 

қобилияти муҳити атрофро баҳри қонеъсозии талаботи ҳозираву оянда меафзоянд» [7, с. 59]. 

Аз нуқтаи назари илмии академики АМИТ Назаров Т.Н. «Назарияи рушди устувор ин 

идеологияест, ки барои зинда мондани инсоният равона карда шудааст. Ин роҳест барои таъмини 

ояндаи бехатар ва шукуфон. Ин роҳи ҳалли мушкилиҳои рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва муҳити 

зист дар маҷмӯъ, ҳамоҳанг карда шудааст. Мо бояд ба эҳёи иқтисодӣ, рушди иқтисодӣ ноил 

шавем ва ҳамзамон эҳтиёҷоти асосии мардумро қонеъ созем, сатҳи зиндагиро беҳтар намоем ва 

экосистемаро нигоҳ дорем» [8, с. 35-37]. 

Иқтисодшинос, профессор Нуриддин Қ. паҳлуи дигари масъалаи рушди устуворро, ки 

заминаи бехатарии иқтисодии давлат ва эҳтиёҷоти иҷтимоии онро ифшо мекунад, чунин 

маънидод намудааст: «Асоси рушди устувор ва бехатарии иқтисодии давлат, пеш аз ҳама, 

низоми устувори андозӣ-буҷетӣ ва пулию қарзӣ мебошад. Андоз ҳамеша ҳамчун манбаи асосии 

захираҳои молиявии давлат барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва таъмини эҳтиёҷоти 

иҷтимоии зарурӣ ҷамъоварӣ шуда буд ва мемонад [9, с. 11]. 

Ба андешаи муҳаққиқ, профессор Одинаев Ҳ.А., ки дар таҳқиқоти илмии худ бо номи 

«Танзими экологӣ ва иқтисодии идоракунии муҳити зист дар соҳаи кишоварзӣ» оварда шудааст: 

«Гузариш ба рушди устувор бар мувозинати рушди иқтисодӣ, баробарии иҷтимоӣ ва ҳифзи 

муҳити зист асос ёфтааст. Чунин самт барои иҷрои вазифаҳо дар соҳаи мубориза бо камбизоатӣ 

низ муҳим аст [4, с. 71]. Илова бар ин, дар қаринаи таҳқиқоти минбаъдаи худ зикр мекунад, ки 

мавқеи бунёдии консепсияи глобалии рушди устувор ин масъулияти ашхоси зинда барои ҳаёт 

барои наслҳои оянда, ҷустуҷӯи роҳҳои нави на танҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ, балки аз ҷиҳати 

экологӣ самараноки идора мебошад. Норасоӣ ва таназзули захираҳои табиӣ дар заминаи торафт 

афзояндаи шумораи аҳолии ҷаҳон, пешгӯиҳои фарсудашавии онҳо, изтироб аз тақдири инсоният 

дар сайёра, сабаби асосии дарк кардани зарурати гузариш ба рушди устувор ва дарёфти роҳҳо 

дар ин самт мебошанд [10, с. 338]. 

Профессор Исайнов Ҳ.Р. дар китоби худ бо номи «Иқтисоди миллӣ» возеҳ шарҳ медиҳад, 

ки: «Рушди устувор се унсури асосӣ дорад: рушди иқтисодӣ, баробарии иҷтимоӣ ва ҳифзи 

муҳити зист. Таъминоти рушди иқтисодӣ яке аз принсипҳои унсури асосии иқтисодӣ буда, 

мувофиқи он вазъи некуаҳволии мардум бояд ба таври максималӣ баланд бардошта шавад, 

камбизоатӣ бо ёрии истифодаи оптималӣ ва оқилонаи захираҳои табиӣ кам гардад. Аз ин ҷо ба 

чунин хулоса омадан мумкин аст, ки зимни амалисозии он рушди устувори иқтисодӣ дар назди 

мо интихоб дар байни тараққиёти устувор ва нигоҳдории муҳити зист меистад» [1, с. 255]. 

Асосноккунии иқтисодии консепсияи рушди устувор ба назарияи ҷараёни максималии 

даромади умумии Джон Ричард Хикс мутааллиқ аст [11, с. 67]. Ҳаракати максималии даромади 

умумӣ дар шароити ҳеҷ набошад нигоҳ доштани сармояи умумӣ, ки бо кумаки он ин даромад 

ҳосил шудааст, истеҳсол шуда метавонад. Ин консепсия истифодаи оқилонаи захираҳои 

маҳдудро дар назар дорад. Аммо ҳангоми ҳалли масъалаи он, ки кадом сармоя бояд ҳифз шавад 

(масалан, сармояи физикӣ ё худ табиӣ ва ё инсонӣ) ва то чӣ андоза намудҳои гуногуни сармоя 

ҳамдигарро иваз карда метавонанд, инчунин ҳангоми баҳодиҳии арзишии ин дороиҳо, алалхусус 

захираҳои экологӣ, дар шарҳ ҳисоби дурусти онҳо мушкилиҳо пайдо мегарданд. 

Нуқтаи назари иҷтимоии рушди устувор ба инсон нигаронида шудааст ва ба нигоҳ доштани 

устувории низоми иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, аз ҷумла ба кам кардани шумораи низоъҳои харобиовар 

равона шудааст. Ҷанбаи муҳимми ин бархурд баробарӣ мебошад. Инчунин ҳифзи сармоя ва 

гуногунии фарҳангӣ дар тамоми дунё ва ҳам истифодаи бештари таҷрибаи рушди устувор, ки 

фарҳангҳои ғайриҳукмфармо доранд мувофиқи мақсад аст. Барои комёб шудан ба рушди устувор 

ҷомеаи муосирро лозим меояд низоми боз ҳам самараноктари қабули қарорҳоро, ки таҷрибаи 

таърихиро ба назар мегиранд ва гуногунфикриро ҳавасманд месозанд, бунёд кунад. Он гуна ки 

олими итолиёвӣ Аурелио Печчеи иброз медорад: «Рушди таркиби иҷтимоии консепсияи рушди 

устувор ғояи бунёдии эҳтироми ҳуқуқҳои наслҳои оянда аст. Захираҳои табиии замин мероси 

умумии тамоми инсоният, аз ҷумла наслҳои имрӯза ва оянда мебошанд. Барои рушди устувор, 

ин фонди захиравии доимӣ бояд аз насл ба насл гузашта, ба қадри имкон камтар сарф ва ифлос 

карда шавад» [12, с. 31]. 
Ҷанбаҳои экологии рушди устувор бояд пойдории низомҳои биологӣ ва физикӣ (табиӣ)-ро 

таъмин созад. Қобилияти ҳаётии зернизомҳое, ки аз онҳо устувории экосистемаи том (низоми 
экологии том) вобаста аст, аҳамияти махсус дорад. Ғайр аз ин, мафҳуми низомҳо ва паҳнои 
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«табиӣ»-и зиндагониро метавон фаррох фаҳмид ва ба он муҳите, ки одам офаридааст, масалан 
шаҳрҳоро низ дохил кард. Диққати асосӣ ба нигоҳ доштани қобилияти худбарқароршавӣ ва 
мутобиқшавии доимии чунин низомҳо ба тағйирёбиҳо равона мегардад, на ин ки нигоҳ доштани 
онҳо дар ҳолати «беҳтарини» беҳаракат. Вайроншавии (деградатсияи) захираҳои табиӣ, 
ифлоссозии муҳити зист ва талафи гуногунии биологӣ қобилияти худбарқароршавии системаҳои 
экологиро кам мекунанд. 

Мусаллам аст, ки барои арзёбии пешрафти ҷомеа дар маҷмӯъ: давлат минтақа ва воҳидҳои 
маъмурии он дар самти устуворӣ (иқтисодӣ, экологӣ ва иҷтимоӣ), ё баръакс, аз даст додани он, 
хусусиятҳои миқдорӣ, нишондиҳандаҳои махсус сохташуда, ки одатан индикаторҳои рушди 
устувор номида мешаванд, заруранд. Ин индикаторҳо дар дохили худ муҳим нестанд, балки 
ҳамчун як воситаи ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор ва ислоҳи ин рушд мебошанд. Онҳо 
ҳамчун асос барои банақшагирӣ ва барномасозӣ дар самти амалинамоии механизми таъмини 
рушди устувор ва сиёсати давлат хизмат мекунанд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ин самт бетараф буда 
наметавонад, ҳамин аст, ки пайваста мутобиқ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ қонунҳо, қарорҳо, барномаҳои 
стратегии сатҳи ҷумуҳуриявию минтақавӣ ва соҳавиро қабул намуда, ба таври институтсионалӣ 
механизми идоракунии онро амалӣ намуда истодааст. Чунонки доктори илмҳои иқтисодӣ, 
профессор Қудратов Р.Р қайд менамояд: «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то 
соли 2030, ки рушди саноатӣ-инноватсионии иқтисодиро пешбинӣ мекунад, воситаи муҳимми 
сиёсати минтақавӣ дар ташкили фазои мусоид баҳри фаъолияти саноатикунонии иқтисод, 
ташаккули рушди устувори иқтисодӣ мебошад» [13, с. 241]. Бо такя ба ин гуфтаҳо мо кӯшиш 
менамоем, ки вобаста ба имконият иҷрои санаду барномаҳои мазкур ва механизми давлатии онро 
дар доираи қисматҳои минбаъдаи таҳқиқоти худ дар мисоли минтақаи Хатлони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баррасӣ намуда, пешниҳод созем. 

Ҳамин тариқ, дар доираи омӯзиши адабиёти хориҷӣ ва ватанӣ ба хулоса омадан мумкин аст, ки 
таҳқиқи назарияҳо ва ташаккули консепсияи рушди устуворро анҷомёфта ҳисоб кардан ғайриимкон аст. 
Муайян кардан мумкин аст, ки ҳуҷҷати асоснокшуда оид ба рушди устувор дар натиҷаи ҷустуҷӯи 
дурударози созиш дар байни одамон ва давлатҳои назар ва андешаҳояшон хеле гуногун тартиб 
дода шуда, бо мурури инкишофи ҷамъият консепсияи он ташаккул ёфта, ҳадафҳояш мушаххасу 
замонавӣ кунонидашуда, аз ҷониби олимону коршиносон мавриди таҳлилу баррасии васеъ қарор 
гирифта истодааст. 
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КОНСЕПСИЯИ РУШДИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВИИ ИҚТИСОДИЁТ 
  

Дар ин мақола қайд шудааст, ки дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт мафҳуми рушди устувор, 

ҳамчун истифодаи мақсадноки захираҳо ва ҷустуҷӯи имкониятҳои васеъ, баҳри ноил шудан ба 

дастовардҳои нави сифатию миқдории иқтисодӣ, дар ин замина қонеъ намудани меъёрҳои талаботи 

иҷтимоӣ бо риояи беҳдошти вазъи экологии шароити имрӯза ва ташаккули зарфиятҳои оянда маънидод 

намудан мумкин аст. Бо истифода аз сарчашмаҳо муайян карда шудааст, ки консепсияи рушди устувор 

дар натиҷаи ҷустуҷӯи дуру дарози созиш дар байни одамон ва давлатҳои назар ва андешаҳояшон хеле 

гуногун тартиб дода шуда, бо мурури инкишофи ҷамъият консепсияи он ташаккул ёфта, ҳадафҳояш 

мушаххасу замонавӣ гардида, аз ҷониби олимону коршиносон мавриди таҳлилу баррасии васеъ қарор 

гирифта истодааст. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 

КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

В данной статье определяется концепция устойчивого развития в контексте глобализации 

экономики, как целевое использование ресурсов и поиск больших возможностей для достижения новых 

качественных и количественных экономических достижений на этой основе для удовлетворения 

требований социальных и экологических условий. формирование будущего потенциала. Используя 

источники, было определено, что концепция устойчивого развития возникла в результате долгого поиска 

компромисса между людьми и странами с очень разными взглядами и мнениями, и по мере развития 

общества формировалась его концепция, уточнялись его цели и модернизируется учеными. 
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This article defines the concept of sustainable development in the context of economic globalization, as the 

targeted use of resources and the search for great opportunities to achieve new qualitative and quantitative 

economic achievements on this basis to meet the requirements of social and environmental conditions. building 

future potential. Using sources, it was determined that the concept of sustainable development arose as a result of 
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ФАЪОЛИЯТИ СУҒУРТАВӢ ЧУН НАМУДИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ 
 

Шамсуллозода Ш.  

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Шамсуллозода Х.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Бозори суғуртавӣ чун муҳити махсуси иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва соҳаи муайяни муносибатҳои 

пулӣ баромад мекунад. Дар он мубодила ё хариду фурӯши моли махсус - маҳсулоти суғуртавӣ 

чун хизматрасонӣ ё ҳифзи суғуртавӣ ба амал меояд. 

Маҳз дар бозори суғуртавӣ фондҳои суғуртавӣ самаранок истифода мегарданд, ки дар 

натиҷаи тиҷоратисозии муносибатҳои суғуртавӣ вазифаи сармоягузории он зоҳир шуда, татбиқи 

хусусиятҳои истеъмолии маҳсулоти суғуртавӣ чун яке аз намудҳои гуногуни маҳсулоти бозори 

молиявӣ рӯй медиҳад ва маҳсулоти махсуси сармоягузорӣ мешавад. 

Қайд кардан зарур аст, ки дар мамлакат асосҳои институтии рушди фаъолияти суғуртавӣ 

ва рушди бозори он ташаккул меёбад. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 

суғуртавӣ» ба амалигардонии суғуртавӣ чун яке аз намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ ҳуқуқ дода 

шудааст. Аз ин лиҳоз, ширкатҳои суғуртавӣ чун субъектҳои соҳаи соҳибкорӣ ба тиҷорат 

сармоягузорӣ карда, мекӯшанд, ки фоида ба даст оранд. Ҳамзамон дар бунёди ММД ва таъмини 

рушди устувори иқтисодиёти мамлакат ширкат меварзанд. 

Қонун «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ» барои ташкилотҳои суғуртавӣ андозаи сармояи 

минималии низомномавӣ, ҳудудҳои таносуби байни активҳо ва уҳдадориҳои суғуртавӣ, назорати 

ҷиддӣ аз болои асоснокии нархҳои хизматрасониҳои суғуртавиро пешбинӣ менамояд, ки 

қоидаҳои ташаккул ва ҷобаҷогузории захираҳои суғуртавӣ, инчунин, шаклҳои махсуси 

баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳиро муқаррар месозад 1. Давлат дар доираи қонунгузории 

амалкунанда метавонад иштироки ташкилотҳои суғуртавии хориҷиро дар сармояи 

суғуртакунандагони ватанӣ маҳдуд гардонад, яъне квотаи иштироки сармояи хориҷиро дар 

сармояҳои низомномавии ташкилотҳои суғуртавии ватанӣ ва намудҳои дигари фаъолиятро 

муқаррар менамояд. 

Ғайр аз воситаҳои захираи суғуртавӣ, ширкатҳои суғуртакунанда дорои воситаҳои шахсӣ 

мебошанд. Ба онҳо, аз ҷумла сармояи низомномавӣ, воситаҳои сармояи захиравӣ ва изофӣ, 

фоидаи тақсимнашуда мансубанд, ки дар фаъолияти сармоягузории ширкат истифода мегарданд. 

Мавҷудияти маблағҳои шахсӣ кафолати устувории ширкатҳои суғуртавӣ буда, мавҷудияти 

имконияти татбиқи уҳдадориҳои худро нишон медиҳанд ва ба рушди минбаъдаи он равона буда 

метавонанд. 

Азбаски маблағҳои шахсии ширкатҳои суғуртавӣ аз уҳдадориҳои гуногун озоданд, пас як 

қисми онҳоро ба гузориш ба намудҳои дарозмуддат ва дигар сармоягузориҳо равона кардан 

мумкин аст. 

Тибқи маълумоти Идораи назорати суғуртавии Бонки миллии Тоҷикистон дар бозори 

суғуртаи мамлакат тамоюли ташаккулёфтаи рушди мутамарказонидашудаи активҳо ва 

захираҳои ширкатҳои суғуртавӣ ба суғуртакунандагон дар сармоягузории самараноки захираҳои 

сармояи дар ихтиёр доштаашон имкон намедиҳад. Онҳо аз нисф зиёди захираҳои дар ихтиёр 

доштаашон истифода мебаранд. Сабаби ин падида, дар навбати аввал, ба он алоқаманд аст, ки 

ҳиссаи хеле калони маблағҳои пулӣ дар активҳои ширкатҳо, яъне маблағҳое, ки дар суратҳисоби 

бонк ҷой доранд ва маблағҳои пулии озод мушоҳида мегардад. Таҷриба нишон медиҳад, ки 

ҳиссаи маблағҳои пулӣ аз ҳаҷми умумии сармоягузориҳои ташкилоти суғуртавӣ қариб 35-40 

фоизро ташкил медиҳад.  

Аммо портфелҳои сармоягузории ширкатҳои суғуртавӣ бояд диверсификатсионӣ ва бо 

принсипи бозоргирии маблағгузориҳо алоқаманд бошад. Ин маънои онро дорад, ки бо роҳи 

тақсимкунии маблағгузориҳо ба соҳаҳои гуногун ва истифодаи воситаҳои гуногуни 

сармоягузорӣ дар ширкатҳои суғуртавӣ хатари бозоргирӣ дар лаҳзаҳои фарорасии буҳрони 

молиявӣ ва иқтисодӣ дар бозори фондии мамлакат паст карда мешавад. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки маҳдудиятҳои бо мақсади диверсификатсияи хатарҳо 

муқарраршуда на ҳамеша дурустанд. Бинобар ин, истифодаи асосноки диверсификатсияи 

меъёрҳо бо дарназардошти намудҳои фаъолияти суғуртавии ширкатҳо қобили қабул аст. Яке аз 

самтҳои пешгирии имконпазирии пайдоиши сохтори аффинишуда маҳдудияти ҳаҷмҳои 

маблағгузориҳо ба як намуди актив мебошад. Тибқи қоидаҳо, маҳдудиятҳо ба маблағгузориҳо ба 

коғазҳои қиматноки як субъекти мамлакат ба депозити як бонк, ба коғазҳои қиматноки шахси 
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якуми ҳуқуқӣ ба як объекти ғайриманқул, ба имконияти азнавсуғуртакунонии як 

азнавсуғуртакунанда ва ғайра муқаррар карда мешаванд 2, с. 126. 

Дар идоракунии захираҳои молиявии ширкатҳои суғуртавӣ андозаи захираҳои ширкатҳои 

суғуртавӣ, ки 20 фоизи онҳо дар суратҳисобҳои бонкии мамлакат ҷойгиранд, робитаи муҳим 

мебошад. Бинобар рушд наёфтани бозори фондии кишвар аксари ширкатҳои суғуртакунанда аз 

воситаҳои бонкии фаъолияти сармоягузории хеш фаъолона истифода мебурдагӣ шуданд. 

Ҷадвали 1 

Нишондиҳандаҳои фаъолияти ширкатҳои суғуртавии Ҷумҳурии Тоҷикистон (млн. сомонӣ) 
 

Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Даромадҳо, ҳамагӣ 70,61 115,56 154,3 131,4 178,3 234,2 234,7 

Хароҷотҳо, ҳамагӣ 69,36 112,16 128,9 122,4 170,7 218,1 223,2 

Фоидаи тавозунӣ 1,2 3,4 25,4 9,0 7,4 16,1 13,5 
 

Манбаъ: Идораи назорати суғуртавии назди Бонки миллии Тоҷикистон. 
 

Дар давраи баррасишаванда миқдори ширкатҳои суғуртавӣ аз 11 адад дар соли 2013 то 22 

адад дар соли 2019 афзуд, ки аз ташаккули талабот дар бозори хизматрасониҳои суғуртавии 

мамлакат, ки ҳамзамон бо рушди соҳибкорӣ дар ин соҳаи иқтисодиёти миллӣ алоқаманд аст, 

шаҳодат медиҳад. 

Ширкатҳои суғуртавӣ масъулияти калонро ба дӯш доранд, бинобар ин, ба онҳо як қатор 

талабот изҳор карда мешавад: 

1. Тамоми ширкатҳои суғуртавӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи додани 

иҷозатнома ба намудҳои алоҳидаи фаъолият» бояд аз тартиботи иҷозатгирӣ дар институтҳои 

ҳукуматӣ гузаранд. 

2. Суғуртакунандагон танҳо шахси ҳуқуқӣ мебошанд: он бояд сармояи низомномавӣ 

дошта бошад, ки дар шароити пайдошавии проблемаҳо чун кафолат хизмат расонад. 

3. Андозаи сармояи низомномавии ширкатҳои суғуртавӣ тибқи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ 

ба сатҳи муайяне мувофиқат кунад. 

4. Ташкилотҳои суғуртавӣ танҳо ба фаъолияти суғуртавӣ ҳуқуқ доранд. Ин қоида ба ҳифзи 

манфиатҳои суғуртакунандаҳо равона аст. Аммо ташкилотҳои суғуртавӣ ҳуқуқ доранд, ки 

коғазҳои қиматноки худро гирифта фурӯшанд. Барои ташкилотҳои суғуртавии Ғарб ин самти 

фаъолият қисми муҳимми кори онҳо буд, аммо тағийроти дар бозори фондӣ дар натиҷаи буҳрони 

молиявӣ пайдошуда ба вазъи молиявии чунин ширкатҳои суғуртавӣ таъсири манфӣ расониданд.  

Таҷрибаи ҷаҳонӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки ширкатҳои суғуртавӣ доираи васеи 

хизматрасониҳоро иҷро ва доираи фаъолияти хешро васеъ мекунанд, функсияи институти 

махсусгардонидашудаи қарзиро рушд медиҳанд ва бо дастгирӣ ба шакли додани қарзҳо ба рушди 

соҳаҳои дигари иқтисодиёт машғуланд. Аз ин бармеояд, ки ширкатҳои суғуртавӣ аз рӯи ҳаҷми 

активҳо ва нақши худ ба сифати қарздиҳанда баъд аз бонки тиҷоратӣ нақши муҳим мебозанд. 

Хусусияти захираҳои банизомдаровардашудаи молиявиашон барои истифодаи онҳо ҷиҳати 

маблағгузориҳои дарозмуддат имкон медиҳад. 

Дар Тоҷикистон масъалаи норасоии сарчашмаҳои дохилӣ ва берунии сармоягузорӣ хеле 

тезутунд аст, бинобар ин, иштироки ширкатҳои суғуртавӣ дар ин ҷараён фоидаи дутарафа 

оварда, аз ҷиҳати иқтисодӣ мақсадноку дуруст мегардонад. Мутаассифона, фаъолнокии ҷараёни 

сармоягузорӣ дар ширкатҳои суғуртавӣ қаноатбахш нест. 

Солҳои охир портфели сармоягузории ширкатҳои суғуртавӣ аз ҳисоби депозитҳо дар 

бонкҳо васеъ мегардад. Масалан, соли 2018 ҳаҷми сармоягузориҳо дар қиёс бо ҳамин давраи соли 

2011 ба 47,1% афзуд ва дар ин ҷо дар сармоягузории ширкатҳои суғуртавӣ мавқеи асосиро 

депозитҳои бонкҳо ишғол мекунанд. 

Ҷадвали 2 

Ҳаҷми сармоягузориҳои ширкатҳои суғуртавӣ (млн. доллари ИМА) 
 

Портфелҳои сармоягузорӣ 

Дар доираи то 1-уми январи 

соли 2011 

Дар доираи то 1-уми январи 

соли 2018 

Маблағ Ҳисса % Маблағ Ҳисса % 

Депозитҳо дар бонкҳо 11,2 91,1 15,8 87,3 

Сармоягузориҳои боқимонда 1,1 8,9 2,3 12,7 

Ҷамъ: 12,3 100 18,1 100 
Манбаъ: Хадамоти назорати давлатии суғуртавии Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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Қайд кардан зарур аст, ки ҷобаҷогузории захираҳои суғуртавӣ дар депозитҳои бонкӣ ба 

ширкатҳои суғуртавӣ барои пурра татбиқ намудани принсипи кафолатнокии бозоргирӣ танҳо 

барои хатарҳои кӯтоҳмуддати суғуртавӣ имкон медиҳад, зеро, ки бонкҳои тиҷоратии ҷумҳурӣ 

ҳоло бо ҷалби маблағҳо дар асоси дарозмуддат ба даромаднокии кафолатнок шуғл намеварзанд. 

Аммо ин самти фаъолияти сармоягузорӣ ба муассисаҳои суғуртакунанда ба татбиқи принсипи 

фоидаоварии сармоягузориҳо дар сатҳи зарурӣ имкон намедиҳад. 
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ФАЪОЛИЯТИ СУҒУРТАВӢ ЧУН НАМУДИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ 
 

Дар ин мақола дар бораи хоссагиҳои фаъолияти соҳибкорӣ сухан меравад. Аз ҷумла, бозори 

суғуртавӣ, фондҳои суғуртавӣ, низоми суғуртавӣ ва ғайра мавриди таҳлил қарор ёфтааст. Чунончи, қайд 

мешавад, ки дар бозори суғуртавӣ мубодила ё хариду фурӯши моли махсус - маҳсулоти суғуртавӣ чун 

хизматрасонӣ рӯй медиҳад. Фонди суғуртавӣ бошад, маҳз дар бозори суғуртавӣ самаранок истифода 

мегардад. Ҳамчунин дар мақола оид ба фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ маълумот дода шудааст. 

