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ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                            ФИЛОЛОГИЯ 
 

 

ИБОРОТИ МУСТАОРИ ИЗОФӢ Ё ИСТИОРОТИ КИНОӢ ДАР АШЪОРИ БЕДИЛ 
 

Саидҷаъфаров О.Ш. 
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

 

Истиораи муканния, ки омили вуҷуди он киноя ва мармузгӯйӣ мебошад, аз роиҷтарин 
анвои истиора ба шумор рафта, дар шеъри сабки ҳиндӣ дар радифи ташбеҳу тамсил дар раъси 
васоити зебокуниши нигоришҳои шоирона қарор дорад. Бархе аз муҳаққиқони муосир истиораи 
муканнияро дар қатори истиора намегиранд ва иддао доранд, ки он навъе аз ибороти мустаори 
изофӣ ба ҳисоб меравад. Аз ҷумла Сируси Шамисо мегӯяд, ки унвони истиора бар ин навъи 
санъат дуруст нест ва  бар ин назар аст, ки истиораи муканния изофаи истиорӣ номида шавад, на 
истиораи мутлақаи навъи муканния [6, с. 62]. Вале, бояд қайд кард, ки ин воситаи тасвир бештар 
бо истиора татобуқ ва иртибот дорад, ки бар дигар санъати бадеӣ, зеро дар он ҷузъи асосӣ, ки 
мушаббаҳ ё мустаорун лаҳу мебошад, иштироки фаъол дорад ва ҳамин ҷузъ аст, ки омили 
мармузнокӣ ва маҷозпазирӣ дар сухани шоирро ба вуҷуд меоварад.  

Зимнан, зикр кардан бамаврид аст, ки донишмандони пешин дар ин маврид назари дигар 
ва муғойир бо муҳаққиқони муосирро доранд. Аз ҷумла, Шамси Қайси Розӣ дар боби истиора ва 
таърифи он ҳамин навъи истиораро, ки ваҷҳи шабаҳ ҳамроҳи мушаббаҳ (на мушаббаҳун биҳӣ / 
мустаорун минҳу) меояд, истиора унвонгузорӣ кардааст. Донишманди мазкур, ҳатто ин навъи 
истиораро дар мисоли ашъори мисолияи Имодӣ, Булфараҷ ва Камоли Исфаҳонӣ истиораи латиф 
номидааст [15, с. 292].  

Иллати аз гурӯҳи истиораҳо хат задани истиораи муканния, пеш аз ҳама, иштироки ваҷҳи 
шабаҳ ё ҷузъи ҷомеъ дар он аст, ки ин иштирокро муҳаққиқон хилофи қоидаи истиорасозӣ ё 
хилофи тарҳрезии истиора меҳисобанд. Мувофиқи қоидаи маъмули истиорасозӣ дар истиора 
бояд ҷузъи мустаорун минҳу иштироки фаъол дошта бошад, ки ҳамон қисмати мушаббаҳун биҳи 
дар ташбеҳ аст. Назари муҳаққиқони муосир дар мавриди истиора бар истиораи биттасреҳ ё 
тасреҳия аст, ки дар илми баён истиораи асосӣ эътироф гардидааст. Зеро дар ин навъи истиора 
ба ҳайси ҷузъи асосӣ мустаорун минҳу ё мушаббаҳун биҳи шинохта мешавад ва танҳо ҳамин 
ҷузъ василаи ба вуҷуд омадани истиора ҳисобида мешавад. Ҷузъи мустаорун минҳу ҳамон 
василаи асосии ташбеҳкунӣ ё сифаткунии ашёъ ва мафҳумҳо ба ҳисоб меравад. Ҳамин ҷузъ аст, 
ки дар ташбеҳ ҳам, чунонки дар фавқ зикр гардид, мушаббаҳун биҳи ба ҳисоб меравад. Омили 
дигари хат задани истиораи муканния аз гурӯҳи истиораҳо ин иштироки мустаорун лаҳу, яъне 
қисмати мушаббаҳи ташбеҳ мебошад, ки ҷузъи сифатшаванда мебошад. Дар истиораи биттасреҳ 
ҷузъи мушаббаҳ иштирок наменамояд, агар алоиме аз он вуҷуд дошта бошад, марбут бар 
мулоимот ё сифоти мустаорун лаҳу мебошад. Ин равиши монандкунӣ хилофи истиорасозии 
назири истиораҳои тасреҳия ба ҳисоб рафта, барои қисмате аз муҳаққиқони муосир дастовезе 
ҷиҳати инкори истиораҳои муканния гардид.  

Агар дар истиораи биттасреҳ ҷузъи асосӣ мустаорун минҳу ба ҳисоб биравад, ба ҷиҳати он 
ки он мушаббаҳун биҳи ба ҳисоб меравад ва дар ташбеҳсозӣ нақши аввалдараҷа дорад, дар 
истиораи муканния, бар хилофи қоидаи маъмули истиорасозӣ, ҷузъи асосӣ мустаорун лаҳу, яъне 
мушаббаҳ маҳсуб мешавад. Дар истиораи муканния аз ҷузъи мустаорун минҳу вуҷуҳот ё 
мулоимоти он иштирок менамоянду бас ва онҳо василаи сифатбахшии мустаорун лаҳу шуморида 
мешаванд. Агар дар истиораи биттасреҳ танҳо як ҷузъ – мустаорун минҳу асосӣ ҳисобида шавад 
ва алоиқи он ки мулоимоти ё мушаббаҳун биҳи ё мушаббаҳ ба ҳисоб мераванд, дар он ҷилваи 
тира дошта бошад ва гоҳе ҳам тамоман истифода нашавад, дар истиораи муканния ҳам ҷузъи 
мустаорун лаҳу ва ҳам мулоимоти мустаорун минҳу иштироки фаъол доранд. Истиораи 
муканния, аслан, бе ваҷҳи шабаҳ ё мулоимот буда наметавонад, аз ин ҳайс ҳар ду ҷузъ бо ҳам 
таъсироти мутақобилаи фаъол доранд.  

Дар ғазалиёти Бедили Деҳлавӣ ҳамин гунаи истиора, ки дар он ҷузъи мушаббаҳ иштироки 
фаъол дорад, ҷилваи махсус дорад ва дар тарсими маонӣ ва мазомини шоиронаи вай басо 
ҳунармандона корбаст гардидааст. Иштироки фаъоли ҷузъи мушаббаҳ дар чунин навъи истиора 
бад-он маънӣ аст, ки шоир агар дар истиораи биттасреҳ мустаорун минҳуро дар маркази 
сураткашиву пардоз қарор диҳад, чун дар ин истиора танҳо ҳамин ҷузъ мавриди тарсим қарор 
мегирад, дар истиораи муканния дар маркази ниориши шоир ҷузъи мушаббаҳ қарор мегирад. 
Масалан, дар байти зер аз як ғазали Бедил ду истиораи муканния – нақди эътибор ва бозори 
ибрат истифода шуда, ки дар онҳо вожаҳои эътибор ва ибрат мавриди тасвири шоирона қарор 
гирифтаанд: 
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                        Бояд аз нақди эътибор гузашт, 

           Ҷинси бозори ибрат арзон нест [2, с. 21]. 

Дар байти мазкур ҷузъи асосӣ дар истиораҳо мушаббаҳи онҳо: эътибор ва ибрат аст, на 

мушаббаҳун биҳи, ки он худ иштирок надорад ва танҳо мулоимот ё вуҷуҳоти шабаҳи онҳо: нақд 

ва бозор истифода гардидаанд. Дар тахайюли Бедил эътибор шабеҳи нақд аст, ки метавон онро 

барои хариду фурӯш истифода кард ва ибрат ба мисли бозорест, ки колои гаронарзиш дорад ва 

ҳар касе тавоноии онро надорад, ки аз ин бозор чизе бихарад. Бинобар ин, Бедил таъкид мекунад, 

ки барои он ки аз бозори ибрат чизе харида тавонӣ, туро бояд аз баҳри нақди эътибор гузашт ё 

чашм пӯшид. Аммо, кунҳи андешаи Бедил чунин аст: агар туро ҳавои оинаи ибрат будан аст, 

бояд дар ин роҳ аз худ ва эътибори худ чашм дарҳам бипӯшӣ; чун аз хештан бигузарӣ, оинаи 

ибрат хоҳӣ гашт ва хештанро дарёбӣ. 

Ҳам дар байти зерин аз ғазали дигари Бедил ду истиораи муканния: варақи оина ва гарди 

таҳайюр корбурд шудаанд: 

                      Рамзи ду ҷаҳон дар варақи оина хондем, 

                      Ҷуз гарди таҳайюр рақаме нест дар ин ҷо [1, с. 17]. 

Дар истиораҳои мазкур ҳам нуқтаи марказӣ дар тарсими истиораҳои Бедил вожаҳои оина 

ва таҳайюр маҳсуб хоҳанд шуд ва вожаҳои нахустини онҳо: варақ ва гард вуҷуҳот ё мулоимоти 

онҳо ба ҳисоб мераванд. Дар истиораи якум шоир оинаро бар варақ монанд кардааст ва хонданро 

барои ҳар ду қарина баргирифтааст. Дар истиораи дувум таҳайюрро бар гард монанд кардааст, 

ҷиҳати он ки таҳайюр адам ва тирагии шинохту маърифат аст. Аз сӯйи дигар, ваҷҳи шабаҳ ва 

мушаббаҳи истиораи мазкур қаринаҳои оина низ маҳсуб хоҳад шуд, чун гард дар оина иллати 

тирагии он ва таҳайюр кинояте аз лоливу безабонии оина аст. 

Истиораҳои муканния ончунон бар тасвироти мафоҳиму ашё дар ашъори Бедил ҳукм 

рондаанд, ки дар қисмати аъзами ғазалиёти вай дар як байт чандтоӣ аз онҳо корбурд шудаанд, 

чунонки абёти боло мисоли равшанест дар ин маврид. Зиёда аз ин, Бедил ин истиораҳоро дар як 

мисраъ ҳам мукаррар истифода намудааст, ки ин тарзи корбурд омили таъсирбахшии мисраоти 

вай гардидааст. Аз ҷумла, дар байти пойин дар мисраи нахустин якбора ду истиораи муканния: 

соғари дил ва нуқли яъс корбурд шудаанд: 

                     Майям ба соғари дил нуқли яъс мегардад, 

                     Чу захм қатраи обе, ки мехӯрам, газак аст [3, с. 298]. 

Яъне: май қалби маро ба яъсу навмедӣ мекашад ва мӯҷиби дурӣ аз маъшуқ мешавад. 

Ва ё: 

                 Бар лаби изҳори Бедил муҳри хомӯшист, лек 

                 Синаи мо чун хуми май гармҷӯши ё Раб аст [3, с. 299]. 

Яъне: ҳарчанд ки лаби Бедил хомӯшу барбаста аст ва қудрати изҳори муҳаббат дар 

баробари маъшуқро надорад, синаи Бедил дар андешаи маъшуқ ҳамчун хуми май меҷӯшад. 

Дар абёти Бедил гоҳо ихтилоту баҳамоии анвои истиорот низ ба чашм мерасад ва бад-ин 

роҳ теъдоди онҳо баъзан дар як байт аз ду низ убур мекунад. Чунончи, дар байти зер ҷуз ин ки 

дар мисраи дувум ду истиораи муканния: мавҷи гавҳар ва пироҳани дарё корбаст шудаанд, дар 

мисраи якуми он як истиораи биттасреҳ: лаъл ба назар мерасад: 

                    Оламеро ҳасрати он лаъл дар оташ нишонд,  

                    Мавҷи гавҳар хор дар пироҳани дарё шикаст [3, с. 302].         

Чунонки аз мисолҳои боло бармеояд, дар истиораҳои муканнияи Бедил танҳо ҷузъи 

мушаббаҳ ё мустаорун лаҳу объекти ороиши бадеӣ воқеъ гардидаанд. Дар нақшаҳои зерин ин 

гуфтаҳоро метавон дар мисоли истиораҳои паҳлуи аҷз ва занги саркашӣ бад-ин тариқ матраҳ 

намуд: 
 

Истиора объекти нигоришу ороиши шоирона 

паҳлуи аҷз 

аҷз ваҷҳи шабаҳ / ҷомеъ мушаббаҳ / мустаорун лаҳу 

паҳлу аҷз 
 

Истиора объекти нигоришу ороиши шоирона 

занги саркашӣ 

саркашӣ ваҷҳи шабаҳ / ҷомеъ мушаббаҳ / мустаорун лаҳу 

занг саркашӣ 

Дар истиораҳои муканнияи Бедил дар ҷузъи мушаббаҳ метавонад ҳам мафҳумҳои маҳсусу 
малмус ё мушаххас иштирок намоянд, ҳам мафҳумҳои мавҳуму ғайримушаххас, яъне абстрактӣ. 
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Дар ин маврид миёни ҷузъҳои истиораҳои муканния муносиботи мутақобилаи маҳсусоту 
номаҳсусот сурат мепазирад. Ҳамчунин, дар истиораҳои Бедил метавонанд дар ҳар ду ҷузъ танҳо 
мафҳумҳои мушаххас ва ё дар ҳар ду ҷузъ танҳо мафҳумҳои ғайримушаххас иштирок намоянд. 
Дар ин маврид тарсими образҳову мазомин ё танҳо ба василаи мафоҳими малмусу машҳуд ё 
танҳо тавассути мафҳумҳои мавҳуму номаҳсус амалӣ мешавад. Новобаста ба гуногунии ҳиссиву 
ғайриҳиссии аҷзо, бояд қайд кард, ки ҳамаи онҳо дар истиороти муканнияи Бедил ҷиҳати 
тарсими ҷузъи мушаббаҳ хидмат мекунанд. Вобаста ба ҳамин ҷиҳати ҳиссиву ғайриҳиссии 
истиороти мазкур онҳоро метавон ба ин тариқ табақабандӣ намуд: 

1. Ваҷҳи шабаҳ – маҳсусу мушаххас + мушаббаҳ – номаҳсусу номушаххас: боли ваҳшат 
[1, с. 19], боли ҳавас [1, с. 31], дарёи хаёл [1, с. 17], дасти хаёл [1, с. 17], домони талаб [1, с. 12], 
номаи парвоз [1, с. 7], пардаҳои аҷз [1, с. 10], сози тазаллум [1, с. 6], чароғи интизор [1, с. 1], 
шамъи савдо [1, с. 12]. 

2. Ваҷҳи шабаҳ – номаҳсусу номушаххас + мушаббаҳ – маҳсусу малмус: мисраи зулф [1, 
с. 8], набзи дарё [1, с. 13], ҷавлонгоҳи партав [1, с. 25]. 

3. Ваҷҳи шабаҳ – маҳсусу мушаххас + мушаббаҳ – маҳсусу мушаххас: варақи оина [1, с. 
17], гавҳари дил [1, с. 31], ғубори дил [1, с. 23], домони саҳро [1, с. 13], оинаи гулҳо [1, с. 31], 
раги гулҳо [1, с. 31], сафҳаи дил [3, с. 298], хуни ток [1, с. 7], ҷигари шиша [1, с. 32]. 

4. Ваҷҳи шабаҳ – номаҳсусу абстракт + мушаббаҳ - номаҳсусу абстракт: арсаи шӯхӣ [1, с. 
29], боҷи тангӣ [2, с. 14], дастгоҳи ҷустуҷӯ [1, с. 21], зулми ғафлат [1, с. 31], иксири саодат [2, с. 
17], инқилоби ғам [1, с. 23], канори офият [1, с. 31], минохонаи ҳайрат [1, с. 20], обрӯи ком [1, с. 
21], парвози ҳайронӣ [1, с. 13], тапидангоҳи имкон [1, с. 8], таҷаллигоҳи ҳайронӣ [1, с. 11], хулди 
тавсиф [2, с. 17], ҷилвазори нестӣ [1, с. 5]. 

Дар истиораҳои навъи муканнияи Бедил иддае аз вожаҳои ҷузъи мустаорун лаҳу мақоми 
калидӣ доранд, чун онҳо дар арзишгузории оморӣ нисбат бар дигар вожагон зиёдтар иштирок 
намуда, дар созмон додани ҷузъи мушаббаҳ дар истиорот ҷилваи бештар доранд. Дар таҳлили 
оморие, ки мо дар атрофи 200 истиораи навъи муканния дар ашъори Бедил анҷом додем, 
басомади вожагоне амсоли: аҷз (4 бор), гул (4 бор), дарё (3 бор), дил (10 бор), истиғно (2 бор), 
мавҷ (5 бор), муҳаббат (3 бор), оина (2 бор), таҳайюр (2 бор), умед (2 бор), хоб (2 бор), ҳавас (3 
бор), хаёл (6 бор), ҳайрат (3 бор), ҳайронӣ (3 бор), бештар баромад. Дар нақшаи зер вобаста бар 
мақоми калидии вожагони ҷузъи мушаббаҳ дар байни 200 истиораи ашъори Бедил басомади онҳо 
дар мисоли шаш вожа: аҷз, гул, дарё, дил, хаёл ва ҳайрат ба таври зер мураттаб карда шуд: 

 

Мақоми вожаи 
калидии ҷузъи 

мустаорун лаҳу 

Вожаи 
калидӣ 

Басомади 
вожаи калидӣ 

Истиора 

1-ум дил 10 бор – 5% гавҳари дил [1, с. 31], ғубори дил [1, с. 23], забони дарди дил 
[1, с. 8], забони дуди дилҳо [1, с. 18], кӯчаи дил [1, с. 18], 
пардаи дил [1, с. 25], сафҳаи дил [3, с. 298], соғари дил [1, с. 
28; 3, с. 298], хароботи дил [2, с. 6]. 

2-юм хаёл 6 бор – 3% дарёи хаёл [1, с. 17], дасти хаёл [1, с. 17], майкадаи олами 
хаёл [1, с. 26], расантоби хаёл [1, с. 27], ҷӯйи хаёл [1, с. 19], 
шамъи фонуси хаёл [1, с. 13]. 

3-юм аҷз 4 бор – 2%  боли аҷз [1, с. 7], ошёни аҷз [1, с. 9], пардаҳои аҷз [1, с. 10], 
паҳлуи аҷз [1, с. 5]. 

гул 4 бор – 2% оғӯши гул [1, с. 31], оинаи гулҳо [1, с. 31], раги гулҳо [1, с. 
31], тӯфони гул [3, с. 303]. 

4-ум дарё 3 бор – 1,5% аҷзои дарё [1, с. 18], набзи дарё [1, с. 13], пироҳани дарё [3, 
с. 303]. 

 ҳайрат  баҳори ҳайрат [3, с. 301], бисоти ҳайрат [1, с. 7], 
минохонаи ҳайрат [1, с. 20] 

 

Шафеии Кадканӣ тасарруфи зеҳни шоирро бар мафҳумҳое, ки дар чашми аксар 
дарнамеоянд, навъе аз бедории  шахси шоир маънидод кардааст [4, с. 2]. Ҳамин гуфтаи 
муҳаққиқи мазкурро метавон дар мавриди истиорасозии Бедил ба таҳқиқ расонид, чун Бедил ба 
василаи истиораҳои хеш дар тарсиму тасвири шоиронаи ашёи ҷузъӣ ва мафҳумҳое, ки дар чашми 
аксари мардум дарнамеоянд, кӯшиши шоистае ба сомон расонида, ки дархӯри ҳунари ҳар 
суханвари мубтакиру мустаиде ҳам нест. Бедил тавониста, ки дар як ғазал теъдоди зиёди 
истиораҳои муканнияро ҷиҳати тарсими мафҳумҳову ашё корбаст намояд. Чунончи, дар ғазали 
зери шоир, ки иборат аз 11 байт буда, дар радифи «шабнамро» ва баҳри ҳазаҷи мусаммани солим 
(мафоъӣлун / мафоъӣлун / мафоъӣлун / мафоъӣлун: v---/v---/v---/v---) суруда шудааст, 18 
истиораи муканния истифода шудаанд:  
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1. Гудози гавҳари дил бодаи ноб аст шабнамро, 
Нами чашми таҳайюр олами об аст шабнамро. 

2. Нагардад ҷамъ нури огаҳӣ бо зулмати ғафлат, 
Сафои дил намак дар дидаи хоб аст шабнамро. 

3. Ба ҳар ҷо меравам, дар ашки навмедӣ ватан дорам, 
Зи чашми худ ҷаҳон як дашти селоб аст шабнамро. 

4. Нагардӣ ғофил, эй ашки ниёз, аз тарки худдорӣ, 
Ки бар дӯши чакидан сайри маҳтоб аст шабнамро. 

5. Тамошо нест кам, чашми ҳавас гар шармнок афтад, 
Ҳаё оинаи гулҳои сероб аст шабнамро. 

6. Гули ашкам агар манзури ҷонон шуд, аҷаб набвад, 
Ки рӯ дар чашми хуршеди ҷаҳонтоб аст шабнамро. 

7. Хати хубон каманди ғафлати аҳли назар бошад, 
Раги гулҳои ин гулшан раги хоб аст шабнамро. 

8. Фузулӣ мекунам дар интизори меҳри тобонаш, 
Гирифтам, парда бардорад, куҷо тоб аст шабнамро. 

9. Ба васфи гулрухон натвон канори офият ҷустан, 
Ки дар оғӯши гул хун дар ҷигар об аст шабнамро. 

10. Заифӣ туҳмати чандин тааллуқ баст бар ҳолам, 
Зи по афтодагӣ як олам асбоб аст шабнамро. 

11. Ҳаё боли ҳавасро монеи парвоз мегардад, 
Нигаҳ дар дида, Бедил, мавҷаи об аст шабнамро [1, с. 31]. 

Чунонки дида мешавад, дар ғазали мазбур истиораҳои зиёде амсоли ашки навмедӣ, ашки 
ниёз, боли ҳавас, гавҳари дил, гули ашк, дидаи хоб, дӯши чакидан, зулмати ғафлат, каманди 
ғафлат, канори офият, нури огаҳӣ, оғӯши гул, оинаи гулҳо, раги гулҳо, раги хоб, чашми хуршед, 
чашми таҳайюр, чашми ҳавас истифода гардидаанд, ки ҳамагӣ ба навъи муканнияи истиора, ки 
Шамси Қайси Розӣ онро ба ҳайси истиораи аслӣ зикр намуда, тааллуқ доранд. Аз ҷумла, дар 
мисраи аввали байти якум истиораи гавҳари дил, дар мисраи дувум: чашми таҳайюр; дар мисраи 
якуми байти дувум ду истиора: нури огаҳӣ ва зулмати ғафлат, дар мисраи дувум: дидаи хоб; дар 
мисраи якуми байти сеюм: ашки навмедӣ; дар мисраи якуми байти чаҳорум: ашки ниёз, дар 
мисраи дувум: дӯши чакидан; дар мисраи якуми байти панҷум: чашми ҳавас, дар мисраи дувум: 
оинаи гулҳо; дар мисраи якуми байти шашум: гули ашк, дар мисраи дувум: чашми хуршед; дар 
мисраи якуми байти ҳафтум: каманди ғафлат, дар мисраи дувум ду истиора: раги гулҳо ва раги 
хоб; дар мисраи якуми байти нуҳум: канори офият, дар мисраи дувум: оғӯши гул; дар мисраи 
якуми байти ёздаҳум: боли ҳавас. 

Бар иловаи 18 истиораи муканнияи фавқуззикр, дар ғазали боло боз 3 истиораи биттасреҳ 
ё тасреҳу равшан истифода гардидаанд: дар мисраи 2-юми байти ҳафтум: гулшан; дар мисраи 
якуми байти ҳаштум: меҳри тобон, дар мисраи дувум: шабнам.  

Ихтилоти анвои истиорот бо ҳам агар, аз як сӯ, боиси зебоӣ ва бори вазнини бадеии абёти 
ғазали мазкур гашта бошад, аз сӯйи дигар, омили аслии офариниши мазомин ва маонии гуногун 
гардидааст. Як сабаби муассирии истиороти бакорбурдаи Бедил ҷуз аз эҷоди ихтилоту омезиш 
миёни худи анвои истиорот боз дар имтизоҷи онҳо бо дигар санъатҳои бадеӣ инъикос меёбад. 
Чунончи, дар мисраъҳои дувуми абёти чаҳорум, панҷум ва шашум якҷо бо истиорот тамсилҳои 
зебо ва ҳамчунин, дар мисраъҳои дувуми байтҳои панҷум, ҳафтум ва ёздаҳум ташбеҳоти 
пӯшидаи таъсирбахш мавриди истифода қарор гирифтаанд, ки бори маъноии абётро гаронтар ва 
пардаи маҷозу рамзи онҳоро латифтару маҳинтар гардонидаанд.  
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ИБОРОТИ МУСТАОРИ ИЗОФӢ Ё ИСТИОРОТИ КИНОӢ ДАР АШЪОРИ БЕДИЛ 
 

Тибқи қайдҳои муаллифи мақола, дар шеъри сабки ҳиндӣ истиороти навъи муканнияи мухайила 

нисбат ба дигар сабкҳо шуюи бештар доранд. Дар нигоҳ ба эҷодиёти шоирони бузургу тирози аввали сабки 

мазбур, аз ҷумла ашъори Фиғонии Шерозӣ, Назирии Нишопурӣ, Толиби Омулӣ, Калими Кошонӣ, Соиби 

Табрезӣ ва аксари суханварони сабки мазбур таваҷҷуҳ бар истиороти навъи муканния нисбат бар 

истиораҳои равшан ё биттасреҳ бештар мебошад.  

Чунонки муаллиф зикр менамояд, дар эҷодиёти Мирзо Абдулқодири Бедили Деҳлавӣ ҳам, ки 

мунтаҳои шоирони бузурги сабки ҳиндӣ ва мубтакири мактаби алоҳида дар адаби порсӣ ба ҳисоб меравад, 

истиораҳои навъи муканния нақши муассир доранд. Дар эҷодиёти Бедил дар қиёс бо ҳама анвои шеърии 

бакорбурдаи вай дар жанри ғазал истиораҳои мазкур бештар истифода гардидаанд. Ғазалиёти Бедилро 

метавон махзани истиораҳои муканния эътироф намуд. Агарчи дар ашъори навъи зикршудаи Бедил 

истиораҳои биттасреҳ ё тасреҳия низ вомехӯранд, аммо навъи муканнияи истиора, ки тавассути киноя арзи 

вуҷуд мекунанд, дар онҳо ҷилваи махсус дорад.  

Истиораҳои муканния, - қайд менамояд муаллиф, - дар бештар муассир гардидан ва ҷанбаи бадеӣ-

эстетикӣ гирифтани афкори ирфонӣ-тасаввуфӣ ва фалсафӣ-ҳикматии  Бедил нақши қобили таваҷҷуҳро 

барҷой мегузоранд. Тавассути корбурди ҳамчунин истиорот ирфону фалсафаи бедилӣ пироҳани зебову 

нафиси бадеият касб намуда, бар хонандагони худ як навъ лаззати эстетикиву маънавӣ мебахшад. 

Корбурди ҳамин истиораҳои муканния аст, ки дарки маонии мушкили бедилӣ барои хонандагон каме 

осонтар мегардад, зеро таъсирбахшоиву зебоии онҳо то ҷое мӯҷиби рафъи мушкилот дар мавриди муайян 

намудани маонии мармузу маҷозии муаллифи он мегарданд. 

КАЛИДВОЖАҲО: Бедил, ғазал, байт, мисраъ, истиора, истиораи муканния, истиораи биттасреҳ, 

бори маъноӣ, сабк, сабки ҳиндӣ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Саидҷафаров Озод Шоҳвалиевич, доктори илмҳои 

филологӣ, профессори кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. 
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МЕТОНИМИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ И СПЕЦИФИКА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В СТИХАХ БЕДИЛЯ  
 

По словам автора статьи, в стихах индийского стиля по сравнению с другими поэтическими стилями 

метаномические метафоры использованы больше. В свете творчества выдаюшихся мастеров слов 

вышеупомянутого стиля, таких как Фигани Ширази, Назири Нишапури, Толиб Амули, Калим Кашани, 

Саиб Тебрези и большинство представителей индийского стиля, их внимание на метаномическую 

метафору больше, чем разъяснительного вида метафоры.  

Как отмечает автор, в творчестве Мирзо Абдулькадыра Бедиля Дехлави, являющегося последним 

великим последователем индийского стиля и основателем отдельной поэтической школы в персидской 

литературе, метаномические метафоры также играют важную роль. В стихи Бедиля по сравнению со всеми 

использующимися им жанрами метаномические метафоры в его газелях применены больше. Газелей 

Бедиля можно признать кладом метаномических метафор. Невзирая на то, что наряду с метаномическими 

метафорами в газелях Бедиля также встречаются и разъяснительные метафоры, но метаномический вид 

этого поэтического средства изображения в них представляется особо.  

Метаномические метафоры,- отмечает автор,- играют важную роль в широком воздействии 

эстетичности мистическо-суфийских и философско-нравственных мыслей Бедиля. При использовании 

метономических метафор мистика и философия Бедиля восприменяют тонкую художественную оболочку 

и доставляют своему читателю эстетическо-нравственное наслаждение. При таких метафорах постижение 

сложных и труднодоступных бедильских смыслов становятся более легковоспринимаемыми, так как их 

окраска и воздейственность в некоторой степени обусловливают открытие сложных символических и 

аллегорических мыслей автора.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бедиль, газель, бейт, строка, метафора, метаномическая метафора, 

разъяснительная метафора, смысловая весь, стиль, индийский стил.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Саидджафаров Озод Шахвалиевич, доктор филологических наук, 

профессор кафедры таджикского языка Таджикского государственного финансово-экономического 
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METHONYMIC METAPHORS AND SPECIFICITY OF THEIR USE IN BEDIL'S VERSES 
 

According to the author of the article, in Indian-style poetry, metaphorical metaphors are used more in 

comparison with other poetic styles. In light of the creativity of the eminent word masters of the aforementioned 

style, such as Figani Shirazi, Naziri Nishapuri, Tolib Amuli, Kalim Kashani, Saib Tebrezi and most of the 

representatives of the Indian style, their attention to the methanomic metaphor is more than an explanatory kind 

of metaphor. 

As the author notes, in the work of Mirzo Abdulkadyr Bedil Dehlavi, who is the last great follower of the 

Indian style and the founder of a separate poetic school in Persian literature, metanomical metaphors also play an 

important role. In Bedil's poems, in comparison with all the genres he uses, the metanomical metaphors in his 
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gazelles are used more. Bedil's gazelles can be recognized as a treasure trove of metaphorical metaphors. Despite 

the fact that along with metanomic metaphors in Bedil's gazelles there are also explanatory metaphors, but the 

metanomical form of this poetic means of representation in them is especially presented. 

Metanomical metaphors, the author notes, play an important role in the broad influence of the aesthetics of 

Bedil's mystical-Sufi and philosophical-moral thoughts. When using metonomic metaphors, Bedil's mysticism and 

philosophy perceive a thin artistic shell and give their reader an aesthetic and moral pleasure. With such metaphors, 

the comprehension of complex and hard-to-reach Bedil meanings become more easily perceptible, since their color 

and impact to some extent determine the discovery of the author's complex symbolic and allegorical thoughts. 

KEY WORDS: Bedil, gazelle, beit, string, metaphor, metanomic metaphor, explanatory metaphor, 

semantic whole, style, Indian style. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Saidjafarov Оzod Shоhvalievich, doctor of philological 

sciences, professor department of the Tajik language of the Tajik State Financial and Economic University. Phone: 
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НАЗАРЕ БА УЛУМИ БАЛОҒӢ ВА МАРОҲИЛИ ТАШАККУЛУ ТАҲАВВУЛИ ОНҲО 
 

Тағоймуродов Р.Ҳ., Чиллаев С.Ҷ.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Аз таърих дониста мешавад, ки миллати тоҷику форс пеш аз ислом дорои фарҳангу 

тамаддуни дурахшон ва соҳиби китобат ба назму наср будаанд. Ҳарчанд асарҳои баҷоймонда аз 

он рӯзгор чандон зиёд дар дастрас қарор надорад, аммо дар ҳамин осори андак ҳам вижагиҳои 

фунуни балоғӣ ва каломи бадеъ ба таври барҷаста ҷилвагар мегардад.  

Сарфи назар аз он ки тағйиру таҳаввули дар тӯли қарнҳо рухдода исботи мавҷудияти 

санъатҳои балоғиро дар ин осор бисёр мушкил гардидонидааст, вале бо таваҷҷуҳ ба осори давраи 

Ҳахоманишиён, Ашкониён ва ҳатто Сосониён ба нақши бориз доштани илми бадеъ дар онҳо ба 

хубӣ метавон пай бурд. Ба унвони мисол метавон аз нахустин сангнавиштаҳо ва катибаҳои 

даврони бостон, ки сода ва дур аз такаллуф будаанд, ном бурд. Такрор, овардани ҷумалоти кӯтоҳ, 

риояти муодилу мусовот дар баёни матолиб ва монанди инҳо аз хусусиёти умумии осори хаттии 

ин давра ба ҳисоб мераванд.  

Дар «Гоҳон», ки яке аз бахшҳои китоби муқаддаси «Авесто» мебошад, бо вуҷуди 

таҳрифоти зиёд метавон санъатҳои балоғиро, аз қабили маҷоз, ташбеҳ, ташхис ва тазод 

мушоҳида кард. Дар давраи Ашкониён бошад, бо дарназардошти вазъи  на чандон хуби сиёсӣ ва 

душмании амиқи Сосониён бо ин хонадон, сарфи назар аз таволии ҳокимияти эшон, осори зиёд 

ва қобили мулоҳизае боқӣ намондааст. Аз ҷумлаи осори баҷоймондаи ин даврон метавон аз 

манзумаи «Дарахти асурик» ба забони паҳлавӣ ва қитъаҳое аз осори монавиён, ки намунаҳои 

комилан рӯшане аз фунуни балоғӣ дар он ба назар мерасанд, ном бурд. Донишмандони араб ба 

мавҷудият ва нақши бориз доштани санъатҳои балоғӣ дар мутуни қадимии форсу тоҷик қоиланд 

ва ҳатто баҳрабардорӣ аз онро ба ҳамзабонони худ талқину таъкид кардаанд. Чунонки адиб ва 

донишманди маъруфи араб – Ҷоҳизи Басрӣ дар бархе аз навиштаҳои худ бар зебоиҳои балоғати 

миллати форс-тоҷик ғибта мехӯрад. Мавзуи мавриди назар дар китоби машҳури ин донишманд 

таҳти унвони «Ал-баён ва табйин» дарҷ шудааст. Аз ҷумла Ҷоҳизи Басрӣ махсусан пас аз нақли 

ақволи шуубия, дар таҷлилу таъзими балоғати забони паҳлавӣ ба чунин натиҷа мерасад: «Ҳар 

кас хоҳони дастёбӣ ба шигардҳои зебои сухан аст ва мехоҳад тозагӯй бошад ва дар шинохти 

вожаҳо устод гардад, боистӣ китоби «Корванд»-ро бихонад, чӣ медонем, ки шево ва гӯётарин 

мардумон эрониёнанд» [2, c. 14]. Албатта, далели эҳтиром гузоштани Ҷоҳизи Басрӣ ба китоби 

«Корванд»-ро мо дар набудани асарҳое, ки фарогири мавзуи улуми балоғӣ ва суханшиносӣ дар 

адабиёти араб бошад, медонем [11, c. 20]. Хулоса, форсҳо пеш аз ислом бо фунуни балоғат ва 

суханварӣ ошноӣ доштаанд. Завқи наққодӣ ва қареҳаи шинохти неку бади осори адабӣ дар онҳо 

мавҷуд буд. Ҳатто онҳо қабл аз ислом, ҳадди аксар дар асри Ашкониёну Сосониён, аз фарҳангу 

маориф, ҳикмату адаби юнонӣ, аз ҷумла, фанни шеъру хитобаи Арасту ва ё шарҳу тафсири 

ашъори арабии даврони ҷоҳилӣ низ бехабар набудаанд.  

Нахустин шарораҳои балоғии аъроб ба давраи ҷоҳилӣ бармегардад, ки ашъор ва хитобаҳои 

зебою дилнишин гувоҳи ин матлаб мебошанд. Дар ин давра шоирони тавоно қасоиди 

пурмазмуну устувор суруда, дар лобалои ашъорашон аз саноеи балоғӣ, монанди: ташбеҳу 

истиора, ҷинос, мурооти назир, тазод ва монанди инҳоро корбаст намуда, вале мутаассифона, 

номе барои онҳо нагузоштаанд. Аз шоирони давраи ҷоҳилӣ метавон аз Зуҳайр ибни Абӣ Салмо 

ва Ҳутайъа ном бурд. Дар канори онҳо хатибони забоноваре низ буданд, ки хутбаҳои дилнишину 

ҷаззоб баён менамуданд. Дар асрҳои IX-X ду андешаи хос дар улуми балоғӣ ба вуҷуд омадааст: 

дастае ҳамчун Ҷоҳиз, Ибни Қутайба, Мубаррид ва Ибни Муътазз улуми балоғиро бо муқоисаҳои 
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забони арабӣ месанҷиданд ва ҳатто ҳадафашон таълифи кутуб бо забони арабӣ буд. Дар баробари 

онҳо гурӯҳе чун Исҳоқ ибни Ҳунайн ва Қудома ибни Ҷаъфар мехостанд, аз роҳи тарҷума ба 

назарияи мардуми ғайриараб дар илми балоғат даст ёбанд ва дар ин замина мухтареоте аз худ ба 

ҷой гузоранд. Ин донишмандон бар ин бовар буданд, ки қоидаҳои улуми мазкурро бояд аз Арасту 

ва дигар олимони Юнон фаро гирифт ва онҳо шурӯъ ба тарҷумаи кутуби балоғии юнониву 

сурёнӣ карданд ва сараввал, «Фанни шеър» ва «Хитоба»-и Арастуро ба арабӣ тарҷума намуданд. 

Ба ғайр аз гурӯҳҳои номбурда мутакаллимон буданд, ки афкору андешаҳои каломиро густариш 

дода, мабоҳиси балоғиро матраҳ мекарданд. Тоҳо Ҳусайн – адиб ва нависандаи мисрӣ, ки бар 

хилофи баъзе муҳаққиқон ба таъсири фарҳанги юнонӣ дар улуми балоғии араб муътақид аст, ба 

нақду баррасии назарияи Ҷоҳизи Басрӣ дар масоили балоғӣ пардохтааст. Чунончи: «Эроде, ки 

бар Ҷоҳиз ворид аст, ин аст, ки вай мункири балоғати юнонӣ шуда, таъкид кардааст, ки чизе аз 

«Хитоба»-и Арасту надонистааст ва шигифтовар мебошад. Таноқузгӯйии ӯ (Ҷоҳиз) дар ҷойе 

балоғатро ба таври куллӣ ба арабҳо нисбат медиҳад ва дар ҷойи дигар порсиёну ҳиндиёну 

румиёнро дар он шарик медонад» [8, c. 65-66]. Аз иқтибоси фавқуззикр маълум мешавад, ки 

Ҷоҳиз ва тарафдорони ӯ ба илми балоғат мунсифона ва мунтақидона назар надодааст.  

Зайф Шавқӣ – аз дигар адибони мисрӣ, ки таърих ва давраҳои таҳаввули балоғати арабиро 

дар чаҳор марҳала: пайдоиш, рушд, дурахшиш ва инҳитот мавриди баррасӣ ва таҳқиқ қарор 

додааст, чунин мегӯяд: «Аъроби давраи ҷоҳилӣ ба мартабаи волое аз балоғат даст ёфта буданд 

ва булағои араб иборат аз хатибҳо ва шуаро бар он чӣ ба хотирашон мерасид, иктифо накарда, 

пайваста дар мақоми таҳсину танқеҳи он буданд ва чӣ басо муддатеро то ҳадди такаллуф сарфи 

инкор мекарданду қасоидеро ба ин тартиб омода намуда, «ҳалавиёт, муқаллидот, мунқаҳот ва 

муҳокимот» меномиданд» [3, c. 9-10].  

Донишмандон даврони шукуфоии улуми балоғиро ба сурати тадвини илмӣ ба давраи 

исломӣ ва ҳамзамон бо густариши марзҳои он ва омезиши араб бо дигар миллатҳо марбут 

медонанд. Сабаби асосии пешрафти ин илм монанди бисёре аз илмҳои исломӣ мабнӣ бар 

меҳвари Қуръони карим буд, ки мусулмонон ба хотири фаҳми дақиқи рамзу рози лафзиву 

маънавӣ ва дарки он маҷбур буданд бо саноеи балоғӣ даст ёбанд. Дар китоби «Эъҷози Қуръон ва 

балоғати Муҳаммад» чунин омадааст: «Тиловати Қуръон тавассути паёмбари ислом (с) чунон 

дар дили шунавандагони Ансор ҷой мегирифт, ки онҳоро таҳти таъсири балоғати Қуръон қарор 

медод» [8, c. 119].  

Ҳамчунин, бозори Марбад дар Басра ва Куноса дар Кӯфа ҷойгузини бозори Укоз дар 

давраи ҷоҳилӣ шуда, баҳсҳои шоироне чун Ҷариру Фарзадақ дар бозори Марбад, Зурруммаву 

Ахтал дар Каноса ва байни шуарои Мадина аз омилҳои муаассир дар пешрафти улуми мазкур 

дар ин замон гардид. 

Дар даврони ҳукмронии Аббосиён таҳаввули шеъру наср мӯҷиби густариши улуми балоғӣ 

шуд. Дастае аз дабирони форсу тоҷик, ба монанди Абдулҳамид ва Ибни Муқаффаъ зимни ошноӣ 

бо забони арабӣ ва таваҷҷуҳ ба услубҳои қуръонӣ наҳзати шигарфе дар шеъру наср падид 

оварданд ва бо таъсиси «Байтулҳикам»-и Бағдод бисёре аз осори паҳлавӣ ва юнониву ҳиндиро 

ба забони арабӣ тарҷума карданд.  

Саранҷом, дар қарни ёздаҳуми мелодӣ шайх Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ пой дар арсаи адаби 

форсу тоҷик гузошт, ки ӯ кохи баланди дониши балоғатро барафрохта ва пояҳои онро дар ду 

китоби арзишманди худ – «Далоил-ул-эъҷоз» ва «Асрор-ул-балоға» ба сурати илмӣ устувор сохт. 

Алии Муқаддам дар китоби «Балоғат» чунин менигорад: «Дар қарни панҷуми ҳиҷрӣ (ёздаҳуми 

мелодӣ), ки Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ зуҳур мекунад, даврони шукуфо шудани улуми балоғӣ аст, 

зеро ду китоби «Далоил-ул-эъҷоз» ва «Асрор-ул-балоға»-и вай ҳамчун дарёест, ки наҳрҳое аз он 

муншаиб шудаву ташнагони ин водиро сероб кардааст [12, c. 336].  

Иқтибоси фавқ моро ба чунин натиҷа мерасонад, ки Абдулқоҳири Ҷурҷониро метавон яке 

аз поягузорони илми маонӣ ва баён донист ва бисёре аз донишмандоне, ки пас аз вай дар боби 

балоғат таълифоте анҷом додаанд, резахори хони дониши ӯ мебошанд. Масалан, вай афкори 

назарии худро дар бораи илми маонӣ дар китоби «Далоил-ул-эъҷоз» ва мабоҳиси баёниро дар 

китоби «Асрор-ул-балоға» матраҳ кардааст. Тибқи гуфтаи муҳаққиқи араб Шавқӣ Зайф 

донишмандоне чун Саккокӣ дар китоби «Мифтоҳ-ул-улум», Хатибии Қазвинӣ дар китоби 

«Талхис-ул-мифтоҳ» пас аз он шарҳҳои зиёде бар «Талхис-ул-мифтоҳ»-и Хатибии Қазвинӣ 

навишта шуд. Аз маъруфтарини ин шуруҳот метавон аз «Ал-мутаввал» ва «Мухтасар-ул- 

маонӣ»-и аллома Саъдуддин Масъуд ибни Умари Тафтазониро ном бурд, ки бо таъсир аз 

Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ ба рушди улуми балоғӣ кумак намудаанд [3, c. 217].  
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Шоирону суханварони форсу тоҷик барои ороиши каломи хеш ва муаассир шудани он бар 

ҷону рӯҳи мустамеъ аз мисдоқҳои балоғӣ истифода менамуданд. Аввалин гӯяндагони шеъри 

форсу тоҷик, ки поягузорони назми дарӣ будаанд, дар мавориде низ ба сухансанҷӣ ва нақду 

баррасии ашъори худ мепардохтанд.  

Агар мо «Тарҷумон-ул-балоға»-и Родуёниро [6], ки ба зебошиносии сурудаҳои шоирони 

асри Сомонӣ ва Ғазнавӣ бахшида шудааст, аввалин китоб дар илми балоғат ва санъатҳои бадеӣ 

бидонем, вале касоне аз муосирон ва ё замони қабл аз ӯ будаанд, ки ба таври пароканда дар 

заминаи улуми балоғӣ ва орояҳои адабӣ мабоҳисе матраҳ карда, ба вижагиҳои сухани матбуъ аз 

номатбуъ ва шохисаҳои каломи бартар таваҷҷуҳ зоҳир менамуданд. Аз ҷумлаи онҳо ишораҳои 

Абулфазли Байҳақӣ дар «Таърихи Байҳақӣ», Унсурулмаолии Кайковус дар «Қобуснома» ва 

Низомии Арӯзии Самарқандӣ дар «Чаҳор мақола» мебошанд.  

 Баъд аз Родуёнӣ дар қарни дувоздаҳ машҳуртарин китобе, ки дар заминаи улуми балоғӣ 

навишта шуд, «Ҳадоиқ-ус-сеҳр» – асари Рашидуддини Ватвот мебошад. Ватвот дар таълифи 

асараш аз ду китоб баҳра бардоштааст, ки яке аз онҳо «Тарҷумон-ул-балоға»-и Родуёнӣ мебошад. 

Барои мисол тарҷумаи истилоҳоте, ки дар он зикр мешавад, дар «Ҳадоиқ-ус-сеҳр» ҳам омадааст, 

ҳамчунин мисолҳо ва шавоҳиди «Тарҷумон-ул-балоға», ҷуз он чи ки ба қавли Рашид нохуш буда, 

боқӣ ҳамаро дар асараш мушоҳида мекунем. Асари дигаре, ки Рашиди Ватвот аз он таъсир 

пазируфтааст, «Маҳосин-ул-калом»-и Марғинонӣ мебошад.  

Дониши балоғат дар қарни сездаҳум бо рушду густариши чашмгире ҳамроҳ буда, 

донишмандон дар шохаҳои мухталифи ин илм даст задаанд, ки муҳимтарин асари балоғии форсӣ 

бо номи «Ал-муъҷам фӣ маойири ашъори-л-Аҷам» ба қалами шево ва ҷодуии Шамси Қайси Розӣ 

дар ниҳояти табаҳҳур ва устодӣ дар ҳамаи фунуни шеър аз ҷумла, арӯзу қофия, бадеъ ва нақди 

шеър таълиф гардид. Китоби «Ал-муъҷам фӣ маойири ашъори-л-Аҷам» аз осори арзишманде 

аст, ки бар хилофи «Тарҷумон-ул-балоға» ва «Ҳадоиқ-ус-сеҳр», ки танҳо ба улуми балоғӣ ва 

баёни мусталеҳоту маҳосиноти калом пардохтаанд, дар боби арӯзу қофия ба наҳви аҳсан сухан 

гуфтааст.  

«Ҳақоиқ-ул-ҳадоиқ» аз китоби маъруфи балоғӣ дар қарни чордаҳум маҳсуб шуда, 

тавассути Шарофиддини Ҳусайн ибни Муҳаммади Ромии Табрезӣ таълиф гардидааст. Ин китоб 

шомили ду бахш (қисми аввал дар панҷоҳ боб ва бахши дувум дар даҳ боб) мебошад [9]. 

Дар қарнҳои баъдӣ осори зиёде, аз ҷумла «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва-л авзон»-и Сайфҷоми 

Ҳиравӣ (асри ХIV), «Меъёри Ҷамолӣ»-и Шамси Фахри Исфаҳонӣ дар арӯзу қофияву бадеъ ва 

луғоти форсӣ, «Дақоиқ-уш-шеър» аз Алӣ ибни Муҳаммад маъруф ба «Тоҷ-ал-ҳаловӣ» дар илми 

бадеъ ва қофия «Бадоеъ-ул-афкор фӣ саноеъ-ул-ашъор»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ (асри ХV), 

«Бадоеъ-ус-саноеъ»-и Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ (асри ХV), «Ҳафт иқлим»-и Амин Аҳмади 

Розӣ (асри ХVI), «Чаҳор гулзор»-и Хоҷа Ҳасани Нисорӣ (асри ХVI), «Ҳафт қулзум»-и 

Қабулмуҳаммад (асри ХVII), «Маҷмаъ-ус-саноеъ»-и Низомуддин Аҳмад бинни Муҳаммад Солеҳ 

Ҳусайни Сиддиқӣ (асри ХVII) «Матлаъ-ул-улум фӣ маҷмаъи-л фунун»-и Воҷидалии Муҷмалӣ 

(асри Х1Х) ва дигар кутуби балоғӣ таълиф гардидаанд, ки далели рушду густариши улуми 

мазкур дар ин асрҳо мебошанд.  

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки дар оғоз ба мабоҳис ва нукоти балоғӣ камтар таваҷҷуҳ 

мешуд, аммо ин матлаб дар давраи Умавӣ ва Аббосӣ рӯ ба тараққӣ гузоштааст. Аз шоирони 

давраи Умавӣ Ҷариру Фарзадақ ва аз шоирони даври Аббосӣ Абӯ Нувос аз ҷумлаи саромадони 

улуми балоғӣ буданд. Дар ин замон баҳсу ҷадал байни қадиму ҷадид боиси равнақи мабоҳиси 

балоғӣ шуд ва омилҳое чун адабиёти давраи ҷоҳилӣ, шеъру китобат, тарҷумаи осори ғайри араб 

ба арабӣ, густариши фарҳангҳои бегона дар миёни аъроб, тарҳи мабоҳиси луғавӣ, наҳвию каломӣ 

боиси рушду такомули балоғат гардидаанд. Сабаби дигар метавон нузули Қуръони карим ва 

таъсири онро ба адабиёт шумурд, ки аз муҳимтарин масоили рушди балоғат ба ҳисоб меояд. 

Омили сеюм густариши нависандагӣ ва китобат буд, ки дар ин давра аз лиҳози балоғиву адабӣ 

аҳамияти бисёр пайдо карда буд.  

Родуёнӣ, Ватвот, Шамси Қайс, ки мехостанд, балоғати махсуси форсиро бинависанд, ба 

мақсади худ ноил гардиданд, вале дигарон, бахусус аз асри сездаҳ ба баъд (ҷузъи андаке аз 

кутуби балоғӣ), ба далели пойбандии зиёд ба балоғати суннатӣ, дар такрору тақлид, ё шарҳу 

талхиси назариёти пешиниён афтоданд ва аз ибтикор ва халлоқияту навоварӣ фосила гирифтанд. 
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ВЗГЛЯД НА НАУКУ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА И ЭТАПЫ ЕЁ  
ФОРМИРОВАНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ 

 

Несмотря на то, что поэтика и риторика зародились как науки в Древней Греции, Восток также внёс 
свою достойную лепту в развитие и распространение науки ораторского искусства. Персидско-таджикские 
учёные создали целый ряд отличающихся глубиной и богатых по содержанию книг, которые долгие годы 
служили надёжным и полноценным научным источником. Большинство последующих исследователей в 
этой области, считающих себя продолжателями этой великой культуры, историю зарождения ораторского 
искусства и красноречия соотносят к доисламскому периоду, при этом полагают, что стадии их развития 
и совершенства приходятся на исламский период. 
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A LOOK AT THE SCIENCE OF ORATORY AND THE STAGES OF ITS  

FORMATION AND EVOLUTION 
 

Despite the fact that poetics and rhetoric originated as sciences in Ancient Greece, the East also made its 
worthy contribution to the development and dissemination of the science of oratory. Persian-Tajik scholars have 
created a number of books that differ in depth and rich in content, which have served as a reliable and full-fledged 
scientific source for many years. Most of the subsequent researchers in this area, who consider themselves the 
successors of this great culture, relate the history of the birth of oratory and eloquence to the pre-Islamic period, 
while they believe that the stages of their development and perfection. 
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ЗАМИНАҲОИ ТАҲАВВУЛИ САБК ДАР ШЕЪРИ ФОРСИИ ТОҶИКӢ 
 

Қосимзода С. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Дар баҳси таҳаввул дар адабиёт барои расидан ба натиҷае, ки дастикам нодуруст набошад, 

чанд нуктаро ҳамвора зери назар бояд дошт. 

Аввал - ин ки адабиёт шевае аз шеваҳои бевосита ё бавоситаи инъикоси рӯзгори башарист. 

Аз он ҷо, ки ҷаҳони ҳастӣ худ маҷмуи таҳаввулот аст, пас таҳаввул дар адабиёт ҳам ба ҳар навъу 

шакле, ки сурат пазирад, як амри ногузир бояд пазируфта шавад.  

Нуктаи дувум - ин аст, ки башар аз оғози зуҳури адабиёт вобаста ба рушду камол ва 

ниёзмандиҳои маънавӣ, ҳамчунин дар ҷо-ҷое аз таърих бар мабнои хостаҳои низоми ҳоким дар 

ҷомеа ба адабиёт вазифаҳои мухталифро таҳмил кардааст. Пас, дар тӯли замонҳое аз таърих 

адабиёт ба хотири бароварда сохтани ҳамин хостаҳои ҷомеа гирифтори тағйирот шудааст. 

Далели нуктаи аввал аст, ки ҳамаи адабиётшиносон ва мунаққидон, бидуни истисно, вақте 

хостаанд, ки аз таҳаввули адабиёт сухан бигӯянд, заминаҳои онро аз авзои иҷтимоӣ, сиёсӣ, 

иқтисодӣ ва фарҳангии давраи мавриди назарашон бо дарназардошти таҷаддуди андеша ва 

тафаккури инсонҳои ҳамон давра ҷустуҷӯ кардаанд, ки ба назарҳои матраҳкардаи баъзе аз онҳо 

дертар бармегардем. Бунёди нуктаи дувум ин ҳақиқат аст, ки маънавият, андеша ва тафаккури 

башарият ҳамвора дар ҷараёни таҳаввул ва таҷаддуд қарор дошта, нигоҳи инсонҳо вобаста ба 

ҳамин таҳаввулот ба ҳаёт тағйир кардааст.  

Бо ин пешдаромад дар садади инем, ки заминаҳои таҳаввули сабки шеъри форсии тоҷикиро 

дар авоили қарни XX баррасӣ кунем.  

Аз он ҷо, ки таҳаввули сабк дар қаринаи таҳаввули адабиёт сурат мегирад, пас ба ночор мо 

ҳам бояд дунболаи заминаҳои таҳаввули адабиёт дар таърихи мавриди назарамон биравем. 

Албатта, то имрӯз пажӯҳишгарони бисёре дар боби таҳаввули адабиёт дар қарни XX назарҳои 

худро ироа кардаанд, ки дар якҷоягӣ тасвири комили ин раванди таърихиро шакл дода 

метавонанд. Аммо ба даст овардани ин тасвири комил аз он ҷиҳат мушкил аст, ки 

пажӯҳишгарони эронӣ зимни баррасии заминаҳои таҳаввули адабиёт, хусусан шеъри форсӣ дар 

асри XX, танҳо ба маҳдудаи сиёсӣ, ҷуғрофиёӣ ва идеологии Эрони имрӯзӣ иктифо кардаанду 

пажӯҳишгарони тоҷик заминаҳои таҳаввули адабиёт дар қаламрави Тоҷикистони имрӯзиро 

аксаран паёмади вуруди Русияи сотсиалистӣ ба сарзаминашон дониста, бо ҳамин андеша иктифо 

кардаанд. Бо ин ҳама, чанд нуқтаи пайванд миёни андешаҳои пажӯҳишгарони ҳар ду тараф ҷой 

афтодааст, ки онҳоро мешавад ба сурати зайл тақсимбандӣ намуд: 

1. Таҳаввул дар вазъи ҷомеа. Сируси Шамисо, яке аз устодони мактаби сабкшиносии 

имрӯзи Эрон, менависад, ки «дар даврони муосир таҳаввули иҷтимоии муҳимме, ки метавонист 

тафаккур ва дар натиҷа сабкро тағйир диҳад, инқилоби машрута буд. Инқилоби машрутият яке 

аз муҳимтарин авомили тағйироти иҷтимоӣ ва сиёсӣ ва махсусан фарҳангӣ, дар таърихи Эрон 

аст ва аз ин рӯ, муҳимтарин тағйири сабкиро дар пай дошт, ки сабки нав дар шеър ва наср бошад. 