Ширкатҳои суғуртавӣ чун субъектҳои соҳаи соҳибкорӣ ба тиҷорат сармоягузорӣ карда, дар бунёди ММД 

(маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ) ва таъмини рушди устувори иқтисодиёти мамлакат ширкат меварзанд. 
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СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 В этой статье речь идёт об особенностях страховой деятельности. В частности, подвергнуты 

анализу страховой рынок, страховые фонды, страховая система и др. Так, отмечается, что на страховом 

рынке происходит обмен или купля-продажа специального товара - страховой продукции в качестве 

обслуживания. 

В статье также представляется информация о деятельности страховых компаний. Страховые 

компании как субъекты предпринимательской сферы, инвестируя в торговлю, активно участвуют в 

создании ВВП и в обеспечивании устойчивого развития экономики страны. 
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INSURANCE ACTIVITY AS A TYPE OF BUSINESS ACTIVITY 
 

 This article deals with the specifics of insurance activities. In particular, the insurance market, insurance 

funds, the insurance system, etc. have been analyzed. Thus, it is noted that in the insurance market there is an 

exchange or purchase and sale of a special product - insurance products as a service. 

The article also provides information on the activities of insurance companies. Insurance companies as 

subjects of the entrepreneurial sphere, investing in trade, actively participate in the creation of GDP and in ensuring 
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АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМЫ ИНФЛЯЦИИ 
 

Ахмедова М.М.  
Политехнический институт ТТУ имени акад. М. Осими в г. Худжанде 

 

Инфляция всё еще остаётся одним из актуальных проблем экономики. Поиск путей 
решения этой проблемы является приоритетом для политики любого государства. Существуют 
определенные пути и методы обуздания инфляционных тенденций, которые базируются на 
определенных концептуальных основах данной проблемы. Эти методы широко применяются в 
разработке антиинфляционных мер по сдерживанию роста цен и составляют основу 
антиинфляционной политики государства. Существуют различные виды антиинфляционной 
политики, которые можно разделить на несколько групп по определенным признакам. В 
зависимости от целевого назначения можно разделить дезинфляционную политику, 
антиинфляционную политику предложения, адаптивную и активную антиинфляционную 
политику. По характеру и темпам проведения существует «Шоковая терапия» и политика 
«градуирования». В зависимости от места проведения и временного периода можно разделить 
внешнюю, внутреннюю, долгосрочную и краткосрочную антиинфляционную политику [1, c. 13-
14]. Каждая политика имеет свои теоретические основы, связанные с закономерностями и 
взаимосвязями, существующими в той или иной концепции инфляции. Существуют различные 
виды концепций инфляции каждая из которых «определяет инфляцию на различных этапах 
товарно-денежного обмена в рамках отдельной экономической подсистемы: денежного рынка, 
фискального баланса, рынка факторов производства, структуры общественного богатства и др.» 
[1, c. 8]. В частности, различают классическую, кейнсианскую, монетарную, фискальную, 
структуралистскую, марксистскую и др. виды концепций инфляции. Существующие концепции 
инфляции в целом можно разделить на две группы. К первой группе можно отнести те концепции 
которые рассматривают инфляцию как денежный феномен. Сторонники концепций входящих во 
вторую группу считают, что инфляция не является только денежным феноменом и есть другие 
не менее важные факторы которые могут влиять на динамику уровня цен. К первой группе 
концепций в целом можно отнести саламанскую школу, политическую экономию, 
монетаристкую и фискальную теории. Первые шаги в данном направлении были сделаны 
сторонниками саламанской школы. С точки зрения приверженцев саламанской школы рост цен 
возникал по причине избытка драгоценных металлов в обращении. Также с точки зрения 
политэкономии и монетаристской концепции рост объемов предложения денег приводит к росту 
цен. Фискальная теория также опирается на избыток денег в обращении по причине 
неправильной фискальной политики. Из существующих концепций на сегодняшний день 
наиболее популярна монетарная концепция. Необходимо отметить, что «монетаристский подход 
базируется на известном положении количественной теории денег о наличии прямой связи 
между количеством денег и общим уровнем цен в экономике» [2, c. 6]. Более точно эта 
зависимость отражается в уравнении обмена И. Фишера. В своей работе «Покупательная сила 
денег», Ирвинг Фишер раскрывая сущность данного уравнения определяет зависимость уровня 
цен от объема торговли и от количества и скорости обращения денег. Эмпирическое 
доказательство монетарных взглядов было приведено Милтоном Фридменом - 
основоположником монетарной концепции. В целях подтверждения своих взглядов «он 
проводит эмпирические исследования взаимосвязи денег, цен и дохода на разных стадиях 
бизнес-цикла. Статистический анализ подтверждает правоту количественной теории денег, 
показав, что все случаи продолжительного и устойчивого повышения общего уровня цен были 
вызваны увеличением предложения денег» [3, c. 104]. 

В целом с точки зрения монетарной концепций основной причиной возникновения 
инфляции является обесценение денег. Под обесценением денег понимается снижение ее 
покупательской способности. Покупательская способность денег или стоимость денег зависит 
от динамики рыночных цен которая в свою очередь связана с объемом спроса и предложения 
денег. То есть основной причиной инфляции с точки зрения классической концепции является 
возникновение диспропорций между спросом и предложением денег. Объемы спроса зависят от 
потребности населения, хозяйствующих субъектов и государства. Объемы предложения денег 
регулируются государством в рамках денежно-кредитной политики. Однако не всегда 
государству удается обуздать инфляцию путем сдерживания денежной массы в обращении. 
Кроме того объемы денег в обращении зависят и от внешних финансовых потоков которые также 
формируют объемы денежного предложения на внутреннем рынке. Приток или отток кредитно-
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финансовых средств оказывают своё прямое и косвенное влияние на внутреннюю систему 
денежного обращения и тем самым воздействуют на инфляционные процессы. Государство 
может воздействовать на эти финансовые потоки посредством своей денежной, финансовой и 
кредитной политики, однако в каждом случае существуют свои особенности которые 
необходимо учитывать при применении той или иной политики в целях снижения уровня 
инфляции. Одним из широко применяемых мер государства касательно данной сферы является 
дезинфляционная политика которая связана с регулированием финансовой и денежно-кредитной 
системы. В частности к конкретным мерам данной политики можно отнести регулирование 
учетной ставки, распределение бюджетных средств, операции на фондовом рынке, 
регулирование денежного обращения и банковских операций. Наиболее значимые меры 
относительно денежного регулирования в целях сдерживания инфляционных процессов 
проводятся при активной антиинфляционной политике. В данном случае применяются 
радикальные меры касательно объемов денег в обращении. Они непосредственно связаны с 
эмиссией денежных средств и контролем за объемом денежной массы в обращении. Основной 
задачей активной антиинфляционной политики является снижение уровня инфляции путём 
сдерживания обесценения денежных средств.  

Еще более радикальные монетарные меры по снижению уровня инфляции применяются в 
политике «Шоковой терапии», которая включает в себя проведение таких денежных реформ как 
деноминация, девальвация и нулификация национальной валюты. Следует отметить, что эти 
меры являются крайними и применяются в период финансово-экономического кризиса когда 
использование других мер регулирования инфляции становится неэффективным.  

Как можно заметить из рассмотренных антиинфляционных мер значительная часть в 
большинстве своём опираются на монетарные основы. Монетарная концепция рассмативает 
проблему инфляции как чисто денежное явление, которое необходимо решать с помощью 
регулирования денежной и кредитно-финансовой системы. Хотя можно ли считать инфляцию 
только денежным феноменом, при том, что в последние годы сами монетаристы не полностью 
согласны с такой точкой зрения. Например «современные монетаристы, уделяя большое 
внимание анализу сильной инфляции в развивающихся экономиках и экономиках переходного 
типа, выделяют ряд факторов немонетарного характера: военные действия, социальные 
потрясения, неэффективное государственное вмешательство в экономику, а также ряд внешних 
факторов» [4, c. 27]. То есть современные монетаристы кроме денежного фактора указывают на 
наличие влияния нефундаментальных факторов на уровень инфляции. С точки зрения 
кейнсианского подхода помимо указанных нефундаментальных факторов существуют и другие 
фундаментальные факторы, кроме денежной системы, которые также существенно влияют на 
динамику уровня цен. «Кейнсианский подход предполагает необходимость учета при 
определении общего уровня цен факторов, определяющих издержки производства» [5, c. 434]. 
Такая особенность кейнсианского подхода учитывается в антиинфляционной политике 
предложения основной целью которой является снижение уровня цен путём стимулирования 
выпуска продукций и увеличения объемов внутреннего предложения. Также «в рамках 
неокейнсианского подхода в качестве причин, способствующих развитию инфляционных 
процессов, выделяют либерализацию внешней торговли, структурные особенности экономики, 
изменение отраслевой структуры спроса, неинфляционное финансирование бюджетного 
дефицита, инфляционные ожидания» [4, c. 27-28]. Влияние структурных сдвигов на 
инфляционные процессы подробно рассматривается в структуралистской теории инфляции, а 
особенности взаимосвязи бюджетного дефицита и инфляции являются основным вопросом 
фискальной концепции инфляции.  

«Структуралистская теория инфляции выдвигает в качестве первопричины общего роста 
цен изменение экономической структуры: относительных цен, долей отраслей в валовом 
выпуске, соотношения применяемых факторов, степени открытости экономики» [6, c. 104].  

Согласно взглядам структуралистов природа структурной инфляции, «лежит в 
несбалансированности экономики, неэластичности предложения и слабой мобильности 
факторов производства, т.е. в неспособности производства и предложения достаточно быстро 
реагировать на потребности населения и фирм, изменение структуры спроса, рыночные 
импульсы» [7, c. 20]. Структурная инфляция является одним из сложных форм инфляции, так как 
включает в себя множество системных взаимосвязей, которые необходимо учитывать в процессе 
регулирования инфляционных процессов. В данном направлении очень значимо 
государственное регулирование и проведение необходимой политики, направленной на 
предотвращение возникающих дисбалансов. В частности, комплексное применение различных 
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антиинфляционных мер в зависимости от особенностей структурных сдвигов может в 
определенной степени стать решением данной проблемы. Часто для решения этих проблем 
государство прибегает к фискальным и финансово-кредитным мерам, решая проблемы 
дисбаланса производства, предложения и спроса. К таким мерам можно отнести повышение или 
снижение налогового бремени, учетной ставки, бюджетных финансовых вложений, индексация 
доходов и т.д.  

Основы фискальной концепции инфляции были разработаны недавно [8, c. 2] и по этой 
причине на сегодняшний день они не потеряли своей актуальности. В фискальной теории можно 
разделить три направления: первая концепция связана с исследованием так называемого 
«инфляционного налога», вторая концепция рассматривает влияние дефицита бюджета на 
уровень инфляции и третья концепция исследует обратную тенденцию, то есть влияние 
инфляционных процессов на состояние фискального баланса.  

«Инфляционный налог» представляет собой «налог на денежное имущество, т.е. потери, 
которые несут владельцы денег в результате снижения реальной стоимости денежных остатков 
в условиях инфляции» [6, c. 99]. С точки зрения данной концепции основной причиной инфляции 
является необоснованная эмиссия денежных средств со стороны государства, последствии 
которого обесценивается стоимость денег. Основным плательщиком данного налога является 
население и таким образом в итоге эмиссионный доход государства приводит к снижению 
реального дохода населения. Основной причиной необоснованной эмиссии денег может быть 
возникновение непредвиденных расходов или наличие дефицита государственного бюджета. 
Влияние дефицита на инфляционные процессы в свою очередь является основной 
проблематикой рассматриваемой вторым направлением фискальной концепции. Дефицит 
бюджета не только приводит к необоснованной эмиссии денег со стороны государства, но также 
может стать причиной финансово-экономического спада впоследствии которого и возникают 
инфляционные тенденции. Учитывая специфику возникновения инфляционных тенденций к 
основным антиинфляционным мерам в данном направлении можно отнести контроль за 
эмиссией денежных средств, регулирование денежной и финансовой системы и выбор 
необходимой фискальной политики. 

В эпоху глобализации невозможно рассматривать инфляцию без учета влияния 

интеграционных процессов. Причем в условиях открытой экономики намного усложняет 

процесс регулирования уровня инфляции. «Исследуя особенности инфляционных процессов в 

условиях открытой экономики необходимо в первую очередь изучить специфику влияния 

факторов инфляции в открытой экономике. В зависимости от состояния и темпов развития 

экономики, воздействие инфляционных факторов могут быть совершенно разными. Также 

специфику влияния факторов инфляции могут определять степень открытости экономики и 

особенности внешнеэкономических отношений» [9, c. 4]. В целом факторы инфляции можно 

разделить на две группы: к первой группе можно отнести внутренние факторы, которые 

действуют в условиях закрытой экономики, к второй группе относятся внешние факторы, 

которые могут непосредственно или косвенно, путём воздействия на внутренние факторы, 

влиять на инфляционные процессы. В частности, к внешним факторам можно отнести валютный 

курс, экспорт и импорт товаров, услуг и инвестиций, таможенные пошлины и.т.д. Для 

регулирования влияния внешних факторов правительство применяет необходимую валютную и 

внешнеэкономическую политику, направленную на снижение уровня инфляции. В данном 

случае основой для принятия антиинфляционных мер могут быть как монетарные, так и 

немонетарные принципы регулирования инфляционных процессов. «Конечно, разработка такой 

политики, которая может охватывать все направления интеграции, является довольно сложной 

задачей. В этом случае необходимо применить принцип приоритетности того или иного 

направления в зависимости от особенностей развития экономики отдельного государства. Это 

может касаться как финансовых потоков, так и внешней торговли, но самым важным условием 

данной политики является обеспечение внутренней независимости в регулировании динамики 

уровня цен на потребительские, в особенности на продовольственные товары» [10, c. 213]. 
Выводы: 

Инфляционный процесс представляет собой «динамическое явление, в основе которого 
лежат сложные трансформационные изменения внутрисистемного характера» [11, c. 7] по этой 
причине, проблему инфляции в современных условиях невозможно рассматривать только с 
точки зрения одной конкретной концепции. Последние десятилетия проблема инфляции 
рассматривалась в основном в контексте монетарных взглядов и уделялось большое внимание 
монетарным мерам регулирования инфляционных процессов. Жёсткая денежно-кредитная 
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политика стала основой антиинфляционной политики большинства развивающихся стран мира. 
Однако инфляционные процессы нельзя сводит «к чисто денежному феномену. Это сложное 
социально-экономическое явление, отражающее диспропорции воспроизводства в различных 
сферах национального хозяйства. Изменения цен оказывают большое влияние на ожидания и 
поведение всех экономических субъектов, а принятие решений субъектами задает вектор 
развития экономики» [12, c. 232]. По этой причине на ряду с монетарными взглядами необходимо 
учитывать и немонетарные точки зрения относительно регулирования инфляционных процессов. 
С другой стороны, процесс глобализации также стал причиной пересмотра взглядов 
относительно поиска путей решения проблемы инфляции. «В условиях существенных 
изменений в мировой экономике инфляционные тенденции стали более подвержены влиянию 
внешних факторов» [13, c. 164]. Возникшая глобальная интеграция намного усложнила процесс 
регулирования уровня инфляции создавая новые взаимозависимости и дополнительные факторы 
инфляции. По этой причине применение той или иной антиинфляционной политики в 
конкретной стране становится зависимым от возникшей финансово-экономической ситуации, 
которая связана как с внутренними, так и внешними экономическими процессами.  
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СИЁСАТИ ЗИДДИТАВАРРУМӢ ВА МЕХАНИЗМҲОИ ТАВАРРУМ 
 

Таваррум яке аз масъалаҳои мубрами замони мо мебошад, ки то ҳол комилан ҳалли худро наёфтааст. 

Дар ҳама давру замон болоравии нархҳо ба рушди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ мушкилоти муайянеро ба вуҷуд 

меовард. Оғоз аз классикони илмҳои иқтисодӣ то ақоидҳои монетаристии муосир, проблемаи таваррум бо 

дарназардошти шароити ба вуҷудомада ва мавҷудияти тағйирёбии доимии системаи иктисодӣ дар ҳар 

давраи рушди ҷомеа баррасӣ шудааст. Дар навбати худ тағйироти пайдошуда, барои тағйирёбии равандҳои 

таваррум ва сабабҳои пайдоиши онҳо шароит фароҳам меоранд. Ҳамин тариқ, назарияҳо ва консепсияҳои 

нави таваррум ба вуҷуд омада, ба таври васеъ татбиқ мешуданд ва то ҳол барои ёфтани роҳҳои ҳалли 

мушкилоти таваррум истифода мешаванд. Ҷониби манфиатдори асосии ҳалли муаммои таваррум ҳукумат 

мебошад, ки сиёсати зидди таваррумро таҳия мекунад. Алҳол тадбирҳои зиддитаваррумие, ки аз ҷониби 

давлат истифода бурда мешавад, ба назарияҳои мавҷуда оид ба мушкилоти таваррум такя менамоянд. Аз 

ин сабаб дар мақолаи пешниҳодшуда механизми таваррум, аз нуқтаи назари консепсияҳои гуногуни 
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таваррум ва хусусиятҳои истифодаи назарияҳои гуногуни таваррум, дар ин ё он сиёсати зиддитаваррумие, 

ки ҳукумат бо мақсади паст кардани сатҳи таваррум татбиқ мекунад, баррасӣ карда шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисодиёт, сиёсат, давлат, таваррум, консепсия, пул, низоми пулию қарзӣ, 

андози таваррумӣ. 
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АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМЫ ИНФЛЯЦИИ 
 

Инфляция является одним из актуальных вопросов современности который до сих пор остаётся 

полностью нерешенной и сложной экономической проблемой. Во все времена рост цен создавал 

определенные проблемы, касающиеся социального и экономического развития. Начиная с классиков 

экономической науки до современных монетаристских взглядов проблема инфляции рассматривалась с 

учетом возникших условий и изменений каждого периода развития общества. Возникающие перемены в 

свою очередь создавали условия для трансформации инфляционных процессов и причин их 

возникновения. Таким образом, появлялись новые теории и концепции инфляции, которые широко 

применялись и до сих пор используются для поиска путей решения проблемы инфляции. Основной 

заинтересованной стороной в решении данной проблемы является правительство, которое разрабатывает 

свою антиинфляционную политику. Антиинфляционные меры, используемые государством, берут свою 

основу из существующих научных взглядов относительно проблемы инфляции. По этой причине в 

предложенной статье рассматривается инфляционный механизм с точки зрения различных теорий 

инфляций и особенности применения различных концепций инфляции в той или иной антиинфляционной 

политике применяемых правительством в целях снижения уровня инфляции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика, политика, государство, инфляция, концепция, деньги, 

денежно-кредитная система, инфляционный налог. 
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ANTI-INFLATION POLICY AND INFLATION MECHANISMS 
 

Inflation is one of the pressing issues of our time, which still remains a completely unsolved and complex 

economic problem. At all times, rising prices have created certain problems related to social and economic 

development. From the classics of economic science to modern monetarist views, the problem of inflation was 

considered taking into account the conditions that have arisen and changes in each period of the development of 

society. The emerging changes, in turn, created conditions for the transformation of inflationary processes and the 

reasons for their occurrence. Thus, new theories and concepts of inflation appeared, which were widely applied 

and are still used to find ways to solve the problem of inflation. The main stakeholder in solving this problem is 

the government, which develops its anti-inflationary policy. Anti-inflationary measures used by the state are based 

on existing scientific views on the problem of inflation. For this reason, the proposed article examines the 

inflationary mechanism from the point of view of various theories of inflation and the peculiarities of the 

application of various concepts of inflation in one or another anti-inflationary policy applied by the government 

in order to reduce inflation. 
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ТАЪСИРИ МОДЕРНИЗАТСИЯИ ИҚТИСОДӢ БА РУШДИ ИҶТИМОИЮ  

ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА 
 

Садриддинов М.И., Амонзода А. 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 
 

Дар шароити густариши муносибатҳои иқтисодӣ ба вазъи иҷтимоию иқтисодии 
минтақаҳои алоҳидаи кишвар таъсири омилҳои гуногун мушоҳида карда мешаванд, ки дар аксар 
мавридҳо ба ҳолати мувозинатии рушди иқтисодӣ аз ҳисоби омилҳои гуногун таъсири манфӣ 
(дар баъзе мавридҳо, таъсири мусбат) мерасонанд. Суръати рушди иқтисодии минтақа дар 
бештари мавридҳо аз суръати рушди сатҳи иқтисоди миллӣ нисбатан паст мушоҳида карда 
мешавад. Сабабҳои ин гуна номувозинатии рушд ҳангоми таъсири ин ё он омили миқдорӣ, 
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сифатӣ ва дигар ҳодисаҳои иқтисодӣ ба ҳисоб мераванд, ки зери таъсири модернизатсияи 
иқтисодӣ ба ҳам пайваст карда мешаванд. Таъсири модернизатсияи иқтисодӣ дар ин ҳолат 
метавонад суръати рушди иқтисодиро афзун гардонад. Чунки фазои модернизатсияи иқтисодӣ 
дар сатҳи иқтисодиёти миллӣ, яъне нишондиҳандаҳои макроиқтисодии давлат мушоҳида карда 
мешавад, ки он дар шакли автоматикӣ ба ҳолати иқтисодӣ ва молиявии ин ё он минтақа якзайл 
таъсир мерасонад. Дар баробари ин, таҳияи барномаҳои давлатӣ, ки хусусиятҳои минтақавии 
рушд дар онҳо мушоҳида карда мешавад, ки он метавонад аз ҳисоби ғояи баробарии минтақаҳо 
низ модернизатсияи иқтисодиёти минтақаҳоро дар сатҳи мувозинатӣ нигоҳ дорад. 

Аз ҷониби дигар, вақтҳои охир, бинобар сабаби дифференсиатсия (ҷудошавӣ)-и 
иқтисодиёти минтақаҳои алоҳидаи кишвар зарурат пеш омадааст, ки ҷанбаҳои консептуалии 
модернизатсияи иқтисодиёти минтақаҳои кишвар на танҳо аз ҳисоби барномаҳои давлатӣ, 
инчунин аз ҳисоби фишангҳои иқтисодӣ ва таъсири модернизатсияи иқтисодӣ дар амал тадбиқ 
карда шавад. Муайян кардани таъсири модернизатсияи иқтисодӣ ба рушди иҷтимоию иқтисодии 
минтақа ба он оварда мерасонад, ки: 

- нуқтаҳои нави рушди иқтисодӣ ташкил ва мавриди истифода қарор дода мешаванд; 
- сатҳи истифодаи иқтидорҳои захираҳои табиӣ ва дараҷаи самаранокии он муайян карда 

мешавад; 
- васеъшавии талаботи дохилӣ аз ҳисоби беҳтарсозии иқлими сармоягузорӣ муайян карда 

мешавад; 
- дараҷаи рақобатпазирии молҳои тавлидотӣ аз ҳисоби таҷдид ва азнавсозии фаъолияти 

иқтисодӣ ошкор карда мешавад; 
- камшавии монеаҳои ҷалби сармоягузории мустақим аз ҳисоби таъсири омилҳои беруна 

дар назар дошта мешавад.  
Омили муҳимми муайянкунандаи имкониятҳо ва суръати гузариши иқтисодиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз гурӯҳи давлатҳои сатҳи пасти даромад ба гурӯҳи миёнаи ташкили 
фаъолияти иқтисодӣ дар сатҳи минтақавӣ бо дарназардошти истифодаи модернизатсияи 
иқтисодӣ ҳамчун фишанги иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Ин тамоюл дар ҳолате вомехӯрад, ки 
ҳангоми пешбурди фаъолияти иқтисодӣ дар сатҳи минтақавӣ на танҳо тағйирёбии сохторӣ, 
инчунин тағйирёбии фазоӣ ба амал меояд. Бо ибораи дигар, олотҳои истифодашавандаи 
иқтисодӣ метавонанд модернизатсия (таҷдид, навкунонида) шаванд.  