Ба ин маънӣ, ки яксара адабиёт ҳам ба лиҳози фикрӣ ва ҳам ба лиҳози сурӣ (суратӣ – С.Қ.) ба ду 

бахш – куҳан ва нав тақсим шуд» [8, с. 1]. 

Масалан, Шамси Лангарудӣ  «тағйири зиндагии иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар Эрон»-ро аз 

заминаҳои бунёдии таҳаввул дар шеър медонад [2, с. 4]. 

Ҳанӯз Садриддин Айнӣ дар пешгуфтори қисмати севуми «Намунаи адабиёти тоҷик» 

тазаккур медиҳад, ки «ин қисм аз адабиётеро, ки мо дар садади нақлаш ҳастем, нав гуфтан нисбат 

ба адабиёти куҳна сирф аст, вагарна услуб, тарзи баён, ифодаи афкор кардан дар зимни қасида, 

ғазал, қитъа, рубоӣ ва амсолаш ва риояти вазну қофия бар ваҷҳи акмал, муболиға, ташбеҳоту 

саноеи лафзия айнан ба тарзи куҳна аст, (илло нодиран) танҳо мавзӯъ филҷумла тоза аст» [1, с. 

353]. 

Агар Шамисо, ки аз лиҳози сабкшиносӣ вориди баҳси таҳаввули адабиёт шудааст, тағйири 

сабкро натиҷаи инқилоби машрута медонад, Садриддин Айнӣ аслан тағйир накардани сабкро 
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таъкид карда, тоза шудани мавзуъ дар шеърро аз мушаххасоти умдаи «адабиёти нави тоҷик» 

медонад. Аммо дар сабкшиносии шеъри форсӣ, мавзуъ ва муҳтавои шеър ҳам аз ҷумлаи 

мушаххасоти сабксоз шинохта шудаанд. 

Ба ҳар ҳол, воқеият ин буд, ки сабк ва забони баёни шеъри адабиёти нав, ки Садриддин 

Айнӣ оғози онро аз соли 1905 қарор додааст [1, с. 353], гирифтори тағйироти чашмрас гардид. 

Ҷолиб ин аст, ки дар мавриди шеъри рӯҳияи инқилобидошта Шамисо андешаҳои худро баён 

карда, ба ин хулоса меояд, ки шоирон ба хотири аҳамияти беандоза ба мавзуъ ва муҳтавои 

ашъорашон ва «ба ҳадафи барангехтани мардум ба ночор аз мояҳои адабии осори худ мекоҳанд» 

[8, с. 371]. Яъне бадеият ва балоғати баён қурбони муҳтаво гаштааст. Ҳамин андешаи Шамисо 

дар мавриди шеърҳои ҳавзаи Бухоро ҳам сидқ мекунад. Ҳоло барои равшантар шудани ин иддао 

метавон аз ҳамон «Намунаи адабиёти тоҷик» ду мисол овард: 

Занӣ ба теғу битобӣ руху азоб диҳӣ, 

Азоби мо ту ба ин ранг обутоб диҳӣ. 

Шудем об зи шавқат, биё, бизан моро, 

Агар ба теғи худ, эй гулъизор, об диҳӣ. 

Биёву теғ фишон бар гулӯи ташнаи ман, 

Ба ташна об агар аз раҳи савоб диҳӣ. 

Чу оби Хизр ба дасти ту теғ мебинам, 

Гулӯи ташна барам пеш, агар ҷавоб диҳӣ. 

Намезанӣ ба дами теғи тезу мехоҳӣ, 

Маро чу моҳии беоб изтироб диҳӣ. 

Надода об ба каф теғ ташна хоҳӣ кушт 

Чӣ кардаам, ки маро инчунин азоб диҳӣ. 

Пуроб чашми ту, Мунзим, зи теғи меҳрвашест, 

Ба чашм об ту аз теғи офтоб диҳӣ [1, с. 327]. 
 

Золимон дар даҳр меронанд даврон то ба кай? 

Мешавад дар коми онҳо чарх гардон то ба кай? 

Қозию миру амиру бою мулло нобаҳақ, 

Ҳукмрон бошанд бар мо бенавоён то ба кай? 

Мекунанд аз номи дин мадюни ҷавру зулми хеш, 

Ҳукмрон бошанд бар мо бенавоён то ба кай? 

Аз барои суди ин ноҳақшиносон рӯзу шаб, 

Меҳнату ранҷу зиён бинем моён то ба кай? [1, с. 384]. 

Ин ду ғазали боло моли Абдулвоҳиди Мунзим аст, ки санаи эҷоди якумаш дақиқ нест, аммо 

бар асоси он чи Садриддин Айнӣ фармудааст, ғазали дуюм дар шумораи 2-юми рӯзномаи 

«Қутулӯш» соли 1920 чоп шудааст. Ҳар ду шеър дар қолаби ғазал суруда шудаву ҳар ду ҳам 

радиф доранд. Дар ғазали якум ба ҷуз аз такрори «азоб» дар қофия нақси қобили таваҷҷуҳе ба 

чашм намехӯрад. Басомади истифода аз санъатҳои бадеӣ дар ин ғазал болост. Аммо дар ғазали 

дувум дар ду мисраъ омадани ҷумлаи «Ҳукмрон бошанд бар мо бенавоён то ба кай?», ҳамчунин, 

ба сифати қофия истифода кардани шакли лаҳҷавии «моён» шеърияти онро костааст. Ба ҷуз ин, 

пайванди мисраъҳои панҷуму шашум бисёр заиф буда, ба назар мерасад, ки мисраи шашум танҳо 

барои пур кардани байт оварда шудааст. Ҳамчунин манзури шоир аз «Мекунанд аз номи дин 

мадюни ҷавру зулми хеш» тамоман равшан нест. 
Аммо, агар аз ҷиҳати мавзуъ ва аҳамият доштанашон ин ду ғазалро ба баррасӣ бигирем, 

бидуни тардид, ғазали дуюм бино бар рӯҳияи озодихоҳона ва инқилобӣ доштан, муассир будан 
ба хонандаи замони шоир ва дар роҳи мубориза ба зулму истибдод муфид буданаш бартарияти 
болое дорад. Худ аз худ маълум аст, ки дар ғазали дуюм Мунзим дар пайи перостани шеъри худ 
нест, балки мехоҳад андешаҳоеро, ки дар назар муҳим ҳастанд, ба мардум дар қолаби шеър баён 
кунад. Дар ҳоле ки ғазали аввалиро Мунзим «дар илтизоми обу теғ ба пайравии Восифӣ гуфта» 
[1, с. 326], дар садади он аст, ки қудрати шоирии хешро ба намоиш гузорад. 

Ҳамин тавр, рӯҳияи инқилоб гирифтани ҷомеа яке аз омилҳои боризи таҳаввул дар адабиёт 
ва дар натиҷа сабки шеърии шоирон дар авоили садаи XX будааст. Бояд тазаккур дод, ки рӯҳияи 
инқилобӣ гирифтани мардум як амри тасодуфӣ набуда, балки дар пайи бад шудани аҳволи 
иҷтимоии мардум, шоеъ шудани рӯзномаву ҳафтаномаҳои иҷтимоиву сиёсӣ, ки дар воқеъ умри 
зиёде ҳам намедиданд, огоҳии дарсади бештари мардуми авом аз таҳаввулоти густарда дар 
Аврупо ва Русияи подшоҳӣ ва монанди инҳо буруз кардааст. 
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2. Таҳаввул дар шинохти шеър. Шеър дар адабиёти форсӣ, шуруъ аз ҳамон нахустин 
шеърҳои Одамушшуаро Рӯдакӣ, ҳамчун як навъи таҷаллии ҳунари бадеъ шинохта шудааст. 
Шоирони мо ҳатто замоне, ки мехостанд қолаби шеърро барои андешаҳои ахлоқӣ, тарбиятӣ, 
фалсафӣ ва илмӣ ба кор бигиранд, риояти ҳатмии фунуни шеърро, аз қабили вазну қофияву 
оростагии маъниҳо ба ҷо меоварданд. Агарчи таърифи худи истилоҳи шеър то кунун якдаст 
набудааст, боз ҳам адабиёти форсӣ як навъ бадеиятро аз аносири ҳатмии шеър медонад. Ҳамин 
ҷост, ки ҳанӯз адибони классик истилоҳи «шеър»-ро аз «назм» ҷудо карда, шеърро ҳунар 
донистаанд ва назм, яъне суханеро, ки фақат дорои вазн ва оҳанг буда, ҳарфи тозаи бадеъ 
надорад, асари бадеӣ эътироф намекардаанд. 

Аммо дар авоили асри XX дар пайи ҷараёнҳои маорифпарварӣ, тараққихоҳӣ ва 
таҳаввулгароӣ дар як муддати ниҳоят кӯтоҳ дар шинохт ва мақбулияти шеър таҳаввули бунёдӣ 
ба миён омад. Аз он ҷо, ки адибон ва шоирони ҳар се ҳавзаи забони форсӣ аз пешгомон ва 
парчамбардорони ҷараёнҳои инқилобӣ ҳам дар ҳавзаҳои илмӣ ва ҳам дар ҳавзаи иҷтимоӣ буданд, 
маҳорати шоирии худро сарфи ин роҳ карданд. Дар натиҷа, дар навбати аввал тақозои худи 
шоирон аз шеър тағйир карда, шеър на ҳамчун бадеътарин ва оростатарин наҳваи баёни маъно, 
балки таъсиргузортарин василаи расонидани мақсуд шинохта шуд. Чунончи, ашъори девони 
Садриддин Айнӣ, Сиддиқии Аҷзӣ, Абдуррауфи Фитрат, Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ, Абдулвоҳиди 
Мунзим, Мирзо Сироҷи Ҳаким ва дигар адибони авоили қарни гузаштаро, ки адабиёти 
ҷадидияро намояндагӣ мекунанд, мешавад ба ду қисмат ё давраи бузург ҷудо кард. Қисмати 
якуми ашъори ин суханваронро шеърҳои сирфан адабӣ, яъне ашъоре, ки ба маҳзи дарёфти 
бадеият ва оростагии калом суруда шудаанд, ташкил медиҳад. Бо хондани ин гуна шеърҳо эҳсос 
мешавад, ки шоир на маъниро, балки наҳваи баёни маъниро ҳадаф қарор додааст.  

Қисмати дувуми девони адибони ҷадидияро ашъоре шакл додаанд, ки ҳадафи сурудани 
онҳо маҳз расонидани мазмуну мақсуд дар як қолаби оҳангин ва муассир аст. Ҳамин ҳолат як 
ҷиҳати фарқкунандаи ин гурӯҳи шоирони адабиётамонро рақам задааст. Яъне аз нигоҳи 
сабкшиносона шоирони ҷараёни ҷадидия соҳиби ду сабки фардӣ ҳастанд. Шояд иддао бишавад, 
ки як шоир метавонад таҳти таъсири ҳолоте сабки фардии худро то ҷое шикаста, дигаргуна созад, 
аммо сирфан наметавонад ду сабки фардӣ дошта бошад. Аммо ҳақиқат ин аст, ки шоирони 
ҷадидия тамоми шохисаҳои сабки фардии худро дар пайи корзори таҳаввулгароӣ канор зада, 
барои шеърҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, инқилобӣ ва маорифпарваронаи худ шохисаҳои дигари 
сабксозеро ихтисос доданд.  

Аз ин миён тафовути беандоза бузурги ду сабки фардии Абулқосими Лоҳутӣ ҳайратовар 
аст. Аслан барои касе, ки аз ашъори ӯ огоҳии дурусте надошта бошад, сахт аст бовар бикунад, 
ки ғазали «Аё сайёд» ва шеъри «Духтари Тоҷикистон» моли як нафар ва он ҳам аз Лоҳутӣ бошад. 
Ин «тафовути раҳ»-ро бо овардани порчаҳое аз ин ду шеър бибинем, ки аз куҷо то ба куҷост: 

Аё сайёд, раҳме кун, маранҷон нима ҷонамро, 
Пару болам бикан, аммо масӯзон ошёнамро. 
Дар ин кунҷи қафас дур аз гулистон сӯхтам, мурдам, 
Хабар кун, эй сабо, аз ҳоли зорам боғбонамро [4, с. 125]. 

 

Духтарак, эй духтарҷон, 
Духтари Тоҷикистон, 
Пахта ба фабрик додӣ, 
Газвора кардӣ арзон, 
Ҷони манӣ ту! 
 

Ту велосипед дорӣ, 
Духтараки ҳушёрӣ, 
Пахтая хуб мечинӣ, 
Доная хуб мекорӣ, 
Ҷони манӣ ту! [3, с. 6]. 

Дуруст аст, ки шеъри «Духтари Тоҷикистон» шомили ашъори барои кӯдакон сурудаи 

Лоҳутӣ аст. Аммо, инсофан, ин мисраъҳо ҳеҷ нишоне аз истеъдоди соҳиби ғазали «Аё сайёд»-ро 

надоранд. Худ аз худ маълум аст, ки соҳиби «ашъори истамбулӣ»1 метавонист хеле беҳтару 

бадеътар барои кӯдакон шеър бисарояд, аммо ба назар мерасад, ки Лоҳутӣ бинобар хостаҳои 

сиёсати замонаш гуфтани шеъргунаҳоеро, ба монанди «Духтари Тоҷикистон», ки намунаи сода 

ва ба халқ наздик кардани забон бояд мешуд, муносибтар донистааст. 

 
1 67 ғазали устод Лоҳутӣ, ки тӯли муҳоҷираташ дар Истамбул дар мавзӯоти инқилобӣ навиштааст ва аз бадеияти 

баланд бархӯрдоранд, дар назар дошта шудааст. 
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Ҳамин дағдағаи муфид будани шеър барои тамоми мардум дар Эрону Афғонистон ҳам аз 
омилҳои калидии таҳаввули адабиёт ва тағйири сабк будааст. Зайнулобидини Мароғаӣ, яке аз 
маорифпарварони эронӣ, дар ин бобат дар «Сайёҳатномаи Иброҳимбек» нақли ҷолибе овардааст: 

«Яке аз меҳмононро, ки дар маҷлис ҷойе дошт, яке аз  ҳуззор хитоб дошта, ба овози баланд 
гуфт: Ҳазрати Шамсушшуаро, ба тозагӣ чизе иншо фармудаед? Гуфт: бале, дишаб чизе ба наввоб 
Воло Мирзода навиштам. Фардо ҷумъа бурда ба ҳузур хоҳам хонд. Даст кард ба бағал, коғазе 
даровард. Бино бар ба хондан ва дар итмоми ҳар байте аз мустамеон садои боракаллоҳ, аҳсант, 
аҳсант аст, ки базл мешуд. Офарин бар хаёли мубораки шумо бод! Пас, рӯй ба ман кард, ки чӣ 
тавр аст, машҳадӣ? Гуфтам банда аз ин чизҳо намефаҳмам. Гуфт, чӣ тавр намефаҳмӣ? Каломе 
аст, ки саропо рӯҳ аст. Гуфтам: ҳеҷ рӯҳе надорад. Ин шева куҳна шуда. Ба баҳои ин суханони 
дурӯғ дар ҳеҷ ҷойи дунё як динор намедиҳанд, магар дар ин мулк сабаб он ҳам ба ҷуз бекориву 
беморӣ ва беамаливу ғафлат ва диноати нафт нест, ки золимеро дониста ва фаҳмида ба адолат ва 
ҷоҳилеро ба фазилат ва лаимеро ба саховат ситоиш кунӣ. Имрӯз мӯймиён дар миён нест. Камони 
абру шикаста, чашмони оҳу аз ҳам растааст. Ба ҷойи холи лаб аз зуғоли маъдане бояд сухан гуфт. 
Аз домани симинбарон даст бикаш ва бар синаи маодини нуқра ва оҳан биёвез. Бисоти айшро 
барчин, дастгоҳи қолибофиро паҳн кун. Имрӯз истимои самъро оҳан даркор аст, на навои 
андалеби гулзор. Ҳикояти шамъу парвона куҳна шуда, аз эҷоди корхонаи шамъ сухан соз кун» 
[5, с. 231]. 

Таҳаввул дар шинохти шеър дар ин порча аз моҷарои нақлшуда бисёр сареҳ ба назар 
мехӯрад. Нависанда бадеият ва «каломе пур аз рӯҳ»-ро, ки боризтарин нишонаи шинохти шеър 
дар адабиёти форсӣ аст, комилан инкор мекунад ва бар ин аст, ки бояд шеър мардумро ба амал 
кардан ва рушду тараққии моддӣ раҳнамун созад. Агарчи ин интизори Зайнулобидин Мароғаӣ 
аз шеър як интизори ноҷо буд, аммо баёнгари ҳақиқати ҷо доштани чунин андешаҳо дар он 
даврон аст. 

Ҷолиб ин ҷост, ки агарчи таҳаввул дар шинохти шеър дар ду минтақаи форсизабонон – 
Эрон ва Тоҷикистони имрӯзӣ, аз як сарчашма, яъне суннатгурезӣ дар шеър об хӯрдааст, аммо 
паёмадҳои комилан мутафовите доштааст. Дар Тоҷикистони шуравӣ то миёнаҳои қарни  XX 
воқеан, шеър то ҳадде ҷанбаҳои бадеӣ, отифӣ ва рӯҳии худро аз даст дода, ба як дастгоҳи 
таблиғотии корномаҳои низоми ҳоким табдил ёфта буд. Сурудаҳо дар васфи ғалабаи 
коммунистон, болшевикон, коркунону заҳматкашон аз беҳтарин намунаҳои шеърӣ дониста 
мешуданд. Таблиғоти густарда аз таҳаввулоти иҷтимоӣ ва сиёсии ҷомеа дар қолаби назм, ки аз 
бадеияти бисёр кам бархӯрдор ва гоҳо аз ғалатҳои фоҳиши фанни шеър орӣ набуданд, дар 
рӯзномаву маҷмуаҳо интишор меёфтанд. Шеър дар авоили қарни бистум воқеан дар хидмати 
инқилобхоҳон қарор гирифта буд. 

Аммо дар Эрону Афғонистон аз ҳамон рӯзҳои аввал баҳси тараққихоҳӣ ва шеърро аз ҳам 
ҷудо карданд. Шоирони даврони машрута ва паҳлавӣ ба монанди Маликушшуаро Баҳор, Орифи 
Қазвинӣ, Шарафуддини Ҳусайнӣ, агарчи шеърро дар хидмати мардум қарор додаанд ва дар 
мавзуъҳои таҳаввулгароӣ месуруданд, аммо кӯшиши аз тани шеър берун овардани либоси 
бадеъро надоштанд. Ҳарчанд Сируси Шамисо бар костагии ҷанбаҳои адабии ашъори онҳо 
ишорат намудааст [8, c. 330], боз ҳам ин ҳақиқат далели инкори ин шоирон аз орояҳои бадеӣ 
набуда, балки ба мавзуъҳои ашъори эшон рабт мегирад.  

Баҳси таҳаввул дар шинохти шеър дар Эрону Афғонистон замоне доғ шуд, ки Нимо Юшиҷ 
бо «Афсона»-и худ буъди наве аз абъоди шеъри форсиро кушод. Ба миён омадани шеъри нимоӣ 
ё сафед ва баъдтар пайдо шудани шеъри шомлуӣ ё озод на танҳо шеъри форсии эронро аз баҳси 
«шеъри бефоида» берун кашид, балки дубора бо ҳаловати сухани нав коми ташнагони каломи 
бадеъро ширин кард. 

Ҳамин тавр, таҳаввул дар шинохти шеър дар авоили қарни гузашта сабаби ба миён омадани 
шеърҳои шиоргуна ва хитобия дар ҳавзаи адабии Тоҷикистон ва пайдо шудани шеъри нав (нимоӣ 
ва шомлуӣ) дар ҳавзаи адабии Эрону Афғонистон гашт. Мунтаҳо ҳар ду таҳаввул сабки 
шоиронро ҳам тағйир дод ва то имрӯз рӯйи сабки шоирони ҳар се ҳавза таъсиргузор боқӣ 
мондааст. 

3. Таҳаввул дар шинохти ҷойгоҳи шеър. Ин омили таҳаввули сабк дар шеъри форсии қарни 
бистум зодаи омили таҳаввул дар шинохти худи шеър аст, ки баҳсаш дар боло гузашт. Аммо 
баҳси ҷойгоҳи шеърро ба ҳеҷ ваҷҳ наметавон бе шинохти таъриф аз худи шеър оғоз кард. 
Мушкил ин ҷост, ки ба қавли Ризо Бароҳанӣ «шояд бишавад гуфт, ки шеър таърифнопазиртарин 
чизе ҳаст, ки вуҷуд дорад». Бо ин ҳама, аз тамоми таърифҳои мавҷуда аз шеър, ки дорем, мешавад 
чанд нуктаи муштаракеро дарёфт. Дар канори чунин муштаракот мухайял будани калом, ё ҳамон 
бадеият аз аносири бунёдии шеър дониста шудааст. Аммо дар қарни бистум бо ривоҷ гирифтани 
ҷараёнҳои тараққихоҳӣ ва таҳаввулгароӣ дар ҳамаи умури ҷомеа, бисёре аз равшанфикрон ва 
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пешгомони инқилоб дар Эрону Афғонистону Тоҷикистон, ки аксарияти мутлақашон навъе бо 
адабиёт иртибот доштанд, бори аввал тӯли таърихи адабиёти форсӣ ин ақидаро пайгир шуданд, 
ки оростагӣ ва бадеият дар шеър чизи муҳимме нест, балки муфид, таъсиргузор ва таҳрикдиҳанда 
будани шеър қимати онро рақам мезанад. 

Агар давоми ҳазор сол шеъри форсӣ гунае аз ҳунарҳои зебо шинохта шудаву аз ин роҳ ба 
он расидагӣ мешуд, дар аввалҳои қарни бистум шеър ба дастгоҳи пурқудрати таблиғотӣ 
мубаддал шуд. Ҷолиб ин аст, ки ҳатто дар шеъри шоирони дарбории адабиёти форсӣ то қарни 
XX кам андар кам мешавад, ки ба байти сиёсиву таблиғотӣ дучор гашт. Аслан, дарбор ҳам 
шоиронро бештар на ба хотири таблиғу ташвиқи онҳо аз сиёсатҳои шоҳону амирон, балки 
бештар ба хотири ҳунари воло доштани онҳо дар шоирӣ, баланд будани пояи ҳунар дар шеърҳои 
онҳо қабул дошт. 

Аммо таблиғот дар авоили қарни гузашта муҳимтарин мавзуи шеър буд. Ашъори 
таҳаввулхоҳона, инқилобӣ ва сиёсиву иҷтимоии адибони форсигӯ мамлув аз даъватҳои шоирон 
ба амал кардан дар ҷабҳаҳои гуногун буд. Маликушшуаро Баҳор, Абулқосим Лоҳутӣ, Эраҷ 
Мирзо, Садриддин Айнӣ, Аҷзии Самарқандӣ, Пайрав Сулаймонӣ, Мирзо Сироҷи Ҳаким дар ин 
давра ашъори таблиғотии зиёде сурудаанд, ки мардумро ба тағйир додани низоми ҳоким ва 
дигаргун сохтани вазъи иҷтимоӣ фаро мехонд. 

Моҷарои нақлшуда аз Зайнулобидини Мароғаӣ ҳам сароҳатан ҳамин ҳақиқатро бозгӯ 
мекунад. Муҳаққиқон ҳамин ҷиҳати шеъри ин давраро ба назар гарифта, онро шеъри амал ё 
амалгароёна гуфтаанд. Сарчашмаи шеърҳои иҷтимоии адабиёти имрӯза маҳз ҳамин ашъори 
амалгароёна аст.  

Бо таваҷҷуҳ ба он чӣ гуфта шуд, се заминаи бунёдии таҳаввули сабк дар адабиёт дар авоили 
қарни XX таҳаввул дар вазъи ҷомеа, таҳаввул дар шинохти шеър ва таҳаввул дар шинохти 
ҷойгоҳи шеър буд. Рӯҳи инқилобии ҷомеа боиси афзудани маърифат дар он гардид, ки дар пайи 
он мардум хоҳони пайдо кардани сарчашмаҳои дарёфти иттилоъ шуданд. Ин омил бо таваҷҷуҳ 
ба пешсаф будани адибон дар корзори маорифпарварӣ ва таҳаввулгароӣ сабаби мардумӣ шудани 
адабиёт гардид. Аз он ҷо, ки шеър дар ин давра аз василаи пурқуввати таблиғоти ғояҳои инқилоб 
ба ҳисоб мерафт, дар шинохти чистии он ва дар шинохти ҷойгоҳи шеър таҳаввули бесобиқае 
ҷараён ёфт, ки билохира ҳам сабки шоиронро дигаргун кард ва ҳам ба шеър фазои тоза ва 
кашфношудае эҳдо намуд. 
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ЗАМИНАҲОИ ТАҲАВВУЛИ САБК ДАР ШЕЪРИ ФОРСИИ ТОҶИКӢ 
 

Адабиёти форсии тоҷикӣ дар авоили қарни XX дучори таҳаввулоти густардаи сохторӣ ва муҳтавоӣ 
гардид, ки аз назари адабӣ натиҷаи ин таҳаввулот тағйири сабки назмиву насрӣ буд. Муаллиф дар мақолаи 
ҳозир заминаи таҳаввули сабки шеъри форсии тоҷикиро баррасӣ карда, се бунёди асосии ин таҳаввулро 
ҷудо кардааст.  

Аввалан, таҳаввули вазъи иҷтимоӣ ва сиёсии ҷомеа сабаб гаштааст, ки ҷойгоҳи адабиёт  ва дар пайи 
он сабки гӯяндагони он дучори дигаргунӣ шавад. Дувум, таҳаввул дар шинохти худи шеър, чигунагии он 
ва бозбинии вазоифи шеър сабаб шудааст, ки сабки шеър тағйир кунад. Ҳамчунин, дигар шудани ҷойгоҳи 
шеър дар ҷомеа, яъне аз мақоми як офаридаи ҳунарӣ афтидани он ва табдил шуданаш ба василаи таблиғоти 
дидгоҳҳои низоми шӯравӣ таъсири бесобиқа ба забон ва муҳтавои шеър гузоштааст, ки дар натиҷа сабки 
шеърӣ дигаргун шудааст. Муаллиф ин се ақидаро дар хилоли таърихи адабиёти навини тоҷик собит 
кардааст. 
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ОСНОВЫ ЭВОЛЮЦИИ СТИЛЯ В ТАДЖИКСКОЙ ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ 
 

 Таджикско-персидская литература в начале XX века претерпела широкую структурную и 

содержательную эволюцию, которая с литературной точки зрения привела к изменению стиля поэзии и 

прозы.   

В данной статье автор рассматривает основы эволюции стиля таджикско-персидской поэзии и 

выделяет три главных основ этой эволюции.  Во-первых, изменение социально-политической ситуации в 

обществе привела к изменению роли литературы и, как следствие, стиля поэтов.  Во-вторых, эволюция в 

познании самой поэзии, как она есть, и переосмысление функции поэзии привело к преобразованию стиля.  

Кроме того, изменение места поэзии в обществе, то есть потеря её статуса как художественного творчества 

и её становление как средства пропаганды советской системы, оказали беспрецедентное влияние на язык 

и содержание поэзии, которые впоследствии изменили стиль поэзии.  

Автор в настоящей стати приведя аргументы из истории современной таджикской литературы 

изложил свои взгляды. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: структура, содержание, жанр, эволюция, стих, обновление, стиль, 

мастерство, автор, общество.  
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BASES OF STYLE EVOLUTION IN TAJIK PERSIAN POETRY 
 

  At the beginning of the 20th century, Tajik-Persian literature underwent a broad structural and substantial 

evolution, which, from a literary point of view, led to a change in the style of poetry and prose.   

In this article, the author examines the foundations of the evolution of the style of Tajik-Persian poetry and 

identifies three main foundations of this evolution.  First, the change in the socio-political situation in society led 

to a change in the role of literature and, consequently, the style of poets.  Secondly, the evolution in the knowledge 

of poetry itself, as it is, and the rethinking of the function of poetry led to a transformation of style.  In addition, 

the change in the place of poetry in society, that is, the loss of its status as artistic creation and its formation as a 

means of propaganda of the Soviet system, had an unprecedented impact on the language and content of poetry, 

which subsequently changed the style of poetry.  