Ҳангоме, ки таъсири ин ё он омил ба сатҳ ва дараҷаи рушди иҷтимоию иқтисодӣ муайян 
карда мешавад, зарур аст, ки сиёсати иқтисодӣ ва молиявии давлат ба минтақаҳо бештар карда 
шавад. Чунки дар аксар мавридҳо тағйироти минтақавии тақсимоти фаъолияти иқтисодӣ доимо 
дар ҳолати рушд қарор доранд ва онҳо имкониятҳои иқтисодии минтақаҳоро ба таври гуногун 
инъикос менамоянд. Дар баъзе таҳқиқоти олимони ватанӣ қайд мегардад, ки тағйироти сохторӣ 
ва фазоии иқтисодии ҳар як давлат вобаста аз муайяннамоии самти рушди иқтисодию иҷтимоии 
давлат ва минтақаҳои алоҳидаи он муайян карда мешаванд. Дар ин радиф, вобаста аз рушди 
нишондиҳандаҳои иқтисодии сатҳи миллӣ ва минтақавӣ, аз ҷумла, нишондиҳандаҳои 
инъикоскунандаи сатҳи рушди иқтисоди миллӣ (ММД, МММ, шохисҳои инноватсионӣ, 
сармоягузорӣ, сатҳ ва сифати зиндагонӣ, шуғли пурмаҳсул  ва ғайра) ва минтақавӣ (маҷмӯи 
маҳсулоти минтақавӣ, баробарии иқтисодии минтақаҳо, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, 
кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои иқтисоди миллӣ) самти стратегии рушдро муайян намуд [6, с. 206]. 
Дар ин ҳолат зарур аст, ки аз як тараф, самаранокии ҳудудӣ бинобар сабаби маҳдуд будани 
ҳудуди ҷуғрофии минтақаҳои ҷумҳурӣ баланд бардошта, аз тарафи дигар, таҳия ва тадбиқи 
стратегияҳои минтақавӣ бо дарназардошти хусусиятҳои ин ё он минтақаи алоҳида мавриди 
баррасӣ қарор дода шаванд.  

Ҳангоми ошкорсозии таъсири модернизатсияи иқтисодӣ ба рушди иҷтимоию иқтисодии 
минтақа муаммоҳои зиёди дохилиминтақавӣ мавҷуданд, ки онҳоро бояд бартараф намуд. Дар 
баъзе таҳқиқот, масалан, [1, с. 517] сохторҳои идоракунии минтақавии фаъолияти иқтисодӣ, дар 
баъзеи дигар [2, с. 130] нобаробарии иқтисодии минтақаҳо, ки аз замони Шӯравӣ ба имрӯз мерос 
мондааст, номувозинатии сохтори соҳавӣ, ки ба таназзули технологии рушди иқтисодии минтақа 
оварда мерасонад [8, с. 413], модернизатсияи иқтисодӣ дар асоси танзими иқтисодӣ-ҳуқуқии 
инноватсияҳо ва истеҳсоли маҳсулоти инноватсионӣ [3, с. 31] муаммоҳои таъсири 
модернизатсияи иқтисодӣ ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд.    

Модернизатсияи иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои алоҳидаи он 
баъди Истиқлолияти давлатӣ дар давраи гузариши иқтисодӣ қадам ба қадам ва вобаста аз таъсири 
омилҳои гуногун амалӣ шуда истодааст. Солҳои охир, бо дарназардошти таъсири омилҳои 
гуногун, аз ҷумла ҷараёнҳои информатизатсиякунӣ ва компютеризатсиякунии истеҳсолот, 
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воридшавии васеи инноватсия дар ҳаёти иқтисодии субъектҳои фаъолияти иқтисодӣ дар 
маҳалҳо, таъсири бевоситаи прогресси илмию техникӣ, хариди таҷҳизоти пешқадам, ҳамкориҳои 
иқтисодии корхонаҳои муштарак ва ғайра имкон дод, ки модернизатсияи иқтисодӣ таъсири 
мусбати худро ба сатҳ ва дараҷаи рушди иқтисодии минтақаҳо расонад. Дар баробари ин, 
ҷараёни гузариш аз низоми иқтисодии нақшавӣ-директивӣ ба иқтисоди бозорӣ ва марҳалаи 
мутобиқшавӣ ба он оварда расонид, ки базаи моддию техникӣ, захираҳои табиӣ, имкониятҳои 
иқтисодии захиравии субъектҳои фаъолияти иқтисодӣ заиф гардид. Дар ин ҳолат рафтори 
субъектҳои иқтисодӣ ва ҷараёни тавлиди маҳсулоти истеҳсолшаванда низ дигаргун гардид.  

Дар шароити муосир барои бартараф намудани таъсири тамоюлҳои манфӣ ва омилҳои 
таъсиррасони рушди иҷтимоию иқтисодӣ чорабиниҳои давлатӣ барои рушди иҷтимоию 
иқтисодии минтақаҳо ва баробарии минтақавӣ дар сатҳи макро, мезо ва микроиқтисодӣ мавриди 
истифода қарор гирифта истодааст. Дар доираи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар самти идоракунии минтақаҳо ва дарёфти ҳолати 
баробарии минтақаҳо 3 мушкилот қайд мегардад, ки онҳоро метавон дар шакли расм нишон дод 
(расми 1). 

 

 
 

Расми 1. Муаммоҳои рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо 7. 
 

Чи гунае ки аз расм маълум мегардад, ҳамаи мушкилоте, ки дар доираи СМР барои давраи 
то соли 2030 қайд гардидаанд дорои хусусиятҳои идоракунӣ буда, имкониятҳои модернизатсияи 
иқтисодиро аз лиҳози сохторӣ мушкил мегардонанд. Дар баробари ин, ҳангоми бартараф 
намудани муаммоҳои рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо, ба андешаи мо, бояд 
модернизатсияи иқтисодӣ ҳамчун механизми иқтисодӣ мавриди истифода қарор дода шавад ва 
дар ин ҳолат самтҳои асосии фаъолияти иқтисодии минтақаҳоро метавон арзёбӣ намуд.       

Дар доираи СМР барои давраи то 2030 самтҳои асосии фаъолият пешниҳод карда 
мешаванд, ки аз инҳо иборатанд [7]: 

- азнавтақсимкунии вазифаҳо ва ваколатҳо бо мақсади баланд бардоштани самаранокии 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ, ҷудо намудани моликият ва 
таъмини худмухтории молиявии онҳо; 

- ба тартиб даровардани тақсимоти маъмурию ҳудудӣ мутобиқи азнавтақсимкунии 
вазифаҳо ва муайян намудани меъёрҳои тақсимоти маъмурию ҳудудӣ; 

- ҷорӣ намудани низоми худидоракунии маҳаллӣ дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо, ҷамоатҳо, 
шаҳракҳо ва деҳот; 

- тақвият додани неруи институтсионалии минтақаҳо аз рӯйи афзалиятҳо, таҳкими заминаи 
иқтисодӣ ва фазои сармоягузорӣ, ҷорӣ намудани идоракунии лоиҳавӣ, банақшагирии ҳудудӣ ва 
стратегӣ, мониторинг ва таҳлили таъсирбахшии чорабиниҳо; 

- таъмин намудани дастрасии самарабахши аҳолӣ ба хизматрасониҳои сифатнок, аз ҷумла 
тавассути ҷорӣ намудани механизмҳои аутсорсинги (ҷалби мутахассисони беруна) 
хизматрасониҳо дар низоми идоракунии давлатӣ; 

- истифодаи лоиҳаҳои таҷрибавӣ оид ба ҷорӣ намудани стандартҳои хизматрасониҳои 
давлатӣ ва маҳаллӣ, ки ба аҳолӣ ва бизнес (соҳибкорӣ) дар сатҳи ҳудудии дахлдор пешниҳод 
мегарданд. 
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Ҳамаи самтҳои пешниҳодгардида имкон пайдо карда метавонанд, ки муаммоҳои ҷойдошта 
дар давраи кӯтоҳмуддат қисман ва дар давраи дарозмуддат пурра бартараф карда шаванд. 
Инчунин барои баробарии минтақаҳои кишвар аз ҳисоби модернизатсияи иқтисодӣ, ки нуқтаи 
ниҳоии он рушди иҷтимоию иқтисодӣ ба ҳисоб меравад, зарурат пеш омадааст, ки ба сохтори 
минтақавии иқтисодиёт ташаббусҳои зиёди иқтисодӣ дар самти азнавсозӣ ва таҷдиди иқтисодӣ 
дода шавад, то ин ки таъсири модернизатсияи иқтисодӣ аз ҳисоби омилҳои дохила бештар карда 
шавад. Дар ин ҳолат метавон гуфт, ки афзалиятҳои инъикосгардида дар доираи СМР-2030, 
махсусан: а) таъмини мувозинати рушди минтақаҳо; б) рушди маҷмӯии минтақаҳои деҳот;            
в) урбанизатсия ва мусоидат ба раванди рушди шаҳрҳо, аз ҷумла, шаҳрҳои хурд;                                            
г) ташаккулдиҳии комплексҳои ҳудудию саноатӣ / кластерҳо) тавсеаи фазои бозори меҳнат 
метавонанд ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар сатҳи минтақавӣ оварда расонанд. 

Модернизатсияи иқтисодӣ чи гунае, ки дар баъзе адабиёти иқтисодӣ қайд мегардад, ин 
ҷараёни нусхабардории технологияҳои ҷойдоштаро дар бар гирифта, барои истеҳсоли маҳсулоти 
бозори дохила равона гардида, дар асоси сохтори ҳамгироишудаи амудӣ амал менамояд [5]. Ба 
андешаи мо, дар шароити иқтисодиёти миллии кишвар ва минтақаҳои он зарурат пеш омадааст, 
ки чунин ҷараён, яъне ҷараёни нусхабардории технологияҳои ҷойдошта ва коркардшаванда бояд 
ба роҳ монда шуда, дар натиҷа сатҳи рақобатпазирии иқтисодиёти минтақаҳои кишварро баланд 
бардошта тавонад. Рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, чи гунае, ки 
солҳои охир маълум мегардад, якзайл ва баробар набуда, як минтақа аз дигараш чӣ аз ҳисоби 
мавҷудияти захираҳои иқтисодӣ ва чӣ аз ҳисоби истифодаи инноватсияҳо фарқ карда истодаанд. 
Модернизатсияи иқтисодӣ дар чунин ҳолат, пеш аз ҳама, метавонад чунин тафовутҳоро суст 
намояд, сипас тафовутҳоро аз байн барад.  

Барои муайян намудани таъсири модернизатсияи иқтисодӣ ба рушди иҷтимоию иқтисодии 
минтақаҳои ҷумҳурӣ таҳлили муқоисавии баъзе нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, ки ҳолати 
рушдро дар сатҳи минтақавӣ нишон медиҳанд, гузаронидан лозим аст. Яке аз ин гуна 
нишондиҳандаҳо, маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ (МММ) мебошад, ки ҳамчун нишондиҳандаи 
ниҳоии миқдории минтақаҳо баромад менамояд.  

Бояд қайд намуд, ки модернизатсияи иқтисодӣ дар сатҳи иқтисоди миллӣ нисбат ба 
иқтисодиёти минтақавӣ доимо суръати баланд ва зудамалишавандаро доро мебошад. Чунки дар 
сатҳи болоӣ гурӯҳи бахшҳо, соҳаҳо ва намудҳои фаъолияти иқтисодӣ зиёданд ва барномаҳои 
тарҳрезишаванда низ дар муҳлатҳои муқарраргардида амалӣ карда мешаванд. Аз ин ҷо хулоса 
бармеояд, ки сатҳи модернизатсияи иқтисодии минтақавӣ ҳамавақт аз сатҳи иқтисоди миллӣ 
пасттар буда, модернизатсияи иқтисодии як минтақаро барои арзёбии вазъи иқтисодии минтақаи 
дигар амалӣ намудан душвор аст. Инчунин, модернизатсияи иқтисодиёти минтақа на ин ки бо 
сатҳи иқтисоди миллӣ, балки бо сатҳи рушди иқтисодии минтақаи дигар муқоиса карда мешавад. 
Маълум аст, ки ҳаҷми номиналӣ ва реалии маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ аз маҷмӯи маҳсулоти 
дохилӣ ҳама вақт дар ҳаҷми муайян камтар ба назар мерасад.  

Таҳлили вазъи муосири рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҳисоби афзоиши маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ (МММ) нишон медиҳад, ки дар ҳолати динамикӣ 
рушди иқтисодӣ дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ мушоҳида карда мешавад (ҷадв.1).  

Ҷадвали 1 
Сохтори МММ аз рӯйи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар солҳои 2011-2018 (бо %) [4] 

 

 
Душанбе Суғд Хатлон ВМКБ НТҶ 

2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 

МММ – ҳамагӣ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Аз он:            
1. Кишоварзӣ 0,0 0,0 31,5 21,1 43,2 40,1 57,0 35,4 49,0 20,7 

2. Саноат 8,4 7,7 16,3 26,4 17,8 19,0 7,9 7,4 13,0 8,1 
3. Сохтмон 9,7 16,1 5,8 7,8 2,1 9,4 13,7 25,0 13,5 23,4 

4. Тиҷорат 13,6 16,1 21,0 22,1 16,0 13,4 10,2 7,0 17,9 15,4 

5. Нақлиёт ва алоқа 35,8 31,0 10,4 10,2 7,1 7,5 2,7 5,2 11,2 8,8 
6. Идоракунии давлатӣ ва 
таъминоти иҷтимоӣ 

9,3 8,0 0,6 0,3 0,5 0,2 0,3 1,8 1,1 0,5 

7. Маориф  7,7 5,0 4,2 4,2 3,9 4,0 3,3 9,2 4,5 8,6 

8. Тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоӣ 

4,0 1,0 2,1 2,2 1,9 1,9 1,5 5,4 1,4 3,4 

9. Дигар соҳаҳо  11,4 15,1 8,0 12,5 3,7 10,6 3,2 20,0 10,7 12,4 
 

Аз рақамҳои ҷадвали 1 маълум мегардад, ки ҳиссаи соҳаҳои иқтисоди миллӣ дар афзоиши 
МММ дар марҳалаи динамикӣ тағйир ёфтааст. Тағйироти сохтории соҳаҳои иқтисоди миллӣ аз 
он шаҳодат медиҳанд, ки тӯли солҳои охир афзоиши МММ бештар аз ҳисоби соҳаҳои 
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ғайриистеҳсолӣ ба вуқуъ пайваста истодааст. Дар ҳамаи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҳама бештар ҳиссаи сохтмон ба назар мерасад, ки ба ҳисоби миёна 2,1 маротибаро ташкил 
медиҳад. Маълум аст, ки дар баъзе соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва минтақаҳои алоҳида, масалан, дар 
вилояти Хатлон, ҳиссаи кишоварзӣ ба андозае кам гардидааст, ки афзоиши ҳиссаи сохтмон ва 
дигар соҳаҳо аз ин нишондиҳанда вобастагӣ надоранд. Ин гуна камшавии нишондиҳандаҳои 
соҳаҳои алоҳида, аз як тараф, аз ҳисоби афзоиши миқдорӣ бошад, аз тарафи дигар, аз ҳисоби 
нишондиҳандаҳои пулӣ, баръакс, зиёд аст. Чунки ҳаҷми маҳсулоти тавлидгардида нисбат ба соли 
базавӣ бо дарназардошти қобилияти харидории пули бадастомада зиёд аст, ки ин гуна 
қонуниятро аз консепсияи муваққатии арзиши воситаҳои пулӣ метавон мушоҳида намуд. 
Афзоиши начандон калони нишондиҳандаҳои соҳаи саноат аз он гувоҳӣ медиҳад, ки тавлиди 
молу маҳсулоти саноатӣ нисбат ба дигар соҳаҳои иқтисоди миллӣ суст ба роҳ монда шудааст 
(истисно вилояти Суғд – 1,6 маротиба). Дар маҷмӯъ, таҳлил нишон медиҳад, ки таъсири 
модернизатсияи иқтисодӣ ҳангоми тавлиди молу маҳсулоти соҳавӣ суст ба назар мерасад. Дар 
баробари ин, тамоюлҳои мусбати рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои кишвар, ки аз ҳисоби 
соҳаҳои хизматрасонӣ ба назар мерасанд, имкон медиҳанд, ки таъсири мусбати модернизатсияи 
иқтисодиро ба ҳаёти иҷтимоии аҳолии деҳот ва самараи синергетикии онро ба соҳаҳои бахши 
воқеӣ мушоҳида намоем.  

Таҳлили сохтори МММ-и минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки 
баробарии минтақаҳо айни замон аз ҳисоби модернизатсияи иқтисодӣ дар ҳолати номувозинатӣ 
қарор дорад ва минтақаҳо дар марҳалаҳои гуногуни модернизатсия, чӣ аз ҳисоби модернизатсияи 
технологӣ, яъне таъмин будан бо технологияҳои коркард ва суръат бахшидани ҷараёни тавлиди 
молу маҳсулот ва чӣ аз ҳисоби модернизатсияи иқтисодӣ, яъне минимизатсияи хароҷоти ҷорӣ ва 
ҳадиақалгардонии фоидаи бадастомада қарор доранд. Аз ин ҷо бармеояд, ки ҳадафҳое, ки бояд 
аз ҳисоби модернизатсияи иқтисодӣ амалӣ карда шаванд, ба таври зарурӣ роҳи ҳалли худро 
наёфта истодаанд. Ба ҳамагон маълум аст, ки модернизатсияи иқтисодӣ дар сатҳи иқтисоди 
миллӣ, пеш аз ҳама, бояд ба дарёфти ҳолати мувозинатӣ ва баробарии минтақаҳо равона 
гардонида шавад. Чунки ҳангоми дар минтақаи алоҳидаи кишвар модернизатсияи иқтисодӣ дар 
шакли зарурӣ, яъне мувофиқ ба талаботи байналмилалӣ ва стандартӣ ба роҳ мондани истеҳсоли 
маҳсулот равона гардад ва дар минтақаи дигар бошад, истеҳсоли маҳсулоти тавлидгардида дар 
шакли зарурӣ ба роҳ монда нашавад, пас дар натиҷа минтақаи охирин дар шакли автоматикӣ 
рушди иҷтимоӣ ва иқтисодиро ба даст оварда наметавонад. Дар ин радиф метавон гуфт, ки яке 
аз сабабҳои нобаробарии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз ба ҳамин сабаб асос меёбад.  

Чи гунае ки баъзе олимони иқтисоддон, чунончи Аганбегян А.Г. қайд менамоянд, 
модернизатсияи иқтисодӣ бояд ҷараёни истеҳсоли маҳсулоти тавлидшавандаро, ки дар бахши 
воқеии иқтисодиёт амалӣ карда мешавад, сохтори фазоии худро дошта бошад ва он ба хотири 
рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо равона карда шавад [9, с. 319].  

Дар шароити иқтисодиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтори фазоии иқтисодиёти 
миллӣ маҳз барои баробарии минтақаҳо равона гардидааст.  

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои ҷумҳурӣ аз 
шароитҳои фароҳамоварда, ки дар он дараҷаи мувозинати маҳсулоти истеҳсолшаванда нигоҳ 
дошта мешавад ва таъсири мусбати модернизатсияи иқтисодӣ метавонад суръати рушди 
иқтисодиро афзун гардонад.      
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ТАЪСИРИ МОДЕРНИЗАТСИЯИ ИҚТИСОДӢ БА РУШДИ ИҶТИМОИЮ  
ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА 

 

Дар мақола таъсири модернизатсияи иқтисодӣ ба рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа ва шароит 
фароҳам овардан барои истифодаи самараноки имкониятҳои иқтисодии мавҷуда мавриди таҳқиқ қарор 
гирифтааст. Таъкид мешавад, ки таъсири модернизатсияи иқтисодӣ ба рушди иҷтимоию иқтисодии 
минтақа нисбат ба сатҳи иқтисоди миллӣ бештар аст ва бинобар ин сабаб, барои баробарӣ ва мувозинати 
минтақаҳои алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳияи барномаҳои махсуси соҳавӣ ва минтақавӣ зарур ва 
саривақтӣ мебошад. Дар баробари ин, таҳқиқ гардидааст, ки ҳангоми муайяннамоии таъсири 
модернизатсияи иқтисодӣ ба вазъи иқтисодии минтақа муаммоҳои рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа, 
тамоюлҳои манфии он ва омилҳои таъсиррасон аз ҳисоби чорабиниҳои давлатӣ, ки дар барномаҳои 
давлатии рушди иқтисодӣ, аз ҷумла, дар доираи Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ва аз 
ҳисоби модернизатсияи иқтисодӣ ҳамчун фишанги иқтисодӣ бартараф карда шаванд.    
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

 

В статье исследуется влияние экономической модернизации на социально-экономическое развитие 
региона и создание благоприятных условий для эффективного использования экономических 
возможностей. В статье определяется, что влияние экономической модернизации на социально-
экономическое развитие региона по сравнению с национальным уровнем относительно высокая и в этой 
связи развитие и сбалансированность отдельных регионов Республики Таджикистан необходимо 
разработка отраслевых и региональных программ считается необходимым и своевременным. Наряду с 
этим, исследуются проблемы социально-экономического развития региона, отрицательные тенденции 
развития и воздействующие факторы, которых можно устранить с помощью предпринятых 
государственных мер, которые отмечаются в государственных программах развития экономики, в 
частности, в рамках Национальной стратегии развития на период до 2030 года и за счёт экономической 
модернизации как экономического механизма.       
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The article examines the impact of economic modernization on the socio-economic development of the 
region and the creation of favorable conditions for the effective use of economic opportunities. The article 
determines that the impact of economic modernization on the socio-economic development of the region in 
comparison with the national level is relatively high and, in this regard, the development and balance of individual 
regions of the Republic of Tajikistan is necessary. The development of sectoral and regional programs is 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ К ДАННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ 
 

Кодиров А.С., Ализода У.А. 

Центр инновационного развития науки и новых технологий НАНТ 
 

Вопросам продовольственной безопасности уделяется особое внимание в Рамочной 

конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН), которая призывает к сокращению 

концентраций парниковых газов в атмосфере. Это необходимо выполнить в достаточно короткие 

сроки, чтобы позволить экосистемам естественным образом приспособиться к изменению 

климата. 

Сельское хозяйство, которое является одним из значительных источников выбросов 

парниковых газов, играет важную роль в предотвращении последствий, происходящих 

вследствие изменения климата [1].  

Сельское хозяйство в значительной степени зависит от состояния климата. С повышением 

температуры и углекислого газа (CO2) могут увеличиться отдельные виды урожайности в 

некоторых местах, но чтобы использовать эти преимущества необходимо соблюдать уровень 

питательных веществ, влажности почвы, наличия воды и другие условия. 

Изменения частоты и интенсивности засух и наводнений может создать определённые 

проблемы для фермеров и землевладельцев, поставить под угрозу безопасность пищевых 

продуктов. 

Изменение климата, весьма вероятно, влияет на продовольственную безопасность на 

глобальном, региональном и местном уровне. Оно может привести к нарушению доступа к 

продуктам питания, а также влияет на качество продуктов питания.  

Следует отметить, что повышение температуры, изменение количества осадков, 

экстремальные погодные явления, а также сокращение количества воды может привести к 

снижению урожайности. Другие стрессовые факторы, например, такие как рост населения также 

воздействует на изменение климата и продовольственную безопасность. В развивающихся 

странах варианты адаптации к изменению климата практически более ограничены, чем в других 

промышленно развитых странах. 

Все климатические нарушения оказывают влияние на урожайность сельского хозяйства и 

их цену на международных и региональных уровнях, также могут оказывать значительное 

воздействие не только на безопасность и качество, но и на доступ к продовольствию. 

Ряд ученых предполагает, что средняя температура по всей территории Таджикистана 

будет расти в ближайшие десятилетия. 

Если анализировать изменения климата по масштабам, необходимо отметить, что 

Таджикистан небольшая горная страна, в связи с этим изменение климата оказывает сильное 

влияние на урожайность сельского хозяйства. 

Таким образом, расширяя северные области, они могут выращивать основные 

продовольственные сельскохозяйственные культуры. Российские ученые также считают, что 

последние 10-15 лет оказались самыми тёплыми и влажными в России. Повторяемость летних 

засух на европейской территории России заметно возросла за последнее десятилетие прошлого 

века. 

Также изменились зимние условия: повышение температуры воздуха зимой, уменьшение 

зимних осадков и частые оттепели повлекли за собой уменьшение снежного покрова. 

Повсеместно повысилась повторяемость аномально теплых зим [2]. 

В экономике Таджикистана сельскохозяйственное производство в большей степени 

зависит от состояния изменения климата. Многие климатические отчеты и прогнозы 

показывают, что изменение климатических условий будет связано с изменением частоты 

неблагоприятных для сельского хозяйства явлений. 

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, площадь 

сельскохозяйственных угодий в 2015 году составила 3611907 гектаров, из них орошаемые – 

593864 га (рис. 1).  
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Рис. 1. Площадь сельскохозяйственных угодий [3]. 

 

Влияние антропогенного выброса СО2 исследуется в теории парниковых газов. Эта теория 

была впервые предложена шведским ученым Сванте Аррениусом в 1896 году на основе 

исследовательских работ. Почти все ученые пришли к такому выводу, что, если увеличивается 

количество парниковых газов в атмосфере, произойдет потепление климата Земли [4]. Из 211 

стран мира Таджикистан по удельным выбросам СО2 на человека находится на 159 месте, а среди 

стран Центральной Азии доля Таджикистана в общих выбросах составляет всего 2-3% и является 

наименьшей, что объясняется значительным использованием гидроэнергетики, относительно 

небольшим количеством транспорта, реструктуризацией промышленности и сельского 

хозяйства (рис. 2) [5]. Естественно, возникает вопрос: тогда почему климат Таджикистана 

меняется? Это и есть влияние глобального потепления, которое повышается год за годом (рис. 

3). 
 

 
 

Рис. 2. Удельные выбросы СО2 в странах Центральной Азии (тонн на человека).  
 

 
 

Рис. 3. Средние температуры поверхности Земли [6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-4
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В Таджикистане высокая температура вызывает отступания ледников, уменьшение 

количества осадков, выпадающих в зимний период и сохраняющихся в виде снежного покрова. 

Это влияет на гидрологический режим и повышение числа зимних паводков в регионах. В 

последние годы отмечается повышение притока воды за счет таяния ледников. Долгосрочные 

прогнозы обеспеченности водой в летний период являются неутешительными [7]. 

Почти 70% населения заняты в сельском хозяйстве (чувствуется высокая зависимость 

населения от природных ресурсов), 2/3 сельскохозяйственного производства зависит от 

орошения (55% территорий, засеянных злаками, также зависят от осадков в вегетационном 

периоде), нехватка продовольствия, ежегодные потери, связанне с климатическими явлениями 

составляют 1/3 всех потерь. Все это свидетельствует о важности принятия адаптационных мер в 

сельском хозяйстве [8]. 

Адаптация к климатическим изменениям предусматривает улучшение качества 

технологического потенциала сельского хозяйства, что позволит компенсировать сокращение 

водных и земельных ресурсов за счет увеличения конечного выхода продукции. Такой подход к 

сокращению сельскохозяйственных потерь не только экономически, но и экологически 

необходим. 

Например, для России классическим примером высокой эколого-экономической 

эффективности стала существующая более ста лет агролесомелиоративная система Каменной 

степи в Воронежской области. Здесь сформирована система лесополос, которая наглядно 

демонстрирует свои преимущества. Так, средний урожай в Каменной степи почти на четверть 

выше, чем по региону. В условиях изменения климата особенно важна устойчивость и 

стабильность сельского хозяйства Каменной степи, меньшие годовые колебания урожайности 

при неблагоприятных погодных условиях и засухах. Здесь минимальная урожайность составляет 

17 ц/га, тогда как по Центральному Черноземью существенно меньше – 9,8 ц/га [9]. 

В настоящее время, изза отсутствия противофильтрационных одежд на проводящей и 

распределительной сети, применения примитивного бороздового полива и бесхозяйственности 

водопользователей в среднем по республике коэффициент использования воды составляет 0,42; 

58% забираемой из источника орошения теряется на каналах и на поливных участках. 

Вместе с тем, несмотря на сильную пораженность эрозией части пахотных земель, 

значительно снижается их естественное плодородие, продолжается ведение полевых работ на 

этих землях, зачастую на основе устаревших, почворазрушающих технологий. 

Практика применения бороздкового полива показывает, что сброс оросительной воды при 

этом составляет 20-30% и происходит большая ирригационная эрозия почвы (50-150 т/га за 

вегетационный период). Из-за этого происходит просадочная деформация полей, засоление и 

заболачивание нижерасположенных земель и другие нежелательные явления. 

Из-за слабой механизации и несовершенства технологии полива производительность труда 

поливальщика низкая (20-30га за сезон) и качество полива (коэффициент равномерного 

увлажнения - 0,6) тоже очень низкое. 

Только соблюдая оптимальные режимы орошения с соответствующими им поливными 

нормами, оптимальной технологической схемы, возможно повышение эффективности 

использования оросительной воды. 

Внедрение новой прогрессивной техники и технологии орошения обеспечивают 

получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. 

Наши исследования показали, что при зигзагообразном орошении кукурузы и картофеля 

экономия оросительной воды достигает до 67%. 

Таблица 1 

Новые технологии орошения 
 

№ Виды полива 

Традиционное Зигзагообразное 

Периоды полива  

I II III IV I II III IV 

1.  Время, час 46,4 53,3 44,8 56,4 47,0 54,3 44,3 52,6 

2.  Орошения, м3/га 730 705 810 800 830 810 815 808 

3.  Количество сбросных вод, % 450 396 540 376 82 61 91 61 
 

Величина оросительной нормы (In) нами определено по уравнению: 

In = Q+P-(T+S)-E-A                                                        (1) 
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где: 

Q – объем воды, поданный за период вегетации;  

P – количество осадков, поступающее в течение вегетации в активный слой почвы (АСП); 

T – транспирация растениями (водопотребление); 

S – запас влаги в АСП; 

E – испарение в период вегетации; 

A – количество сбросных вод. 

Особое место в рациональном водопользовании в орошаемом земледелии занимают 

проблемы непроизводительных потерь внутрихозяйственных и хозяйственных каналов. 

Следовательно, мероприятие, направленное на повышение КПД системы в комплексе 

проблем рационального использования оросительной воды имеет первостепенное значение. 

Таким образом, внедрение водосберегающих технологий и технических средств орошения 

является важным условием водосбережения и предотвращения природных явлений, связанных с 

водой.  
Проблема воздействия климата на сельское хозяйство Таджикистана является 

чрезвычайно сложной и малоизученной. В связи с очевидностью наступления климатических 
изменений необходима дальнейшая разработка прогнозов, подготовка специальных 
мероприятий по адаптации аграрного сектора страны к новым природным условиям. Сейчас этой 
проблеме не уделяется должное внимание, не учитываются сложившиеся негативные 
экологические и социальные тенденции в сельской местности, наложение которых на тенденцию 
климатических изменений может ухудшить общую сельскохозяйственную ситуацию в 
ближайшие десятилетия. Эффективным адаптивным мероприятием является 
агролесомелиорация, широкая посадка лесных полос на сельскохозяйственных территориях, 
особенно подверженных колебаниям климата, повышенной засушливости и частым засухам. 

К адекватным мерам по адаптации сельского хозяйства Таджикистана изменения климата 
относятся: 

- меры по борьбе с засухой; 
- борьба с эрозией почв; 
- почвозащитные технологии, минимизация техногенного воздействия на почвы; 
- новые технологические способы в ирригации, направленные на сокращение забора 

пресной воды из источников; 
- оптимальные севообороты; 
- агролесомелиорация; 
- широкое применение органических удобрений; 
- селекция новых засухоустойчивых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур; 
- проведение специальных обучающих и образовательных программ для сельских 

работников. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ 
 

Толибов Д.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ унсури муҳимми низоми (системаи) идоракунии иқтисодиёт ва 
ҳар як субъекти хоҷагидорӣ маҳсуб мегарданд. Дар ин робита, бояд қайд кард, ки то соли 1990 
дар илми иқтисодиёт ба ҷойи мафҳуми «сармоя» истилоҳи «маблағгузории асосӣ» истифода 
бурда мешуд, ки таҳти ин мафҳум маҷмӯи хароҷоти барои такрористеҳсоли маблағҳои асосӣ ва 
хароҷотӣ барои таъмири онҳо сарфшуда дар назар дошта мешуд. Худи истилоҳи сармоя аз 
калимаи лотинии - «invest – гузоштан» ба вуҷуд омадааст. Дар шароити ҳозира дар илми 
иқтисодӣ муносибате маълум аст, ки мувофиқи он сармоя дар ҷараёни рушд ба туфайли чунин 
занҷир: захира (арзишҳо) – маблағгузорӣ (хароҷот) - гирифтани фоида (самара) маънидод карда 
мешавад. Ба андешаи Нешитой А.С. сармоя ҳамчун шарти муҳимми фаъолият мафҳум ва 
моҳияти васеъ дошта, дар назария ва амалия ҷонибдорони зиёди худро пайдо намудааст. Ба 
гардиш мафҳуми «сармоя»-ро ба калимаи лотинии «investire» шабеҳ медонанд, ки маънои ба 
муҳлати дароз гузоштани сармояро ба ягон объект, барномаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, лоиҳаҳо 
дар ҷумҳурии худ ё берун аз он бо мақсади гирифтани фоида ва манфиати иҷтимоиро ифода 
мекунад [2, с. 13].  

 Сармоя, ин ҳама намудҳои арзишҳои моддӣ ва зеҳнӣ, ки аз тарафи маблағгузорони 
хориҷию дохилӣ дар истеҳсоли мол, иҷроиши кор ва расонидани хизмат гузошта мешавад ва дар 
натиҷа фоидаро ба даст меоранд ё ба манфиати иҷтимоӣ ноил мешаванд. 

Авраменко С. бошад қайд намудааст, ки имрӯзҳо дар баробари рушди муносибатҳои 
амалии истеҳсолоту хизматрасониҳо назария ё консепсияҳои илмии бахшҳои гуногун низ бо 
маром рушд мекунанд. Бо мавқеъгирӣ ба ин нуқтаи назар баъзан сарчашмаҳои иттилоотӣ дар 
доираи фаъолияти соҳибкорӣ, инвеститсия (сармоягузорӣ) гуфта ҳамаи намудҳои арзишҳои 
молиявӣ, амволӣ ва зеҳниеро ифода менамояд, ки ба хотири ба даст овардани фоида (даромад) ё 
дигар намуди самараи судбахш сафарбар карда мешавад [1, с. 68]. 
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Ба андешаи муҳаққиқони ватанӣ Бақоев Ш.С., Саидмуродов Ш.М. лоиҳаи сармоягузории 
минтақавӣ метавонад ҳамчун системаи муносибатҳои байни субъектҳои мустақили иқтисодӣ ва 
мақомоти минтақавӣ дар бораи истифодаи захираҳои гуногуни сармоягузорӣ дар минтақа ва дар 
шакли таъсири иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологӣ баррасӣ карда шавад [3, с. 213]. 

Ба андешаи мо, лоиҳаи сармоягузорӣ ин маҷмӯи мақсадҳо ва ҳаракатҳои амалии вобаста 
ба иҷро намудани маблағҳои сармоягузорӣ, оид ба таъмин намудани натиҷаҳои муайяну 
мушаххаси молиявию иқтисодӣ, истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ мебошад. 

Лоиҳаҳои сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳое, ки дар заминаи 
созишномаҳои қарзӣ (грантӣ) оид ба маблағгузории (амалисозӣ)-и онҳо байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон) ва давлатҳои хориҷӣ (ҳукуматҳои давлатҳои 
хориҷӣ), ташкилотҳои ватанӣ, хориҷӣ ва байналмилалии молиявӣ пешбинӣ гардида, аз ҷониби 
мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сармоягузорӣ ба феҳристи лоиҳаҳои сармоягузорӣ 
(имтиёзнок) ворид карда шудаанд. Ба феҳристи мазкур, инчунин лоиҳаҳо оид ба сохтмони 
иншооти иҷтимоӣ, ки аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба мақомоти дахлдори давлатӣ ройгон 
дода мешаванд, ворид мегарданд. Тартиби пешбурди феҳристи лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо 
пешниҳоди мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сармоягузорӣ дар мувофиқа бо мақоми 
ваколатдори давлатӣ дар соҳаи молия ва мақоми ваколатдори давлатӣ аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад [4, с. 12]. 

Вобаста ба гуфтаҳои боло мо самтҳои сармоягузориҳо ва мақсадҳои амалигардонии 
лоиҳаҳои сармоягузориро ба лоиҳаҳои истеҳсолӣ, илмию техникӣ, тиҷоратӣ, молиявӣ, экологӣ, 
иҷтимоию иқтисодӣ гурӯҳбандӣ намудем. 

Ҳангоми иҷрокунии чунин шакли лоиҳаҳои минтақавии сармоягузории ҳақиқӣ, ба 
монанди харидорӣ намудани маҷмӯи яклухти амволӣ минтақавӣ, сохтмони нав, таъмир ва 
мукаммалгардонии ҳаҷми васеи корхона, талабот ба тайёрии лоиҳаи сармоягузорӣ асосан зиёд 
мешавад. Ин ба он алоқаманд аст, ки дар шароити муосири иқтисодӣ корхона наметавонад рушди 
стратегии худро аз ҳисоби захираҳои молиявии дохилӣ таъмин намояд ва бо мақсади 
сармоягузорӣ ҳаҷми калони маблағҳоро аз ҳисоби сарчашмаҳои берунаи маблағгузорӣ ҷалб 
месозад. Дар ин ҳолат, дилхоҳ сармоягузор ё қарздиҳанда бояд оид ба консепсияи стратегии 
лоиҳа; андозаи он; нишондиҳандаҳои муҳимми маркетингӣ, иқтисодӣ ва молиявии самаранокии 
он; ҳаҷми зарурии хароҷоти сармоягузорӣ ва муҳлати баргардониии он ва дигар хусусиятҳои он 
маълумоти аниқ дошта бошад. Лоиҳаҳои сармоягузории ҳақиқии коркардашуда аввалан ба 
молик ва менеҷери корхона ва баъдан ба сармоягузорони беруна имконият медиҳад, ки 
ҳаматарафа мувофиқи мақсад будани баамалбарорӣ ва самаранокии чашмдошти онро (лоиҳаро) 
баҳо диҳанд. 

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ нақша ё барномаи амалигардонии сармоягузориҳоро дар бар 
мегирад.  Ин маҷмӯи чорабиниҳои ба ҳам алоқаманд мебошад, ки барои ноилшавӣ ба мақсадҳои 
сармоягузорӣ дар шароити маҳдудияти захираҳои молиявӣ, захираҳои вақт ва дигар захираҳо 
равонашуда мебошад [5, с. 321]. Мундариҷаи лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ метавонанд 
ниҳоят фаъолиятҳои гуногуни сармоягузорӣ, чунончи аз нақшаи сохтмони корхонаи нав сар 
карда то барномаи харидорӣ намудани патентҳои ихтироот, литсензия (иҷозатномаҳо), амволи 
ғайриманқул ва ғайраро дар бар мегиранд. Аммо, амалия сармоягузории мустақимро ба соҳаи 
анъанавии татбиқи дизайни сармоягузорӣ табдил додааст ва ин асосан ба ташкили соҳаҳои нав 
алоқаманд аст. 
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Стратегияи умумии рушди иқтисодӣ дар санадҳои мухталифи давлатӣ ба таври дақиқ 
ифода гардидааст, ки дар байни онҳо стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ мавқеи асосӣ 
дорад. Стратегияи сектор дар таҳрири дуюми ҳуҷҷат таҳти унвони «Тадбирҳои сиёсат ва 
стратегияи соҳавӣ» ифода ёфтааст. Ин стратегияи секторҳо дар асоси ҳуҷҷатҳои гуногуни аз 
вазорату идораҳои даҳлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон воридгардида ва дар ҷараёни вохӯриҳои 
гузаронидашуда таҳия шудаанд. 

Дар ҷараёни интихоб ба сифати лоиҳаҳои пешниҳодшуда диққат дода мешавад. Вале бояд 
қайд кард, ки бисёр лоиҳаҳои пешниҳодшуда мувофиқи тартиботи муқарраргашта мураттаб 
нашудаанд. Аз ин лиҳоз, нисбат ба сметаҳои хараҷоти пешниҳодшуда саволҳо пайдо мешаванд. 

Ҳар як лоиҳаи сармоягузорӣ бояд аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок карда шавад. Ин дар асоси 
сохтори муайян таҳия шуда, барои самарабахш амалӣ гардидани он мусоидат менамояд. Дар 
сурати мавҷуд набудани асоснокӣ тавсия дода мешавад, ки асосноккунии техникию иқтисодӣ 
амалӣ гардонда шавад.  

Самаранокии иҷрошавӣ дар давраи гузаронидани асосноккунии техникию иқтисодии 
лоиҳаҳо аз нав дида баромада мешавад. 

Лоиҳаҳои инвеститсионӣ бояд бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи 
муҳити зист ва стандартҳои экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон» мутобиқ гардонида шаванд. 

Вобаста аз намудҳои лоиҳаҳои сармоягузорӣ талабот нисбат ба коркарди онҳо низ фарқ 
мекунанд. 

Барои лоиҳаҳои сармоягузории минтақавии хурд, ки аз тарафи корхона аз ҳисоби 
сарчашмаҳои дохилӣ маблағгузорӣ мешаванд, асосноккунии онҳо аз рӯйи доираи қисматҳо ва 
нишондиҳандаҳои маҳдуд иҷро карда мешавад. Чунин далел метавонад танҳо мақсади 
иҷрокунии лоиҳаи сармоягузорӣ, қисматҳои асосии он, ҳаҷми маблағҳои молиявии зарурӣ, 
нишондиҳандаҳои самаранокии сармоягузориҳои иҷрошаванда, инчунин нақшаи (нақшаи 
тақвимӣ)-и баамалбароррии лоиҳаи сармоягузориро дар бар гирад. 

Барои лоиҳаҳои сармоягузории минтақавии миёна ва калон, ки маблағгузории онҳо аз 
ҳисоби сарчашмаҳои беруна пешбинӣ шудааст, асосноккунӣ дар ҳаҷми пурра мутобиқи 
стандартҳои миллӣ ва байналхалқӣ зарур аст [6, с. 275]. Чунин асосноккунии лоиҳаҳои 
сармоягузории минтақавӣ дар асоси сохтори муайян сохта мешаванд, ки дар аксарияти давлатҳои 
бо иқтисоди бозории тараққикарда хусусияти ба як шакл даровардашуда (якхела) доранд. 

 Ҳамин тариқ, амалӣ гардонидани лоиҳаҳои сармоягузории ба барпо кардани корхонаҳои 
нав, васеъ намудан, аз нав сохтан, аз нав ҷиҳозонидани техникии корхонаҳо ва ё истеҳсолоти 
амалкардаистода алоқаманд буда, иҷро намудани як қатор чораҳо оид ба харидан, иҷора 
гирифтан, барои сохтмон ҷудо намудан ва тайёр кардани қитъаҳои замин, гузаронидани 
ҷустуҷӯҳои муҳандисӣ ва корҳои омодасозию васлкунӣ, кор кардани ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ барои 
сохтмон ва ё азнавсозии биноҳо ва бунёдҳо, харидани таҷҳизоти технологӣ, бо кадрҳои зарурӣ, 
ашё, сохтаҳои эҳтиётӣ таъмин намудани корхона (истеҳсолот)-и (азнавҷиҳозонидашуда ва ё 
соҳаи истеҳсолоташ навкардашуда) барпо кардашаванда, ташкили фурӯши маҳсулоти барои 
истеҳсол кардан пешбинишударо талаб мекунад. Дар робитаи дутарафа бо таъминоти ташкилию 

техникӣ амалӣ гардонидани лоиҳа иҷро намудани чораҳои номбурда раванди сармоягузорӣ 
мебошад. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ 
 

Муаллиф дар ин мақола асосҳои назариявии лоиҳаҳои сармоягузориро мавриди таҳқиқу баррасӣ 
қарор додааст. Қайд шудааст, ки лоиҳаи сармоягузорӣ ин маҷмӯи мақсадҳо ва ҳаракатҳои амалии вобаста 
ба иҷро намудани маблағҳои сармоягузорӣ, оид ба таъмин намудани натиҷаҳои муайяну мушаххаси 
молиявию иқтисодӣ, истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ мебошад. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Автор в своей статье исследует теоретические основы инвестиционных проектов. Отмечается, что 
инвестиционный проект - это совокупность целей и практических действий по реализации 
инвестиционных фондов для обеспечения определенных финансовых, экономических, производственных 
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF INVESTMENT PROJETS 
 

In their article, the authors explore the theoretical foundations of investment projects. It was noted that an 
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KEYWORDS: economics, investment, investment projects, production, finance, social, regional. 
INFORMATION ABOUT THE AUTOR: Tolibov Dodarbek Abdulfaizovich PhD student of the 

department of management of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 901-07-01-02. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО РИСКА В 

БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Ташпулатов Ш.З., Каримов Ш.М. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Умение разумно рисковать является одним из важнейших элементов культуры 

предпринимательства в целом, а в банковском секторе   считается конструктивным приоритетом 

деятельности. 

В рыночных отношениях каждый из его участников принимает некие правила участия в 

процессе и в определенной степени зависит от поведения партнеров. Одним из таких правил 

можно считать готовность принять на себя риск и учитывать возможность его реализации в своей 

деятельности.  

В условиях финансового кризиса проблема профессионального управления банковскими 

рисками, оперативный учет факторов риска приобретают первостепенное значение для 

участников финансового рынка, а особенно для коммерческих банков.  

За последнее время существенно изменилась ситуация на финансовых рынках. Это связано 

с продолжающимся падением производства и сокращением инвестиций в реальный сектор 

экономики на фоне увеличивающегося роста общего объема неплатежей. 

В современных условиях перехода к форме цифровой экономике банковская деятельность 

опирается на эффективность пути решения предотвращения различных банковских рисков. По 

существу, риски являются нежелательной, но неизбежной частью современной банковской 

деятельности. Одним из важных изучаемых видов риска является – валютный риск.           

Валютный риск - опасность валютных (курсовых) потерь, связанных с изменением курсов 

иностранных валют по отношению к национальной валюте. Этот вид риска, вызванный 

неустойчивостью валют, особенно проявился в западной экономике в 70-80 гг., особенно при 

переходе к плавающим валютным курсам. Валютный риск особенно высок у тех банков, которые 

стремятся получить спекулятивный доход, образующийся из-за несовпадения курсов одних и тех 

же валют на различных валютных рынках или, различая курса валюты в разные моменты 

времени. Валютный риск можно подразделить на курсовой риск и инфляционный риск.   

Как отмечено валютный риск – это риск неустойчивости, который может привести к 

потерям при неблагоприятных для банка изменениях валютных курсов в течение периода, когда 

он имеет открытую позицию (балансовую или не балансовую) в той или иной иностранной 
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валюте, с немедленной оплатой или по срочным сделкам. В последние годы рыночная среда со 

свободно плавающими валютными курсами стала нормой во всем мире, что создало 

возможности для спекулятивных операций и повысило валютный риск. Ослабление валютного 

контроля и либерализация международного движения капиталов способствовали значительному 

росту международных финансовых рынков. Объем и темпы роста мировых валютных операций 

значительно превышают рост международной торговли и потоков капитала, что приводит к 

большей неустойчивости валютных курсов и, следовательно, к большему валютному риску [1, с. 

48]. 

Валютный риск возникает из-за расхождений стоимости активов и пассивов, 

номинированных в иностранной валюте, или из-за несоответствия между иностранной 

дебиторской и кредиторской задолженностью, выраженной в национальной валюте. Такие 

несоответствия могут иметь место в отношении, как основной суммы, так и причитающихся 

процентов. Валютный риск имеет спекулятивный характер и может вести к прибыли или убытку 

в зависимости от направления движения валютного курса и от того, имеет банк длинную или 

короткую нетто-позицию в иностранной валюте. Например, в случае длинной нетто-позиции в 

иностранной валюте обесценение национальной валюты даст банку чистый выигрыш, а 

повышение курса приведет к потере. При короткой нетто-позиции изменения валютного курса 

дадут обратный эффект. 

В принципе колебания стоимости национальной валюты, создающие валютный риск, 

проистекают из изменений иностранных и внутренних процентных ставок, которые, в свою 

очередь, вызываются различиями в инфляции. Подобные колебания, как правило, обусловлены 

макроэкономическими факторами и проявляются в течение относительно продолжительного 

периода времени, хотя реакция валютного рынка часто способствует ускорению проявления 

тенденции. На стоимость национальной валюты страны влияют и такие макроэкономические 

параметры, как объем и направления внешней торговли и капитала. Причиной колебаний валюты 

могут быть также краткосрочные факторы, например, ожидаемые или непредвиденные 

политические события, изменения ожиданий участников рынка или валютные операции 

спекулятивного характера. Все эти факторы могут воздействовать на валютный спрос и 

предложение и, таким образом, на ежедневную динамику рыночных валютных курсов. С 

практической точки зрения валютный риск делиться на следующие виды: 

Операционный валютный риск, или влияние изменений валютного курса на иностранную 

дебиторскую и кредиторскую задолженность, т.е. на разницу между ценой ее получения или 

оплаты и ценой, по которой она учитывается в местной валюте в финансовой отчетности банка 

или корпорации. 

Экономический (деловой) риск, означающий, что изменения валютного курса влияют на 

положение страны в долгосрочном плане или на конкурентные позиции компании. Например, 

обесценение местной валюты может вызвать падение импорта и рост экспорта. 

Риск ревальвации или трансляционной валютный риск, который возникает, когда 

валютные позиции банка переоцениваются в национальную валюту или, когда материнская 

компания проводит периодическую консолидацию финансовой отчетности. 

Существуют и другие виды рисков, связанных с международными валютными 

операциями, которым подвержены банки, ведущие такие операции. Один из них – это форма 

кредитного риска, связанная с дефолтом встречной стороны по валютному контракту. В 

подобных случаях даже банк, имеющий сбалансированные портфели, может вдруг остаться с 

непокрытой валютной позицией. Другой формой кредитного риска, характерной для валютной 

операции является расчетный риск, связанный с различиями в поясном времени. Он возникает, 

когда валютный контракт предусматривает два разновременных платежа в различных часовых 

поясах, а встречная сторона или исполнитель платежа в этом промежутке времени оказывается 

в состоянии дефолта. Несовпадение по срокам погашения валютных позиций также может 

привести к процентному риску по соответствующим валютам, когда банк, имеющий 

несовпадения по срочным контрактам или производным инструментам аналогичного характера, 

может понести потери в результате изменений в дифференциации процентных ставок и 

сопутствующих изменений форвардных валютных премий или скидок [2, с. 92]. 