The author in this article, giving arguments from the history of modern Tajik literature, set out his views. 

KEY WORDS: structure, content, genre, evolution, verse, renewal, style, skill, author, society. 
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«ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ – КОРНОМАҲО ВА СИМОИ  

ЗАНОНИ ТОҶИК ДАР ГУЗАШТА 
 

Давлатшозода А. 

Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

«Шоҳнома»-и Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ – ин як ҳамосаи миллӣ 

чунон боазамат аст, ки ҳеҷ миллате дар рӯйи замин назири онро надорад».  

 (Теодор Нёлдеке донишманди ховаршиноси Олмон) 
 

Абулқосим Фирдавсӣ яке аз шоирони номвару ситораи тобони адабиёти тоҷику форс буда, 
аксари муҳаққиқон «Шоҳнома»-и ӯро беҳтарин ҳамосаи адабиёти ҷаҳонӣ ном бурдаанд. Симои 
қаҳрамонони ҳамосаи миллӣ дар адабиёти ҷаҳон ва марҳалаи инкишофи таьрихии адабиёти 
миллӣ яке аз проблемаҳои хеле ҷиддии таҳқиқи илми адабиётшиносӣ мебошад. 

Дар осори безаволи Фирдавсӣ дар баробари тасвиру таҷассуми симои паҳлавонону 
қаҳрамонони родмард, қаҳрамонзанон, симои зан-модар низ мавқеи хоса дорад.  

Дар даврони навини соҳибихтиёрии Тоҷикистон омӯзишу корбурди воситаҳои баёни 
«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ аҳамияти боз ҳам бештареро доро шудааст. Муваффақияти он сиёсате, 
ки имрӯз барои рушди забони давлатӣ дар дохилу хориҷи кишвар интихоб ва ба роҳ монда 
шудааст, ногузир ба омӯзишу корбурди сарчашмаҳои асили забони тоҷикӣ аз қабили «Шоҳнома»  

вобастагӣ дорад 3, с. 68. 
Масъалаи зан яке аз масоили мубрами ҷомеаи имрӯзаи мо низ ба шумор рафта, он на танҳо 

диққати донишмандонро ба худ ҷалб кардааст, балки ҳамчун як проблемаи бузурги гендерӣ 
дониста шуда, таваҷҷуҳи муассисаҳои бонуфузи давлату ҳукуматро низ ба худ ҷалб намудааст.  

Зан-модар асоси ҷомеа, офарандаи насли одамӣ, сутуни ҳар хонадон ва чароғи кошонаи 
инсонияти башар аст.  

Бертелс Е.Э дар асарҳои илмӣ-таҳқиқотии худ оид ба баьзе кисматҳои «Шоҳнома»-и 
Фирдавсӣ таваққуф карда, иброз медорад, ки «занон дар «Шоҳнома» на ҳамчун ғуломони тобеъ 
ва мутеъ, балки чун рафиқаҳои сазовори каҳрамонони достон тасвир карда шудаанд» [9, с. 226]. 



20 

 

Муҳаққиқ М. Дяконов дар асари худ «Фирдавсӣ ҳаёт ва эҷодиёт» дӯшизагону бонувони ин 
шоҳасарро аз беҳтарин қаҳрамонони асар ҳисобида, иброз медорад, ки занони Шоҳнома дар 
душвортарин лаҳзаҳои ҳаёт ҷасорат ва мардонагӣ зоҳир менамоянд» [8, с. 54]. 

Муҳаққиқони адабиёти ҷаҳонӣ афкору андешаҳои хешро нисбат ба симои занони 
«Шоҳнома» ба қалам дода, ба ин шоҳасар баҳои баланд додаанд, ки метавон қисме аз онҳоро 
ёдовар шуд: 

«Фирдавсӣ симои занони боирода, хирадманд ва вафодореро офаридааст, ки қабл аз ӯ дар 
назми форсу тоҷик вуҷуд надоштанд» [12, с. 98]. 

«Фирдавсӣ на танҳо қаҳрамониҳои қаҳрамононро моҳирона тасвир мекунад, балки 
инчунин, рӯҳияву равони занонро бо маҳорати баланди бадеӣ нишон додааст. Аз ин ҷиҳат низ 
ӯро бо драматургони бузурги ҷаҳон дар як қатор гузоштан мумкин аст» [12, с. 10]. 

Донишманди форсизабон Сайид Амидиён дар тасвири занон дар «Шоҳнома» вуҷуди 
онҳоро бештар ё аз роҳи хуш ва ё аз роҳи инсон гуфта, як шахсияти бисёр зебо шахсияти Манижа 
духтари Афросиёбро нишон медиҳад, ки вай ба хотири Бежан, ки бисёр зуд дилдодаи ӯ шудаву 
ӯро ба бадбахтӣ афкандааст, «аз тамоми зебоиҳои олам чашм мепӯшад ва барои Бежан хӯроки 
зарурии зиндагониро ба гадоӣ ба даст меоварад» [6, с. 103-104]. 

Дар ин мавзӯъ Муҳаммад Дабири Сиёкӣ симои кулли занони «Шоҳнома»-ро мавриди 
таҳлил карор дода, афзудааст, ки «симои зан дар ин шоҳасар як тасвире беш надорад ва сифати 
он низ мутаолӣ аст. Ҳамеша зебост, камоли хилқат аст, мушкмӯй, камонабру, камандгесу, 
симинқалам, ғунчалаб, нармандом аст, биҳиштӣ аст, пур аз рангу бӯй ва ҳам босафо, вафодор, 
меҳрубон, хештандор, хирадманд ва порсо аст ва бо покӣ сиришта» [4, с. 29]. 

Муҳаққиқ Муҳаммад Исломии Нудушан зимни «Шоҳнома» таҳқиқот бурда, симои Рудоба, 
Таҳмина, Судоба, Ҳарира ва Фарангисро мавриди таҳлил қарор додааст ва ба андешаи ӯ «яке аз 
сифатҳои хуби занони «Шоҳнома» дар он аст, ки онҳо саодати худро бе саодати ҳамсаронашон 
тасаввур надоранд» [10, с. 128]. Муҳаққиқ дар ин асар ба ҳамаи нақшҳои офаридаи Фирдавсӣ, ба 
ҷуз Судоба, баҳои баланд додааст. 

Мансура Иттиходия мавқеь ва мартабаи занонро дар «Шохнома» омӯхта, чунин мегӯяд, ки 
«дар симои занони «Шоҳнома» фидокорӣ, хиёнаткорӣ, ошиқӣ, ҳамсар, духтар ва амсоли онҳо 
ҷойи асосиро ишғол мекунад ва бо чунин андешаҳо, албатта метавон «Шоҳнома»-ро достонҳои 
ишқу муҳаббат низ ном бурд» [9, с. 37]. 

Дар мавриди таҳлили симои Судоба, ки ҳамсари Ковусшоҳ аст, сангдилӣ ва ҳавасбозии ин 
занро дар ҳеҷ яке аз занони хамоса дидан мумкин нест. Вале дар мавриди дигар, аз вафодориву 
ишқу муҳаббати поки инсонӣ сухан ронда, вафодории вайро нисбат ба шавҳараш ҳангоми дар 
асорати шоҳи Ҳамоварон будани ӯ нишони бузургии хислати ин зан метавон ҳисобид. 

Нахуст шуда, дар адабиёти муосири тоҷики мо донишмандони тоҷик Мирзозода X. ва 
Ҳусейнзода Ш. дар қатори образҳои «Шоҳнома» симои занонро низ то ҳадде таҳлил намуда, 
изҳори ақида кардаанд.  

Бо таҳлили афкору андешаҳои муҳаққиқон ҳаминро зикр метавон кард, ки достонҳои 
Шоҳнома бо тасвири занон накутарин асарҳои ҷаҳонистанду симои зан ҳамчун қаҳрамон ва 
ватандору номдор маҳз мақому манзалат ва ҳуқуқҳояш дар ин шоҳасар таҷассум ёфтааст. 

Замони Фирдавсӣ айёме буд, ки дар он давраҳо занро ғулому тобеи мард ва ҳақиру нотавон 
шуморида, ба ғайр аз ин, бадтарин сифатҳои инсониро ба ӯ мансуб донистаанд. Фаъолияти зан 
намебоист аз доираи хонавода берун барояд, вале Фирдавсӣ бо истифода аз сарчашмаи халқу 
аҷдодони ориёии мо бо овардани ривояту қиссаҳо дар ин достонҳои ҷовидонӣ чунин образҳоеро 
офарид, ки бо ин санъату маҳорат ва ғурури миллиаш тамоми таьлимоту мафкураҳои анъанавиро 
пора карда, андешаҳои дар баробари мардон обрӯ ва мақом доштани занонро нишон додааст. 

Муҳаққиқи дигари тоҷик Бобокалонова Ҳ. дар «Нақши занон дар номаи шоҳон» ном 
асараш ба масъалаи ҳуқуқ, мақом ва мартабаи зан дар «Шоҳнома» ва умуман, дар ҷомеаи замони 
Фирдавсиро ба таври муфассал баррасӣ карда, бекаронии ҳудуди ишқу дил бохтани 
маъшуқагонро исбот намудааст, ки имрӯз ин мавзуи ишқ ва дил бохтани ду ҷавон аз хонадони 
ба ҳам рақобатдошта аз адабиёти Шарқ ба адабиёти Fapб гузаштааст. Муҳаққиқ, нишон додааст, 
ки сарнавишти қаҳрамонони Фирдавсӣ, хоса дар достони «Зол ва Рудоба» ба сарнавишти 
қаҳрамонии Вилям Шекспир Ромео ва Ҷулетта қаробат дорад. Ҳамчунин, дар ин асар омадааст, 
ки муаллифи мақолаи «Шаби Ромео ва Ҷулетта ва шаби Золу Рудоба» Алӣ Ясломин-ул Равшан 
бо таъбироти «гарчи ҳеҷ яке аз ин фарҷоми ғамангез» қаҳрамонони Шекспирро дар зиндагиашон 
ба мақсад намерасонад, лекин аз зарбаи достон, ки бигзарем, дидори шабонаи Ромео ва Ҷулетта 
ва Золу Рудоба ба ҳам шабоҳат доранд» [11, с. 36], ҳамин маъноро таъкид намуда буд. 

Дар шароити феодалии Шарқ, ки зан аз аксари ҳуқуқҳо ва имтиёзҳо маҳрум буд, Фирдавсӣ 
ба олиҳаи зан чун ба шахсияти мустақил дар кору рафтор ва қодир ба иқдомоти шоиста назар 
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намудааст. Бо таъсири ин рӯҳия мавқеи иҷтимоии зан дар оила ва хонадон, тасвири зиндагӣ ва 
ҳолатҳои оиладориву равонии ӯ то андозае сарфи назар карда мешуд.  

Дар ҳаёти инсонӣ маълуму равшан аст, ки мавҷудияти мард бе зан маъно надорад. Аз ин 
рӯ, зарурате пеш омада буд, ки нахустмодари ҷаҳониён Момо-Ҳавво халқ карда шаваду халқро 
офарад. 

Ҳамин зайл, мо дар «Шоҳнома» аз аввал то охири достонҳои он ба симои занон, модарон 
ва бонувону дӯшизагоне вомехӯрем, ки то имрӯз аҳамияти хоссаеро дороанд. Аз ҷумла, мо 
Фаронак – зани Отибин, модари Фаридунро аз нажоди Таҳмураси девбанд мебинем, ки ӯ ҳамчун 
зани адолатхоҳ, некхоҳ ва муборизи зидди бадиҳо таҷассум ёфтааст. 

Ё худ, занон аз қабили зани Соми Наримон - Соми Дастон ва ё дар достони «Золи Зар ва 
Рӯдоба» Синдухт – зани Меҳроб, шоҳи Кобулро метавон тасвир кард, ки гуфтугузори Синдухт 
бо Соми Наримон оид ба осудагии мардуми Кобул далериву хирадмандии Синдухтро нишон 

медиҳад, ки кинаро аз дили онҳо дур кардааст 1, с. 78. 
Фирдавсӣ бо таҷассуми симои Рӯдоба ва Зол бар таассуби мазҳабӣ маҳз бо рафтору кирдор 

ва хирадамандии занон ҳатто пирӯз гардидаасту кинаҳоро ба меҳр табдил дода, душманонро 
дӯсту хеш гардонидааст.  

Дар достонҳои Рустам ва Суҳроб, Золу Рудоба, Рустаму Таҳмина бо ҳама он лутфу назокат, 
зебоиву покдоманӣ, иффату исмати занонаи хеш нахуст бозии ошиқонаро оғоз мекунанд. 
Манижа бо дидани ҳусну ҷамоли Бежан шефтаи ӯ гардидааст. Бузургиву ҷасорати ӯ дар достон 
ба ҳаддест, ки ӯ ниҳонӣ тавонист Бежанро ба кохи хеш барад. Барои ин қаҳрамонон тавонистанд 
қасри ишқро бунёд созанд. Воқеан, ишқ монанди пайкорест, ки дар он ғолиб ва мағлуб аст ва 
мард бояд ҳамеша дар ин пайкор ғолиб бошад ва он ишқе воқеан ишқ аст, ки дар қутби мағлуби 
он зан нишаста бошад, зеро дар он сурат оташи ишқ шуълавар мемонад. 

«Шоҳнома» ҳамосаи қаҳрамонист ва ҳар як қаҳрамон ва паҳлавони номдор фарзанди 
модарест, ки дар шароиту хонаводаи муайян ва муҳити сазовору мувофиқ ба камол расидааст. 
Ин муносибати оилавӣ ба қисмату рафтору кирдори ояндаи инсонҳо бетаъсир намемонад, ки аз 
ин сабаб ҳам Фирдавсӣ ин масъаларо сарфи назар намекунад. Муносибат дар оила, ин пеш аз 
ҳама, ба лутфу назокат, кирдору андеша, ҳунару қобилияти зан вобастагӣ дорад, ки инро мо дар 
достонҳои «Шоҳнома» баръало мушоҳида мекунем. 

Тарбияи фарзанд, масъалаи ба дунё омадани он, ба воя расидан ва муносибати хонаводагӣ 
дар рисола ҷои намоёнро ишғол мекунад. Тарбия, пеш аз ҳама, донистану шинохтани мақом, 
мартаба ва мақсади инсон аст ва беҳтарин раҳнамои он хирад дониста шудаасту ин аз мактаби 
зан-модар сарчашма мегирад, ки аз ҷониби муҳаққиқони «Шоҳнома» ин ҷиҳати масъала ҳанӯз 
бетаҳқиқ мондаву ба он кам диққат додаанд. Зеро имрӯз моро зарур аст, то сугвориҳои модарон 
ва дарду ҳасрати онҳоро ба ҳангоми марги фарзандон низ таваҷҷуҳ диҳем, то дархӯри тарбияву 
пешрафти ҷомеаи инсонӣ гардад, ки ба ин масъала устоди шодравон Лоиқи Шералӣ дарду алам 
ва шикасти умрро дар симои Таҳмина нишон дода буданд. 

Ҳамзамон, мо дар «Шоҳнома»  бо номи симоҳои занонае, аз қабили Нӯша (номи духтари 
Нарсӣ ва аммаи Шопур) ва Гурдия (номи хоҳари Баҳроми Чӯбина) ва Молика (духтари подшоҳи 
араб Тоир) дучор мешавем, ки Фирдавсӣ бо маҳорати баланд симои онҳоро офаридааст.  

Бузургӣ, қудрату нерумандӣ, ҳунар ва маҳорату истеъдоди беҳамтои Фирдавсӣ дар он аст, 
ки ӯ тавассути «Шоҳнома»-аш гузаштаи Эрону эроннажодҳоро эҳё кард, онҳоро ба худи онҳо ва 
ҳам ба ҷаҳониён шиносонд, инчунин, забони тоҷикӣ (порсӣ)-ро бо тамоми қудрату шаҳомат, 
дороию ғановат ва зебоию назофату нафосаташ намоиш дод, ин забонро ба ҳадде неру ва фурӯғу 
зиё бахшиду пояи онро ба андозае баланд бардошт, ки дигар бими фаромӯш шудану аз байн 
рафтани он намонда буд, аз хиштвожаҳои забони порсии тоҷикӣ кохе сохт, ки дигар ҳеҷ чизе 
тавони газандманд кардани онро надошт.  

Дар фарҷом ҳаминро қайд кардан ба маврид аст, ки «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ нахустасарест, 
ки дар он симои зан – модар ва бонуву дӯшизаи тоҷик аз умқи таърих ва офариниши ин ҳаёт 
таҷассум ёфтааст, ки баробарии ду ҷинси зиндагиофарро то имрӯз муаррифӣ менамояд, ки баҳри 
рушди зиндагӣ ҳамеша дар талош аст. 
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 «ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ – КОРНОМАҲО ВА СИМОИ ЗАНОНИ ТОҶИК ДАР ГУЗАШТА 
 

Муаллиф пас аз мутолиаи яке аз асарҳои барҷастаи Абулқосим Фирдавсӣ «Шоҳнома», ба хулоса 
омад, ки «Шоҳнома» яке аз асарҳои беҳтарин дар адабиёти ҷаҳон ба шумор меравад. Дар осори безаволи 
Фирдавсӣ дар баробари тасвиру таҷассуми симои паҳлавонону қаҳрамонони родмард, қаҳрамонзанон, 
симои зан-модар низ мавқеи хоса дорад.  

Дар даврони навини соҳибихтиёрии Тоҷикистон омӯзишу корбурди воситаҳои баёни      
«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ аҳамияти боз ҳам бештареро доро шудааст. Муваффақияти он сиёсате, ки имрӯз 
барои рушди забони давлатӣ дар дохилу хориҷи кишвар интихоб ва ба роҳ монда шудааст, ногузир ба 
омӯзишу корбурди сарчашмаҳои асили забони тоҷикӣ аз қабили «Шоҳнома» вобастагӣ дорад. 

Масъалаи зан яке аз масоили мубрами ҷомеаи имрӯзаи мо низ ба шумор рафта, он на танҳо диққати 
донишмандонро ба худ ҷалб кардааст, балки ҳамчун як проблемаи бузурги гендерӣ дониста шуда, 
таваҷҷуҳи муассисаҳои бонуфузи давлату ҳукуматро низ ба худ ҷалб намудааст.  

Зан-модар асоси ҷомеа, офарандаи насли одамӣ, сутуни ҳар хонадон ва чароғи кошонаи инсонияти 
башар аст.  

Бертелс Е.Э дар асарҳои илмӣ-таҳқиқотии худ оид ба баьзе кисматҳои «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ 
таваққуф карда, иброз медорад, ки «занон дар «Шоҳнома» на ҳамчун ғуломони тобеъ ва мутеъ, балки чун 
рафиқаҳои сазовори каҳрамонони достон тасвир карда шудаанд». 

Муҳаққиқ М. Дяконов дар асари худ «Фирдавсӣ ҳаёт ва эҷодиёт» дӯшизагону бонувони ин 
шоҳасарро аз беҳтарин қаҳрамонони асар ҳисобида, иброз медорад, ки занони «Шоҳнома» дар 
душвортарин лаҳзаҳои ҳаёт ҷасорат ва мардонагӣ зоҳир менамоянд». 

Муҳаққиқони адабиёти ҷаҳонӣ афкору андешаҳои хешро нисбат ба симои занони «Шоҳнома» ба 
қалам дода, ба ин шоҳасар баҳои баланд додаанд, ки метавон қисме аз онҳоро ёдовар шуд: 

«Фирдавсӣ симои занони боирода, хирадманд ва вафодореро офаридааст, ки қабл аз ӯ дар назми 
форсу тоҷик вуҷуд надоштанд».  

«Фирдавсӣ на танҳо қаҳрамониҳои қаҳрамононро моҳирона тасвир мекунад, балки инчунин, 
рӯҳияву равони занонро бо маҳорати баланди бадеӣ нишон додааст. Аз ин ҷиҳат низ ӯро бо драматургони 
бузурги ҷаҳон дар як қатор гузоштан мумкин аст». 

КАЛИДВОЖАҲО: адабиёти форс-тоҷик, адабиёти ҷаҳон, ҷамъият, мавқеи зан, 
вафодорӣ, ватанпарастӣ, ҳамсар, зан-модар, ишқи пок, муваффақият. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Давлатшозода Азиза, номзади илмҳои педагогӣ, 
дотсент, сардори кафедраи забонҳои Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
 

ОБРАЗ ГЕРОИЧЕСКОЙ ТАДЖИКСКОЙ ЖЕНЩИНЫ В «ШАХНАМЕ» А. ФИРДАВСИ 
 

Автор, анализируя произведение одного из ярких представителей таджикско-персидской 
литературы А. Фирдавси «Шахнаме», пришел к выводу, что «Шахнаме» признано одним из лучших 
произведений в мировой литературе. В «Шахнаме» наряду с описанием героев мужчин, ярко выражается 
образ женщины-героины, женщины-матери. По мнению автора, в «Шахнаме» женщина описывается не 
как покорная рабыня, а как полноправная спутница мужчин, помогающая им в совершении героических 
подвигов. В настоящее время одной из актуальных проблем современного мира является социальное 
положение женщин в обществе, и она привлекает внимание не только ученых, но и авторитетных 
международных организаций. Женщина - мать является основой общества, продолжателем человеческого 
рода и основой каждой крепкой семьи. В «Шахнаме» всесторонне раскрывается образ таджикской 
женщины. Анализируя образы Рудобы, Тахмины, Судобы, Хариры и Фарангис автор пришел к выводу, 
что одним из лучших качеств женщин в «Шахнаме» в том, что они не представляют свое счастье без 
благополучия своих мужей. Также в образе женщин в «Шахнаме» можно обнаружить такие качества как 
истинная преданность, чистая любовь. На основании этого можно отнести «Шахнаме» к любовно-
лирическому жанру. Впервые в современной таджикской литературе отечественные исследователи Х. 
Мирзозода и Ш.Хусейнзода вместе с другими образами уделили особое внимание образу женщин в 
«Шахнаме». На основании проведенных анализов можно сделать вывод, что «Шахнаме» является одним 
из лучших произведений классической литературы, в котором описывается образ женщины как героя и 
патриота, ведущую борьбу за свой статус, положение в обществе и за свои права.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: таджикско-персидская литература, мировая литература, общество, образ 
женщины, преданность, патриотизм, спутница, женщина-мать, чистая любовь, благополучие. 
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IMAGE OF HEROIC TAJIK WOMAN IN «SHAHNAME» A. FIRDAVSI 
 

The author, analyzing the work of one of the outstanding representatives of Tajik-Persian literature A. 
Firdavsi «Shahnameh», came to the conclusion that «Shahnameh» is recognized as one of the best works in world 
literature. In the «Shahnameh», along with the description of the heroes of men, the image of a woman-heroine, a 
woman-mother is clearly expressed. According to the author, the Shahnama describes a woman not as a submissive 
slave, but as a full-fledged companion of men, helping them to accomplish heroic deeds. Currently, one of the 
pressing problems of the modern world is the social position of women in society, and it attracts the attention of 
not only scientists, but also authoritative international organizations. The woman - mother is the foundation of 
society, the continuer of the human race and the foundation of every strong family. In «Shahnameh» the image of 
a Tajik woman is comprehensively revealed. Analyzing the images of Rudoba, Takhmina, Sudoba, Harira and 
Farangis, the author came to the conclusion that one of the best qualities of women in the «Shahnameh» is that 
they cannot imagine their happiness without the well-being of their husbands. Also, in the image of women in the 
«Shahnameh» one can find such qualities as true devotion, pure love. On this basis, Shahnameh can be classified 
as a love-lyric genre. For the first time in modern Tajik literature, domestic researchers Kh. Mirzozoda and Sh. 
Huseynzoda, along with other images, paid special attention to the image of women in the «Shahnameh». Based 
on the analyzes carried out, it can be concluded that «Shahnameh» is one of the best works of classical literature, 
which describes the image of a woman as a hero and patriot, fighting for her status, position in society and for her 
rights. 

KEY WORDS: Tajik-Persian literature, world literature, society, image of a woman, devotion, patriotism, 
companion, woman-mother, pure love, prosperity. 
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ФИРДАВСИШИНОСӢ ВА ШЕКСПИРШИНОСӢ ДАР МИЁНИ ИЛМҲОИ 

ГУМАНИТАРИИ БАЙНИСОҲАВӢ: АФЗАЛИЯТҲО ВА ДУРНАМОИ ОНҲО 
 

Шозиёева Г.П. 
Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои АМИТ 

 

Дар замони муосир дар байни ҳамаи илмҳо, чи гуманитариву чи дақиқ роҳҳои махсуси 
гуногуни байнисоҳавӣ вуҷуд доранд. Дар заминаи мазкур то замони мо таҳқиқоти илмии 
назариявии байнисоҳавии илмҳои гуманитарӣ бо равиши иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва адабӣ 
сурат мегиранд.   

Муносибат ва вобастагии байнисоҳавии илмҳои гуманитариро дар давраи мо илмҳое чун 
фалсафа, мантиқ, адабиётшиносӣ, забоншиносӣ, равоншиносӣ, педагогика, санъатшиносӣ, 
театршиносӣ, рассомӣ, таърих, этнография, бостоншиносӣ, фарҳангшиносӣ, сиёсатшиносӣ ва 
ғайраҳо мефаҳмонанд.  

Боиси зикр аст, ки омилҳои байнисоҳавии илмҳои гуманитарӣ дорои таҳлилҳои вижа ва 
дақиқ буда, илмҳои муайяни дигарро ба вуҷуд овардааст. Дар айни ҳол фирдавсишиносӣ ва 
шекспиршиносӣ аз шохаҳои алоҳидаи илмҳои гуманитарӣ ба ҳисоб рафта, масъалаҳои зиёди он 
пажӯҳиш шудаанд.  

Роҷеъ ба фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ дар байни илмҳои гуманитарии 
байнисоҳавӣ дар Шарқу Ғарб асари алоҳида вуҷуд надорад ва танҳо соли 1950 Э. Конторович 
«Ду ҷисми шоҳ» («Два тела короля»)-ро навиштааст, ки як боби он ба шекспиршиносӣ дар байни 
илмҳои гуманитарии байнисоҳавӣ бахшида шудааст. Кори анҷомшудаи мазкур заминаи асосӣ ба 
ҳисоб рафта, диққати филологҳо, муаррихҳо, фарҳангшиносҳо, мунаққидон ва ғайраро ба худ 
кашидааст [5, c. 744].    

Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир осори арзишмандеро аз худ боқӣ гузоштаанд, ки 
дар замони мо самти алоҳидаи фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносиро ташкил медиҳанд. Чунин 
самтҳо аз ҷониби гурӯҳи зиёди мутахассисони гуманитарӣ пажӯҳиш шудаанд, аммо гиреҳҳои 
зиёди онҳо то ҳол кушода нашудаанд.   

Бояд гуфт, ки Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир аз қабили «симоҳои фарҳангӣ»-и 
тамаддуни ҷаҳонӣ маҳсуб ёфта, соҳаҳои зиёди гуманитариро ба ҳам пайвастанд. Масалан, 
«мавзӯи фоҷиа» («tragic theme»)-и фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ ҳаматарафа ва ҷудогона, 
яъне хислат, рафтору кирдор, сиёсат, фарҳанг, анъана, расму русум, муҳити зисти қаҳрамонҳоро 
муайян кардааст.  

Дар ин бора П. Коттман «вазъи фоҷиавӣ» («tragic condition»)-и қаҳрамонҳои Шекспирро 
омӯхта, онҳоро «симоҳои драммавии фалсафӣ» номидааст [10, с. 232].   

Масъалаҳои ҳақиқӣ ва воқеъбинонаи Шекспир дар «таърихнигории хурд» («даврабандии 
хурд»), ки «microhistory» ё «microperiod» унвон дорад, аз ҷониби Ҷ. Шапиро (James S. Shapirо) 
таҳлил шудааст. Зимни омӯхтани чунин нуктаҳои амиқ ва дақиқ ҳам соли таваллуд, фаъолият ва 
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вафоти мушаххаси Вилям Шекспир ва ҳам қаҳрамонҳои эҷоднамудаи ӯ, ки самтҳои таърихиро 
нишон медиҳанд, таҳқиқ шудааст [11, с. 464].   

Дарвоқеъ, Абулқосим Фирдавсӣ низ чун Вилям Шекспир дар натиҷаи ҳаводиси гуногуни 
таърихӣ аз байн нарафта, дар самтҳои мухталифи гуманитарӣ мавриди баҳси мунаққидон, 
муҳаққиқон ва донишмандон қарор дода шудааст. 