Критерии достаточности капитала по риску первоначально были введены для кредитного 

риска. Недавнее дополнение к Базельскому соглашению о капитале, которое касается рыночного 

риска, имеет также отношение к валютному риску. В настоящее время Базельский комитет 

разрабатывает детальный набор требований в отношении валютного риска, и эта работа будет 
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способствовать сближению подходов разных стран к управлению риском. Вариант этого 

документа опубликован под названием «Применение Соглашения о капитале для 

многостороннего неттинга (т.е. приведения к нетто-позициям) по срочным валютным 

операциям». 

В современной практике международного банковского дела существуют следующие 

методы управления валютным риском: 

 Ответственность за выработку политики. У банков много видов деятельности, 

связанных с риском, но лишь немногие из них способны причинить столь, же быстро и такие, же 

крупные потери, как валютные операции без покрытия. Вот почему управление валютным 

риском заслуживает пристального внимания со стороны Совета директоров и высшего 

менеджмента. Совет директоров должен выработать цели и принципы управления валютным 

риском. Сюда входит установление приемлемых лимитов риска в валютном бизнесе и 

определение мер по обеспечению необходимых внутренних процедур контроля над этим видом 

бизнеса. В рамках этих положений конкретные методы и лимиты вводит комитет по управлению 

риском. Методические руководства по их применению должны регулярно пересматриваться и 

обновляться, чтобы они соответствовали профилю риска банка, качеству систем управления 

риском и квалификации персонала. 

Методические руководства должны также отражать изменение условий на внутреннем и 

международном валютных рынках и учитывать возможные изменения валютной системы. 

Например, в некоторых странах по политическим мотивам может быть введен контроль над 

движением капиталов, а также изменены базовые макроэкономические условия, которые влияют 

на валютные курсы. Кроме того, в руководствах должна быть определена периодичность 

переоценки валютных позиций для целей учета и управлений риском. Периодичность такой 

переоценки и частота составления отчетности для целей управления валютным риском в 

принципе должна соответствовать масштабу и характеру потенциальных валютных рисков 

банка. Чтобы лучше управлять рисками и контролировать их, большинство банков проводят 

четкое различие между потенциальным валютным риском в дилерских и брокерских операциях 

и риском в более традиционном банковском бизнесе, связанном с активами, обязательствами и 

вне балансовых позиций, номинированными в иностранной валюте. Традиционными считаются 

операции, связанные с кредитами, инвестициями, депозитами, заимствованиями, капиталом, а 

также гарантиями и аккредитивами. Из-за различного характера операций управление 

сопутствующими им потенциальными валютными рисками, как правило, тоже происходит по-

разному. Валютным риском, связанным с дилерскими и брокерскими операциями, приходится 

управлять ежедневно, максимально используя доступную информацию, и под строгим 

контролем высшего менеджмента и комитета по управлению риском, тогда как риски по 

традиционным банковским операциям в большинстве случаев отслеживаются ежемесячно [3, с. 

26]. 

Положения, предусматривающие приостановку убыточных операций. Большинство 

банков, активно участвующих в операциях на валютных рынках, предусматривают положение о 

приостановке убыточных операций в случае превышения заранее определенной величины 

лимита потенциальных потерь по различным позициям или валютам. Такие лимиты, требующие 

приостановки операций, должны определяться, исходя из общего профиля риска банка, 

структуры капитала и тенденций доходности. Когда потери достигают установленного лимита, 

открытые позиции должны автоматически покрываться. Однако на неустойчивых и 

неликвидных рынках лимита приостановки операций не всегда эффективны, и рынок может 

перейти условную точку до того, как позиции будут закрыты. 

Расчетный риск. Расчеты по валютным операциям часто представляют определенные 

трудности, поскольку в них участвуют стороны, действующие в различных часовых поясах и в 

различное операционное время. Открытая позиция может существовать в течение нескольких 

часов, и, хотя фактические убытки случаются редко, размер потенциальных потерь весьма 

значителен. Расчетный риск можно смягчить с помощью требования обеспечения, но кроме того, 

банк должен устанавливать особые лимиты на потенциальные потери по расчетному риску, 

которые будут зависеть от общей величины ежедневных неоплаченных сумм, являющихся 

объектом расчетного риска. Банк может также устанавливать лимиты по расчетному риску в 

рамках общего лимита потенциальных потерь от встречной стороны. В этом случае лимит будет 

рассматриваться как компонент кредитного риска. 
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Риск свойственный контрактам. Все иностранные контракты или сделки, связанные с 

валютной дебиторской задолженностью, также содержат риск свойственный контрактам, или 

вероятность потерь из-за неплатежей встречной стороны. Такой риск, в свою очередь зависит от 

условий страны, в которой ведет бизнес встречная сторона. Он особенно проявляется в странах, 

где отсутствует внешняя конвертируемость валюты и где правительство ограничивает доступ на 

внешний валютный рынок или возможность проведения международных валютных операций. С 

целью снижения риска встречной стороны банк должен установить его лимиты, особенно если 

речь идет о сторонах с неконвертируемой валютной или с возможностью возникновения 

дефицита иностранной валюты. Обычно ограничивают позиции на конец рабочего дня или 

позиции по срочным сделкам отдельными встречными сторонами. Осторожные банки могут 

также устанавливать межгосударственные лимиты, ограничивающие общую величину 

потенциальных потерь по всем встречным сторонам в данной стране [4, с. 131]. 

Переоценка балансовых и вне балансовых позиций производится в определенные моменты 

времени с целью выявления потенциальных потерь. Методика переоценки, в сущности, 

аналогична методике переоценки по рыночной стоимости, что она относится к изменениям, 

вызываемым колебаниями валютных курсов и их влиянием на стоимость в национальной валюте 

активов, обязательств и вне балансовых инструментов, номинированных в иностранных 

валютах. Переоценка служит важным средством управления риском, не зависимо от того, как 

определяются прибыли и убытки – в интересах налогообложения или банковского надзора, и 

какая при этом применяется система бухгалтерского учета. 

В заключении следует подчеркнуть, что в современном банковском секторе валютный 

риск является индикатором в доходности или убыточности внедрения банковских валютных 

операций [5, с. 144]. 

Исходя из этого, в основу банковского управления рисками должны быть, положены 

следующие принципы: 

- прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести 

убытки, их количественное измерение; 

- финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения; 

- ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и 

механизмов управления рисками; 

- координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение 

за эффективностью процедур управления рисками. 

- четкое и запланированное использование банками страховых услуг. 
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муҳиммияти коркарди сиёсати бонкӣ, инчунин бартараф кардани омилҳои пайдоиши хатар нишон дода 

шудаанд. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО РИСКА В БАНКОВСКОМ 

СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

В данной статье авторы выделяют теоретическую часть проявления валютного риска в банковской 

деятельности, разделяя их по различным признакам характера возникновения. Подчеркивают важность 

банковской политики, а также необходимость принятия нужных мер для предотвращения валютного 

риска. 
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THEORETICAL FEATURE OF CURRENCY RISK MANIFESTATION  
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НАҚШИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИҶӢ ВА ДОХИЛӢ ДАР ПЕШРАФТИ 

ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Файзуллоев Б.Б., Сайфулоев И.Ш.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Лоиҳаҳои сармоягузории дохилӣ ва хориҷӣ ин маҷмӯи чораҳоест, ки барои ба даст 

овардани фоида ва ҳалли масъалаҳои дохилӣ дар соҳаҳои иқтисодиёт, энергетика, конҳои 

канданиҳои фоиданок, маориф ва инчунин баланд бардоштани сатҳи зиндагонии мардум, таъмин 

намудани аҳолӣ ба ҷойи кор ва дигар мушкилот нигаронида шудааст. Аз якчанд лоиҳаҳои 

сармоягузории дохилӣ ва хориҷӣ интихоби лоиҳаи даромаднокии баландтарин ва дар муддати 

кӯтоҳ интихоб кардани он мувофиқи мақсадҳои ниҳоӣ мебошад. Барои ноил шудан ба ин 

мақсадҳо лоиҳаҳои сармоягузории дохилӣ ва хориҷӣ хеле муҳим мебошанд. Натиҷаи лоиҳаҳо аз 

мутахассисони баландихтисос ва эътимодноки маълумоти ибтидоӣ дар макони ҷойгиршуда 

вобастагии калон дорад. 

Сарчашмаи рушди сармоягузории дохилӣ аз сармоягузории хориҷӣ вобастагии калон 

дорад, зеро сармоягузории хориҷӣ метавонад бо роҳи ташкили корхонаҳои муштарак ва 

корхонаҳое, ки пурра ба сармоягузориҳои хориҷӣ тааллуқ доранд, ҷойҳои нави кориро муҳайё 

кунад, маҳсулоти дохилиро коркард намуда, ба буҷети давлат андоз супорад ва ба ҳамин тарз, 

воридшавии даромадҳои пулии лозимиро ба буҷет таъмин намояд 1. Ин даромадҳоро давлат 

метавонад дар ноҳияҳои дурдаст, соҳаҳои маориф (мактаб, боғча), тандурустӣ (ташкил намудани 

бунгоҳҳои тиббӣ ва кумаки аввалия) сармоягузорӣ намуда, барои беҳдошти некӯаҳолии 

ноҳияҳои дурдаст равона созад. 

Дар тадбиқи ҳар як лоиҳа, аз ҷумла лоиҳаҳои таҳқиқотӣ, масъалаҳои дастрасӣ ё захираҳои 

молиявӣ барои тадбиқи он ва дарёфти манбаъҳои сармоягузорӣ дар бахшҳои иқтисодиёт ва 

ҳамзамон сохтани лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ ҳамеша муҳим боқӣ мемонад. Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷалби сармояи хориҷӣ ба соҳаҳои иқтисодиёт, энергетика, ташкили 

корхонаҳои истеҳсолӣ (корхонаҳои истеҳсоли хӯрокворӣ, корхонаҳои истеҳсоли либоса, 

истеҳсоли канданиҳои фоиданок ва соҳаҳои дорусозӣ) ва бунёди лоиҳаҳои афзалиятноки 

сармоягузорӣ чораҷӯӣ намуда истодааст. Барои ноил шудан ба ин мақсадҳо рушди иқтисодӣ ва 

бартараф намудани буҳронҳо дар иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бунёди фаъолияти 

сармоягузорӣ талаб карда мешавад, ки он ба таҷдиди бахши молиявӣ, иқтисодӣ ва сиёсати 

сармоягузории давлатӣ мусоидат менамояд 2. 
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Бояд қайд кард, ки 80 фисади сармоягузории дохилӣ ва хориҷӣ барои соҳаҳои истеҳсолот 

равона карда мешавад, ки ин самт метавонад боиси бо ҷойи кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ, 

баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ва коҳиш додани муҳоҷирати меҳнатӣ гардад. Соли 

2014 давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон, ба монанди Ҷумҳурии халқии Чин 347,8 млрд. доллари ИМА, 

Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 294,9 млрд. ИМА, Гонконг 76,6 млрд. ИМА, сармояи хориҷиро ҷалб 

намуданд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2014 ҳамагӣ маблағи 107,8 млн. доллари 

ИМА сармоягузории хориҷиро ҷалб намуда, дар байни мамлакатҳои тараққикарда ва 

рӯбатараққӣ ҷойи 150-умро ишғол менамояд.  

Ҷадвали 1 

Рейтинги 7 давлати пешрафтаи ҷаҳон аз рӯйи ҷалби сармоягузории хориҷӣ дар соли 2014 3 
 

№ Давлатҳо Ҷалби сармояи хориҷӣ бо млрд. доллари ИМА 

1 Чин 347,8 

2 ИМА 294,9 

3 Гонконг 76,6 

4 Федератсияи Россия 70,6 

5 Канада 67,5 

6 Сингапур 63,7 

7 Ҷумҳурии Тоҷикистон 107,8 
 

Нишондиҳандаҳои дар ҷадвал овардашуда дар иқтисодиёти ҳамин давлатҳо нақши калидӣ 

мебозад. Ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 57 давлати дунё сармоягузории хориҷӣ ворид 

шудааст, ки он асосан ба солҳои 2007-2017 рост меояд. Дар ин давра аз Ҷумҳурии халқии Чин 2 

млрд. 250,0 доллари ИМА, Федератсияи Русия 1 млрд. 574,0 доллари ИМА, Қазоқистон 564,7 

млн. доллари ИМА, Англия 616,9 млн. доллари ИМА, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 670,1 млн. 

доллари ИМА, Филиппин 417,6 млн. доллари ИМА, Эрон 281,7 млн. доллари ИМА барои суръат 

бахшидан ва тараққӣ додани иқтисодиёти миллии Тоҷикистон саҳми худро гузоштаанд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сармоягузории хориҷӣ ва дохилӣ яке аз масъалаҳои асосии 

ҳалталаб ба ҳисоб меравад, зеро он дар иқтисодиёти ҷумҳурӣ норасоии моддиро бартараф 

намуда, барои ворид кардани технологияи муосири ҷаҳонӣ ва ҷалби мутахассисони баландпоя 

баҳри рушди босуръати саноатикунонии мамлакат шароити мусоид фароҳам месозад. Дар 

солҳои 2008-2017 ба минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ба шаҳри Душанбе 5 млрд. 

400,6 млн. доллари ИМА, вилояти Суғд 1 млрд. 418,5 млн. доллари ИМА, вилояти Хатлон 717,7 

млн. доллари ИМА, Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 67,4 млн. доллари ИМА ва ба 

ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бошад 139,4 млн. доллари ИМА сармояи мустақими хориҷӣ равона 

гардидааст 4. 
 

 
Агар маълумоти дар диаграмма бударо бо фоиз ба назар гирем, мебинем, ки сармоягузории 

хориҷии мустақим бештар ба шаҳри Душанбе-69,7%, вилояти Суғд-18,0%, вилояти Хатлон-9,3%, 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон-0,9% ва ноҳияҳои тобеи марказ бошад 1,8% ҷалб 

гардидааст. Лоиҳаҳои сармоягузорие, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбиқи 

худро ёфтанд, асосан ба чунин солҳо рост меоянд: соли 2015 129,0 млн. доллари ИМА, соли 2016 

148,7 млн. доллари ИМА, соли 2017 135,5 млн. доллари ИМА ва соли 2018 143,6 млн. доллари 

ИМА. Ин маблағҳо барои ба соҳаҳои энергетика, роҳсозӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ таҳрезӣ 

шудаанд 7. 
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Маълумоти дар диаграмма зикрёфта нишон медиҳад, ки дар соли 2015 саҳми Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба соли 2016 кам буда, соли 2016 саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон зиёд шудааст. Дар соли 2017 нисбат ба соли 2016 сармоягузории дохилӣ паст шуда, 

баъди баромадан аз буҳрони молиявӣ, яъне соли 2018 он рӯ ба афзоиш овардааст. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати рӯбатараққӣ ба ҳисоб рафта, ба сармоягузории 

хориҷӣ ниёзи калон дорад. Дар баробари рушд ёфтани сармоягузории хориҷӣ, инчунин 

сармоягузории дохилӣ низ мавқеи худашро мустаҳкам намуда, саҳми худро ба ноҳияҳои 

дурдасти кишвар барои ташкил ва сохта ба истифода додани корхонаҳои истеҳсолӣ ва беҳтар 

кардани рушди деҳот равона месозад 6. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (26 декабри 

соли 2019) қайд намудааст, ки рушди соҳаи сайёҳӣ самти афзалиятноки сиёсати давлатии мо ба 

ҳисоб меравад 7. 

То имрӯз дар кишвар зиёда аз 200 ширкати сайёҳӣ фаъолият дорад, ки дар 9 моҳи соли 

ҷорӣ беш аз 1 млн. нафар сайёҳон аз мавзеъҳои нодири кишвари мо дидан кардаанд, ки ин нисбат 

ба соли гузашта 20 фоиз зиёд мебошад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин тасмим 

гирифтааст, ки дар соли 2020 ва солҳои минбаъда шароити инфрасохтори сайёҳиро дар ҳамаи 

мавзеъҳои сайёҳӣ беҳтар карда, сатҳу сифати хизматрасониро боз ҳам баланд бардорад. 

Вобаста ба ин, бояд қайд намуд, ки соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳимми давлат ба ҳисоб 

рафта, ҳарчи бештар сармоягузории хориҷӣ ва дохилӣ бештар ба ноҳияҳое, ки аз давлатҳои 

гуногун сайёҳон ташриф меоранд, барои шароит фароҳам овардан ва беҳтар кардани соҳаи 

хизматрасонӣ (ташкили меҳмонхонаҳо, ошхонаҳои замонавӣ, беҳтар намудани роҳҳои 

автомобилгарди ноҳияҳои сайёҳӣ), соҳаи истеҳсолот (корхонаи истеҳсолӣ ва бофтани ҳаргуна 

қолину матоъҳои қадимаи фарҳанги миллӣ, ташкили сехҳое, ки ба кандакорию нақшу нигорҳои 

таърихӣ машғул мешаванд, масалан зардӯзӣ, табақу қошуқи чӯбин ва кандакориҳо) равона карда 

шавад. Мувофиқи маълумоти оморӣ дар нуҳ моҳи соли ҷорӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 1 млн. 

сайёҳон ба манзараҳои нодири кишвар ташриф овардаанд. Агар ҳар як сайёҳ ба ҳисоби миёна 

барои худ 200 доллари ИМА сарф намояд, он гоҳ дар маҷмӯъ ба маблағи 200 млн. доллари ИМА 

ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон фоида меорад.  
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НАҚШИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИҶӢ ВА ДОХИЛӢ ДАР ПЕШРАФТИ ИҚТИСОДИЁТИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Муалифон дар ин мақола оид ба масъалаи ҷалби сармоягузории хориҷӣ ва дохилӣ ибрози андеша 
намудаанд. Дар мақола қайд шудааст, ки ҷалби сармоягузории хориҷӣ барои пешрафти сармоягузории 

дохилӣ, нақши муҳим мебозад. Сармоягузории хориҷӣ ба чунин соҳаҳои иқтисодиёт, аз қабили энергетика, 
саноатикунонии мамлакат, таъмин намудани аҳолӣ бо ҷойи кор ва рушди корхонаҳое, ки пурра бо 
сармоягузории хориҷӣ кор карда, ба буҷети Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон андоз месупоранд, равона 

шудааст. Муаллифон қайд мекунанд, ки ҷалби рушди сармоягузории дохилию хориҷӣ дар ноҳияҳои 
дурдасти мамлакат барои соҳаи сайёҳӣ, фароҳам овардани шароити хуби истироҳатӣ, ташкили 
меҳмонхонаҳо ва беҳтар намудани роҳҳои автомобилгард нақши муҳим мебозад. Сармоягузории хориҷӣ 

дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ мушкилоти мамлакатро бартараф карда, дар баробари ин, барои беҳтар 
кардани иқтисодиёти ноҳияҳои ҷумҳурӣ саҳми беандоза мегузорад. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ И ВНУТРЕННИХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В своей статье авторы высказали свои взгляды на привлечение иностранных и внутренних 
инвестиций. Он отметил, что привлечение иностранных инвестиций играет значительную роль в развитии 
внутренних инвестиций. Иностранные инвестиции в экономику, энергетику, индустриализацию страны, 

занятость населения и предприятий, которые полностью зависят от иностранных инвестиций в развитие 
этих секторов, уплачивают налоги в бюджет Правительства Республики Таджикистан для увеличения 
вклада внутренних инвестиций в отдаленные районы. Авторы высказывают мнение, что привлечение 

отечественных и иностранных инвестиций в отдаленные районы страны для туристической индустрии 
играет неоценимый вклад в туристическую индустрию в целом, создание хороших условий для отдыха, 
создание отелей и благоустройство дорог. Иностранные инвестиции в различные отрасли экономики 

преодолевают проблемы страны и в то же время вносят неоценимый вклад в оздоровление экономики 
районов республики. 
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THE ROLE OF FOREIGN AND DOMESTIC INVESTMENTS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

In his article, the author expressed his views on attracting foreign and domestic investment. He noted that 
attracting foreign investment plays a significant role in the development of domestic investment. Foreign 
investments in the economy, energy, industrialization of the country, employment of the population and 

enterprises, which are completely dependent on foreign investments in the development of these sectors, pay taxes 
to the budget of the Government of the Republic of Tajikistan to increase the contribution of domestic investments 
to remote areas. The authors express the opinion that attracting domestic and foreign investments to remote areas 

of the country for the tourism industry plays an invaluable contribution to the tourism industry as a whole, creating 
good conditions for recreation, creating hotels and improving roads. Foreign investments in various sectors of the 
economy overcome the problems of the country and at the same time make an invaluable contribution to the 
recovery of the economy of the districts of the republic. 
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ХУСУСИЯТҲОИ СОҲИБКОРИИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Наврузи М. 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
 

Рушди иҷтимоию иқтисодии муосири мамлакатро иқтидори илмию техникии он, ки 

заминаи боэътимоди гузариши ҷомеа ба давраи постиндустралии иттилоотӣ мегардад, муайян 

менамояд. Дида баромадани ин муаммо дар замони муосир  барои рушди иқтисодию иҷтимоии 

Тоҷикистон аҳамияти муҳим дорад. 

Рушди иқтисодии кишвар ва пешрафти он на фақат аз мавқеи мусоиди ҷуғрофӣ ва 

мавҷудияти захираҳои табиӣ, ҳарчанд ин омилҳо ҳам муҳиманд, балки аз сатҳи инкишофи 

иқтидори зеҳнии он вобастагӣ доранд, ки яке аз ҷузъҳои он соҳибкории инноватсионӣ ба ҳисоб 

меравад. 

Соҳибкории инноватсионӣ аз мавқеи фаҳмиши васеъ - раванди ба вуҷуд овардан ва 

истифодаи навовариҳои техникӣ-технологӣ бо мақсади тиҷорат фаҳмида мешавад. Дар миқёси 

омма, фаъолияти соҳибкории инноватсионӣ ба навоварӣ дар соҳаи маҳсулот, кор ва 

хизматрасонӣ, ки имконият медиҳад бозори сифатан нав ба вуҷуд омада, он ба талаботи нав, 

ҳатто бигзор на он қадар ғайриоддии эҳтиёҷоти ҷомеаро қонеъкунанда, мусоидат намояд. 

Навоварӣ дар ин ҳолат ҳамчун воситаи махсуси соҳибкорӣ хизмат менамояд. Вале он на 

ҳамчун воситаи соҳибкорӣ, балки ҳамчун самти ҷустуҷӯйи ташкили навгонӣ, ки сохтори 

соҳибкорӣ мақсаднок ба он нигаронида шудааст, ба ҳисоб меравад [2]. 

Дар адабиёти муосири иқтисодӣ [1; 3; 5] сухан дар бораи се намуди асосии соҳибкории 

инноватсионӣ меравад, ки онҳоро як-як дида мебароем: 

1) маҳсулоти инноватсионӣ бо мақсади ба вуҷуд овардани бозори фурӯши маҳсулоти 

баровардаи коргоҳ, зиёд намудани ҳаҷми фоидаи бадастомада, васеъ намудани сегменти бозор, 

ҳамкории самараовар бо мизоҷони мавҷудбуда, мустаҳкам намудани мустақилият ва обрӯи 

коргоҳ, ба вуҷуд овардани ҷойҳои нави корӣ; 

2) технологияи инноватсионӣ, ки бо мақсади истифодаи самараноки он доимо ба нав 

кардани иқтидори тавлидотии корхона, баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат ва сарфаи 

манобеи сӯзишворӣ, ашё ва ғайра нигаронида шудааст. Истифодаи технологияи навоварӣ 

имконият медиҳад, ки ҳаҷми фоидаи корхона афзуда, технологияи бехатари меҳнати кормандон 

такмил ёбад, чорабиниҳои оид ба ҳимояи муҳити зист гузаронидашуда, низоми дохили ширкатии 

иттилоотии баҳраовар ба вуҷуд оварда шавад; 

3) навоварии иҷтимоӣ, ки мунтазам ба беҳтаршавии муҳити иҷтимоии мусоидат мекунад. 

Истифодаи навоварии иҷтимоӣ  имконият медиҳад, ки дар бозори меҳнат қувваи кории 

манфиатовар ҷустуҷӯ карда шуда, аъзои ширкатро ба иҷрои вазифаҳои гузошташуда ҳидоят 

менамояд, муносибати боварибахши байни ҳамкорон ва роҳбарияти корхонаро мустаҳкам 

месозад. 

Фаъолияти соҳибкорӣ  дар маҷмӯъ чор давраро  дар бар мегирад: 

- ҷустуҷӯи фаъоли фикру ақидаҳои нав ва таҳлили сатҳи амалӣ гардонидани онҳо; 

- ба тартиб овардан ва ташкили бизнес-нақша; 

- дарёфти фаъоли захираҳои талабкардашуда; 

- ташкил намудани низоми идоракунии ширкати нав. 

Соҳибкории инноватсионӣ тафсилоти бештари ба давраҳо ҷудо намуданро тақозо 

менамояд, ки ба онҳо: 

- коркарди маҷмӯии ақидаҳои инноватсионӣ; 

- мунтахаби бештари ақидаҳои пешомад; 

- коркарди муфассали фикру мулоҳизаҳои гузошташуда ва баҳодиҳии экспертии  онҳо; 

- кор карда баромадани тафсилоти бизнес-нақша; 

- гирифтани фикру ақидаҳои мутахассисон оид ба бизнес-нақша; 

- баровардани маҳсулот, таҷриба ва санҷиши он дар шароити бозор; 

- даровардани ислоҳот ба таркиби истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот дар шароити бозор; 

- тавлидоти оммавии маҳсулоти инноватсионӣ ва баровардани он ба бозор. 

Вобаста аз шакли ташкил ва раванди инноватсионӣ дар коргоҳ соҳибкории 

инноватсиониро ба чунин тамсилаҳо ифода намудан мақсаднок аст [6]: 

1) соҳибкории соҳаи инноватсионӣ, ки бо низоми муташаккили дохилӣ асоснок карда 

шудааст  (яъне мулоҳиза ва ақидаҳои инноватсионӣ, баъдтар маҳсулот ва ё технология дар 
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дохили ширкат бо ҷузъҳои таркибии махсусгардонидашуда бо ёрии мониторинги ҳамкории 

ҳаматарафа аз рӯйи лоиҳаи инноватсионии башаклдаромада, амалӣ карда мешавад); 

2) соҳибкории инноватсионие, ки асоси онро низоми  муташаккили  беруна (яъне бо роҳи 

бастани шартнома, ки маҳсулоти инноватсионӣ ё технологӣ, ки байни тарафҳои корхонаҳо паҳн 

гаштааст, ба шакл даромада, амалӣ карда мешавад); 

3) соҳибкории инноватсионӣ, ки дар асоси низоми берунии ташкили венчурӣ (яъне бо 

истифодаи венчуриҳо, ҳангоми  амалӣ кардани лоиҳаи инноватсионӣ ширкати фаръии венчурӣ 

таъсис дода мешавад, ки воситаҳои дигари иловагиро ҷалб менамояд). 

Дар шароити иқтисоди ватанӣ бештар ба ақидаи мо тамсилаи дуюм дар соҳаи инноватсия 

метавонад истифодашаванда гардад, ки супориши коргоҳро барои коркарди инноватсия ва 

азхудкунии он бо ёрии воситаҳои дохилӣ ҷой доштани онро пешниҳод менамояд. Ҳамин тавр, 

дар ин ҳолат коркарди маҷмӯи супоришҳо «бо калид» ва амалӣ гардонидани онҳо дар оянда 

пешбинӣ  карда намешавад. Истифода нашудани тамсилаи аввали соҳибкории инноватсионӣ оид 

ба иқтидори нокифояи илмӣ-тадқиқотӣ ва корҳои таҷрибавию конструкторӣ  вобастагӣ дорад. 

Қайд кардан зарур аст, ки ҳар се намуди соҳибкорӣ дар соҳаи инноватсия, ки болотар зикр 

намудем, барои  ба вуҷуд овардан  ва аз худ намудани маҳсулоти навтарини гуногун (кор, 

хизмат), тайёр намудан, коркарди арзишҳо ва неъматҳо тавсия гардиданд [4]. 

Аз  ин рӯ, соҳибкории инноватсиониро ҳамчун раванди махсуси коркарди сифатан нав, 

инчунин ҷараёни хоҷагидорие, ки ба ҷустуҷӯи чизи нави ба бунёди инноватсионӣ 

нигаронидашуда, фаҳмидан мумкин аст. Вай  омода будани соҳибкоронро ба таваккал кардан, 

ҳангоми амалӣ намудани бизнес-лоиҳаҳои нав ва ё беҳтар намудани лоиҳаҳои дар амалбуда, 

инчунин ба зимма гирифтани масъулияти маънавӣ, молиявӣ ва иҷтимоӣ нион медиҳад. Дар 

умум, соҳибкории инноватсиониро ҳамчун ҷараёни техникӣ-иқтисодии ҷомеа, ки ба мақсади ба 

вуҷуд овардани маҳсулот, кор, хизматрасонӣ ва технологияи сифатан наву беҳтар нигаронида 

шудааст, маънидод карда метавонем. 

Азбаски соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории инноватсионӣ бештар ба омилҳои гуногуни 

таваккалӣ вобаста аст, аз ин рӯ, таъсири онҳоро ба натиҷаи фаъолияти соҳибкорӣ наметавон аниқ 

муайян кард, бинобар ин, мушкилоти ба ҳадди аққал овардани хавфҳои соҳибкории 

инноватсионӣ ба вуҷуд меояд. 

Соҳибкорӣ дар соҳаи инноватсия қисман ба вазъияти номуайян, ки ба тақозову арзаи 

маҳсулоти инноватсионӣ, маҳаки  гуногуни афзалдонии воситаҳои маблағгузорӣ ба ин ё он 

муҳити инноватсионӣ, донишҳои маҳдуд оид ба маҳсулоти инноватсионӣ  алоқаманд аст. Аз ин 

рӯ, амали иқтисодии соҳибкор дар доираи инноватсионӣ ба мустақилона интихоб намудан, 

амалигардонии барномаи фардии соҳибкории инноватсионӣ дар шароити муҳити воқеии 

амалигардонии он такя мекунад. 

Соҳибкорӣ  дар соҳаи инноватсия нисбат ба дигар самтҳои фаъолияти соҳибкорӣ ба сатҳи 

баланди хавф пайваст аст, зеро кафолати пурраи натиҷаи бомуваффақияти он дар доираи 

инноватсионӣ қариб ки нест. Дар муассисаҳои бузург чунин хавф албатта, камтар аст, зеро 

миқёси фаъолияти асосии хоҷагидории онҳо умуман гуногун  ва бо тартиб аст. 

Қайд кардан зарур аст, ки сатҳи баланди хавф дар бисёр ҳолат ба ҷуброни зиёди он оварада 

мерасонад. Ба ғайр аз ин, меъёри мунтазирии фоида аз ҷорӣ намудани инноватсия нисбат ба 

дигар намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ дида аз ҳад баланд аст. Ин вазъият дар соҳаи 

инноватсионӣ на фақат мавҷуд будан, балки дар маҷмӯъ имконияти ба муваффаққият даст 

ёфтанро фароҳам меоварад, зеро хавфҳои инноватсионӣ ҳар қадаре зиёд бошанд, ҳамон қадар 

лоиҳаҳои инноватсионӣ маҳдуд мегарданд. Вале агар чунин лоиҳаҳо зиёд ва гуногун бошанд, 

хавф ба ҳадди ақал оварда мешавад ва эҳтимолияти муваффақияти соҳибкорӣ дар соҳаи 

инноватсия зиёд мегардад. Чун қоида баҳрабардорӣ аз амалӣ гардонидани инноватсияҳои 

муваффақ хеле зиёд мегардад ва он хароҷоти коркардеро, ки бебарор буд, мепӯшонад. Ин ҳолат 

бояд таваҷҷуҳи коргоҳҳои ватаниро ба технологияи инноватсионӣ бештар гардонад. 

Ҳамин тавр, таваккалҳои инноватсионӣ мақсаднок аст. Ҳамчун эҳтимолияти аз даст 

додани манобеи гузоштаи соҳибкорон, ки барои тавлиди маҳсулоти навтарин, коркарди 

технология ва техникаи нав нигаронида шудааст, метавонад ба мунтазирияти тақозои бозорӣ 

наоварад, зеро гузоштани воситаҳо барои коркарди инноватсия наметавонад дар соҳаи 

идоракунӣ боздеҳи мунтазириро фароҳамбиёрад. 

Аз ин ҷо, хавфҳои инноватсиро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намудан мумкин аст: 

- хавфҳои бо интихоби лоиҳаҳои иштибоҳӣ дар доираи инноватсия вобастабуда; 

- хавфҳои лоиҳаи инноватсионие, ки бо маблағгузории зарурӣ таъмин нестанд. 
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Хавфҳои маркетингӣ, ки бо  таъминоти ҷории захираҳо ба вуҷуд меоянд, дар навбати худ 

метавонад ба чунин гурӯҳҳо ҷудо шаванд: 

- хавфҳои маркетингии фурӯш ва натиҷаи амалигардонии лоиҳаҳои инноватсионӣ; 

- хавфи иҷро нагардидани аҳдҳои шартномавӣ. 

Хавфҳое, ки бо хароҷоти ғайричашмдошт ва коҳиши даромад ба миён омадаанд, чунинанд: 

- хавфҳои пурзӯршавии рақобат; 

- хавфҳои сифатан нокифоя гузаронидани сиёсати кадрӣ; 

- хавфҳои лоиҳаҳои инноватсионие, ки бо ҳуқуқҳои  моликиятдорӣ таъмин нестанд. 

Сабабҳои асосии ба вуҷуд омадани хавфҳо дар соҳаи инноватсионӣ инҳо шуда метавонанд: 
- интихоби нодурусти лоиҳаҳои инноватсионӣ ҳангоми беасос муайян намудани самтҳои 

муҳимми стратегияи иноватсионии ширкат; 
- дар рафти таҳлил аз тарафи экспертҳо нодуруст ҳисоб намудани ҳолати молиявии 

корхона ва  пешомадҳои ояндаи инкишофи он дар бозори инноватсионӣ. 
Чунин ҳолат ҳангоми коркарди лоиҳаҳои инноватсионӣ ва аз нав дида баромадани 

ҳадафҳои гузошташуда ба миён меояд. Аз ин рӯ, ҳадафи амалигардонии инноватсия бояд ба аз 
худ намудани технологияи захира ва энергиясарфакунанда нигаронида шавад. 

Дар хусуси таҳлили иштибоҳӣ ва баҳодиҳии бозори истеъмолии маҳсулоти инноватсионӣ 
ҳаминро метавон гуфт, ки ин вазъият ба лоиҳаҳои инноватсионии «муаллифӣ», ки фардӣ кор 
карда шудаанд, хос аст. Хавфҳои дар соҳибкории инноватсионӣ ва умуман дар дигар намудҳои 
фаъолияти соҳибкорӣ мавҷудбударо, воқеан ҳам пурра бартараф намудан имконнопазир аст, 
зеро ҳамеша инноватсия бо дараҷаи баландии хавф ҳамрадиф аст. 

Эҳтимолияти онро, ки кадоме аз навовариҳо дар бозор номуваффақ ва ба кадоме аз 
навовариҳо тақозо ба амал намеояд, муайян кардан душвор аст. 

Ҳамин тавр, зарур аст, ки ба корҳои инноватсионӣ таваҷҷуҳ бештар равона карда шуда, ба 
хотири роҳ надодан ба иштибоҳ дар давраи интихоби лоиҳа он таҳлил ва баҳогузорӣ карда шавад. 
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ХУСУСИЯТҲОИ СОҲИБКОРИИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Дар мақола хусусиятҳои соҳибкории инноватсионӣ дар шароити муосир баррасӣ шудаанд. 
Муаллиф қайд намудааст, ки сабабҳои асосии ба вуҷуд омадани хавфҳо дар соҳаи инноватсионӣ интихоби 
нодурусти лоиҳаҳои инноватсионӣ ҳангоми муайян намудани самтҳои муҳимми стратегияи инноватсии 

ширкат, дар рафти таҳлил аз тарафи экспертҳо нодуруст баҳодиҳии ҳолати молиявии корхона ва 
пешомадҳои ояндаи инкишофи он дар бозори инноватсионӣ буда метавонанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: соҳибкорӣ, инноватсия, хусусият, сабаб, лоиҳа, стратегия, таҳлил, корхона. 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Наврӯзи Мирзо, саромӯзгори кафедраи назарияи 

иқтисодии ДДТТ. Тел.: (+992) 908-88-27-86; е-mail: navruz_0392@mail.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА  

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В статье рассматриваются особенности инновационного предпринимательства на современном 

этапе. Автор отмечает, что основными причинами возникновения рисков в инновационной сфере 
являются: неправильный выбор инновационных проектов при определении основных направлений 
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FEATURES OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AT THE MODERN STAGE 
 

The article examines the features of innovative entrepreneurship at the present stage. The author notes that 

the main reasons for the emergence of risks in the innovation sphere are: the wrong choice of innovative projects 

in determining the main directions of the innovative strategy of the company; in the course of the analysis carried 

out by experts, an incorrect assessment of the financial condition of the enterprise and its development prospects 

in the innovation market is given. 

KEY WORDS: entrepreneurship, innovation, feature, reason, project, strategy, analysis, enterprise. 
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИҚТИСОДИ «САБЗ» ДАР КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ: 
ҶАНБАҲОИ ЭКОЛОГӢ-ИҚТИСОДӢ ВА ИҶТИМОӢ 

 

Муҳаббатов Х.М.  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

Кимсанов У.О.  
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ минтақаи Осиёи Марказӣ ба объекти баҳсу мунозира 
оид ба масъалаҳои гуногуни вобаста ба хушкшавии баҳри Арал, обшавӣ ва камшавии ҳаҷми 
пиряхҳо, истифодаи нодурусти заминҳои обёришаванда мубаддал гардид, ки дар ҷараёни он 
манфиатҳои кишварҳои дигари минтақа ба назар гирифта намешуд ва суръати баланди 
саноатигардонии кишварҳои минтақа ба сарбории гарон нисбат ба захираҳои табиӣ, алалхусус 
ба захираҳои обӣ боис гардид. 

Дар муқоиса бо кишварҳои пешрафта сатҳи дастрасӣ ба об ба сари кас дар минтақа паст 
гардидааст. Агар дар Аврупо таи сӣ соли охир сатҳи дастрасӣ ба об сари кас ду маротиба паст 
шуда бошад, пас дар минтақаи Осиёи Марказӣ ин нишондиҳанда то чор маротиба коҳиш ёфтааст. 
Дар кишварҳои тавлиди захираҳои об (кишварҳои болооб) сатҳи партови газҳои гулхонаӣ 
(газҳои парникӣ) хеле паст мебошад ва ин ба принсипҳои рушди иқтисоди сабз мувофиқат 
мекунад, вале дар маҷмӯъ дар минтақа сатҳи партовҳо хеле баланд аст. Нишондиҳандаи мазкур 
бо он вобаста аст, ки масъалаҳои воқеии ба ташаккул ва рушди «иқтисоди сабз» алоқаманд, на 
танҳо дар сатҳи маҳаллӣ, балки (яъне дар сатҳи ҷумҳурӣ, минтақа) дар сатҳи ҷаҳонӣ 

(байналмилалӣ) боиси нигаронӣ буда, яке аз мушкилоти асосӣ ба ҳисоб меравад 2-6. Инро 
чунин тавзеҳ додан мумкин аст:  

- якум, иқтисоди сабз - самти нисбатан нав аст, ба маънои аз ҳама содда ин иқтисодист, ки 
партовҳои ками гази карбонро истифода намуда, коркарди захираҳои самараноки табииро ба роҳ 
мемонад, ки он ба талаботи иқтисодиёт ҷавобгӯ буда, манфиатҳои рушди устуворро инъикос 
менамояд. Ҷузъҳои асосии унсури мазкур ин самтгузорӣ ба технологияҳои муосири 
сарфакунандаи захираҳо, истифодаи технологияҳо оид ба кам намудани партовҳои гази карбон 
ба фазои атмосфера мебошанд; 

- дуюм, дар даҳсолаҳои охир баъзе мушкилоте ба вуҷуд меоянд, ки мустақим ва ё 
ғайримустақим ба тезутунд шудани дахолати антропогенӣ дар низоми экологӣ (ин тағйирёбии 
иқлим дар кураи Замин, сӯхтани ҷангалзорҳо дар баъзе минтақаҳо ва қитъаҳои Замин, обшавии 
пиряхҳо дар натиҷаи баландшавии ҳарорати сатҳи сайёра, обхезӣ, хушксолӣ ва ғайра) 
вобастаанд, ки дар метавонад ба садамаҳо (катаклизмҳо) дар сайёра оварда расонад. 

Ба ақидаи мо, ташаккул ва рушди иқтисоди сабз, ки аз самтҳои асосӣ: техникӣ-иқтисодӣ, 
экологӣ-иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-ҳадафнок иборат аст, ягона роҳи баромадан аз чунин ҳолати 
сарбаста мебошад. 

Самтҳои техникӣ-иқтисодӣ. Тавре зикр карда шуд, ояндаи минтақа ва рушди устувори он 
аз рушди манбаъҳои барқароршавандаи неру алоқаманд аст, ки самти афзалиятноки он 
гидроэнергетика ва манбаи он об мебошад ва истифодаи оқилона ва танзими он ба инкишофу 
татбиқи иншоотҳои бузурги гидроэнергетикӣ мусоидат менамоянд. Ба ақидаи коршиносон, 
сохтмони НБО-ҳои бузург дар давраи кӯтоҳ хароҷоти худро мебарорад ва албатта, агар иқтидори 

он имкон диҳад он метавонад даромад оварад 7-10. 
Баъдан, таҷдид ва аз навсозии иншооти мавҷуда. Охирин бо он алоқаманд аст, ки самти 

техникӣ-иқтисодии мазкур боиси афзоиши ҳаҷми об, афзоиши судмандии обёрӣ ва паст кардани 
талафоти об мегардад. Масалан, таҷдиди НБО-и мавҷудбуда (Норак, Сарбанд, Қайроқум) имкон 
фароҳам меорад, ки истеҳсоли неруи барқ қариб ба 800 МГВ афзоиш ёбад ва сатҳи талафи неруи 
тавлидшуда дар шароити муқаррарӣ аз 16% то 10% паст шавад, чунки кишвар ҳамасола тақрибан 
3 миллиард кВт/соатро аз даст медиҳад. 
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Ғайр аз ин, дар шароити гузариш ба ҳамкории иқтисодӣ-энергетикӣ сохтани хатҳои 
интиқоли барқ (ХИБ) ба кишварҳои ҳамсоя ва кишварҳои хориҷаи наздик талаботи зиёд дорад. 
Чунин самтҳо самаранокии фаъолияти мувозии низомҳои энергетикии минтақаро беҳтар намуда, 
ба гирифтани қувваи барқи арзон мусоидат мекунад ва ҳамзамон бо фурӯши қувваи барқ бо 
нархи гарон имконият медиҳад. 

Дар айни замон Тоҷикистон аллакай ҳамкории энергетикиро бо содироти нерӯи барқ бо 
кишварҳои ҳамсоя фаъолона татбиқ намуда, дар дурнамо пас аз татбиқи ҳамаи иншооти 
банақшагирифташуда (НБО) ҷумҳурӣ имконият пайдо мекунад, ки ҳаҷми интиқоли барқро соле 
то 20-30 миллиард кВт/соат васеъ намояд. 

Тоҷикистон соли 2019 аз содироти неруи барқ дар ҳаҷми 91,3 миллион доллар даромад ба 
даст овард (солона 3,4 миллиард кВт/соат). Дар дурнамо баъди ба истифода додани ҳамаи 
иқтидорҳои НБО-и Роғун даромад дар ояндаи наздик дар давраи соли 2025 ба 280 миллион 
доллари ИМА ва дар соли 2030 ба 400 миллион доллари ИМА зиёд хоҳад шуд. 

Ҳамин тариқ, бо татбиқи иншоотҳои бузурги гидроэнергетикии дар боло зикршуда (Роғун 
ва Даштиҷум) самаранокии иқтисодӣ ва ҳамкории энергетикӣ се маротиба меафзояд, ки ин 
метавонад ба рушди босуръати иқтисодӣ, инчунин ба манбаъҳои молиявӣ барои татбиқи 
иқтисоди сабз, азхудкунии манбаъҳои барқароршавандаи неругоҳҳо бе таҳдид ба муҳити зист 
мусоидат намояд. 

 Самти дигари муҳим ин самти экологӣ-иқтисодӣ мебошад. Солҳои охир дар шароити 
рушди экстенсивии комплекси агросаноатӣ ҳангоми истифодаи нодурусти захираҳои табиӣ он 
боиси таназзул, ифлосшавӣ, ботлоқшавӣ ва зери об мондани заминҳои кишт гардид, ки дар ин 
маврид он дар ҳалли самараноки масъалаҳои мазкур метавонад монеаи асосӣ ва сабаби норасоии 
об шавад. 

Усулҳои самараноки обёрӣ ва технологияҳои инноватсионии мелиоративӣ метавонанд 
танҳо нисфи ҳаҷми майдонҳои обёришавандаро ташкил диҳанд, аз тарафи дигар, инкишофи 
самаранокии низомҳои обёрӣ зарур аст, зеро агар меъёри гирифтани об дар ҳаҷми 11 км3 нигоҳ 
дошта шавад, пас афзоиши майдони обёришаванда дар ин ҳолат тақрибан 40 ҳазор гектарро 
ташкил медиҳад ва меъёри обёрӣ бояд аз 16 то 13 ҳазор м3 паст шавад. Ба ибораи дигар, робитаи 
ҳаҷми об ва истеъмоли онро дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагӣ ба таври возеҳ тарҳрезӣ кардан мумкин 

аст 1. 
Бояд қайд намуд, ки дар байни ҳамаи кишварҳои минтақа Тоҷикистон сатҳи баландтарини 

дастрасии обро ба сари кас ишғол мекунад, вале дар ҷумҳурӣ ҷойҳое мавҷуданд, ки аҳолӣ аз 
нарасидани оби тозаи нӯшокӣ азият мекашанд. Агар бо Россия қиёс намоем, дар Тоҷикистон 
сатҳи дастрасӣ ду баробар камтар аст. Дар сатҳи минтақаҳо бошад, сатҳи дастрасии об дар 
вилояти Суғд нисбат ба ҷумҳурӣ ҳафт маротиба ва дар муқоиса бо Россия 14 маротиба камтар 
аст. 

Вобаста ба ин, муҳимтарин самтҳои ташаккул ва рушди иқтисоди сабз ин тақсимот ва 
истеъмоли оқилонаи об дар соҳаҳои гуногуни иқтисод мебошанд: 

- фишангҳои иқтисодӣ, ин муайян кардани пардохт барои хизматрасонии таъмини об, 
ҷаримаҳо барои истифодаи аз меъёр зиёди об ва ифлос кардани муҳити зист мебошанд. Арзиши 
иқтисодии об бояд ҳама ҷиҳатҳое, ки ба фоида ва зарар вобастагӣ доранд, ба назар гирад; 

- таваҷҷуҳ ба сарфаи об. Технологияҳои истеъмоли об, ки дар айни замон мавҷуданд, 
фарсуда шудаанд ва албатта, боиси талафи об мешаванд, масалан, то ҳол дар аксарияти низомҳои 
гидротехникӣ сарфи об барои обёрӣ ба 1 га ба 15000 м3 баробар аст ва самаранокии он ба 0,40% 
мерасад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки минбаъд ба бехатарии экологии ҳосилнокии замин дар 
асоси технологияҳои нави инноватсионӣ бештар диққат диҳем. 

- чораҳои қатъӣ оид ба беҳтар намудани вазъи экологии кишвар, ҳифзи низомҳои экологӣ 
ва аҳолӣ аз оби зараровар ва бадсифат, навсозии тамоми объектҳои соҳаи об ва энергетика, 
эътимоднокии иншоотҳои гидротехникӣ ва бехатарии он, дар маҷмӯъ, таҳлили умумии техникӣ-
иқтисодии инфрасохторро талаб мекунад; 

- баланд бардоштани таваҷҷуҳи истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ. Баланд 
бардоштани самаранокии истифодаи об дар соҳаи истифодаи об ва ҳифзи объектҳои об, тағйир 
додани низоми идоракунии захираҳои об дар минтақаҳо, кӯшиш ва воситаҳои пулиро барои 
ҳаллу фасли масъалаҳои идоракунии захираҳои об талаб менамояд; 

- муҳити мусоид барои баланд кардани таваҷҷӯҳи истеҳсолкунандагони соҳаи кишоварзӣ, 
охирин бо он таъкид карда мешавад, ки дар сурати наандешидани чорабинӣ метавонад боиси 
ақиб мондан аз кишварҳои дигари минтақа ва рушди ноустувори тамоми комплекси сӯзишворию 
энергетикӣ гардад. 

Ин гуфтаҳо далели он аст, ки ҷалби сармояи хориҷӣ ҳалли мушкилот нест. Сармоягузории 
хориҷӣ ба бахши энергетикии Тоҷикистон нишон дод, ки ин сармоягузориҳо мутаносибан хеле 
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хатарнок ва дарозмуддат буда ва тағйирёбии тарофаҳои неруи барқ, аксар нисбат ба даромади 
аҳолии кишвар хеле баланд аст. 