То замони мо шоҳномапажӯҳон ва фирдавсишиносони тоҷик низ дар самтҳои гуногун, 
бавижа фалсафа, сиёсатшиносӣ, адабиётшиносӣ, забоншиносӣ, санъатшиносӣ, фарҳангшиносӣ, 
театршиносӣ, равоншиносӣ ва  ғайра мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Ба қатори чунин 
муҳаққиқон В.В. Бартолд, Е.Э. Бертелс, А. Мирзоев, Х. Шариф, М. Муллоаҳмад, Г.П. Шозиёева 
ва дигарон дохил мешаванд, ки танҳо дар самти адабиётшиносӣ таҳқиқоти ҷиддӣ анҷом додаанд.  

Вобаста ба ин, дар баробари дигар пажӯҳишҳое, ки ба Абулқосим Фирдавсӣ бахшида 
шудаанд, рисолаи Г.П. Шозиёева таҳти унвони  «Фирдавсишиносӣ дар Тоҷикистон (дар солҳои 
30-40 асри XX» дорои вижагиҳои шоҳномашиносӣ ва алоқаи он бо дигар илмҳои гуманитарӣ 
мебошад. Ба ҳамин маъно муҳаққиқ чунин зикр кардааст: «Фирдавсишиносӣ на танҳо дар 
Тоҷикистон ва кишварҳои форсизабон, балки дар тамоми кишварҳои ҷаҳон бо илмҳои 
гуманитарӣ омӯхта мешавад» [9, с. 123].   

Ба ғайр аз мутахассисон ва муҳаққиқони ватанӣ пажӯҳишгарони рус, ба мисли И.А. 
Аксенов, М.М. Морозова, Ю.Д. Левин, А.Н. Горбунова, С. Бону Лоҳутӣ ва дигарон ҳам дар 
фирдавсишиносӣ ва ҳам шекспиршиносӣ корҳои шоён анҷом додаанд. 

Дар замони шӯравӣ ҷашнвораҳои Абулқосим Фирдавсӣ (соли 1934 ва 1994) ва Вилям 
Шекспир (соли 1964) дар тамоми давлатҳои собиқ шӯравӣ таҷлил гардида, конфронсҳо ва 
симпозиумҳои байналмилалӣ баргузор гардиданд. Дар он олимону донишмандон ва 
муҳаққиқони тамоми дунё ҷамъ шуда, ҳар гуна фикру ақидаҳои худро иброз намуданд. 

Дар ин бора Садриддин Айнӣ, ки яке аз заминагузорони асосиии ҳазораи Фирдавсӣ 
мебошанд, чунин зикр кардааст: «Бо доштани унвони Ҳаким» Фирдавсӣ дар Шарқ, ба дараҷаи 
доктории Ғарб ва замони муосир баробар аст. Дар Аврупо низ чунин унвонро аз замонҳои қадим 
додаанд. Доштани унвони «Ҳаким»-и Абулқосим Фирдавсӣ аз ҷаҳонбинии баланд ва мартабаи 
волои ӯ шаҳодат медиҳад» [2, с. 48-49].   

Дар заминаи мазкур шоҳномахонӣ ва шекспирхонӣ дар саросари ҷумҳуриҳои собиқ 
Иттиҳоди Шӯравӣ ба вуҷуд омаданд. Ҳатто дар мактабҳои миёна, коллеҷҳо ва донишгоҳҳо 
маҳфилҳои шоҳномахонӣ ва шекспирхонӣ бунёд ёфтанд.    

Зимни таҳқиқ намудани фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ масъалаҳои зиёди 
назариявии илмҳои гуманитарии зерин таҳлил шуданд: 

- оғоз ва рушди фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ дар илмҳои мухталифи гуманитарӣ;  
- нақши тарҷумаи осори Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир дар омӯзиши фарҳанг, 

маданият ва адабиёти ҷаҳон;  
- нақши фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ дар театр ва таъсири он ба ҷомеаи башар;  
- таҳлил намудани фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ дар илмҳои гуногуни гуманитарӣ;  
- ба вуҷуд омадани мактабҳои ҷудогонаи фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ дар дохил 

ва хориҷи кишвар;  
- нигоҳдории расмҳои Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир ва тасвирҳои арзишманд 

аз рӯи асарҳои онҳо дар осорхона ва китобхонаҳои ҷаҳон.  
Ҷойгоҳи фирдавсишиносӣ дар байни илмҳои гуманитарӣ басо муҳим аст. Дар замони 

муосир илмҳои гуманитарӣ бо тамоми нукоти худаш ба самтҳои мухталиф тақсим мешаванд. 
Барои пурра таҳлилу таҳқиқ намудани ин масъала моро лозим аст, ки дар алоҳидагӣ онҳоро 
биёмӯзем.  

Барои пурра омӯхтани нуктаҳои дар боло зикршуда тасмим гирифтем, ки ҷойгоҳи илмҳои 
фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносиро дар ду самти филологӣ, яъне адабиётшиносӣ ва 
забоншиносӣ мавриди таҳқиқ қарор диҳем:  

Ҷойгоҳи фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ дар адабиёт 
Бояд гуфт, ки фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ дар адабиёти ҷаҳон мақоми баландро 

касб кардааст. Таҳқиқи кӯтоҳ ва пурраи илмӣ дар фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносиро на 
танҳо файласуфон, сиёсатмадорон ва муаррихон, балки адабиётшиносон, бавижа матншиносон 
низ анҷом додаанд. Ба қатори матншиносоне, ки ба омӯхтани осори Вилям Шекспир даст задаанд 
Эдмунд Керчевер Чемберс (1866-1953) дохил мешавад. Ӯ бештари умри худро ба омӯхтани ҳаёт 
ва фаъолияти Вилям Шекспир дар офаридани фоҷиаҳо дар театр бахшидааст. Корҳои илмии ӯ бо 
далелҳои таърихӣ-сиёсӣ собит шудааст.  
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Баъдтар нақши асосиро дар матншиносии муосир, ки «мактаби шекспиршиносӣ» унвон 
гирифтааст, гурӯҳи олимону муҳаққиқони ҷаҳон бозидаанд. Асосгузори мактаби мазкур Алфред 
Вилям Поллард (1859-1944) мебошад, ки дар матни осори шекспиршиносӣ таҳлилҳои 
гуногунсамти илмӣ-ҷамъиятиро ворид намудааст.  

Дар ин замина шекспиршиносӣ дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ низ ҷойгоҳи баландро касб 
намудааст. Ба қатори олимон ва муҳаққиқони шӯравӣ, ки маҳз дар масоили матншиносӣ 
таҳлилҳои назариявӣ ва тарҷумонӣ анҷом додаанд, М. Кузмин, А. Радлова, М. Лозинский ва 
дигарон дохил мешаванд. 

Фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ то дараҷае ташаккул ёфт, ки равобити адабии Шарқу 
Ғарбро ба ҳам пайваст. Адабиётшиносон ва шарқшиносон тавонистанд ҷиҳатҳои гуманистии 
осори Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспирро мавриди пажӯҳиши худ қарор диҳанд. Дар ин 
бора муҳаққиқ ва адабиётшиноси тоҷик Шарифов Х. дар китоби худ зери унвони «Услуб ва 
камолоти сухан» чунин зикр кардааст: «... ҷустуҷӯи сарчашма ва заминаҳои реалистии адабиёти 
гузаштаи ниёгонамон аз тарафи як қатор донишмандони Аврупо анҷом пазируфтанд, зеро 
мавҷудияти тасвирҳо ва шаклҳои гуногун дар адабиёти Шарқ басо зиёданд» [8, с. 35].   

Дарвоқеъ, Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир бо доштани ғояҳои инсондӯстона ва 
башардӯстонаи худ на танҳо таваҷҷуҳи донишмандон ва муҳаққиқон, балки дар маркази диққати 
хонандагон низ қарор гирифт. Албатта, таваҷҷуҳи зиёди хонандагон зимни тарҷумаҳои гуногун 
ба вуқӯъ пайваст.  

Оид ба фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ муҳаққиқони дунё фикру ақидаҳои зиёд иброз 
намуданд. Шекспиршиносиро ҳамчун равияи алоҳидаи илмҳои гуманитарӣ муҳаққиқи рус А.А. 
Аникс дар қисмати «Оғози шекспиршиносӣ («Начало шекспироведения»)-и боби «Се асри 
нашри осори Шекспир» («Три века издания сочинений Шекспира») муфассал шарҳ додааст. Ӯ 
чунин навиштааст: «То асри XVII осори Шекспир чаҳор маротиба нашр шудааст. Пас аз асри 
XVIII бештари муҳаққиқон дар осори Шекспир класситсизми реалиро ҷустуҷӯ менамуданд, зеро 
раванди нав ақидаҳои реалистона ва воқеиро талаб менамуд» [3, с. 147].    

А.А. Аникс, ки яке аз шекспиршиносони дунё маҳсуб меёбад, давраҳои дигари 
шекспиршиносиро низ муҳим арзёбӣ намуд. Асрҳои XVIII-XIX дар илми шекспиршиносӣ 
заминаҳои бунёдӣ бар ҷой гузошт, зеро нашрҳои Роу ва Попа бо матнҳои Стивенс ва Мэлон 
пешравиҳои илмиро ба вуҷуд овард. 

Баъдтар давраи нави шекспиршиносӣ дар асри XIX оғоз ёфт, ки навгониҳои нави иҷтимоӣ-
сиёсӣ ва равониро ба миён оварданд. Олимон матни осори Вилям Шекспирро бо нигоҳи нав 
таҳқиқ намуданд. Вобаста ба ин дар он замон (асри XIX) ҳамаи осори Вилям Шекспир омӯхта 
шуда, китобҳои алоҳида дар 9 ҷилд аз тарафи олимони Донишгоҳи Кембриҷ Вилям Ҷорҷ Клорк 
ва Ҷон Гловер нашр шуданд. Китобҳои бисёрҷилдаи мазкур гиреҳҳои зиёди шекспиршиносиро 
кушод. Ҳамчунин солҳои 1854-1861 дар Олмон аз ҷониби олими олмонӣ Николаус Делиус осори 
пурарзиши Вилям Шекспир ба табъ расид, ки дар он бештар ҷиҳатҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ таҳлил 
шудаанд.         

Ҷойгоҳи фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ дар забоншиносӣ 
Роҷеъ ба муҳиммияти забони «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ муҳаққиқ ва 

донишманди тоҷик М. Муллоаҳмад чунин ибрози андеша намудааст: «Яке аз муҳимтарин 
омилҳои пешрафти адабиёт дар даврони Сомониён, бешубҳа, рушду камоли забони порсии дарӣ 
ва таваҷҷуҳи хоси давлат ба он буд. Зеро забони порсии дарӣ дар асрҳои нуҳуму даҳум омили 
муҳимми якпорчагии мардум ва қавмҳои эронитаборони Мовароуннаҳр, Хуросон ва Форс 
гардад. То истилои арабҳо дар сарзаминҳои мазкур забонҳои суғдӣ, хоразмӣ, бохтарӣ, тахорӣ, 
паҳлавӣ, озарӣ ва забонҳои дигар роиҷ буданд, ки аз байн рафтанд ва забони порсии дарӣ ҷойи 
онҳоро гирифт ва барои нигаҳдошти ҳувияти миллии эрониён хидмати бузурги таърихиро анҷом 
дод» [6, с. 19].   

Андешаҳои муҳаққиқ ва донишманди тоҷик М. Муллоаҳмадов барои забоншиносон дар 
омӯхтани тамоми ҷузъиёти сарфу наҳви забонӣ заминаи асосӣ шуда метавонад. 

То замони мо даҳҳо рисолаҳои илмӣ аз ҷониби забоншиносон, ба мисли Н. Офаридаев, К. 
Олимов, А. Мирзоев, С. Назарзода, А. Мамадасламов ва дигарон офарида шудаанд, ки тавассути 
он забони тоҷикӣ забони ин асари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ буданро исбот намуд. 

Муҳаққиқон У. Ҷонс ва А. Журден забони форсиро «муаттароти шарқиест, ки ширинӣ, 
форамӣ, мавзунӣ ва нармиро таҷассум намуда, дили ҷаҳониёнро мафтун кардааст» [4, с. 30].   

Боиси зикр аст, ки «Шоҳнома» дар дигар самтҳо низ омӯхта шудааст, масалан, дар 
таърихнигорӣ «Шоҳнома» ҷойгоҳи баланд дорад. Ба ҳамин маънӣ «Шоҳнома» асарест, ки пеш 
аз ҳама, таърихи халқҳои форсу тоҷикро аз даврони бостон то замони шоир дар бар мегирад ва 
то ҳанӯз асари мазкур ҳамчун «шиносномаи миллии форсизабонон ва форситаборон» шинохта 
шудааст.    
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М. Усмонов чунин қайд кардааст: «Достони Фирдавсӣ бо тақозои замон ва таърих, ки 
давлати Сомониён дар асри X ба вуҷуд оварда буд, падид омадааст» [7, с. 7].   

Дар баробари он ки матнҳои зиёди осори Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир таҳлил 
шуданд, фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ ба таҳқиқоти бештари илмиву ҷиддӣ ниёз дорад. 
Таҳлилҳои илмии муосир метавонад тавассути нигоҳҳои гуногуни илмҳои гуманитарии 
байнисоҳавӣ навовариҳои амиқро ба бор оварад.  

Дар адабиёти ҷаҳон кам асарҳое ҳастанд, ки дар натиҷаи равандҳои сиёсиву иҷтимоӣ 
арзиши худро нигоҳ доштаанд. Осори Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир аз қабили 
шоҳкориҳои беназиранд, ки дар баробари нигоҳ доштанашон, дар соҳаҳои гуногуни илмиву 
ҷамъиятшиносӣ мавриди пажӯҳиш қарор дода шудаанд. 

Сирру асрори нигоҳ доштани асарҳо дар тӯли таърих мавзуву муҳтавои онҳо мебошад. Дар 
ин радиф шоҳкориҳои Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир ҷовидонианд ва ҳаргиз зудуда 
нахоҳанд шуд.  

Вобаста ба ин Ҳаким Фирдавсӣ роҷеъ ба арзиши баланд доштани «Шоҳнома»-и худ низ 
иқрор шуда, чунин гуфтааст: 

Биноҳои обод гардад хароб, 
Зи борону аз тобиши офтоб. 
Пайафкандам аз назм кохе баланд, 
Ки аз боду борон наёбад газанд. 
Бад-ин нома бар умрҳо бигзарад, 
Бихонад ҳар он кас, ки дорад хирад. 
Намирам аз ин пас, ки ман зиндаам, 
Ки тухми суханро парокандаам [1, с. 19].   

Осори Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир, пас аз даҳҳо маротиба дастнавис, баъдтар 
нашр гардидаанд. Матншиносон ба хулоса омаданд, ки ҳангоми дастнавис ва нашри осори 
Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир, ҳарчанд иловаҳо ва тағйирот дароварда бошанд ҳам, 
мазмуни онҳо ба куллӣ нигоҳ дошта шудааст. Дар ин бора муҳаққиқ ва шекспиршиноси рус А.А. 
Аникс қайд кардааст, ки «дар омода намудани нашри савуми осори мунтахаби Вилям Шекспир 
танҳо иловаҳои муаллиф дохил карда шудаанд. Ба табъ расидани нашри мазкур ба лаҳзае пас аз 
вафоти Шекспир рост меояд [3, с. 29]. 

Асри XXI дар тамаддуни инсоният дигаргуниҳои зиёдеро ворид намуд. Ин асрро «асри 
иттилоъ» меноманд. Ба ҳамин мазмун дар ҳалли масоили умумиҷаҳонӣ шохаҳои адабиётшиносӣ, 
чун фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ торафт мавқеи назаррасро пайдо менамояд. Рӯз то рӯз 
зиёд шудани таҳқиқот дар сартосари ҷаҳон, афзоиши муносибатҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, 
фарҳангӣ ва дар айни замон пешрафти технология ба он оварда расонидааст, ки воқеаю маълумот 
дар кӯтоҳтарин муддат дастраси аҳолии курраи замин мегарданд. Дар шароити кунунӣ ҳар гуна 
илм чун иттилоъ хусусияти ҷаҳонишавӣ касб намудааст. Имрӯз ҷаҳонишавӣ дар соҳаҳои 
адабиёт, сиёсат, фарҳанг, иқтисод ва дигар соҳаҳои мухталифи ҷомеа вусъат пайдо кардааст, 
аммо дар шароити кунунӣ, ки иттилоъ дар ҳаёти инсон аҳамияти муҳим пайдо мекунад, нақши 
адабиётшиносӣ ва ҷойгоҳи он дар миёни илмҳои байнисоҳавӣ дар ҷомеа меафзояд, зеро он 
таҳқиқоти дақиқи илмӣ мебошад. Аз ин рӯ, дар шароити ҷаҳонишавӣ дар Тоҷикистон арзи ҳастӣ 
кардани фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ, ки бо забонҳои гуногуни дунё, чун тоҷикӣ, форсӣ, 
русӣ, англисӣ ва ғайра ба табъ мерасанд, тақозои замон мебошад. Ҳарчанд, аз як тараф, барои 
осонтар ба даст даровардани маълумот ва илм муҳим бошад, аз тарафи дигар, дар шароити 
ҷаҳонишавӣ маълумоти зиёд барои тарғиби дастоварду арзишҳои миллӣ нақши муҳим бозида 
метавонанд. Омӯзишу баррасӣ ва таҳлили сарчашмаҳои илмӣ бо забонҳои мухталифи ҷаҳон ба 
мо имкон дод, ки натиҷаҳои назаррасро ба даст биёрем.  

Дар замони муосир, ки ҷанбаҳои зиёди шоҳномашиносӣ ва шекспиршиносӣ маълум 
гардиданд, онро метавон ба 3 қисм тақсим намуд: 

- таҳқиқоти бунёдӣ (фундаменталӣ)-и шоҳномашиносӣ ва шекспиршиносӣ; 
- таҳлил ва муайян намудани ҷойгоҳи шоҳномашиносӣ ва шекспиршиносӣ дар 

пажӯҳишҳои байналмилалӣ; 
- таҳлилҳои шоҳномашиносӣ ва шекспиршиносӣ дар миёни илмҳои гуманитарии 

байнисоҳавии ҷаҳонӣ. 
Ду қисмати аввал дастовардҳои назаррасро то замони мо ба даст даровард, аммо қисмати 

сеюм мавқеи пурраи худро нагирифтааст. Онро метавон на танҳо дар миёни илмҳои гуманитарии 
байнисоҳавӣ чун адабиётшиносӣ, забоншиносӣ, таърихнигорӣ, сиёсатшиносӣ, ҷомеашиносӣ, 
балки ҷуғрофиё, ҳарбӣ, санъатшиносӣ, зебоишиносӣ ва ғайра муайян намуда, таҳлил намуд.  

Нуктаи дигареро бояд зикр кард, ки ҳам шоҳномашиносӣ ва ҳам шекспиршиносӣ аз 
қоидаҳои илмҳои дақиқ низ орӣ нест. Масалан, дар он ҳаҷми ҷисм, сохти ашё, ченакҳои дарозиву 
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вақт, шарҳи моҳу ситораҳо аз қабили сифатҳои илмҳои дақиқанд, ки ҳанӯз Абулқосим Фирдавсӣ 
дар асри XI ва Вилям Шекспир дар XVI зимни офаридани осори худ истифода намуданд.  

Абулқосим Фирдавсӣ дар ин бора мефармояд: 
Чу дарёву чун кӯҳу чун дашту роғ,  
Замин шуд ба кирдори равшан чароғ,  
Биболид кӯҳ, обҳо бардамид,  
Сари рустанӣ сӯи боло кашид.  
Заминро баландӣ набуд ҷойгоҳ,  
Яке маркази тира буду сиёҳ.  
Ситора ба сар-бар шигифтӣ намуд,  
Ба хок-андарун равшаноӣ фузуд.  
Ҳаме бар шуд оташ, фуруд омад об,  
Ҳаме гашт гирди замин офтоб [1, с. 27].   

Пас, гуфтаҳои Абулқосим Фирдавсӣ гувоҳи онанд, ки «Шоҳнома»-и ӯ на танҳо аз вожаҳои 
забонӣ, балки саршор аз илми маонӣ ва дақиқ аст. Ҳанӯз Фирдавсии бузург зери мисраъи «Ҳаме 
гашт гирди замин офтоб» донистааст, ки замину офтоб самту равиши худро доранд ва ҳамеша 
дар ҳаракатанд.   

Ба ҳамин маънӣ Вилям Шекспир низ чунин ба қалам додааст (соннети 73): 
That time of yeare thou maist in me behold,  
When yellow leaues, or none, or few doe hange  
Vpon those boughes which shake against the could,  
Bare ruin’d quiers, where late the sweet birds sang.  
In me thou seest the twi-light of such day,  
As after Sun-set fadeth in the West,  
Which by and by blacke night doth take away,  
Deaths second selfe that seals vp all in rest.  
In me thou seest the glowing of such fire,  
That on the ashes of his youth doth lye,  
As the death bed, whereon it must expire,  
Consum’d with that which it was nurrisht by.  
This thou perceu’st, which makes thy loue stronger,  
To loue that well, which thou must leaue ere long. 

Тарҷума: 
   Ин солҳо умрро нишон медиҳад: 
   Даме ки баргҳои хушк ва зинда мешаванд 
   Дар навдаҳо часпидани хорҳои сахт, 
   Он ҷое, ки танҳо дирӯз як хомӯшӣ буд. 
   Бар ин шитобед, то шомро бубинед. 
   Вақте ки рӯзи ғуруб аллакай пажмурда шудааст 
   Ва шаб ӯро ба забҳ мебурд - 
   Марги шадид дубора абрнок аст. 
   Дар ман шумо хокистари хунукшударо хоҳед дид 
   Узвҳои намоёни ман оташи хомӯш доранд. 
   Ва он чи ки пештар гарм мешуд ва месӯхт, 
   Даруни қабр то абад баҳри ман гашт. 
   Бубин ва бештар ва бештар дӯст бидор: 
   Охир, ман чанд рӯз ҳамин ҷо мондаам. 

Пас метавон гуфт, ки шоҳномашиносӣ ва шекспиршиносӣ баҳри беканореанд, ки бо як 
таҳқиқи онҳо садҳо асрори нуҳуфтаро ба даст меорем. Бинобар ин, ин ду қисмати адабиётшиносӣ 
ва дар маҷмуъ қисматҳои гуманитарӣ чи дар якҷоягӣ ва чи дар алоҳидагӣ дар оянда дар миёни 
илмҳои байнисоҳавии гуманитарӣ ва илмҳои дақиқ пажӯҳиш хоҳад шуд, ки ин масъала ба куллӣ 
як кори азим аст. Ва мо наметавонем онро ҳамаҷиҳата таҳлил намуда дар як мақола ҷой диҳем.     
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БАЙНИСОҲАВӢ: АФЗАЛИЯТҲО ВА ДУРНАМОИ ОНҲО  
 

Дар ин мақола нахустин маротиба фирдавсишиносӣ ва шекспиршиносӣ мавриди таҳқиқ қарор дода 
шудааст. Дар мақола ҳамчунин бори аввал ҷиҳатҳои гуманитарии байнисоҳавӣ, ки заминаи асосии илми 
филологиро ташкил медиҳад, аз ҷониби муаллиф таҳлил шудаанд. Дар заминаи мазкур илмҳои ҷудогона 
дар филология минбаъд метавонад таҳлилҳои нав ба вуҷуд биёрад. Муаллиф тавонистааст ҳар дуи ин 
шохаи адабиётшиносиро дақиқ ва ба таври илмӣ таҳқиқ намояд.   
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ИНЪИКОСИ ТАБИАТИ ВАТАН ДАР ҚАСИДАҲОИ АБДУЛЛОҲИ МИСРАЪ 

 

Қурбонова Р.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Офаридгор дар ҳар давре ва дар ҳар қавме миёни инсонҳо афродеро муваззаф ба даъвати 

мардум ба роҳи рост менамояд, ки онҳоро метавон аз атои Илоҳӣ  донист. Як тан аз чунин ашхос 

шоири нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX Абдуллоҳ Муродмуҳаммад Мисраъ (Сафир) 

аст, ки ӯро ба мардуми Роғи Бадахшон Зоти муборак ато фармудаанд. Абдуллоҳ фарзанди 

домулло Сӯфӣ Муродмуҳаммад буда, дар қарияи Фариштаҷои вулусволии Роғи вилояти 

Бадахшон пой ба арсаи вуҷуд гузоштааст.  
Мисраъ дар сарзамини Роғ, дар оғӯши волидайни бузургвораш тарбияту парвариш ёфта, 

дар бораи манзараҳои зебову мафтункунанда ва гулгашти дашту саҳрои ин хиттаи зебоманзар 
чунин менигорад:  
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Фариштаҷост мақоме, ки ёди боғи Ирам 
Касе, ки ҷой дар он сарзамин кунад, накунад [4, с. 174]. 

Шоир дар ашъораш аз соҳибдевон буданаш ва таърихи таълифу танзими он борҳо 
хотирнишон кардааст. Дар асару мақолаҳои адабиётшиносони тоҷику афғон чун Холмуҳаммади 
Хаста, Амирбек Абибов, И. Икромов, Қ. Наимов роҷеъ ба таркиби девони ӯ баъзе маълумоти 
умумӣ дарҷ шудааст [1; 3; 5-7]. Дар ин асарҳо ба таври умумӣ доир ба анвои гуногуни шеъри 
Мисраъ баҳсҳои кӯтоҳ шудааст ва асосан ғазалсаро будану дар жанрҳои рубоию мухаммас 
табъозмоӣ кардани шоир қайдҳои ҷолиб мавҷуд аст. Дар ашъори Мисраъ қариб тамоми 
мавзуъҳои маъмули адабиёти асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ-ро мушоҳида кардан мумкин аст, ки 
онҳоро шоир бо обуранги тозаи бадеӣ баён дошта, маъноҳои гуногуни иҷтимоию сиёсӣ, 
фалсафию ирфонӣ, ишқию лирикӣ ва ғайраро ошкор кардааст. 

Мураттиби «Куллиёти девони Мисраъ» менигорад, ки «Мавлоно баъд аз икмоли улуми 
ибтидоӣ ҷиҳати омӯзишу пазириши улуми олия бо як идда аз ҳамдарсонаш ба Мовароуннаҳр 
(мамолики Осиёи Марказӣ) сафар мекунад» [7, с. 19].  

Баъди  бозгашт аз Бухоро Мисраъ ба  шаҳри Файзобод - маркази Бадахшон сафар мекунад. 
Ӯ дар ин сафари таърихии хеш ба шаҳри Файзобод ба зиёрати оромгоҳи Хоҷа Мирғиёсуддин 
(Ғиёсӣ) ва зиёратгоҳи  қутби даврон – Хоҷа Абдурраҳмон  (Кархӣ) ва дигар кибори машоих борёб 
мегардад ва шеъре дар тавсифи шаҳри Файзобод, донишмандону бузургон, фузалову аҳли ирфон, 
ҷавонону зӯрмандон, ҷангҷӯёну мӯшикофон суруда, ки дар девонаш мавҷуд аст. Мавлоно дар 
шеъраш бошандагони Бадахшонро ба авсофи «сафдарон» «сарафганон», «сипаҳдорон», 
«шаҳриёрон», «хусравон», «кишварситонон», «шуҷоон», «ҷангҷӯён» сутудааст. Чунончи: 

Чу умре будам андар дил, суроғи ин ки дар олам, 
Фараҳафзо кадомин шаҳр, дар саҳрои имкон беҳ. 
Яке пири ҷаҳонгарде мукаррар гуфт дар гӯшам, 
Бадахшон беҳ, Бадахшон беҳ, Бадахшон беҳ, Бадахшон беҳ… 
Хиёбони Бухоро кӯчароҳе аз хиёбонаш, 
Тамошогоҳи раъноёну ҷавлонгоҳи мирон беҳ. 
Чи мирон, сафдарон, сарафканон, шерон, сипаҳдорон, 
Ҳижаброн, шаҳриёрон, хусравон, кишварситонон беҳ. 
Расоён, нуктасанҷон, мӯшигофон, маъниороён, 
Танумандон, забардастон, шуҷоон, ҷангҷӯён беҳ [4, с. 414]. 

  Тибқи нишондоди сарчашмаҳои таърихӣ, қисми бештари  мирони Бадахшон ба масъалаи 
обёрии заминҳои беоб ва ободонии деҳаҳо аҳамият намедоданд. Кам воқеъ мешуд, ки деҳқонон 
бо қувваи худ ҷӯйҳо бароварда ва заминҳои ноободро ба истифода диҳанд. Аксар заминҳои 
корам ва ҳосилхези Бадахшон дар ихтиёри мирон ва феодалон буд, танҳо ҳиссаи хеле ками 
заминҳои пурсангу рег ба деҳқонони камбағал барои истифода дода шуда буд ва як қисми ҳосили 
ин заминҳоро низ мирону  амалдорон бардошта мебурданд.  

Шоир дар  сафари  худ ба Файзобод - маркази Бадахшон аз ҷӯи обе, ки аз даштҳои Санги 
меҳр, Хамгон ва Қарқ  дар аҳди фармонравоии Мир Султонмуҳаммадшоҳи Кабир ба соли 1233 
ҳ.қ. аз дарёи сангоби Аргӯ бо сарфи заҳматҳои зиёд ба масофаи ҳашт курух (як курух баробар ба 
2,5 км) аз байни дараҳо, саҳроҳо ва бағали кӯҳҳо  ба дашти  Хамгон ҷараён дода шуда буд, боздид 
намуда ва таърихи эҳдоси ин наҳри бузургу таърихиро дар қитъаи шеърии худ чунин изҳор 
медорад:  

Ба юмни ҳиммати шоҳи накуфар, 
Бадахшон ёфт аз нав зеби дигар.            
Хусусан Санги меҳру дашти Хамгон, 
Чу Ризвон гашт хуррам тозаву тар. 
Зи таърихаш нишон ҷустам хирад гуфт, 
Бароварданд об аз кӯҳи «Ҷалғар» [4, с. 417].  

Абдуллоҳ Мисраъ дар яке аз манотиқи дурдасти Бадахшон зиндагӣ дошт ва ин ноҳия аз 
хушобуҳавотарин, ҳосилхезтарин ва сарсабзтарин манотиқи Бадахшон маҳсуб меёфт. Зебоии   
табиати ин сарзамини зумуррадин ва обу ҳавои гуворои он дар парвариши  зеҳни шоир таъсири 
мусбате доштааст. Нузҳату покизагии ин муҳити минуваш дурахшиши бештари андешаи шоирро 
муҷиб шудааст. Ин нузҳату покизагиро метавон аз офаридаҳои оҳангину роиҳаи атрогини 
қаламаш мушоҳида намуд. Чунончи: 

Бувад ҳарчанд Файзобод ҷои нозанинон ҳам, 
Бадахшон беҳ, Бадахшон беҳ, Бадахшон беҳ, Бадахшон беҳ [4, с. 414]. 
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Абдуллоҳ Мисраъ, фарзанди шаҳири диёри Бадахшон дар қолаби шеър симое аз Ватани 
худ – Бадахшонро чунон тасвир мекунад, ки фотографҳои чирадаст ҳам наметавонанд чунин 
тасвири зиндаро намоянд. Фақат каломи ирфонии Мавлоно он вуҷуҳотро намудааст ва вақте 
ашъори дар ин маврид эҷоднамудаи шоирро мутолиа мекунем, бо маҷмӯаи фарҳангӣ бармехӯрем 
ва гӯё, ки шоир дасти инсонеро гирифта дар биёбонҳо ва чаманзорҳо ва сайри гулҳои ваҳшии  
ҳайратафзои олами имкон мебарад ва он гоҳ вориди боғҳо шуда, шарбати меваи тарро муаррифӣ 
мекунад, аз пеша ва масруфиятҳои мардум дар он рӯзҳо низ моро бехабар намегузорад. Аз 
парвариши гӯсфандҳо ва бузҳои фарбеҳу чоқ дар зимистон ёд мекунад, ки равнақафзои бозори 
Бадахшон аз он рӯзҳо то имрӯз ва масруфияти мардуми ин диёр аст. 

Яке аз қасидаҳои шоир «Қасидаву гуфтор дар сайри гулгашти чаманзори олами сулуку 
кашфи асрори ҳақиқат ба таври маҷоз» номгузорӣ шуда (саҳ. 409 то 413), аз панҷ қисмат иборат 
аст. Қисмати якуми он аз 28 байт, қисмати дуюм «Сайри чаманзори маъзарат ва ҳусни мақол, дар 
ҳолати кашфи висол» аз 6 байт, қисмати сеюм «Сайри гулистони ҳусну ҷамол» аз 6 байт, қисмати 
чорум «Сайри мақомоти Яфтали поён дар олами сулук ба таври маҷоз» аз 12 байт ва қисмати 
панҷум «Гулгашти баҳори висол» аз 9 байт, дар маҷмӯъ ин қасида аз як матлаъ ва 61 байт иборат 
мебошад.  

Дар қасида андешаҳои ирфонии шоир ба таври маҷоз бо тасвири сайри гулгашти 
чаманзори олами роҳи кашфи асрори ҳақиқат баён шудаанд. Бо ин мақсад, шоир аз вожаи 
«ялалӣ», ки дар ҳолати хушиву мастӣ гуфта мешавад ва бидуни нашид ҳам такрор мекунанд, 
истифода бурдааст.  

Дар қисмати чоруми ин қасида, ки «Сайри мақомоти Яфтали поён дар олами сулук ба таври 
маҷоз» номгузорӣ шудааст, шоир аз мавзеъҳои зиёди он маҳал ба монанди Гулдарра, Сарун, 
Асбоъдарра, Паҳндарра, Шакарлаб ном мебарад.  Шоир бо ихлос таъкид медорад, ки «Гулдарра 
боғи хушу саҳни мусаффо дорад» ва мавзеи «Сарун ба тахти Сулаймон» монанд аст. Чунончи: 

Нофи оҳуи ман аз нофаи Чин боҷ гирифт, 
Чашм бикшову бубин Яфтали поён, ялалӣ. 
Гулдара боғи хушу саҳни мусаффо дорад, 
Ба Сарун о, чӣ Сарун тахти Сулаймон, ялалӣ. 
Бохабар бош зи Асбоъдараш он ҷо ҳаст, 
Шӯхи пурфитнаи ғоратгари имон, ялалӣ. 
З-он гузаштӣ, бинигар Паҳндара ҷойе ҳаст, 
Пас зиёрат бинамо, марқади эшон, ялалӣ. 
Бути зомӯзақани мӯкамари лабшакаре, 
Ҳаст хобида дар он хомӯшу хандон, ялалӣ. 
Он қадар кӯб сари худ ба дари хонақаҳаш, 
Ки фитад зилзила дар гунбади гардон, ялалӣ. 
Ҷуръае аз майи шакарлабакон нӯш кунӣ, 
Хоса аз соғари Шакарлаби поён, ялалӣ. 
Лаззати шаҳди мақолаш ба чӣ тасвир кунад. 
Начашидӣ магар анҷири Намангон, ялалӣ? 
Хотами панҷаи қудрат, ки гули боғи вафост, 
Соз то бошад аз ангушт намоён, ялалӣ [4, с. 409]. 

Мисраъ ақидаҳои худро ба тариқи ирфонӣ баён дошта, хонандаро аз неку бади дунё огоҳ 
месозад. Ӯ мегӯяд, ки ин боғи Ирамро сайр кун, ҳар чӣ, ки дар он ҳаст, бубин, то дар дилат 
ҳасрату ормон намонад. Таъкид медорад, ки ҳар як инсон натиҷаи амали худро хоҳад дид. Аз ин 
рӯ, интихоби роҳи дурустро ба худи хонанда ҳавола мекунад:  

Сайр кун боғи Ирамрову бубин ҳар чӣ, ки ҳаст, 
То намонад ба дилат ҳасрату армон, ялалӣ. 
Агарат нашъае аз бодаи ирфон бояд, 
Манишин бехабар аз сайри гиребон, ялалӣ [4, с. 412]. 

Тавре мебинем, мақсади шоир танҳо аз тавсифи хушку холӣ ва суханбозии пурдабдаба 
иборат нест, балки ӯ инсонро ба таври рамзӣ огоҳ намуда, аз хоби гарон бедор менамояд, то ки 
худшинос шавад. Шоир тамоми табиати зиндаи ватанро бо ҳама даштҳову мавзеъҳо ва дигар 
зебоиҳояш як-як тасвир намуда, хонандаро ба дӯст доштани чунин ҳаёти осоиштаву ором даъват 
месозад.  

Қасидаи дуюми Мисраъ «Дар васфи кӯҳу саҳрои ватани маъруфи шоир баъд аз инқирози 
ғурбати сар то по меҳнат» унвон дошта, дар ҳамин услуб баён шудааст. Ин қасида аз 111 байт 
иборат аст. Шоир дар аввали қасида ба ифодаҳои «Бисмиллоҳир раҳмон» ва «номи поки Субҳон» 
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ба суханпардозӣ шурӯъ намуда, мегӯяд агар меҳру садоқате ба ватан дорӣ, ё аз «ҳуббулватан 
хабар дорӣ» иншогари ӯ шав. Чунончи: 

Сари ин номаро тазйин ба бисмиллоҳир раҳмон беҳ, 
Бале, ҳар номаро унвон ба номи поки субҳон беҳ, 
Дуруди беадад пас бар набиву олу асҳобаш, 
Имомон, муҷтаҳидин, пас дуо бар подшоҳон беҳ. 
Дуову фотиҳа з-он пас ба арвоҳи бузургон бахш, 
Пас он гоҳ истионат аз равони поки эшон беҳ. 
Гар аз ҳуббулватан дорӣ хабар, иншогари ӯ шав, 
Зи найранги гули тавсифи ӯ кун саҳфа афшон беҳ [4, с. 414]. 

Дар қисмати дигари ин қасида шоир ба тасвири манзараҳои афсонавии диёри Роғ 
мепардозад ва аз сифати мардумон, маҳаллу мавзеъ сухан ронда, таъкид медорад, ки ҳатто «дар 
он водӣ гиёҳе бе сармояи ҳикмат нест»: 

Аз он ҷо бигзару як чашми ибрат сӯи Роғ афкан, 
Саводаш тухми холи чеҳраи мулки Хуросон беҳ… 
Намуди домани дашташ зи оғӯши бутон хуштар, 
Шукӯҳи қуллаи кӯҳаш зи фарри каҷкулоҳон беҳ. 
Бувад девонасон табъи аносир дар мизоҷи ӯ, 
Гаҳе аз субҳи хандон хуш, гаҳе аз абри гирён беҳ. 
Гаҳе шайхи ридопӯшеву гоҳе Хизри боҳуше, 
Замоне гул дар оғуше зи шарҳи боғу бӯстон беҳ 
Мапурс аз вусъатободаш, ки аз даҳшат диҳад бар ӯ, 
Надорад оҳуву гургу палангу бабри майдон беҳ 
Фароҳафзо, чаманпиро, қабули ҷумлаи олам, 
Мақоми орифон, некон, нишемангоҳи хубон беҳ… 
Гиёҳе нест бе сармояи ҳикмат дар он водӣ, 
Бувад кӯҳаш зи дорухонаи ҳозиқтабибон беҳ [4, с. 421]. 

Масъалаи ниҳоят муҳимме, ки дар ин қасида мавриди баҳси муаллиф қарор гирифтааст, 
ин тарғиби ақидаҳои ватандӯстӣ ва қадршиносии он аст. Тавре мебинем, Мисраъ хонандаро на 
ба тарки дунё кардан, балки ба дӯст доштани табиат, завқу лаззати ҳаёт, диёру зодбум даъват 
менамояд.  
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REFLECTION OF THE NATURE OF THE LAND IN THE CASIDES OF ABDULLAH MISRAY 
 

The article examines the embodiment of the beauties of the Badakhshan Horn in the heritage of one of the 

representatives of the literary environment of the Horn - Abdullah Misra. The author, by reflecting the nature of 
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КРАСОТА ВНУТРЕННЕГО МИРА ЖЕНЩИН В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ И 

 «ХАМСА» НИЗАМИ ГАНДЖАВИ 
 

Ашурова Н.Дж. 

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки  
 

В ряду запоминающих тем, затронутых в «Шахнаме» Фирдоуси и «Хамса» Низами особое 

место занимает описание внешнего облика и внутреннего мира арийской женщины как 

выразителя знакомства иранских народов с культурой, сложившейся на основе трех арийских 

принципов: доброй мысли, доброго дела и доброго слова. Цитируемые по этому поводу слова 

Гуломризо Инсофпур подчеркивают это предположение: «Иранцы, которые с древних времён 

почитали моральные принципы, по велению своего древнего пророка следовали за предписанием 

добрая мысль, доброе слово и доброе дело. Они относились даже к неиранским народам, по 

справедливости. Они считали справедливость, великодушие и прощение значимыми 

достоинствами человека. Естественно, и к женщинам относились на основе этого принципа 

справедливо и беспристрастно, и наравне с самым себя, то есть с мужчинами, уважали их права, 

как в кругу семьи, так и в обществе» [9, с. 3]. 

Становится очевидным, что в постановке затрагиваемого вопроса, оба поэта следовали за 

распространённой в доисламском культурном социуме традицией. В центре их размышления 

более всего занимает место вознесение верховенства разума – понимание и разумение находятся 

на первом месте. Оба литератора, придавая особое значение этой великой силе в распознании 

добра и зла, даже корону царей считают важным, благодаря в сопутствии с разумом. Так, 

например, Фирдоуси иносказательно передаёт разговор короны с головой:  

Нигаҳ кун, ки тоҷ бо сар чӣ гуфт, 

Ки бо мағзат, эй сар, хирад бод ҷуфт [20, с. 410]. 
 

Смотри, что сказала корона голове, 

О, голова, да пусть сопутствует разум твой ум 

На взгляд ученого Худои Шарифова, вознесение знания и разума в «Шахнаме» Фирдоуси 

занимает весьма достойное место. Фирдоуси считает разум повелителем, как знати, так и черни. 

Он считает разум основным руководством жизни и ищет разум в словах знатоков» [27, с. 153]. 

Фирдоуси и Низами превозносят доброту, любовь, честность и другие качества в характере 

умных женщин трогательными и красивыми словами. Они усматривают существование всех 

добрых качеств человека, исключительно на условиях наличия священного разума. С этой точки 

зрения само «наличие разума» показывает, что яркий облик героев этих произведений, в том 

числе женщин, как в мыслях, так и на словах и делах, основывается на знании и разуме. На 

первый взгляд, кажется, что великие поэты как добронравные и как поклонники красоты 

обращают особое внимание на внешнюю красоту женщины. Но при более пристальном взгляде 

исследователь находит, что два выдающихся поэта показывают внешнюю красоту женщины во 

взаимосвязи с красотой её внутреннего мира. Выдающиеся мастера изящной словесности 

описывают внутренную красоту женщины словами «заботливая», «благородная», 

«чистоплотная», «добронравная», «умная», «застенчивая» «свободолюбивая», «почитающая 

добро», «нимфа», «верная» и другими подобными словами. Имена нескольких персонажей этих 

произведений указывают на добрые свойства и характера женщин. Например, Свободонравная 

луна (Мохи Озодахуй) – имя супруги Тура, Благообразная (Бехофарид) – дочь Гуштоспа, сестра 

Исфандяра, Красивая или Свободная (Озода)-наложница Бахрама Гур, Украшающая сердце 

(Дилорой)-мать Равшанак, Радующая сердце (Дильшод) – девушка рассказчица. В 

произведениях этих двух поэтов женщина олицетворяет добрые человеческие качества. 

Женщины, с накопленным богатым опытом жизни, изучая с особой пытливостью судьбу людей 

своего окружения, создают образ как внешне, так и внутренне красивых и умных женщин.  
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Внутренне красивых и благородных женщин в описании двух наших поэтов мы находим в 

образе Фаронак, Мохофарид, Синдухт, Рудоба, Тахмина, Гурдофарид, Манижа, Бонугушасп, 

Гулшахр, Джарира, Фарангис, Катоюн, Сапенуд, дочерей мельник, Барзиндехкон, Мохёр 

продавшицы жемчуга, Озода, Нохид, Кайдофа, женщине города Харум, Хумой, Молика, 

Дилорой, Равшанак, дочери Меҳрак, матери Талханд, Гурдия, Марям, Ширин, Мехинбону, семь 

принцесс-жён Бахрама Гур, Фитна, девушки курдянки, Нушоба, китайской наложницы и других. 

В создании упомянутых образов сказители стихов на фарси показывают редкий талант и своё 

высокое мастерство.  

В средневековой литературе, в особенности в годы жизни Фирдоуси и Низами, 

пехлевийские нравоучения (андарзы) оказывали влияние на становление морали и заложили 

основу возникновения особых литературных произведений. Большая часть этих произведений 

была посвящена теме адаб, то есть похвальному поведению и доброму нраву. Эти произведения 

имели общественное значение и закладывали почву для воспитания людей с добрым именем – 

«воспитанного человека». Именно поэтому знаменитые произведения Фирдоуси и Низами также 

переполнены идеями пропаганды моральных и нравоучительных размышлений. Женщины, 

созданные Фирдоуси и Низами в отдельных произведениях «Шахнаме» и в «Хамсе», являются 

не только «воспитанными людьми», они изображены и как самостоятельные лица в делах и в 

поступках.  

Как было сказано ранее, одной из особых свойств женщин в «Шахнаме» и в «Хамсе» была 

их разумность в жизни и их стремление для приобретения знаний ради достижения своих целей. 

Если сказать словами Худои Шарифзоды, разум, используя слово, превозносит то, что видит. 

Это является творческим путеводителем в создании «Шахнаме» Фирдоуси. Это предположение 

наводит нас на мысль о том, что в изящней словесности творчество есть возможность изложения 

в пределах увиденного. Фирдоуси в «Шахнаме» говорит слова об увиденном. Увиденное, в 

данном случае, означает знание [25, с. 37].  

Разум, слово и знания неразлучны друг от друга. «Шахнаме» есть итог увиденного, 

накопленного поэтом опыта и размышлений поэта о человеческом обществе и жизни людей. 

Творческие деятели излагают свои мысли и взгляды именно на почве образов действующих лиц 

произведения. Поэтому поводу Фирдоуси пишет:  

  Хирад ҳамчу об асту дониш замин, 

  Бидон, ки ин ҷудо в-он ҷудо нест аз ин [21, с. 290]. 
 

Разум подобен воды, а знание земле, 

Знай, что этот неразлучен с тем. 

Относительно разума литературовед Джамолиддин Саидзода приводит высказывание, 

заслуживающее внимание: «Все, составляющие похвального поведения связаны с разумом. 

Другими словами, если человек разумен, то он становится добрым, добронравным, правдивым, 

мужественным, верным, благочестивым и тому подобным. Именно поэтому Фирдоуси, говоря о 

многих значениях разума, характеризует их любовью, верностью, правдивостью, 

бдительностью, терпеливостью и тому подобными качествами» [15, c. 33].  

В «Шахнаме» Фирдоуси встречается ряд образов волевых и разумных женщин, которые 

вне зависимости от этнического и социального происхождения служили на благо иранских 

народов и перед которыми были поставлены определённые задачи. Например, в поэме о «Зол и 

Рудоба» Фирдоуси создаёт облик двух проницательных, решительных, верных и разумных 

женщин, которые изображены как волевые и активные женщины. 

Рудоба и её мать наделены добрым нравом. Рудоба не занята другими заботами, кроме 

забот и любви к Золу - сыну Сома-богатыря. Изображение, выставление на обозрение своей косы 

указывает на эту любовь и верность. Отец Мехроб, царь Кабула, узнав о любви дочери к сыну 

иранского богатыря – Золи Зар, предполагая, что эта любовь может привести к войне и 

кровопролитию и к обречению жителей Кабула к трудным испытаниям, угрожает дочери даже 

смертью. В такой ситуации появляется Синдухт и участвует в сюжете поэмы как устранитель 

трудностей в отношениях двух домов – дома Сиистанского богатыря и дом Мехроба, у которых 

арабские корни.  

Мать Рудоба – Синдухт как проницательная, умная, опытная, благородная и решительная 

женщина играет роль настоящей матери. Её образ приобретает большую яркость после того как 

она узнаёт о любви Рудобы к Зол.  
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Синдухт, как умная и дальновидная мать не сразу расстраивается по делу своей дочери, 

она спокойно выслушает дочь. Не расстраивается и по случаю встречи Рудобы с Золом. Она 

одобряет выбор Рудобы, что она выбрала такого именитого богатыря как Зол в качестве своего 

мужа. Но она опасается того, что из-за того, что они являются потомками Заххака, шах Ирана не 

одобрит эту супружескую пару: 

  Шавад шоҳи Эрон бад-ин хашмнок, 

  Зи Кобул барорад ба хуршед хок. 

  Нахоҳад, ки аз тухми мо бар замин 

  Касе пойи хеш андар орад ба зин [17, 301]. 
 

Это вызовет ярость шаха Ирана, 

  Он сотрет в пыль землю Кабула. 

  Он не хочет, чтобы кто-нибудь из нашего рода, 

  Оседлал коня и восседал на него. 

Когда Рудоба показывает письмо-согласие Сома Синдухт, в сердце Синдухт появляется 

надежда и волнение. Она смотрит на будущее с оптимизмом и показана во всех случаях невзгоды 

как опора и заботливая мать. Фирдоуси на примере Синдухт создаёт образ заботливой и опытной 

матери. Наиболее примечательным качеством этой женщины является ее проницательность. 

Фирдоуси в облике Синдухт описывает образ молодой, красивой госпожи, опытной жены, 

проницательной и знающей женщины, которая распутывает узлы, не поддающиеся 

распутыванию силой, золотом и приятными словами. Синдухт для устранения опасности войны 

и соединения судьбы своей дочери с ее любимым – Золи Зар совершает поездку к Сому в 

Забулистан. Предпринятый её шаг приносит хороший результат и таким образом трудность, 

которая описана в поэме, находит своего решения. Положительные качества Синдухт как 

опытной женщины и мать, борющаяся для счастья своей дочери, озвучены и из уст Сома:  

  Суханҳо чу бишнид аз ӯ паҳлавон, 

  Зане дид бо ройу равшанравон. 

  Ба рух чун баҳору ба боло чу сарв, 

  Миёне чу ғарву ба рафтан тазарв... [17, с. 338]. 
 

Услышав её слова, богатырь, 

Убедился в том, что перед ним умная и проницательная женщина. 

Лицом как весна и станом как кипарис, 

С тонкой, как тростник талией и походкой тазарва. 

Богатырь Сом признаёт проницательность, опыт и красоту Синдухт, одобряет её 

стремление ради счастья своей дочери и таким образом, по-своему преклоняет голову перед 

величием матери.  

При этом материнское величие Синдухт боле ярко выражено следующими словами 

Рудоба: 

Бад-ӯ гуфт Рӯдоба, к-эй шоҳзан, 

Сазои ситоиш ба ҳар анҷуман, 

Ман аз хоки пойи ту болин кунам, 

Ба фармон-т ороиши дин кунам. 

Зи ту чашми оҳарманон дур бод, 

Дилу ҷони ту хонаи сур бод!» [17, с. 358]. 
 

Ей сказала Рудоба о, королева, 

Достойная похвалы в любом обществе. 

Я сделаю из праха твоих ног изголовье, 

По твоему велению буду молиться усердно. 

Да не видят тебя глаза дьявола, 

Пусть пребывают в радости и торжествах твоё сердце и душа. 

Имя Синдухт (если будет написано букво «син) одного корня с названием птицей Симург, 

что не является случайным. Она в поэме как Симург ищет пути для решения и устранения 

трудностей [4, с. 116]. 

И в народном представлении мать выступает как миротворец и успокоитель отца и дочери 

в случаях, нарушающих порядок, покой и мир в семье. Эта проницательная женщина пред лицом 

трудностей степенно и со всей ответственностью как мать борется за соединение судьбы дочери 
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с Золом. И в итоге, как это вытекает из целей Фирдоуси, это становится причиной рождения 

богатыря, будущего защитника Ирана. 

Все материнские шаги Синдухт иногда хитрости и в случае необходимости скрытие 

правды, её поездка в Зобулистон с подарками, предложением и советом, свидетельствуют о её 

заботе и большой любви к семье, сородичам. Эта умная женщина парирует гнев мужа терпением 

и приятными предложениями. Мехроб в одиночестве не может решить сложности, выпавшие на 

долю его семейства, потому решение трудностей падает на плечи его супруги Синдухт. Она как 

проницательная и опытная королева находит решения трудностей. Мехроб, предоставляет все, 

что просит супруга ради спасения семьи и населения Кабула от напасти. Мехроб как опытный 

политик хорошо знает, что распутывание узла, выпавшей сложности не в его руках. В случае 

войны его войско не может противостоять войску Ирана. Смерть и кровопролитие становятся 

неизбежностью. Сердце Мехроба охватывает отчаяние. Исходя из этого он принимает 

предложение супруги совершить ей поездку в качестве посланника к Сому. Он опасается того, 

что Кабул станет местом гибели невинных людей. Синдухт после успешного завершения 

посольства направляет гонца в Кабул с сообщением о том, что сложности находятся на стадии 

разрешения.  

Таким образом, своими стараниями Синдухт превращает врага в друга и предотвращает 

войну и кровопролитие. Именно по этим качествам она отличается от других женщин двора 

таких, как Судоба супруга царя Кавуса, принесшей своими легким поведением, 

недальновидностью, прихотями и эгоизмом большое несчастье не только своей семье, но и двум 

странам - Ирану и Турану.  

Если пристально взглянуть на социальную суть рассматриваемой поэмы, находим, что 

Фирдоуси удалось сказать новое слово в создании образов женщин. Не сложно установить, что 

этому великому мастеру изящной словесности до какой степени, удалось раскрыть внутренний 

мир придворных женщин иранских царей и до какой степени наряду с созданием образов 

великолепных женщин, удалось ему художественное изображение женщин, несмотря на их 

малочисленность, нанесших урон репутации иранских царей. Такие злонравные женщины как 

Судоба, становятся причиной возникновения в обществе отрицательного впечатления о 

женщинах. Не зря в прошлом колдунов изображали в облике женщин.  

Об этом Мансура Иттиходия приводит интересное суждение: «Была эпоха предрассудков 

и люди верили в колдовство, предсказания и дьявола. Удивительно то, что большинство 

колдунов изображали с обликом женщины, с чем мы встречаемся и в «Шахнаме» [10, с. 11]. 

Такие женщины местами встречаются в «Шахнаме» (в «Семи подвигах» Рустама («Хафт хон») 

и в «Семи подвигах» Исфандяра. Они встречаются и в «Хамсе» Низами (в сказаниях о женах 

Бахрама Гура).  

Фирдоуси весьма изящно пишет о любви и влюбленности двух молодых. В поэме «Зол и 

Рудоба» целью является женитьба. Однако в поэме «Бежан и Манижа» влюбленные охвачены 

страстью близости, не различают дозволенное от недозволенного, предаются близости и 

наслаждениям. Когда эта страсть преобладает, она выводит человека за пределы этических норм 

и даже человеческой и семейной морали. Это также является одним из свойств человеческой 

морали, где только испытания и терпения на пути к истинной любви могут оградить человека от 

недомыслия, прихотей и страсти молодой жизни.  

Исследователь Абдолов Н. относительно превращения в настоящую любовь любви между 

Манижой и Бежаном и верности этой волевой девушки в вопросах любви пишет следующее: «На 

начальном этапе отношения Манижы и Бежана ограничивались прихотью, страстью и желанием 

развлечься. Затем её отношение к Бежан превращаются в искренность и любовь. Манижа ради 

Бежан довольствуется своим бедственным положением и попрошайничеством обеспечивает 

Бежан питанием. Манижа в поисках выхода из положения собирается в поиск иранцев и 

спрашивает у Рустама, прибывшего в облике торговца сведение об отце Бежана. Таким способом 

доводится до Рустама весть о заточении Бежан в колодец. Манижа ради любви к Бежан 

отрекается от положения царевны и как будто не замечает вечную вражду между Ираном и 

Тураном [1, с. 70-71]. 