Самтҳои иҷтимоӣ-мақсаднок. Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста аз нишондиҳандаҳои 
миёнаи баланди дастрасӣ ба об ба сари аҳолӣ, айни замон дар таъмини аҳолӣ бо оби тозаи 
нӯшокӣ мушкилоти ҷиддӣ дорад. Ин бештар дар минтақаҳои ҷанубии кишвар - ноҳияҳои 
Данғара, Хуросон, Қубодиёни вилояти Хатлон, дар ноҳияҳои шимолӣ - ноҳияҳои Зафаробод, 
Спитамен, Ашти вилояти Суғд ва ғайра ба назар мерасад. Масъалаи мазкур торафт ҷиддӣ 
мегардад ва таҳлили вазъияти баамаломада нишон медиҳад, ки аҳолӣ аз ноилоҷӣ обҳои 
ғайрисанитариро истифода мебаранд, ки аз ҷиҳати таркиб тоза набуда, барои нӯшидан мувофиқ 
нест. Тақрибан 3-4 миллион нафар аҳолии Тоҷикистон ё 50% аҳолии деҳот обро мустақиман аз 
дарёҳо ва ҷӯйборҳо бе тозакунӣ истеъмол мекунанд, ки ин боиси сар задани бемориҳои гуногун 
дар байни аҳолӣ мегардад. 

 Обҳои зеризаминиро ҳамчун оби нӯшокӣ истифода бурдан имкон дорад, зеро он каму беш 
аз ифлосшавии беруна ҳифз шудааст ва ин то дараҷае ҳалли масъалаи бо оби тозаи нӯшокӣ 
таъмин намудани аҳолӣ мебошад, ки намунаи он дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон амалӣ карда 
шуд. 

Аз дарёи Вахш тавассути нақб об ба водии Ёвон интиқол дода шуд, ки ҳадафи он беҳтар 
намудани таъминоти аҳолӣ бо об буд ва дар маҷмӯъ натиҷаҳои интизоршавандаро ба бор овард. 
Ин имкон дод, ки самаранокии низомҳои обёрӣ баланд шавад, ҳосили баланди зироатҳои 
кишоварзӣ (то 35%) рӯёнида шавад ва амнияти озуқавории аҳолии маҳаллӣ таъмин гардад. 

Баъдан, дар минтақаи Данғараи вилояти Хатлон аз обанбори Норак тавассути нақб ба 
минтақаи Данғара об барои обёрии қариб 70 000 гектар замин интиқол дода шуд, ки натиҷаи 
мусбат дод, зеро дар солҳои охир афзоиши низомҳои обёрӣ ва ҳосилнокии баланд, рушди 
кишоварзии ин ноҳияро мушоҳида кардан мумкин аст. 

Боз як самти муҳимми иҷтимоӣ-ҳадафнок таъмини бефосилаи неруи барқ мебошад, ки 
эътимоднокӣ, кафолат, некӯаҳволии кишвар ва дар маҷмӯъ рушди босуботи кишварро таъмин 
мекунад. 

Айни замон бо сабаби норасоии неруи барқ ё ҳолатҳои фавқулоддаи садамавӣ, алалхусус 
дар фасли зимистон дар мавсими сарбориҳо, аксарият корхонаҳои кишвар дар ҳаҷми пурра кор 
намекунанд, ки ин, албатта, сатҳи фазои мусоиди сармоягузории кишварро барои ҷалби сармоя 
ҷиддан коҳиш медиҳад. 

Ҳолати қатъи неруи барқ ба он вобаста аст, ки дар моҳи январи соли 2021 сатҳи обанбори 
Норак ба сабаби кам шудани сатҳи оби дарёи Вахш бо шиддат паст шуд ва норасоии неруи 
барқро барои таъмини фаъолияти аксар корхонаҳо ва аҳолӣ ба вуҷуд овард, инчунин, Тоҷикистон 
илоҷ наёфт, ки ҳамкории энергетикиро бо кишварҳои ҳамсоя таъмин намояд, ки ин, албатта, 
метавонад эътимоди кишварҳои содиркунандаи неруи барқро коҳиш диҳад. 

Таъминоти бефосилаи барқ ба аҳолӣ ва корхонаҳо, бешубҳа, имкон дорад агар тадбирҳои 
зерини татбиқ гарданд, аз ҷумла: 

- сохтмони иншоотҳои обии бузург дар кишварҳои болооби аз ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ 
арзёбишуда, ки роҳи ягона ва самарабахши ҳаллу фасли мушкилоти таъминоти барқ ва об дар 
кишварҳои Осиёи Марказӣ мебошад; 

- истифодаи оқилона, одилона, инчунин ҳамаҷонибаи гидроэнергетика, ки ҳам низоъҳои 
байнисоҳавӣ ва ҳам байнидавлатиро ҳаллу фасл мекунад. Таҷрибаи НОБ-и Норак гуфтаҳои 
болоро комилан тасдиқ мекунад; 

- об дар ҳаллу фасли ҳамаҷонибаи масъалаҳои идоракунии захираҳои табиӣ дар минтақа 
нақши асосӣ дорад, ки рушди некӯаҳволии аҳолӣ ва вазъи санитарӣ-эпидемиологии кишварро, 
муайян мекунад. Об инчунин заминаи таъмини маводи хӯроквории босифат, амнияти озуқаворӣ 
ва шарти паст кардани сатҳи камбизоатӣ мегардад. Дар маҷмӯъ, бо истифодаи самараноки об 
ҳамчун неру ва ҳамчун воситаи обёрии минтақа метавонад мушкилоти ҳалталаби он, ба монанди 
афзудани дараҷаи шуғли аҳолӣ, ташкили ҷойҳои нави кориро таъмин намояд ва дар оянда 
метавонад мушкилоти асосии кишварҳои минтақа: муҳоҷирати аз ҳад зиёди меҳнатиро ба низом 
дарорад. 

Ҳамин тавр, мушкилоти тағирёбии иқлим дар минтақа масъалаи ҳалталабу мубрам аст ва 
бешубҳа, Тоҷикистон мушкилоти мазкурро танҳо ҳал карда наметавонад. Ин пеш аз ҳама, ба 
татбиқи технологияҳои сарфаи об ва неру, сохтмони обанборҳои калон дар кишварҳои болооб, 
зеро дар кишварҳои поёноб сатҳи бухоршавии об дар обанборҳо баландтар аст; кам кардани 
талафоти об ҳангоми истифодаи технологияҳои нави инноватсионӣ дар кишварҳои поёноб; дар 
кишварҳои болооб саривақт гузаронидани корҳои мустаҳкамкунӣ дар ноҳияҳое, ки обхезӣ ва сел 
бештар мушоҳида мешавад, таъсиси муассисаҳои илмии минтақавӣ аз ҳисоби олимони 
кишварҳои минтақа барои баргузории тадқиқоти гуногун дар соҳаи зироатҳои кишоварзӣ; ворид 
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намудани минтақаҳои ҳифзи санитарӣ дар назди манбаъҳои об, инчунин ташхиси ҳатмии 
экологии ҳамаи лоиҳаҳои калонро дар соҳаи истифодаи захираҳои об вобаста мебошад. 

Умуман, фаъолгардонии самтҳои дар боло зикршуда ва таснифоти онҳо метавонанд ба 
рушди экологӣ-иқтисодӣ ва иҷтимоии иқтисоди сабз дар минтақа мусоидат намоянд. 
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИҚТИСОДИ «САБЗ» ДАР КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ: 
ҶАНБАҲОИ ЭКОЛОГӢ-ИҚТИСОДӢ ВА ИҶТИМОӢ 

 

Ҷанбаҳои экологӣ-иқтисодӣ ва иҷтимоӣ имконият медиҳанд, ки дар 10-15 соли наздиктарин рушди 
иқтисод дар минтақаи Осиёи Марказӣ афзояд. Фақат аз ҳисоби аз худ кардани манбаъҳои 
азнавбарқароршавандаи энергия, дар навбати аввал гидроэнергетика ва зиёд кардани самаранокии 
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АЗИИ: ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Эколого-экономические и социальные аспекты дают возможность увеличить экономический рост в 
регионе Центральной Азии в следующие 10-15 лет. Только за счет развития возобновляемых источников 
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FORMATION AND GROWTH OF «GREEN» ECONOMY IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES: 

ECOLOGICAL, ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS 
 

Environmental, economic and social aspects provide an opportunity to increase economic growth in the 
Central Asian region in the next 10-15 years. Only through the development of renewable energy sources, first of 
all hydropower and increasing its energy efficiency and ensuring the growth of electricity consumption, can the 
sustainable development of countries be guaranteed, which is consistent with the implementation of the concept 
of transition from black to green economy. This article is devoted to the ecological, economic and social aspects 
of the formation and development of «green» economies in Central Asia. 

KEY WORDS: green economy, environmental and economic aspects, social aspects, Central Asia, region, 
energy efficiency, directions of formation, sustainable development, export, hydropower. 
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ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ ОБӢ ДАР СОҲАҲОИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶАҲОНӢ 
 

Фозилов Р.Ш. 

Донишгоҳи давлати Бохтар ба номи Носири Хусрави 
 

Бояд қайд кард, ки ҳолати кунунии истифодаи захираҳои об аз ҳама баландтарин аз ҳамаи 

захираҳои табиии пурқувват дар ҷаҳон мебошад. Маълумоти умумиҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки 

истеъмоли ҷаҳонии оби ширин нисбат ба ҳар намуди ашёи хоми саноатӣ як маротиба зиёдтар аст 

ва дар як шабонарӯз 10 км3 мерасад, ки ин ба истеҳсоли солонаи ҳамаи намудҳои маъданҳои 

фоиданок баробар аст. Гузашта аз ин, истифодаи захираҳои об бо мақсади фаъолияти иқтисодӣ 

ба омилҳои демографӣ алоқаманд аст. Чунин муносибат дар минтақаҳое, ки ба захираҳои обӣ 

дастрасии кам доранд, аҳамияти хоса пайдо мекунад. Сабаби асосии он талаботи рӯзафзуни 

ҷаҳон ба захираҳои об мебошад, ки бо афзоиши аҳолӣ муайян карда мешавад.  

Ҳамин тариқ, беш аз ним асри охир аҳолии ҷаҳон 3,7 маротиба афзуда, истеъмоли 

захираҳои об зиёда аз 7 маротиба афзудааст. Дар ин замина, раванди истифодаи истифодаи 

захираҳои обро дар бахшҳои гуногуни иқтисодиёт мувофиқи омори ҷаҳонӣ мавриди таҳлил 

қарор медиҳем (ҷадвали 1). 

 Ҷадвали 1 

Тамоюли истифодаи захираҳои обӣ дар соҳаҳои иқтисодиёти ҷаҳонӣ  
 

Соҳаҳои иқтисодиёт 
Воҳиди 

ченак 

С о л ҳ о 2017 / 1900 

1900 1950 2015 2017 бо ра-қамҳо маротиба 

Аҳолӣ млн. нафар 1600,0 2542,0 6181,0 7113,0 5513,0 4,4 маротиба 

Заминҳои обӣ млн. га 47,3 101,0 264,0 288,0 240,7 6,1 маротиба 

Кишоварзӣ км3/сол 513,0 1080,0 2605,0 2817,0 2304,0 5,5 маротиба 

Саноат км3/сол 21,5 86,7 384,0 472,0 450,5 21,9 маротиба 

Хоҷагиҳои коммуналӣ км3/сол 43,7 204,0 776,0 908,0 864,3 20,7 маротиба 

Дигарҳо км3/сол 0,3 11,1 208,0 235,0 324,7 783,3маротиба 

Дар маҷмӯъ км3/год 579,0 1382,0 3973,0 4431,0 3852,0 7,6 маротиба 
  

 Маълумоти дар ҷадвал нишон додашуда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки захираи бештари об 

дар соҳаи кишоварзӣ, бахусус дар соҳаи обёрӣ истифода мешавад. Дар сохтори ҳаҷми умумии 

истеъмоли об, 67-70% (2,817,0 км3 / сол) аз ҷониби кишоварзӣ (тақрибан 50% барои обёрӣ), 20-

23% барои саноат ва 8-10% барои иқтисодиёт ва ба сифати оби нӯшокӣ истифода мешаванд. 

Айни замон, соҳаи кишоварзӣ ҳар сол беш аз 2,8 ҳазор км3 оби нӯшокиро истеъмол мекунад, ки 

ин 70 фоизи истеъмоли ҷаҳонии он ё 7 маротиба бештар аз саноати ҷаҳонро ташкил медиҳад. 

Умуман, агар амсилаи кунунии истифодаи об ҳифз карда шавад, истеъмоли об ба ҳар сари 

аҳолӣ афзоиш ёфта, дастрасии он тамоюли паст хоҳад дошт. Гузашта аз ин, тибқи маълумоти 

омории ҷаҳонӣ, то соли 2050 афзоиши аҳолӣ то 9,1 миллиард нафар пешбинӣ шудааст (барои 

муқоиса қайд менамоем, ки айни ҳол аҳолии ҷаҳон қариб 7,5 миллиард нафарро ташкил 

медиҳад). Дар баробари ин, 58 фоизи онҳо метавонанд бидуни маҳдудиятҳо ва 24% бо 

маҳдудиятҳои муайян обро истифода карда, 18% ба мушкилоти оби нӯшокӣ рӯ ба рӯ шаванд. 

Агар ҳамин вазъият идома ёбад, дар сенарияе, ки ҳоло истеъмоли оби ҳаррӯза боқӣ мемонад ва 

ифлосшавии манбаъҳои асосии об коҳиш намеёбад, истифодаи глобалии захираҳои обӣ то соли 

2030 маҳдуд хоҳад шуд. 
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Чуноне ки дар боло қайд кардем, захираҳои бештари об аксаран дар соҳаи кишоварзӣ, 

бахусус барои обёрӣ истифода мешаванд. Илова бар ин, захираҳои об на танҳо барои обёрӣ ва 

чорводорӣ, балки барои коркарди зироатҳои ғизоӣ, истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ва ҳайвонот 

истифода мешаванд. Барои нишон додани чӣ гуна истифодашавии захираҳои об барои мақсадҳои 

обёрӣ маълумоти ҷадвали 2-ро таҳлил мекунем. 

Заминҳои обёришаванда тақрибан 20 фоизи заминҳои кишоварзии ҷаҳониро ташкил 

медиҳанд. Аз ин 40% ба истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ ва 60 фоиз ба истеҳсоли маҳсулоти ғалладона 

рост меояд. Ҳосилнокии баланди заминҳои обёришаванда афзоиши майдони киштро дар тамоми 

ҷаҳон тақозо менамояд. алҳол он 288 миллион гектарро ташкил медиҳад. Дар ин росто, бо вуҷуди 

афзоиши ҳосилнокӣ, дар тӯли 20 соли охир аз як то 40 фоизи истеъмоли об ба як гектар заминҳои 

обёришаванда бетағйир боқӣ мемонад. 

 Ҷадвали 2 

Нишондиҳандаҳои ҷаҳонии истифодаи захираҳои об дар низомии обёрӣ (ирригатсия)  
 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо Ояндабинӣ 

то соли 2025 1900 1950 2010 2017 
Заминҳои обӣ, млн. га 47,3 101,0 264,0 288,0 329,0 

Бо % аз ҳудуди заминҳои кишоварзӣ (кишт ва чарогоҳ)  3,5 7,5 19,7 27,5 24,5 
Заминҳои обии ба ҳар сари одам ростомада (м2 )  296,0 397,0 427,0 405,0 418,0 

Истифодаи ҷаҳонии захираҳои об дар кишоварзӣ (км3) 513,0 1080,0 2605,0 2817,0 3189,0 

Истеъмоли об дар истеҳсолоти кишоварзӣ (бо м3) бо 
ҳисоби: ба 1 га заминҳои обӣ  

10846,0 10693,0 9867,0 9781,0 9693,0 

ба 1 одам  321,0 425,0 421,0 396,0 405,0 
 

Яке аз сабабҳои асосии норасоии ғизо ва мушкилоти озуқаворӣ дар бисёр кишварҳои 

рӯбатараққӣ ин норасоии захираҳои обӣ мебошад. Ҳамин тариқ, мувофиқи ояндабиниҳо қонеъ 

гардонидани талаботи аҳолии кураи Замин бо озуқаворӣ, баланд бардоштани истеҳсоли 

маҳсулоти ғизоӣ дар ҷаҳон то соли 2030 бояд 60% ва истеъмоли об барои нӯшокӣ 14 фоизро 

ташкил диҳад. Дар ин замина, таҳкими сохтори сармоягузорӣ бо афзоиши ҳиссаи 

сармоягузориҳо дар бахши беҳдошти заминҳои обӣ зарур аст. Он ҷиҳати фароҳам овардани 

шароити мусоид барои ҷорӣ ва татбиқи технологияҳои ирригатсионӣ, истифодаи захираҳои 

барои обёрӣ мусоид ва пастсифати об барои хоҷагиҳо ва баланд бардоштани самаранокии 

захираҳои замину об муфид хоҳад буд. 

Бояд қайд кард, ки маблағгузории нигоҳдорӣ, навсозӣ ва нигоҳдории системаҳои 

ирригатсионӣ низ мушкилоти асосии системаи обёрӣ мебошад. Сарчашмаҳои молиявии маҳдуд 

ва набудани сармоягузорӣ дар нигоҳдории системаҳои ирригатсионӣ ба шӯршавӣ, талафоти 

зиёди об ва ҳосили пасти зироатҳои кишт оварда мерасонанд. Дар он кишварҳое, ки обёрӣ аз 

тарафи давлат дастгирӣ меёбад, ҳолати техникии системаҳои ирригатсионӣ нисбат ба 

кишварҳое, ки азхудкунии заминҳои обёришаванда аз тарафи давлат кафолат дода намешавад, 

беҳтар аст. Афзоиши хароҷот барои нигоҳдории системаҳои ирригатсионӣ, ки бе ҷубронпулӣ аз 

ҷониби давлат беэътибор дониста мешавад, самаранокӣ ва даромаднокии маҳсулоте, ки дар 

шароити кишоварзии обёришаванда истеҳсол карда шудааст, вазъи иқтисодии фермеронро 

мураккаб месозад.  

Яке аз проблемаҳое, ки солҳои охир садди роҳи истифодаи оқилонаи захираҳои обию 

ирригатсионӣ мегарадад, ин истифодаи ғайриоқилона ва мақсадҳои кишоварзӣ истифода 

набурдани заминҳои обӣ мебошад. Барои тасдиқи он, ки захираҳои обию ирригатсионӣ чӣ гуна 

оқилона истифода бурда мешавад ва фонди беҳбудии обёрии ҷаҳонӣ дар кадом сатҳ қарор дорад, 

таҷрибаи истифодаи самарабахши заминҳои азхудшударо дар мамлакатҳои пешрафтаи ҷаҳон, аз 

ҷумла Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мавриди таҳлил қарор медиҳем. Дар ин кишвар, заминҳои 

азхудшуда ва истифодаи оқилонаи он доимо зери назорати Вазорати кишоварзӣ қарор доранд. 

Умуман, самтҳои асосии истифодаи самарабахши заминҳои азхудшуда, ки ҳоло татбиқ 

мешаванд ва дар ояндаи наздик ба нақша гирифта шудаанд, метавонанд ба таври зайл арзёбӣ 

гардад 1, с. 14-15. 
Самти якум ба бартарафсозии оқибатҳои манфии экологӣ (қатъ кардани таназзули замин, 

пешгирии ифлосшавии хок ва захираҳои об аз ғалладонагиҳо, заҳрҳо ва ғайра) яке аз вазифаҳои 
асосии ИМА мебошад, ки ба фаъолияти фермерҳо равона карда шудааст. Яке аз чунин 
чорабиниҳо иштироки фаъолона дар барномаҳои ҳифзшаванда бо мақсади беҳтар намудани 
ҳосилхезии заминҳои азхудкардашударо таъмин менамояд. Маълум аст, ки аз солҳои 70-уми 
асри бист сар карда, истифодаи пурраи заминҳои азхудкардашуда боиси он гардид, ки тақрибан 
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37 фоизи заминҳои киштшуда ба раванди эрозия расиданд. Ҳукумат қарор кард, ки заминҳои аз 
ҳама вайроншударо гирифта нигоҳ доранд. Ба шарофати дастгирии деҳқонон аз ҷониби фонди 
замин, тақрибан 58 миллион гектар замини вайроншуда аз соҳаи кишоварзӣ хориҷ карда 
шудааст. Дар соли 2015, аз сабаби давом додани барномаҳои ҳифзи замин ва истеҳсоли 
маҳсулоти экологӣ, 27,5 миллион гектар аз муомилот хориҷ карда шуд. Умуман, коҳиши 
назарраси ҳосилхезии хок дар натиҷаи эрозия дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сеяки тамоми 
заминҳоеро ба бор овард, ки кишварро ба қабули барномаи «нигоҳдории» қариб 230 миллион 
гектар замин оварда расонд, то ки барқарорсозии ҳосилхезии онҳоро пас аз муддати тӯлонӣ бо 
хароҷоти зиёди иқтисодӣ таъмин намояд. 

Самти дуюми чорабиниҳои инвентаризатсияи табиӣ (замин, об) ва захираҳои дигар 
(системаҳои ирригатсионӣ, таҷҳизоти барқарорсозии замин) мебошад, ки дар ҳар 5 сол дар ИМА 
гузаронида мешавад ва ҳадафи гирифтани иттилооти боэътимод дар бораи тамоюлҳое, ки дар 
масъалаҳои афзалиятноки рушди замин ва маълумоти оморӣ мебошад. Масалан, чунин 
масъалаҳои муҳим дар ҳолати эрозияи хок, сифати об дар обёрӣ, шӯршавии хок, талаф ё 
барқарорсозии соҳилҳои баҳрӣ ва обҳои уқёнусӣ. Илова бар ин, азхудкунии миллии захираҳои 
табиӣ, ҳар панҷ сол гузаронида, ба сифати барометр барои қабули қарорҳо оид ба бартарафсозии 
хок ва беҳтар кардани на танҳо аҳамияти федералӣ, балки минтақавӣ - дар сатҳи давлатҳо, 
ҷамоатҳои деҳот ва шаклҳои қабилавӣ хидмат мекунад. Хусусияти татбиқи ин чорабиниҳо 
муносибати зич бо кори роҳбарони касбӣ, коршиносони илмӣ дар бахшҳои федералӣ ва 
шаҳрвандӣ, инчунин донишгоҳҳои кишоварзӣ ва коллеҷҳо мебошад. 

Самти сеюм оид ба баланд бардоштани самаранокии заминҳои корам - истифодаи усулҳои 
ирригатсионӣ ва захираҳои обёришаванда, усулҳои пешқадами обёрӣ. Истифодаи васеътар ва 
навтарини обёрии боронӣ имконият медиҳад, ки равандҳои қаторҳои хокро коҳиш диҳанд ва дар 
айни замон хароҷоти зироатҳои парвариширо 2-2,5 маротиба кам намуда, хароҷоти обёрӣ 
тавассути ҷӯякҳо кам карда, то 40 фоизи об аз системаи обёрӣ захира карда шавад. Боронӣ дар 
ИМА, ҳамчун усули нисбатан арзон, асосан дар релефҳои шадид истифода мешавад ва дар он ҷо 
обёрӣ кардани растаниҳо илова ба боришоти табиӣ ҳангоми парвариши зироатҳои серҳосил 
мебошад. Коршиносони амрикоӣ боварӣ доранд, ки зимни обёрии боронӣ истифода аз меъёрҳои 
обёрии зиёда аз 3-4 ҳазор метри мукааб захираҳои об дар ҳар як гектар, дар муқоиса нисбат ба 
обёрии анъанавӣ сарфа мегардад. Дар баробари такмил додани технологияҳои обёрии боронӣ, 
амрикоиҳо инчунин аз дастгоҳҳои мобилӣ, тезамалкунанда ва технологияи ками обёрӣ бо 
истифода аз обёрии заминӣ, қатрагӣ ва пошидани пастшиддат низ васеъ истифода мебаранд. 
Ҳамаи ин истифодаи нуриҳои минералӣ ва маҳсулоти гуногуни ҳифзи растаниҳо ҳангоми 
истифодаи онҳо бо захираҳои об, инчунин пеститсидҳо ва танзими афзоиши растаниҳоро таъмин 
менамоянд. 

Самти чорумии рушд - рушди «инвентаризатсия (рӯйхатгирӣ) кардани заминҳои корам» 
мебошад, ки аз соли 60-уми асри бистум амалӣ карда шудааст. Дар он вақт, тақрибан чоряки 
таҳқиқот бо сабаби рушди технологияҳои алтернативии барқарорсозӣ гузаронида шуд. Дар 
штатҳои Калифорния, Апалачӣ, Ҷануб-Ғарб, ки дар он ҷо сатҳи баланди эрозия мавҷуд аст, 
технологияи парвариши хоки дигари заминҳои кишоварзӣ барои 30-33 фоизи заминҳои 
кишоварзӣ истифода мешавад. Истифодаи заминҳои алтернативӣ ба маҷмӯи усулҳои истихроҷи 
барқарорсозии замин - зироатҳои ғайриоддӣ иваз намудани хок ва сохтори майдони кӯҳӣ, 
усулҳои биологии ҳифзи растаниҳо ва ғайра равона карда шудааст. Ҳоло бо мақсади баланд 
бардоштани ҳосилхезӣ дар хокҳои азхудшуда, то 70 фоизи маводи ғизоӣ барои моддаҳои 
органикӣ ҷуброн карда мешаванд, ки 75 фоизи масоҳати онҳо дар майдон боқӣ мемонад. Умуман, 
таҷдиди хок ва технологияҳои беҳтарсозии хок имконият медиҳанд, ки истифодаи самараноки 
коркарди замин аз 30 то 50 фоиз дар муқоиса бо технологияҳои анъанавии саноатиро таъмин 
гардад. 

Самти панҷум рушд ин такмили кадрҳо мебошад. Олимони амрикоӣ бовар доранд, ки дар 
марҳилаи кунунии рушди тамаддун омилҳои асосии рушди иқтисодӣ сармоя ва воситаҳои 
истеҳсолот нест, балки дониш ва навовариҳо, ки маҳсулоти зеҳнии рақобатпазирро таъмин 
мекунанд. Аз ин лиҳоз, дар кишварҳои пешрафта, ҳиссаи илм, маориф ва технологияи баланд, 
яъне, ҷузъҳои пешрафти илмию технологӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) 95 фоизро 
ташкил медиҳанд. Гардиши ҳарсола дар бозори маҳсулоти технологӣ қариб 3 триллион доллари 
амрикоӣ мебошад, ки нисбат ба муомилоти ҳамаи ашёи хом, аз ҷумла нафтро, ки номбурда 
«таъсири» Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар сатҳи нисбатан баландтарин дорад (39%) ташкил 

медиҳад 2. 
Барои гузаронидани таҳлили қиёсӣ таҷрибаи Ҷумҳурии Мардумии Чинро дар идоракунии 

захираҳои обию ирригатсионӣ мавриди таҳлил қарор медиҳем. Истифодаи таҷрибаи Чин дар 
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истифодаи самарабахши заминҳои корам, ки ҳамчун кишвари дорои минтақаҳои васеъ, шароити 
табиии гуногун, фарҳанги қадимтарини фарогир ва таҷрибаи ягонаи иҷтимоию иқтисодӣ 
мебошад, ба ҳақиқат наздик аст. Ҷумҳурии Мардумии Чин аксар вақт ҷаҳонро бо ҳалли 
масъалаҳои ғайричашмдошт дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, аз ҷумла 
кишоварзӣ ва истифодаи оқилонаи заминҳои азхудкардашуда ба ҳайрат даровардааст. Омӯзиши 
таҷрибаи Чин, ки дар он зиёда аз нисфи замини кишт дар минтақаҳои хушк ва нимҷазираи он 
ҷойгир шудааст, аз он ҷиҳат муҳим аст, ки истифодаи таҷрибаи ӯ метавонад самаранокии роҳҳои 
алтернативии ҳалли мушкилоти таъмини аҳолӣ дар шароити маҳдудияти замин ва захираҳои 
обиро арзёбӣ кунад. 

Ҷумҳурии Чин дорои намуди пурраи хоҷагӣ мебошад. Дар вилоятҳои шимолу шарқӣ, ки 
минтақаи ҷанубӣ аст, зироатҳои асосӣ гандум, лӯбиё, биринҷ ва сабзӣ мебошанд. Дар шимоли 
Чин дар киштзор гандум, пахта, сабзавот ва меваҳо парвариш мекунанд. Растанипараварӣ, 
сабзавоткорӣ, чой ва меваҳо дар соҳаҳои миёнаҳолӣ ва поёнии дарёи Янзи парвариш мешаванд. 
Дар ҳавзаи дарёҳо, дар хоки дараҷаи намнокиаш баланд, яъне дар иқлими намнок - биринҷ, 
гандум ва сабзавот сол ба сол рушд ва парвариш карда мешаванд, ки дар як сол якчанд ҳосилии 
растаниҳоро мегиранд. 

Ҳосили ғалладона аз заминҳои азхудшуда, аз рӯи маълумоти соли 2010, 75 фоизи ҳосили 
умумии кишвар аст. Бо кумаки захираҳои замин, кишваре, ки 9 фоиз заминҳои корам ва 6 фоизи 
захираҳои оби ҷаҳонро ташкил медиҳанд, қодир аст, ки аҳолии худро бо маводи озуқа таъмин 
намояд, ки аҳолии он 22 фоизиаҳолии ҷаҳонро ташкил медиҳанд. Бо вуҷуди ин, норасоии 
захираҳои об ба рушди минбаъдаи соҳаи кишоварзӣ, хусусан аз ҳисоби истеъмоли об аз ҷониби 
шаҳрҳо ва корхонаҳои саноатӣ мунтазам афзоиш меёбад. Вазъияти мавҷуда тадқиқоти пурра ва 
ҷустуҷӯро дар самти истифодаи самараноки обию ирригатсионӣ дар соҳаи кишоварзӣ тақозо 

мекунад 3. 
Мисоли аниқу равшани истифодаи самараноки захираҳои обию иригатсионӣ ин истифодаи 

дастовардҳои пешқадами «Консепсияи истифодаи самараноки заминҳои мелиоративӣ»-и 
Федератсияи Россия мебошад, ки аз соли 1997 инҷониб амал менамояд. Хусусияти асосии 
консепсия ба истифодаи маҷмӯӣ, экологӣ ва иқтисодии ҳар як намуди коркарди замин 
(гидротехникӣ, фарҳангӣ, агроҷангалӣ) диққати махсус додан мебошад. Консепсияи мазкур ба 
беҳбуд ва идоракунии шароитҳои табиӣ ва иқтисодӣ нигаронида шудааст ва ба даст овардани 
натиҷаи сатҳи истифодаи заминҳои кишоварзӣ дар ҳар як минтақаи табиӣ ва минтақа мебошад  

4. 
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ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ ОБӢ ДАР СОҲАҲОИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶАҲОНӢ 
 

Дар ин мақола муаллиф дар бораи пайдоиши об, ташаккули оби кӯлу дарёҳо, каналу заҳбурҳо ва 
обҳои зеризаминӣ маълумоти мушаххас додааст. Ӯ, аз ҷумла ба нақши иншооти гидротехникӣ дар рушди 
иқтисодиёти ҷумҳурӣ аҳамияти хосса додааст. Мавсуф қайд менамояд, ки ба чунини иншооти 
гидротехникӣ сарбандҳои обанборҳо, хусусан обанборҳои бузурги таъиноти комплексӣ (Норак, 
Қайроққум ва ғайра), нақбҳои обёрӣ каналҳои магистралӣ ва ғайра мансуб мебошанд.   

Дар мақола, инчунин масъалаи наҷоти баҳри Арал, ки ба буҳрони экологӣ рӯ ба рӯ шудааст, сарфаи 
оби нӯшокӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ, истифодаи технологияҳои навтарини обёрӣ ва усулҳои 
замонавии он, корбурди захираҳои обию ирригатсионӣ, муҳофизати растаниҳо бо истифода аз усули 
агробиологӣ, пешгирӣ намудани сарчашмаҳои ифлосшавии захираҳои об, таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ, 
рушд додани соҳаҳои энергетикӣ, пеш аз ҳама, гидроэнергетика мавриди таҳлилу тадқиқ қарор ёфтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: омилҳои экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, иншооти гидротехникӣ, нақбҳои 
обёрӣ, каналҳои магистралӣ, технологияҳои навтарини обёрӣ, таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ, 
сарчашмаҳои ифлосшавии захираҳои об. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ОТРАСЛЯХ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В этой статье автор даёт подробные сведения о возникновении воды, о запасах воды озер и рек, о 

состоянии вод в каналах и сбросах, а также о подземных водах. Он, в частности уделяет особое внимание 

роли гидротехнических сооружений в развитии экономики республики. К таким гидротехническим 

сооружениям автор относит плотины водохранилищ, особенно большие водохранилища комплексного 

назначения (Нурек, Кайркум и другие), ирригационные тунели, магистральные каналы и другие. 

В статье также подвергнуты анализу и исследованию проблемы спасения Аральского моря, которое 

испытывает экологический кризис, экономии питьевой воды в центральноазиатском регионе, 

использования новейших ирригационных технологий и их современные методы использования водных 

ресурсов, защиты растений с использованием агробиологического приёма, предупреждения источников 

заражения водных ресурсов, обеспечения населения питьевой водой, развития энергетических сфер, 

прежде всего гидроэнергетики и другие. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологические, экономические и социальные факторы, гидротехнические 

сооружения, ирригационные туннели, магистральные каналы, новейшие ирригационные технологии, 

обеспечение населения питьевой водой, источники загрязнения водных ресурсов. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Фозилов Раджабмурод Шодиевич, преподаватель кафедры менеджмента 

БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 93-158-62-42. 
 

USE OF WATER RESOURCES IN THE BRANCHES OF THE WORLD ECONOMY 
 

In this article, the author gives detailed information about the origin of water, about the water reserves of 

lakes and rivers, about the state of water in canals and discharges, as well as about groundwater. in particular, he 

pays special attention to the role of hydraulic structures in the development of the republic's economy. the author 

considers dams of reservoirs to such hydraulic structures, especially large reservoirs of complex purpose (nurek, 

kairkum and others), irrigation tunnels, main canals and others. 

The article also analyzes and studies the problem of saving the aral sea, which is experiencing an ecological 

crisis, saving drinking water in the central asian region, using the latest irrigation technologies and their modern 

methods of using water resources, protecting plants using agrobiological methods, preventing sources of 

contamination of water resources, ensuring the population with drinking water, the development of energy sectors, 

primarily hydropower and others. 

KEY WORDS: environmental, economic and social factors, hydraulic structures, irrigation tunnels, main 

canals, the latest irrigation technologies, providing the population with drinking water, sources of water pollution. 
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БА ТАВАҶҶУҲИ МУАЛЛИФОН 

 

Маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» нашрияи Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба ҳисоб меравад. 

Маҷалла тибқи «Қонун дар бораи матбуот ва воситаҳои ахбори умум» интишор мегардад.  

Дар силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодии маҷалла натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

профессорону омӯзгорони донишгоҳ ва уламои ватаниву хориҷӣ нашр карда мешавад. 

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои илм шомиланд, бо фармони ректори донишгоҳ 

тасдиқ карда шудааст. 

Маҷалла мақолаҳои илмию назариявӣ ва методиро бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ дар бар гирифта, 

соле 4 маротиба нашр мешавад. Маҷалла мақолаҳои илмиро тибқи қарори кафедра қабул менамояд. 

Мақолаҳое, ки ба суроғаи маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» 

ирсол карда мешаванд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: 

Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад. 

Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, график ва матни аннотатсия (0,5 саҳ.) набояд аз 10 

саҳифаи чопӣ зиёд бошад. 

Мақолаҳо бояд дар компютер тибқи барномаи Miсrosoft Word бо шрифти Times New Roman 14, 

андозаи А4 ҳуруфчинӣ ва дар дискета сабт карда шаванд. 

Фосилаи байни сатрҳо 1 см, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи рост 2 см, аз боло 3 см ва поёни 

саҳифа 2,5 см-ро ташкил намуда, матни мақола аз тарафи рост саҳифабандӣ карда шавад. 

Дар саҳифаи аввал номи мақола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва муассисаи корӣ навишта 

мешавад. 

Дар дохили матн адабиёти иқтибосшуда тибқи муқаррарот нишон дода мешавад, масалан [4, с. 18]. 

Дар поёни матн рӯйхати адабиёти истифодашуда оварда мешавад. Пас аз рӯйхати адабиёт мазмуни 

мухтасари мақола ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, ҳамчунин калидвожаҳо ба ин забонҳо (то 10 

калима) илова мегардад. 

Мақолаҳои илмие, ки ба идораи маҷалла ирсол мешаванд, бояд варақаи экспертӣ ва тақризи 

мутахассисони соҳаро дошта бошанд. 

Дар охири мақола ному насаб, ҷои кор, дараҷаву унвони илмӣ, суроға, рақами телефон, e-mail ва 

имзои муаллиф ҷой дода мешавад. 

 Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисору ислоҳ намояд ва ё мустақилона барои 

тақризи иловагӣ фиристонад. 

 Мақолаҳое, ки сатҳи илмии онҳо ҷавобгӯи талабот нест, ба нашр расонида намешаванд. 

Дастхати мақолаҳо баргардонида намешаванд. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В серии гуманитарных и экономических наук научного журнала «Вестник Бохтарского 

государственного университета имени Носира Хусрава» печатаются статьи, содержащие результаты 

научных исследований по гуманитарным и экономическим наукам. 

При отправлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: 

Объем статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, 

библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и английском языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Одновременно с распечаткой статьи 

сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times 

New Roman 14, формат А4, интервал одинарный, поля: верхнее-3 см, нижнее-2,5 см, левое-3 см, правое-2 

см), все страницы статьи должны быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал инициалы 

и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте в квадратных скобках, например, [1, с. 23]. 

Список литературы приводится общим списком после основного текста (под заголовком «литература») в 

порядке упоминания в тексте. 

К статье прилагается резюме на таджикском, русском и английском языках с указанием названия 

статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка использованной литературы. В конце 

резюме приводятся ключевые слова (до 10 слов) на русском и английском языках. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное заключение и 

отзыв специалистов о возможности опубликования. 

В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) с указанием ученой степени, ученого 

звания, должность, название организации, адрес, телефон, е-mail. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, редколлегией не принимаются. 

Рукописи не возвращаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 

 

МУНДАРИҶА 
 

ФИЛОЛОГИЯ          ФИЛОЛОГИЯ 

 

Матлубаи Мирзоюнус 

ИНЪИКОСИ БОВАРҲО ВА РАСМУ ОИНҲОИ МАРДУМӢ ДАР АШЪОРИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ…….5 

 

Тағоймуродов Р., Назаров А. 

ТАЪСИРИ ОСОРИ САЪДӢ БА АДАБИЁТИ ТУРКЗАБОН (дар мисоли адабиёти ӯзбек).........................11 

 

Ҳайдаров Ф.Н. 

АШЪОРИ МУИЗЗӢ АЗ НИГОҲИ АНВОИ АДАБӢ ВА МУҲТАВО..............................................................15 

 

Маъмурзода Н.М., 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕСТНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД  

ПЕРЕСТРОЙКИ (на примере Хатлонской области)………………………………………………………….22 

  

Маҳмадалиева М.  

МУХТАССОТИ ЖАНРИИ РУБОИЁТИ БОБО АФЗАЛИ КОШОНӢ………………………………………..27 
 

Ятимов А.Р. 

ИЗУЧЕНИЕ ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ ЛИРИКИ КАК  

ЛИТЕРАТУРНОГО РОДА……………………………………………………………………………………...32 
 

Қодиров Д.С., Мирсаидов Б.Т. 

ВОСИТАҲОИ ТАСВИРИ БАДЕӢ ДАР АШЪОРИ ҚОРӢ АБДУЛЛО............................................................36 
 

Ёрмуҳаммадзода Ш. 

ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ТАҲАВВУЛИ ЖАНРИ ҚИТЪА..........................................................................39 
 

Лайламои Худойназар 

ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ ИҶТИМОӢ ДАР ШЕЪРҲОИ ХУРДҲАҶМИ ҒАФФОРАЛӢ САФАР................42 
 

Тухтасунов О., Шарипов А.Ш. 

ЕДИНЫЕ КОРНЕВЫЕ ОСНОВЫ В НЕКОТОРЫХ СЛОВАХ ПЕРСИДСКОГО  

И РУССКОГО ЯЗЫКОВ………………………………………………………………………………………...45  
 

Раҳимов Т.Ф., Одинаев С.П. 

ИСТИЛОҲОФАРИНӢ ВА УСУЛИ МУРАККАБИ КАЛИМАСОЗӢ………………………...................…...52 
 

Робияи А. 

УСУЛҲОИ АСОСИИ КАЛИМАСОЗӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ………………………58 
 

Файзова З.Ҳ. 

ҶАРАЁНИ ТАШАККУЛ ВА ТАКОМУЛИ ИСТИЛОҲОТИ НАВИ ИҶТИМОИВУ  

СИЁСӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ.........................................................................................63  
 

Нодирова С.С.  

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ  

ИЗДЕЛИЙ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ………………………………………………...67 
 

Ашурова Ш.К., Сафарходжаева З.А. 

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ОШИБОК ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ  

ФОРМ РУССКОГО ЯЗЫКА…………………………………………………………………………………….70 
 

Қӯрғонов З. 

МУХТАСАРЕ АЗ ТАЪРИХИ ТАДҚИҚИ ПЕШОЯНДҲО ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ……………………….74 

 

Зоиров Х.С. 

ВОМВОЖАҲОИ АРАБИИ МУҚОБИЛМАЪНО ДАР ОСОРИ  

МАНСУРИ ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ..........................................................................................................77 

 

 

 



229 

 

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ    ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
 

Абдураҳимзода Қ.С. 

МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ НАСЛИ НАВРАС ДАР ОСОРИ НИЗОМУДДИН  

УБАЙДИ ЗОКОНӢ...............................................................................................................................................82 
 

Гиёев А.Х., Нуриддинзода С.Х. 

ПРЕДМЕТ «РУССКИЙ ЯЗЫК» КАК ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ .......................................................................………….....88 
 

Сафарзода Г.С. 

МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОК ДАР БАНАҚШАГИРИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ………………………92 
 

Саидшозода С.С. 

МАЗМУНУ МУНДАРИҶА, СОХТОР ВА МОҲИЯТИ ФАРҲАНГИ МУОШИРАТ......................................95 
 

Манонова Р.А., Аминджонова С.А., Аюбова Д.А., Рахимова Г. 

ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ В НОВЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ……………………………...................………………....99 
 

Неъматов Л.Х., Таирова М.М. 

ХУСУСИЯТ ВА МЕТОДҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ.............103 
 

Баротова Р. 

МОҲИЯТИ ПЕДАГОГИИ ФАРҲАНГИ МУОШИРАТИ ОМӮЗГОРОНИ СИНФҲОИ  

ИБТИДОӢ ДАР ТАДҚИҚОТИ ПСИХОЛОГИЮ ПЕДАГОГӢ......................................................................106 
 

Атабаева Х. 

РОБИТАЮ МУОШИРАТ ҲАМЧУН СИФАТИ КАСБИИ ОМӮЗГОРОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ…….111 
 

Алимухамедов М.Р.  

СОВРЕМЕННЫЕ РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ……………………………….115 
 

Нуралиев М.   

НАҚШИ АКМЕОЛОГИЯ ДАР РУШД ВА ҒАНӢ ГАРДОНИДАНИ ИЛМИ ПЕДАГОГИКА...................117 

   

НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ     ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

Бобизода Ғ.М., Абдураҳмонов Г.Н. 

СУПОРИШҲОИ ТАМОЮЛИ САЛОҲИЯТМАНДИДОШТАИ ТАҲҚИҚОТӢ  

ДАР ДАРСҲОИ БИОЛОГИЯ.............................................................................................................................121 
 

Шарифзода Ҷ.Ш., Қаландаров С., Қаландарова М.С. 

БАЛАНД БАРДОШТАНИ ДАРАҶАИ МУСТАҚИЛИЯТИ ХОНАНДАГОН ДАР  

ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯ...............................................................................................................................125  
 

Холназаров С.  

МАЗМУНИ ДОНИШҲО ВА МАРҲАЛАЮ САМТҲОИ РУШДИ ЗАБОНИ ХИМИЯВӢ...........................128 
 

Сатторов А.Э., Махмадалиев Э.Ш. 

О РОЛИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ…………………………………….................................132 
 

Кимсанов У.О.  

ЯКЕ АЗ УСУЛҲОИ ОПТИМАЛИИ МУАЙЯН КАРДАНИ ЯКҶОЯКУНОНИИ  

МАСИРҲО ВА СУРОҒАКУНОНИИ ТАҶҲИЗОТИ ШАБАКАВӢ...............................................................134 
 

Алиева Г.С. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

ИНТЕРЕСА CТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ…………………………………137 
 

Қаландарова М.С., Қаландаров С., Шарифзода Ҷ.Ш. 

ТАКМИЛИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА ДАР МАКТАБҲОИ ОЛӢ ДАР АСОСИ  

ТАҶРИБАҲОИ АМАЛӢ............................................................................................................. .....142 
 

Арабов М.Қ. 

БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ МАХСУСИ МЕТОДИКАИ ТАДРИСИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ  

1С БА ДОНИШҶӮЁНИ РАВИЯҲОИ ИҚТИСОДӢ.........................................................................................147 
 



230 

 

Туев Ш.Ш., Саидов А.Қ., Хӯҷамов Ш.Э. 

ТАТБИҚИ УСУЛҲОИ ҲАЛЛИ МУОДИЛАҲОИ КВАДРАТӢ ДАР ФИЗИКА  

БО ИСТИФОДАИ БАРНОМАИ MATHСAD...................................................................................................151 
 

Элмуродова С.Х., Ҳабибуллоева М.Н.  

АРТ-ТЕРАПИЯ ДАР ИСЛОҲНАМОИИ ТАРСИ КӮДАКОНИ ИМКОНИЯТАШОН  

МАҲДУД ДАР ШАРОИТИ ЛЕКОТЕК.............................................................................................................159 
 

Наимзода Н. Қ. Қурбонов А. А. Сафарова С. Ҳ. 

ҲАЛЛИ СИСТЕМАИ МУОДИЛАИ АЛГЕБРАИ ХАТТИ (СМАХ) ДАР ҶАДВАЛИ  

ЭЛЕКТРОНИИ MS EXCEL................................................................................................................................161 
 

Сулаймони Абдуқаҳҳор 

ИСТИФОДАБАРИИ КАШФИЁТҲОИ ИЛМИИ АБУРАЙҲОНИ БЕРУНӢ ДАР  

МАШҒУЛИЯТҲОИ АСТРОНОМИЯ (НУҶУМ) ДАР СИНФҲОИ 10-11.....................................................166 
 

Ҳукумов Б.Б. 

БАЪЗЕ МАФҲУМҲО ВОБАСТА БА НАЗАРИЯ, СОХТ ВА ПРИНСИПҲОИ МУНОСИБАТИ 

САЛОҲИЯТНОК БА ТАЪЛИМИ ФАННИ ГЕОМЕТРИЯ (дар мисоли планиметрия)................................170 
 

ИҚТИСОДИЁТ          ЭКОНОМИКА 
 

Хушвахтзода Қ.Х., Зувайдуллоева Г.Х. 

ПРИНСИП ВА МЕТОДҲОИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ САРМОЯГУЗОРИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ...174 
 

Садриддинов Н.Т., Наимов Б., Садриддинова М.Н. 

КОНСЕПСИЯИ РУШДИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВИИ ИҚТИСОДИЁТ.....................................................................................178 
 

Шамсуллозода Ш., Шамсуллозода Х.  

ФАЪОЛИЯТИ СУҒУРТАВӢ ЧУН НАМУДИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ..............................................186 
 

Ахмедова М.М.  
АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМЫ ИНФЛЯЦИИ....................................................189 
 

Садриддинов М.И., Амонзода А. 

ТАЪСИРИ МОДЕРНИЗАТСИЯИ ИҚТИСОДӢ БА РУШДИ ИҶТИМОИЮ  

ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА.................................................................................................................................193 
 

КодировА.С., Ализода У.А. 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ  

АДАПТАЦИИ К ДАННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ.................................................................................................199 
 

Толибов Д.А., Баротзода Ш.М. 

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ.......................................................................203 
 

Ташпулатов Ш.З., Каримов Ш.М.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ  

ВАЛЮТНОГО РИСКА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ……………………………………..206 
 

Файзуллоев Б.Б., Сайфулоев И.Ш.  

НАҚШИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИҶӢ ВА ДОХИЛӢ ДАР ПЕШРАФТИ ИҚТИСОДИЁТИ  

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН............................................................................................................................210 
 

Наврузи М. 

ХУСУСИЯТҲОИ СОҲИБКОРИИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР..................................214 
 

Муҳаббатов Х.М., Кимсанов У.О.  

ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИҚТИСОДИ «САБЗ» ДАР КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ:  

ҶАНБАҲОИ ЭКОЛОГӢ-ИҚТИСОДӢ ВА ИҶТИМОӢ..................................................................................217 
 

Фозилов Р.Ш. 

ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ ОБӢ ДАР СОҲАҲОИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶАҲОНӢ.....................................221 
 

БА ТАВАҶҶУҲИ МУАЛЛИФОН.....................................................................................................................226 
 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ........................................................................................................... ......................227 

 

 



231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУАССИСИ МАҶАЛЛА: 

 

МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» 

Суроға: 735140, вилояти Хатлон, ш. Бохтар, кӯчаи Айнӣ, 67, бинои асосии донишгоҳ. 

 

НОШИР: 

 

Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷумаи МДТ «Донишгоҳи давлати Бохтар 
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Суроға: 735140, вилояти Хатлон, ш. Бохтар, кӯчаи Айнӣ, 67, бинои асосии 

донишгоҳ, ошёнаи дуюм. 

 

Маҷалла дар Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷумаи МДТ «Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» тарҳрезии компютерӣ ва саҳифабандӣ шуда, 

дар ҶДММ «Матбаа», бо суроғаи ш. Бохтар, кӯчаи Осимӣ, 22, нашр мегардад. 

 

Ба чоп 30.03.2021 таҳвил шуд. Чопи офсетӣ. 
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