Образ Манижы примечателен тем, что она несмотря на свое социальное положение – дочь 

могущественного царя – после разграбления своего имущества и даже после того как остаётся 

без куска хлеба и без крова над головой, остаётся стойкой в любви, не падает духом, не оставляет 

своего возлюбленного одиноким в нужде, безысходности, отчаянии и несчастья. Она 

попрошайничеством спасает своего возлюбленного от голодной смерти. Человек испытывается 
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на верность и доброту в трудных условиях. Манижа переживает большое испытание. Её будущий 

муж в оковах заточен в колодце, который прикрыт огромным камнем. В таком отчаянном 

положении неустойчивый человек может отказаться от помощи и верности. Но Манижа не 

отчаивается, помогает своему возлюбленному, ищет пути его освобождения и с помощью 

Рустама и Кайхусрава добивается своей цели. И даже по велению иранского царя Кайхусрава 

компенсируется из царской казны её разграбленное имущество.  

Образ Манижы привлек внимание и европейских востоковедов. Известный немецкий 

учёный Теодор Нельдеке в своей работе «Иранский национальный эпос» высоко ставит образ 

Манижы, считая этот образ более привлекательным по сравнению с Гурдии и даже 

Гурдофаридом. По его мнению, «... одной весьма красивой личностью является личность 

Манижы дочери Афрасияб. Она ради Бежан, в которого влюбилась с первого взгляда, что стало 

причиной его несчастья, отказывается от всех прелестей жизни и добывает питание для него 

попрошайничеством. О ней будут говорить, когда этого требует условия сказки» [14, с. 161-162].  

Цель Фирдоуси заключается именно в том, что молодые сходятся в молодости. Они живут 
с надеждой на будущее и ради счастья друг друга. Если поступают, таким образом, как это 
случилось с Зол и Рудоба и с Бежаном и Манижа добываются добра и счастья. Как Рудоба, так и 
Манижа в любви отличаются добрым помыслом и с высоко поднятой головой проходят через 
испытания судьбы. Они, невзирая на трудности, сохраняют верность своим возлюбленным, 
стремятся к счастью и, в конце концов, добиваются своей цели.  

Из таких описаний вытекает, что в действительности концепцией и центральным 
эстетическим идеалом Фирдоуси является не заурядный человек, а могущественные личности и 
их подвиги [2, с. 89]. 

Если в художественном мышлении устода Рудаки и ряда поэтов Х века красота человека, 
прежде всего, определяется его духовно-этическом становлением, для Фирдоуси наряду с 
духовной красотой на первом месте стоит активный, творческий, могущественный и 
непобедимый человек. Гений глубокой мысли видит красоту человека, прежде всего, в 
храбрости, мужестве, героизме и его удивительной стойкости. Такая концепция наряду с героями 
поля брани: Рустамом, Сиявушом, Пироном, и таких женщин, как Гурдофарид, Фарангис, 
Гурдия отчетливо подтверждает, что наряду с проявлением мужества и героизма, необходима 
еще и духовная безупречность. Духовно безупречного и физически сильного человека впервые 
Фирдоуси изображает в своей «Шахнаме». Изображение духовно безупречного, совершенного и 
физически сильного борющегося человека в полном смысле этого понятия отсутствовало в 
литературе X века до Фирдоуси. Именно, благодаря образам, созданным Фирдоуси «мы видим 
сильного духом человека, вступившего в широкое поле борьбы и героизма. Величие и 
литературная смелость, а также высказывание нового слова поэтом о человеке отчётливо 
проявляется именно по этому поводу» [23, с. 110]. 

В художественно-эстетическом мышлении Фирдоуси личность совершенного человека и 
его высокое место в обществе определяется на основе двух критерий: первое, духовная 
(моральная) красота и второе физическая красота. Такой совершенный человек формируется 
именно благодаря единству этих двух условий, которых объединяет разум. Именно разумность, 
а затем преданность и верность, как наилучшие качества человека, мы наблюдаем в поведении 
других образов «Шахнаме», таких как сестры Манижа и Фарангис.  

Образ Фарангис в поэме «Сиявуш» Фирдоуси отчетливо показывает, что её внешняя 
красота гармонирует с её внутренней красотой – безупречностью, искренностью, 
человеколюбием и высокой человеческой духовностью. В дополнение к этому внутренняя 
красота Фарангис не вступает в противоречие с принципами морали. Фирдоуси для раскрытия 
внутреннего мира этой личности и изложения дальнейшего развития событий поэмы, сводит её 
с Сиявуш. Их совместная жизнь с царевичем Сиявуш приводит к рождению наиболее известного 
царя Ирана, изображённого в «Шахнаме». 

Фарангис воспитывалась в атмосфере двора и среди знати, где сердечность, честность и 
высокая человеческая духовность всегда находились на втором плане. Однако, несмотря на это, 
она изображена не как кокетливая царевна, а как лицо, наделенное весьма достойными 
человеческими качествами. В этой связи она походит на своего супруга Сиявуш, воспитанном в 
свободной среде семьи Рустама богатыря и свободолюбивого народа Зобулистан вдали от двора 
своего отца – царя Ковуса.  

Поэт для раскрытия атмосферы двора с его сложными противоречиями, преднамеренно 
ставит встречу Сиявуш с Фарангис напротив своего рода образов отрицательных типов, таких 
как Афрасияб, Гарсеваз, Ковус и Судоба. Это противостояние приводит невинного человека к 
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кровавым и трагическим последствиям. Как отмечает Шарифджон Хусейнзода: «Это 
противоречие возникает по той причине, что благородие и честность не уступают зверским 
намерениям и в результате эти порочности, безумия и падение нравов двора, гнев и разгульный 
образ жизни царей приводят к гибели молодого Сиявуша» [24, с. 176]. 

Исследователь Р. Хокироев, отмечая важность роли женщин в «Шахнаме» Фирдоуси, 
характеризует образ Фарангис как придающий величие поэме «Сиявуш»: «Женщины в  
«Шахнаме» не являются вспомогательными и случайными фигурами. Они выступают как 
образы, благодаря деятельности и появлению которых начинаются наиболее важные и крупные 
события этого шедевра. В особенности в поэме «Сиявуш» именно с появлением и действиями 
Фарангис произведение приобретает свежее звучание и величие» [23, с. 78]. 

Важной особенностью образа Фарангис заключается в том, что она является наиболее 
исстрадавшейся ради счастья людей женщиной, шедевра Фирдоуси. Внутренний мир и 
достоинства Фарангис, прежде всего, создают её духовная красота. Она как бесподобна внешней 
красотой, так и является превосходной в духовной красоте: разумности, верности, готовности к 
самопожертвованию. Это совершенное единство двух сторон красоты поднимает характер 
Фарангис до уровня совершенства моральной притягательности. Например, описывая её, 
Фирдоуси говорит следующее:  

  Фарангис беҳтар зи хубони ӯй, 
  Набинӣ ба гетӣ чунон рӯю мӯй. 
  Ба боло зи сарви саҳӣ бартар аст, 
  Зи мушки сияҳ бар сараш афсар аст. 
  Ҳунарҳову дониш зи дидор беш, 
  Хирадро парастор дорад ба пеш [18, с. 6]. 

 

Фарангис лучше его красавиц, 
Не увидишь на свете такое лицо и такие волосы.  
Стройная лучше, чем высокий кипарис, 
Будто бы коронована черным мускусом, 
Её умения и знания привлекательные, чем вид, 
Она всегда руководствуется умом. 

Фарангис и Судоба в «Шахнаме» по сравнению друг с дургом являются совершенно 
разными созданиями: одна внушительный символ искренней человеческой любви, другая 
является представителем преступного мира. В противовес Судобы, красота Фарангиса 
соответствует всем основам морали. Привлекательность этого образа заключается именно в 
этом.  

Фарангис такое лицо, которое считает жизненные тяготы Сиявуш своим несчастием, 
непрерывно волнуется этим и страдает от этого. Самым несчастным днем для неё является день 
гибели мужа: 

  Зи кохи Сиёвуш баромад хурӯш, 
  Ҷаҳоне зи Гарсеваз омад ба ҷӯш. 
  Ҳама бандагон мӯй карданд боз, 
  Фарангис мушкин каманди дароз 
  Биканду миёнро ба гесӯ бубаст, 
  Ба нохун гули арғавонро бихаст [18, с. 112].  
 

Поднялась вопль с дворца Сиявуш, 
  Мир закипел от подлости Гарсеваз. 
  Все рабы распустили волосы, 
  Благоухающая Фарангис длинный локон. 
  Вырвала, и опоясала талию косой. 

Ногтями расцарапала цветок багряника (лицо).  
Фарангис является смелой и стойкой женщиной, которая не боится даже кровожадного 

своего отца. Афрасияб приказывает рубить голову невинного Сиявуш. Фарангис проклинает 
своего безжалостного отца и порывает с ним из-за его безжалостности, несправедливости, 
подлости и властолюбия:  

  Ба овоз бар ҷони Афросиёб 
  Ҳамекард нафрин, ҳамерехт об [18, с. 112]. 
 

Громогласно проклинала Афрасияб, 
  Проливая, при этом, слёзы. 
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Верность Фарангис к Сиявуш становится еще больше после его гибели. Она на пути к 
идеалам Сиявуш, оберегает своего сына Кайхусрав от злобы и злости, охраняет его до дня мести 
за кровь отца. Фарангис по этому поступку в определённой степени походит на Фаронак, которая 
ради спасения своего сына Фаридун рискует многим и оберегает его до победного дня [23, с. 80]. 
Однако она (Фарангис) не может совершить это дело без помощи Пирон – главного 
военачальника Турона, который постоянно заботился о Фарангис и о царевиче (Кайхусраве). 
Благодаря именно настоятельной просьбе этого добронравного мужа, Афрасияб меняет свое 
решение убить Фарангис и детёныша в её чреве, спасает его от смерти.  

Когда в битве Пирон попадает в плен к Гев, Фарангис, помня о его добром отношении, 
просит Гева простить его, освободить от плена и помиловать. В этом поступке проявляется 
высокое благородие этой правдолюбивой женщины:  

  Фарангисро дид дида пуроб, 
Забон пур зи нафрини Афросиёб. 

  Ба Гев он гаҳе гуфт, к-эй сарфароз, 
  Кашида чунин ранҷи роҳи дароз. 
  Чунон дон, ки ин пирсар паҳлавон 
  Хирадманду род асту равшанравон. 
  Пас аз додгар довари раҳнамун 
  Бидон, к-ӯ раҳонид моро зи хун... 
  Ба мо бахшаш, эй номвар, ту кунун, 
  Ки ҳаргиз набуд бар бадӣ раҳнамун» [18, с. 238]. 
 

Увидел Фарангис со слезами в глазах, 
  Проклинающей Афрасияб в вес голос. 
  Тогда сказала Гев о, благородный, 
  Измучивший тяготами долгого пути. 
  Знай, что старый витязь, 
  Умён, благороден и с доброй душой. 
  После справедливого, указывающего на верный путь, судьи, 
  Спас мне от верной смерти.  
  Передай мне теперь о, прославленный, 
  Потому, что он никогда не наводил меня к беде 

Фирдоуси в поэме из уст Кайковуса, царя Ирана превозносит эту добронравную женщину. 
Профессор Холик Мирзозода об этом пишет следующее: «Хвала и добрые слова в отношении 
положительного характера Фарангис супруги иранского царевича Сиявуша, которая стала 
матерью наследного иранского царя Кайхусрав, и которая в унижениях и в тяжести пути привела 
себя и будущего царя Ирана к цели, изложены Фирдоуси устами Кайковуса [12, с. 427]. 

В «Шахнаме» Фирдоуси местами в поведении внутренне красивых и добронравных 
женщин находим безжалостность, жестокость даже нечеловеческие поступки. Иногда женщины 
вопреки своей воли, как по необходимости, так по воле случая совершают постыдные поступки. 
Например, отказываются от новорождённого ребёнка и бросают его в реку.  

Хумой – дочь Бахмана, забеременевшая от отца, после рождения ребёнка, уложив царевича 
в корзину, бросает его в реку Евфрат. Ребенка находят у реки прачки жена и муж, страдающие 
от бездетности и воспитывают его с любовью. Жена прачки особенно заботилась о ребенке. Его 
нарекают именем Дороб. После нескольких лет в юношеском возрасте их осеняет мысль, что 
Господь наделил их ребенком царских кровей. Дороб угадывает, что прачки не являются их  
настоящими родителями. Он прославится среди военных богатырством, владением боевых 
искусств, смелостью и приёмами боя. Весть об этом доходит до королевы Хумой. Скрытая тайна 
становится явной. После того как Хумой убедится в том, что юноша её единственный сын, 
приглашает его во дворец и передаёт царствование сыну Дороб. Таким способом она в какой-то 
мере снимает с себя грех, совершенный в молодости, лишив его материнской ласки.  

Быть носителем доброго нрава в обществе тех времён считалась наилучшим достоинством 
человека. Исходя из этого, представители высших сословий и аристократия стремились показать 
себя в обществе как носителей доброго нрава и доброго поведения. Достоинства аристократов 
усматривались не только в поведении и словах старшего поколения. Старшее поколение должно 
было воспитать эти качества и в характере своего будущего поколения.  

Дарийшах Ирана перед смертью обращается к Александру с просьбой жениться на своей 
воспитанной и благонравной дочери Равшанак и подчеркивает, что она благородна и 
благонравна и, что будущий царь от его дочери не станет предметом упрёка. Фирдоуси из уст 
Дария пишет:  



39 

 

Наёбӣ зи фарзанди ман сарзаниш, 

На бегора аз мардуми бадкуниш. 

Чу парвардаи шаҳрёрон бувад, 

Ба рой афсари номдорон бувад... 

Ҳамон Урмузду ҳамон рӯзи меҳр, 

Бишӯяд ба оби хирад ҷону чеҳр... 

Меҳонро ба меҳ дораду кеҳ ба кеҳ, 

Бувад динфурӯзандаву рӯзбеҳ [21, с. 110-111]. 
 

Не находишь порок у моей дочери, 

И признаков злонравных людей. 

Так как она воспитанница царей,  

По уму венец именитых. 

Омывает водою ума и души лицо, 

Держит высших с высшими и низших с низшими. 

Она набожная и с благой судьбой. 

Низами Ганджави также, как и Фирдоуси посвящает многие строки прославлению 

внутренне красивых и добронравных женщин. Во всех поэмах «Хамсы» Низами такие женщины 

как Мехинбону, Ширин, Лайли, жёны Бахрома Гур, Фитна, Равшанак, мать Александра, 

китайская наложница изображены с добрым нравом и поведением. Эти женщины внутренне 

красивы и являются предметом подражания. В действиях и в поведении каждой изображённой 

Низами женщины, просматриваются такие добрые качества, как преданность, верность, 

заботливость, любовь, правдивость, скромность, приятное обращение, внятность выражения и 

тому подобное.  

Образы царевен Ирана – Равшанак дочь иранского царя Дария - супруги Александра, а 

также Ширин супруги Хусрава Парвиз привлекательны и тем, что они признаны как 

исторические лица. 

Аълохон Афсахзод, уподобляя образ Ширин красивым образам Тахмина и Гурдофарид в 

«Шахнаме» Фирдоуси, давая этому образу высокую оценку, пишет следующее: «Красота Ширин 

не ограничивается её внешней красотой. Наоборот, истинная и настоящая красота Ширин как 

Тахмины и Гурдофарида, кроется в её искусности и внутреннем богатстве [«Красота её, которая 

является радостью праздника, где искусность есть основа, а красота дополнение» Ҷамолашро, ки 

базморои ид аст // Ҳунар аслию зебоӣ мазид аст]. Кроме того, Ширин воспитанная, 

сладкоречивая и благонравная девушка, которая, несмотря на то что её тётя царевна и наследница 

царского престола, является заботливой, скромной и поддерживающей своих подруг, личностью. 

В дополнение к этому Ширин по ходу развития событий совершенствуется и каждый раз 

показывает свои новые хорошие свойства. Читатель видит её танцовщицей, певицей, оратором, 

игроком в поло, и искусной наездницей. После этого убеждается в её свободном нраве, гордости, 

решимости, самостоятельности, привлекательном девичьем высокомерии, чести, совести и 

целомудренности. Затем, испытывая её застенчивость, бдительность, образованность, ум, 

проницательность, искренность, рассудительность, терпение и верность, влюбляется в неё. 

Однако в натуре Ширин любовь и верность занимают основное место. Любовь для неё святое 

чувство, озаряющее её путь; она воспринимает любовь, составляющую смысл жизни, не 

связанной с похотью и грязью» [3, с. 58].  

Таким образом, проведённый анализ показывает, что «Шахнаме» Фирдоуси и «Хамса» 

Низами, наряду с изображением пиршеств и боя, смелости и героизма, преданий и сказаний, 

являются произведениями о назидании, морали, наставлений по изучению человеческого 

добронравия, в особенности для женщин. Эти два выдающихся поэта в своих произведениях, 

создавая совершенные образы женщин, являющихся образцом поведения и деяний мудрых 

личностей, как учителя культуры и знаний, протягивая свою благословенную руку умственному 

и духовному воспитанию своих соотечественников, защищают честь и высокое положение 

мыслящего человека. Показывая достойную мораль созданных ими героев из числа женщин, они 

прилагают усилия спасти человека от ошибок и заблуждений и от следования за неверным и 

ошибочным путём. Наивысшей задачей, в этом случае, как для Фирдоуси, так и для Низами 

является изображение совершенного человека, ищущей личности, стойкого и побеждающего в 

перипетиях жизни человека, который будучи властелином судьбы, борется за достижение своих 

благородных целей.  
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ЗЕБОИҲОИ ҶАҲОНИ БОТИНИИ ЗАНОН ДАР «ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ ВА «ХАМСА»-И 

НИЗОМИИ ГАНҶАВӢ  
  

Хирадмандӣ ва нозуктабъии зани тоҷик дар тӯли таърих ба қуллаи баланди эътибор ва аҳамиянокии 

ташаккули ғояи бадеии адабиёт расидааст. Рамзи зани шарқӣ дар адабиёти пурғановати мо имкон медиҳад, 

ки ӯро меъёри пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек талаққӣ намоем. Хирад ва нозуктабъии занони 

накӯ, зебоии зоҳирии ӯро дучанд афзуда, боиси хушбахтии атрофиён мегардад.  

Эпоси халқии эронӣ «Шоҳнома» ба шумори шоҳкориҳои адабие дохил мешавад, ки Фирдавсӣ 

катибаҳои ёдгории давраи атиқаро барои эҷоди симоҳои занони ҷасур, ватандӯст, накӯкор, хирадманд, 

зебо ва ҳокими мамлакат истифода бурдааст. Фирдавсӣ ба ҷасорату бузургии занон бо назари нозукбинона 

баҳо дода, мавқеи занро дар устувории оила, таҳкими ҷомеа ва давлат ба арзишҳои ҳақиқии халқӣ ва 
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оилавӣ мебинад. Низомӣ бошад бо изҳори муҳаббат ба гузаштаи таъриху тамаддуни халқи худ, дар 

пайравии баъзе достонҳои «Шоҳнома» симои занони накӯкору самимии тоҷикро офарида, дар ташаккули 

арзишҳои инсонӣ мавқеи онҳоро муҳим шуморидааст.   

Дар мақолаи пешниҳодшуда маҳорати ҳунарӣ ва афкори Фирдавсӣ дар  «Шоҳнома» ва Низомӣ дар 

«Хамса» барои офаридани симои занони нозуктабъу хирадманд, аз нуқтаи назари зебоии ҷаҳони ботинии 

онҳо баррасӣ гардидааст. Фирдавсӣ дар такя ба адолат ва худогоҳии занон, онҳоро асоси дилхоҳ давлат 

мешуморад. Ин ҳолат боиси таҳқиқи мавзуи тараннуми зебоии ботинии занон дар «Шоҳнома» гардидааст, 

ки бо симои занон дар «Хамса»-и Низомӣ муқоиса ва таҳлил гардидааст. Ҳадафи асосии ҳам Фирдавсӣ ва 

ҳам Низомӣ аз инъикоси зебоии ботинии занон, ифодаи симои инсони комил, шахсияти ҷӯянда ва 

собитқадам, занони ба пасту баландиҳои рӯзгор устувор, ки дар вазъиятҳои нозуки ҳаёту сиёсат, нақши 

сарнавиштсозро бозида, муборизи ба даст овардани мақсадҳои наҷиб мебошад. 
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КРАСОТА ВНУТРЕННЕГО МИРА ЖЕНЩИН В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ И 

 «ХАМСА» НИЗАМИ ГАНДЖАВИ 
  

Руководство разумом и проницательность таджикской женщины на протяжении истории достигли 

апогея благопристойности и значимости в формировании художественных идей литературы. Символ 

восточной женщины в нашей богатой литературе представляется возможным характеризовать мерилом 

доброго слова, доброго деяния и доброй мысли. Ум и проницательность, таких благородных женщин, 

кратно увеличивая их внешнюю красоту, становятся причиной счастья окружающих.  

Национальный эпос иранских народов «Шахнаме» относится к числу литературных шедевров, где 

Фирдоуси использует письменные памятники древней эпохи для создания образов отважных, любящих 

родину, благородных, руководствующихся разумом, красивых и правивших страной женщин. Фирдоуси 

смотрит на отважность и величие женщин пытливым взглядом и относит место женщины в устойчивости 

семьи, стабильности общества и государства к истинным народным и семейным ценностям. Низами также 

с той любовью, с которой относился к прошлому истории и культуры своего народа, в следовании за 

отдельными поэмами «Шахнаме», создаёт образы благородных и искренних таджикских женщин и 

осмысливает их место в формировании человеческих ценностей.  

В предлагаемой статье рассматриваются мастерство и взгляды Фирдоуси в «Шахнаме» и Низами в 

«Хамсе» в создании образов проницательных и умных женщин с точки зрения красоты их внутреннего 

мира. Фирдоуси, исходя из справедливости и самопознания, считает женщин основанием любого 

государства. Это обстоятельство породило тему превозношения внутренней красоты женщин в 

«Шахнаме», что анализировано и в сопоставлении с образами женщин в «Хамса» Низами. Главной 

задачей, как Фирдоуси, так и Низами в изображении внутреннего мира женщин была демонстрирование 

образа совершенного человека, ищущей и целеустремлённой личности, стойкой в перипетиях жизни 

женщины, которая в деликатных ситуациях жизни и политики играет судьбоносную роль и всегда борется 

для достижения своей доброй цели.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фирдоуси, «Шахнаме», Низами, «Хамса», образ женщин, красота, 

внутренний мир, эстетика.  
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BEAUTY OF THE INNER WORLD OF WOMEN IN THE «SHAHNAMЕH» FIRDOUSI AND 

«HAMSA» NIZAMI GANJAVI 
 

The leadership of the mind and insight of the Tajik woman throughout history reached the apogee of 

decency and significance in the formation of the artistic ideas of literature. It seems possible to characterize the 

symbol of an oriental woman in our rich literature by the measure of a kind word, kind deed and kind thought. The 

intelligence and discernment of such noble women, multiplying their external beauty, become the cause of the 

happiness of others. 

The national epic of the Iranian peoples «Shahnameh» is one of the literary masterpieces, where Ferdowsi 

uses the written monuments of the ancient era to create images of brave, loving homeland, noble, reasoned, 

beautiful women who ruled the country. Ferdowsi looks at the courage and greatness of women with an inquisitive 

glance and relates the place of women in the stability of the family, the stability of society and the state to the true 

national and family values. Nizami also, with the love with which he treated the past of the history and culture of 

his people, following the individual poems of the Shahnameh, creates images of noble and sincere Tajik women 

and comprehends their place in the formation of human values. 
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This article examines the skill and views of Ferdowsi in «Shahnama» and Nizami in «Hamsa» in creating 

images of discerning and intelligent women from the point of view of the beauty of their inner world. Ferdowsi, 

proceeding from justice and self-knowledge, considers women to be the foundation of any state. This circumstance 

gave rise to the theme of the exaltation of the inner beauty of women in the «Shahnameh», which was analyzed in 

comparison with the images of women in Nizami's «Hamsa». The main task of both Ferdowsi and Nizami in 

depicting the inner world of women was to demonstrate the image of a perfect person, a seeking and purposeful 

personality, persistent in the vicissitudes of a woman's life, who in the delicate situations of life and politics plays 

a fateful role and always struggles to achieve her good goal.  

KEY WORDS: Firdousi, «Shahnameh» by Nizami, «Hamsa», the image of women, beauty, inner world, 

aesthetics. 
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«ТАЪРИХИ БАЙҲАҚӢ»-И АБУЛФАЗЛИ БАЙҲАҚӢ ВА ДИДГОҲИ НАВИ ОН БА 

АРЗИШҲОИ ТАЪРИХӢ 
 

Бобоҷонова Ш. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б обоҷон Ғафуров 

 

Хоҷа Абулфазл Муҳаммад бинни Ҳусайн Байҳақии Дабир  на танҳо дар миёни муаррихони 
тоҷик, балки дар миёни кулли муаррихони олами исломӣ аввалин муаррих аст, ки воқеан ҳам як 
таърихномаи комиле мураттаб сохт, ки қариб тамоми соҳаҳои ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ ва 
сиёсию фарҳангии ҷомеаи асрҳои пешинаи як минтақаи муайянро дар бар мегирифт. Дар ин 
шакл, яъне муфассалнависӣ ва он ҳам аз ҷиҳати рӯзгор дар фанни таъриху адабиёт то ин замон 
вуҷуд надошт. 

Китоб аз шаш ҷилд  иборат буда, бахши муқаддимаву хотима ва 24 ҷилди он аз байн 
рафтааст. Танҳо таърихи пайдарпайи замони ҳукмронии Ғазнавиён муфассал то ба мо омадааст, 
бинобар ҳамин, ин китобро аз нигоҳи илмӣ ба таърихномаҳои хусусӣ марбут донистан аз рӯи 
инсоф аст. 

Таърихнома дар хотимаи китоб оид ба шаҳри Хоразм маълумот додааст. Вақте ки муаллиф 
боби Хоразмро ба охир мерасонад, аз дастабандии ҷилдҳои минбаъда ёдовар мешавад: «Ин боби 
Хоразм ба поён омад... ва чун аз ин фориғ шудам, боби дигаре пеш гирифтам, то он чи ваъда 
кардаам тамом кунам. Иншоаллоҳу таоло» [2, с. 663]. Дар бахши дигари китоб оид ба Тагинобод 
ва вазъи Амир Муҳаммад дар қалъаи Кудтез маълумот додааст, ки он дар ҷилди ҳаштум бояд, ки 
оварда мешуд.  

Бо дарназардошти он ки китоб ҳамчун сарчашмаи муътамад оид ба шароити замону 
маконҳои мухталиф маълумот медиҳад, бояд қайд кард ки дар ҳамон замон як муаррих чунин 
маълумоти ғановатмандро пешниҳод мекунад, шоёни таҳсин ва қобили мулоҳиза аст. 

Дурустӣ ва саҳеҳии маводи таърихномаро муаррих дур будан аз ғаразҳои шахсӣ, берун 
будан аз таассубӣ динӣ меҳисобид. Байҳақӣ бо он ки шахси дарборӣ буд, вале ҳангоми кори 
идорӣ ва сабти ҳуҷҷатҳои давлатӣ аз зери нуфузи дастгоҳ берун будааст. Ин асарро бо фармон 
ва ё хоҳиши шахсе нанавиштааст. Дар асар айбу ҷурмҳои дӯстони хеш ва андешаҳои мусбату 
имтиёзи душманонро бармешуморад. Маълум аст, ки асари Байҳақӣ маҷмуаест аз ёддоштҳои 
рӯзонаи вай дар дарбори Ғазнавиён. Ахбори вай ё ҳосили мушодаҳои мустақими худи ӯст ва ё 
шунидааш, ки аз шахсони қобили эътимод, ки моҳирона ному нишони ровиёнро, бидуни 
истисно, пас аз нақли мавзуъ ёд мекунад. 

Воқеаҳоро бо таърихи ҷадид (сол, моҳ, рӯз, гоҳҳо ҳатто соат) сабт кардааст. Зикри ангезаи 
ҳодисаҳо ва пайомадҳои онҳо, ба ибораи дигар баррасии камбудӣ ва воқеаҳои таърихӣ, дар асар 
хеле муфассал ва боэътимод қарор гирифтааст. 

Асари Байҳақӣ аз ин дидгоҳ низ дар миёни таърихномаҳои форсӣ дурахше вижа дорад. 
Зеро вай бо зикри як силсила муҳорибаҳову пирӯзиҳои шоҳон ва ҳокимон басанда накарда, бар 
хилофи бисёре аз таърихнигорон ба баррасии сабаби cap задани муноқишаҳо пардохтааст. Барои 
намуна метавон сабаби шикасти Масъуд ва гурехтани вай аз саранҷоми суқути сулолаи 
Ғазнавиёнро аз дидгоҳи Байҳақӣ мутолиа намуд [2, с. 587-592]. 

Ҳарчанд Байҳақӣ зери таъсири ҷаҳонбинии мазҳабӣ, тақдиру сарнавиштро бузургтарин 

омили таъйинкунанда мешуморад, аз зикри тасвири ҳодисаҳо худдорӣ накардаву бо мизони адл 

низ писандидааст. Муаррих дар мавриди ҷустуҷӯи ҳодисаҳо ва ё мавод бештар ба ҳодисаҳое, ки 

дар худи дарбор ва ҷангҳое, ки аз тарафи хонадони сулолаи Ғазнавиён ба вуқуъ меомад, такя 

кардааст. Аксар вақт пешомадҳоро натиҷаи қазову қадар дониста, ҷустуҷӯи иллатҳоро фаромӯш 
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кардаанд. «Таърихи Байҳақӣ» асарест, ки ҳодисаҳои то ба замони худаш китобат шударо аз дигар 

сарчашмаҳо айнан китобат намудааст, аммо аз ҳамаи он маълумоти хеле кам то ба мо омада 

расидааст. Асари мазкурро метавон пуле барои муйян кардани ҳодисоти таърихиву адабии то 

давраи худи Байҳақӣ унвон кардан мумкин аст. 

Муаррихони то Байҳақӣ дар кутуби хеш танҳо ба зикри ҳарбу фатҳ, аслу насб ва валодату 

вафот иктифо мекарданд, аммо дар «Таърихи Байҳақӣ» зикри одобу ахлоқ, таърихи адабиёту 

тамаддун, улум, аҳволи давлат ва таърихи фарҳангу иҷтимоиёт, натоиҷи ҳодисот ва муқоисаи 

онҳо бо воқеоти дигар ҳама дар маҷмуъ ба назар мерасад. Ба мисли: «Зикри Ардашери Бобакон» 

[1, с. 117], «Муқоисаи пайғамбарону подшоҳон» [1с. 119], «Таъсири хирад дар ахлоқ» [1, с. 120], 

«Қиссаи Наср ибни Аҳмад дар алайҳи хашми хеш» [1, с. 127], «Саховати Масъуд» [1, с. 145], 

«Васфи девони рисолати Балх» [1, с. 159], «Зикри бардор кардани Ҳасанак омад» [1 с. 189], 

«Хутбаи Абдулло ибни Зубайр» [1, с. 201], «Саргузашти Сабуктегин бо ҷодаи худ» [1, с. 210], 

«Ҳикояти Сабуктегин бо оҳу» [1, с. 212] ва ғайра.  

Аз он миқдор саҳифаҳое, ки аз ин шоҳасари таърихӣ мондааст, маълумоти муҳиммеро 

роҷеъ ба таърихи Саффориён, ҳукумати Сомониён, авоили давлати Ғазнавиён, ибтидои 

забткориҳои туркманон сарзамини тоҷиконро, яъне бидояти таърихи Салҷуқиён, муҳимтарин 

ахбори таърихии Қарахониён, тасвири ҳаёти дарбории Ғазнавӣ ва тазодҳои дохилии ононро 

метавон барои худ кашф кард.  

Китоби таърихии «Таърихи Байҳақӣ»-и Абулфазли Байҳақӣ рисолаест барои муҳаққиқон 

оид ба омӯзиши замон ва сиёсати давр, ташаккули фарҳангу забон, намояндагони аҳли адаб, ки 

ҳамчун сарчашмаи муътамад маҳсуб мешавад. 
 

АДАБИЁТ: 
 

1. Байҳақӣ, Абулфазл. Таърихи Байҳақӣ. Бо шарҳу тавзеҳи дуктур Халил Хатиби Роҳбар. Ҷ.1 / 

Абулфазли Байҳақӣ. – Теҳрон: Моҳтоб, 1381. 

2. Байҳақӣ, Хоҷа Абулфазли Байҳақӣ. Таърихи Байҳақӣ. Бо эхтимоми доктор Банӣ ва доктор Файёз / 

Абулфазли Байҳақӣ. – Теҳрон: Интишороти Хоҷу, 1370. – 961с. 

3. Байҳақӣ, Абулфазл. Таърихи Байҳақӣ. Бо шарҳу тавзеҳи Наргиси Равонур / Абулфазли Байҳақӣ.        

– Теҳрон, 1372. 

4. Байҳақӣ, Абулфазл. Таърихи Байҳақӣ. Муқаддима, тавзеҳот ва таълиқоти Манучеҳрии 

Донишпажӯҳ. Ҷ. 1-2 / Абулфазли Байҳақӣ. – Теҳрон: Ҳирманд, 1380. – 1254 с. 

5. Байҳақӣ, Абулфазл. Таърихи Байҳақӣ. Тасҳеҳи Азизуллоҳи Ализода / Абулфазли Байҳақӣ.                    

– Теҳрон: Интишороти Фирдавсӣ, 1387. 

6. Байхақи, Абулфазл. История Масъуда (1030-1041). Перевод с персидского и приложения А.К. 

Арендса / Абулфазл Байхақ. – Москва, 1969. 

7. Байҳақӣ, Абулҳасан. Таърихи Байҳақӣ. Бо тасҳеҳу таълиқоти Аҳмади Баҳманёр ва муқаддимаи 

Аллома Мирзо Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоби Қазвинӣ / Абулфазли Байҳақӣ. – Теҳрон. 1317.              

– 359 с. 

8. Волдман, Мерилин Робинсон. Замона, зиндагӣ ва корномаи Байҳақӣ / Мерилин Волдман. – Теҳрон, 

1375. – 310 с. 

9. Деҳхудо, Алиакбар. Луғатнома. Ҷ. 3 / Алиакбари Деҳхудо. – Теҳрон: Хуршедӣ, 1376 с. 

10. Донишномаи Сомониён. Ҷ.1. А-М. Хуҷанд: Нашриёти «Нури Маърифат», 2008. 

11. Ёдномаи Абулфазли Байҳақӣ // Маҷмуаи суханрониҳои маҷлиси бузургдошти Абулфазли Байҳақӣ. 

– Машҳад: Донишгоҳи Фирдавсӣ, 1374. – 958 с. 
 

«ТАЪРИХИ БАЙҲАҚӢ»-И АБУЛФАЗЛИ БАЙҲАҚӢ ВА ДИДГОҲИ НАВИ ОН  

БА АРЗИШҲОИ ТАЪРИХӢ 
 

Дар мақола маълумоти маҷмуӣ оид ба таълифи китоби «Таърихи Байҳақӣ»-и Абдулфазли Байҳақӣ 

оварда шудааст. Абулфазли Байҳақӣ ба василаи таърихнома маводи фактологии бисёре ҳам барои 

таърихнигорон ва ҳам барои адабиётшиносон гирд овардааст шудааст.  

Китоби таърихии «Таърихи Байҳақӣ»-и Абулфазли Байҳақӣ рисолаест барои муҳаққиқон оид ба 

омӯзиши замон ва сиёсати давр, ташаккули фарҳангу забон, намояндагони аҳли адаб, ки ҳамчун 

сарчашмаи мӯътамад маҳсуб мешавад. Насри равони ин асари таърихӣ-бадеӣ дорои арзиши беандозаи 

адабӣ аст. Он чӣ марбут ба донишмандон, адибони замонаш ва пеш аз худаш оварда шудааст ва он чизе 

аст, ки дорои пажӯҳиш аст ва махсусан суханоне аз ҷониби ин мусанниф рӯйи коғаз оварда шудааст, ки 

боз ҳам устоди кори хеш будани ин мусаннифро собиттар мегардонад.  

КАЛИДВОЖАҲО: Абдулфазли Байҳақӣ, Таърихи Байҳақӣ, сулолаи Ғазнавиён, дарбори шоҳ, 

дабирӣ,  сёсатмадор, сиёсӣ, забткориҳо. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Бобоҷонова Шаҳлохон, докторант (PhD)-и Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров. Тел.: (+992) 927-01-90-09; e-mail: mutabar-1977@mail.ru 
 



44 

 

«ИСТОРИЯ БАЙХАКӢ» АБУЛФАЗЛА БАЙХАКИ И НОВОЕ ВИДЕНИЕ  
ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

В этой статье представлен обзор книги Абдулфазли Байхаки «История счетов». По результатам 
заседаний составляется отчет и направляется на рассмотрение председателю генерального совета. Для 
верующих данных об их истории абдулфазли байха 

Историческая книга «Та`ърихи Байхаки» Абульфазли Байха – это миссия исследователей по 
изучению времени и политики эпохи, формирования культуры и языка, представителей литературы, 
которая является авторитетным источником. Нынешнее поколение этого вымышленного памятника имеет 
ценную литературную ценность. Сказал посланник Божий-да благословит Бог его и его семью, и да будет 
он желанным гостем! -Сказал он Али,-мир ему! -Я прекрасно понимаю, что любые действия против них 
не помогут, но будут только путаницей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Абулфазл Бахаки, история Байхаки, династия Газневидов, царский двор, 
писарь, политик,  политика, завоевания. 
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«HISTORY OF BAYKHAK» ABULFAZLA BAYKHAKI AND A NEW VISION OF  
HISTORICAL VALUES 

 

This article provides an overview of Abdulfazli Baihaqi's «Bill history» book. According to the results of 
the meetings, the report is compiled and sent for review to the chairman of the general council. For believers of 
data on their history, abdulfazli baiha 

Historical book «Bayhatsina» by Abulfazli Bayhaqi a mission for the researchers to study the time and the 
policy of the era, the formation of culture and language, representatives from the literature that a reputable source. 
The current generation of this fictional monument has a valuable literary value. Said the messenger of God-may 
God bless him and his family and May he be welcomed! -He said Ali-peace be upon him! - I am well aware that 
any action against them will not help, but will v be confusion. 

KEY WORDS: Abulfazl Bayhaki, history of Bayhaki, Ghaznavid dynasty, royal court, clerk, politician, 
politics, conquests. 
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ФАЪОЛИЯТИ АДАБИИ БАРОТИ АБДУРАҲМОН 

 

Нозимова С.  
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 

 

Халқи тоҷик аз қадимулайём ҳамчун халқи фарҳангдӯсту маърифатпарвар шинохта 
шудааст ва ин меросро имрӯз фарҳангиёни мо идома дода истодаанд. Барои муаррифӣ ва равшан 
намудани тамаддуни гузашта нақши фарзонафарзандони миллат хеле зиёданд. Агар устод 
Фирдавсӣ бо таълифи «Шоҳнома»-и безавол таърихи куҳану ғанӣ доштани халқи тоҷикро нишон 
дода бошад, устод Айнӣ бо «Намунаи адабиёти тоҷик» миллати фарҳангӣ ва маърифатпарвар 
будани моро исбот кардааст. Аз ин рӯ, дар муаррифӣ ва тарғибу ташвиқи фарҳанги миллӣ нақши 
шоирону нависандагон бағоят бузург мебошад. Яке аз ин нависандагони сермаҳсул ва 
дақиқназари адабиёти муосири тоҷик Бароти Абдураҳмон маҳсуб меёбад.  

Бароти Абдураҳмон 15-уми сентябри соли 1947 дар деҳаи Чашмаи Ҷӯшони ноҳияи 
Муъминободи собиқ вилояти Кӯлоб, ҳозира вилояти Хатлон дар оилаи омӯзгор ба дунё омадааст. 
Аз хурдӣ меҳри китобдӯстию донишандӯзиро дар дили ӯ модараш – Санавбарбӣ, ки зани 
хушсухану хушзавқ буд, ҷой намуд. Таҳсили ибтидоиро дар мактаби 7-солаи ба номи Айнии 
деҳаи Чашмаи Ҷӯшон гирифтааст. Баъди он давоми таҳсилашро дар мактаби деҳаи Лангар идома 
дода, синфи ҳаштумро хатм кард. Сипас ба омӯзишгоҳи педагогии шаҳри Кӯлоб дохил шуда, 
онро соли 1966 хатм намудааст. Факултети филологияи тоҷики УДТ (ҳозира ДМТ)-ро соли 1971 
хатм намуда, аз ҳамон сол то соли 1972 ассистенти кафедраи нутқи саҳнавӣ ва маҳорати актёрии 
Институти давлатии санъати Тоҷикистон, солҳои 1972-1974 сармуҳаррири барномаҳои адабӣ ва 
драмаи ТВТ ва аз соли 1974 то 1988 муҳаррири калони илмӣ ва мудири редаксияи санъати 
Энсиклопедияи советии тоҷик, ҳозира Энсиклопедияи миллии тоҷик кору фаъолият намудааст. 
Аз соли 1988 то 1995 ҷонишини сармуҳаррири маҷаллаи «Илм ва ҳаёт», аз соли 1996 то 2011 чун 
мушовири калон, мудири Маркази таҳлил ва ёвари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон адои 
вазифа кардааст. Аз соли 2011 нафақагири сатҳи ҷумҳуриявӣ, ҳамазамон аз моҳи ноябри соли 
2012 мудири редаксияи бачагон ва наврасони ЭМТ мебошад. 

Бароти Абдураҳмон аз нависандагони боистеъдод, навҷӯй ва хушсалиқа буда, усули хоси 
нигоришро доро мебошад. Ҳикояҳои нахустинаш «Барфи аввал», «Муждагонӣ» соли 1979 дар 
матбуот ба табъ расидаанд. Маҷмӯаи нахустини ҳикояҳояш бо номи «Шабҳои маҳтобӣ» соли 
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1986 ба табъ расидааст. Дар қиссаи «Кимиёкаҳ», ки соли 1984 дастраси хонандагон гардидааст, 
нависанда зимни ривоятҳои асотирӣ набзи зиндагии пурҳаводиси имрӯз, таносуби азалии 
робитаи инсону табиат, завлонаҳои муҳити носозгор ва рӯҳи бешикасту исёнпарвари инсонро 
тасвир намудааст. Повести «Давлати сарам, модар»-и (1989) нависанда орзую умеди ҷавонон, 
ишқу муҳаббати пок, ҳамчун инсони ҳақиқӣ камол ёфтани ҷавононро дар солҳои 80-уми асри 
ХХ нишон додааст. 

Тору пуди қиссаву ҳикояҳои маҷмӯаи «Розҳои шабҳангом» (1990) аз некиву бадӣ ва қарзу 
фарзи умри даргузари одамӣ, дунёи ишқи поку беолоиши ҷавонӣ ва озмоишҳои қисмати 
пурҳаводис, манзараҳои дилрабои табиат ва розҳои хилватшабҳои кӯҳистон иборат буда, аз 
панду андарзҳои ибратомӯз маншаъ гирифтааст. 

Романи «Дунёи сабзи ишқ» (2002) дар мавзуи муосир буда, оҳанги амиқи иҷтимоӣ, 
зиддиятҳои шадиду хотирмон, табиати барҷаста ва эҳсоси баланди ватандӯстию худшиносӣ 
дорад. Ин роман падидаи тозае дар насри солҳои охир, алалхусус дар рушди романи андеша буда, 
бо оҳанги самимонаи тасвири ишқ, характери боварибахшу хотирмони қаҳрамонон, симимияту 
дилчаспии тасвир ва содагию равонии забон хонандаро мафтун месозад. «Дунёи сабзи ишқ» 
аввалин романи адиб аст, ки ба сабки махсус таълиф ёфтааст. Ин асар комилан мавзуи 
муҳаббатро дар бар гирифтааст.  

Романи «Дунёи сабзи ишқ» асаре мебошад, ки мазмуну мундариҷа ва шакли бадеии он ба 
ҳамдигар мутаносиб афтодаанд.  

Бароти Абдураҳмон ба мавзуъҳои таърихӣ низ рӯ оварда, силсилақиссаи «Ҳафт муъҷизаи 
олам»-ро (1995) дар тавсифи аҳромҳои Мисри Қадим, Боғи муаллақи Бобул, Маъбади Атемида, 
оромгоҳи Мавсол, муҷассамаи Зевс, Бурҷи Искандария ва Ҳайкали Родос ба қалам додааст.  

Дар аҳди Сосониён романҳои таърихӣ ҳам арзи ҳастӣ мекарданд, ки ин навъ асарҳо дар 
сарчашмаҳо ба унвони китобҳои таърихӣ ва осори таърихии ҳамосӣ ёд шудаанд. Намунаи 
романҳои таърихии ин давра, ки Ибни Надим аз онҳо ёд кардааст, «Баҳрому Нарсӣ», «Баҳроми 
Чӯбин», «Шаҳрбароз бо Парвиз», «Китоби Анӯшервон» мебошанд [10, с. 56-57]. 

Романи таърихии «Курӯши Кабир» (2006) аз зиндагии пурҳангома, ишқи самимона, 
тарҳрезии оини давлатдорию кишваркушоиҳо, муттаҳидсозии қавму қабилаҳои парокандаи 
ориёӣ, алалхусус ниёгони тоҷикон, дар як қаламрави воҳид ва саранҷом бунёдгузории империяи 
мутамаддини чаҳони Ҳахоманишиён нақл мекунад. Силсилароманҳои дигари ӯ ба монанди 
«Камбуҷия» ва «Дорои Бузург» (2013) дар партави сиёсати ваҳдатгароӣ ва башардӯстонаи 
Курӯши Кабир эҷод шудааст ва дурахшонтарин даврони давлатсозию тамаддунофарии ниёгони 
ориёии Эронитабор, аз ҷумла тоҷиконро, фаро мегирад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба эҷоди ин асари нависанда баҳои баланд додаанд: «Романи 
таърихии «Куруши Кабир», ки нависанда Бароти Абдураҳмон иншо намудааст, кӯшишест барои 
нигоҳи тоза афкандан ба зиндагии пурҳангома ва шахсияти нотакрору ибратомӯзи шоҳаншоҳи 
аҳди қадим. Нависанда барои зиндаю боварибахш ва хотирмону барҷаста офаридани симоҳои 
таърихии асар, ифодаи ҳолатҳои рӯҳию дарду ормонҳои ботинӣ ва таҷассуми неруи безаволи 
ишқу талошҳои пайгиронаи Куруш барои давлатсозию тамаддунофарӣ заҳмати зиёде кашидааст. 
Ҳадафи аслии нависанда на солноманигорӣ ва таҳқиқоти пайгиронаи таърихӣ, балки ба воқеияти 
таърих ва ҳақиқати зиндагӣ наздик тасвир намудани сарнавишти Куруши Кабир аст» [8, с. 5]. 

Дар ҳақиқат, «Куруши Кабир»-и Б. Абдураҳмон кӯшишест барои нигоҳи тоза афкандан ба 
зиндагии пурҳангома, сӯзу сози ишқ ва шахсияти нотакрору ибратомӯзи ин шоҳаншоҳи бузурги 
аҳди қадим, ки падари воқеии ориёиҳои қаламрави Осиё эътироф шудааст. Асари мазкур ба 
бузургдошти Соли тамаддуни ориёӣ табъу нашр гардидааст. Дар он роҷеъ ба ҳаёту рӯзгор, 
таъриху сарнавишти ориёиҳо, ки мо тоҷикон низ яке аз наслҳои асили он ҳастем, сухан меравад. 
Яке аз ситорагони рахшони тамаддуни ориёӣ, ки ҳанӯз 2500 сол қабл аз ин ба қавли файласуфи 
бузурги немис Гегел ба оламиён усули мутамаддини давлатдориро эҳдо кардааст, Куруши Кабир 
мебошад. Худи муаллиф роҷеъ ба қаҳрамони асосии асар чунин қайд кардааст: «Куруши Кабир, 
ба назари ман, офтобест, ки дар фазои оғози таърих ва тамаддуни ниёкони мо тулуъ карда, 
саросари қаламрави паҳновари мардуми ориётаборро равшану пуранвор намуда, ин қавму 
халқиятҳои парокандаро муттаҳид сохт ва зери як парчами давлатдории густурда гирд овард» [8, 
с. 10-11]. 

Куруши Кабир асосгузори нахустимперияи мутамаддини аҳди қадим буда, то замони 
лашкаркашию кишваркушоиҳои Искандари Мақдунӣ дар таърихи тамаддуни башарӣ назире 
надошт. Вай саромадони хешро ба насаби подшоҳони наҷиб ва табори ориёӣ мансуб медонист. 
Мутобиқи маълумоти катибаҳои Дорои Бузург ва муаррихони Юнони Қадим чандин давлатҳои 
ҷаҳони куҳан ба монанди Порсу Мод, Бобулу Ошур ва Мисру Финикия, Бохтару Суғд ва ғайраро 
дар қаламрави 22 вилоят империяи ӯ муттаҳид намуда, дар ҳудуди се қитъаи олам – Осиё, Аврупо 
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ва Африқо доман густурдааст. Вай дуюним ҳазор сол пеш қавмҳои парокандаи ориёиро аз 
домани қуллаҳои Ҳимолой то қаторкӯҳҳои Қафқоз ва аз канори рӯди Яксарт (Сир) то соҳилҳои 
баҳри Миёназамин таҳти парчами худ муттаҳид сохтааст. 

Бароти Абдураҳмон ҳамчун сенариянавис низ як силсила филмҳои ҳуҷҷатӣ, аз ҷумла 
«Тифли домони туям, модар» (1999), «Муъҷизаи ҳаштуми олам» (2001), силсилафилми сегонаи 
ҳуҷҷатии «Васвасаҳои хунафшон» (2003-2006) бахшида ба воқеаҳои фоҷиабори даврони 
Истиқлолияти Тоҷикистонро офаридааст. Ғайр аз ин, кинороманҳои таърихии «Курӯш ва 
Томирис» (2009), «Искандари Мақдунӣ ва Спитамен» (2005), (ҳар ду дар саҳнаи Театри давлатии 
академии драмаи ба номи А. Лоҳутӣ таҳия шудаанд), «Рухшона» (2006), инчунин кинороманҳо 
дар мавзӯи муосир «Алвидоъ, ишқ» (2007), «Метис» (2000), «Фариштаҳои бадманиш» (2010) ва 
амсоли инҳо ба қалами ӯ тааллуқ доранд. 

Асарҳояш «Шабҳои маҳтобӣ» (1984), «Кимиёкаҳ» (1986), «Давлати сарам, модар» (1989), 
«Розҳои шабҳангом» (1991), «Дунёи сабзи ишқ» (2001), «Ҳафт муъҷизаи олам» (2002), «Шамшер 
ва ишқ (2002), «Курӯши Кабир» (2006), «Биҳишти фиребо» (2007), «Рухшона» (2007), дар шакли 
китоби алоҳида дастраси ҳаводорони каломи бадеъ гардидаанд. Ба қалами ӯ инчунин драмаи 
таърихии «Хатои Искандари Мақдунӣ» (1999), филмномаҳои «Тифли домони туам, модар» 
(1999), «Муъҷизаи ҳафтуми олам» (2002), «Васвасаҳои хунафшон» (2003) мансубанд. 
Кинороманҳои сегонаи «Курӯш ва Томирис», «Искандар ва Спитамен», «Рухшона» (2007) 
омодаи чоп аст. Романи тозаи ӯ «Нимароҳи аъроф» (2020) фоҷиаи баҳманмоҳи хунин, фазои 
инқилобии рӯзҳои пурошӯб, талошҳои фарорасии истиқлол, рақобатҳои шадиди тарафҳои 
даргир ва оғози ҷанги шаҳрвандиро фаро гирифтааст. Инчунин романи «Фариштаҳои 
бадманиш»-ро омодаи чоп гардонида, ҳамзамон дар «Энсиклопедияи миллии тоҷик» ба 
интишори адабиёти кӯдакон ва наврасон замина гузошта, силсилаи китоби панҷгонаи «Шинохт 
ва ёдгирӣ» (2015, «Алифбо», «Рангҳо», «Ҳисоб», «Шаклҳо», «Ҳайвонот»), ғайр аз ин 
«Донишномаи мухтасари кӯдакон ва наврасон» (2013), донишномаи «1001саволу ҷавоб» ва 
«Шигифтиҳои бадани одам»-ро ба нашр супоридааст. 

Бароти Абдураҳмон дар баробари нависанда, драматург ва сенариянависи хуб буданаш, 
инчунин тарҷумони болаёқат мебошад. Вай романи «Бақои одамият»-и Н. Думбадзе, «Турнаҳои 
бармаҳал»-и Ч. Айтматов (1988), чандин ҳикояҳои А. Чехов ва повести «Асрори шаҳраки 
махфӣ»-и Беляевро ба тоҷикӣ гардонидааст. Асарҳои ӯ ба забонҳои украинӣ, русӣ, ӯзбекӣ, 
булғорӣ ва қирғизӣ тарҷума шудаанд. 

 Дар зимни суҳбат бо нависанда маълум гардид, ки дар матбуоти даврӣ зиёда аз 100 номгӯй 
очерку мақолаҳои публитсистии Бароти Абдураҳмон ба табъ расидаанд. Аз ҷумла, «Об истории 
таджикского триколора» (Назаре ба таърихи парчами миллии ниёгон) (2015), «Истоки 
новогодних традиций» (2015), «Цари династии Пешдадов. Каюмарс» (2016). 

Бароти Абдураҳмон дорандаи Ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
(2008) ва Ҷоизаи адабии ба номи С. Айнӣ (2004) мебошад. Аз соли 1989 узви Иттифоқи 
нависандагони Тоҷикистон буда, бо ордени «Шараф» (дараҷаи II), нишони сари синагии 
«Хизмати шоиста» (2000), нишони «Аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2013) ва дигар 
нишонҳо сарфароз гардидааст. 

Аз он чи гуфта шуд, маълум мегардад, ки Бароти Абдураҳмон дар давоми фаъолияти 
эҷодии худ, асарҳои зиёдеро рӯи саҳнаи адабиёт оварда, масъалаҳои зиёди таърихиро пешкаши 
хонандагон гардонидааст. Барои дуруст кушодани моҳияти ҳар асари нависанда пажӯҳиши 
ҷудогона лозим мешавад. 
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ФАЪОЛИЯТИ АДАБИИ БАРОТИ АБДУРАҲМОН 
 

Мақолаи мазкур ба таҳлилу арзёбии фаъолияти адабии нависандаи муосири тоҷик Бароти 
Абдураҳмон ихтисос дорад. Бароти Абдураҳмон ба насли сеюми нависандагони тоҷик тааллуқ дорад. 
Нахустин ҳикояҳои ӯ «Барфи аввал» ва «Хабари хуш» дар матбуоти даврӣ соли 1979 мунташир гаштаанд.  

Дар эҷодиёти нависанда мавқеи асосиро жанри роман ишғол мекунад. Романи Бароти Абдураҳмон 
«Дунёи сабзи ишқ» (2020) ба тасвири бадеии масоили дунёи муосир бахшида шудааст. Ба андешаи 
мунтақидони адабӣ зуҳури романи мазкур дар арсаи адабиёти Тоҷикистон сафҳаи тозаеро боз намуд. 

Бо дарназардошти ин ки мавзуи асосии роман ситоишу такрими ишқи инсонист, онро романи 
лирикӣ хондаанд. Вижагии дигари роман ҷанбаи равоншинохтии он, биниши хоси қаҳрамонон ба масоили 
бузурги ҷаҳону инсон ба шумор меравад. Дар ду даҳсолаи охир таваҷҷуҳи нависандаро бештар мавзуъҳои 
таърихӣ ва шахсиятҳои таърихӣ ҷалб намудааст.  

Беҳуда нест, ки мавсуф зимни омузиши таърихи куҳани ниёгон ва ошноии амиқ бо шахсиятҳои 
номвари фарҳангу таърихи пешин романҳои бузурги «Куруши Кабир», «Камбуҷия» ва «Дорои бузург»-ро 
таълиф намудааст. Дар мақола муфассал заминаҳои руҷӯи нависанда ба шахсиятҳои таърихӣ мавриди 
таҳлилу арзёбӣ қарор гирифтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: адабиёт, нависанда, ҳикоя, эҷодиёт, роман, таърихӣ, муҳит, тасвир, танқид, 
Барот Абдураҳмон. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАРОТА АБДУРАХМОНА 
 

Статья посвящена анализу литературной деятельности современного таджикского писателя Барота 
Абдурахмона. 

Барот Абурахмон придналежит к третьему поколению таджикских писателей. Первые его рассказы 
«Первый снег» и «Добрая весть» были напечатаны в 1979 г. 

В творчестве Б. Абдурахмона особое место занимает жанр романа. Роман Б. Абдурахмона «Зелёный 
мир люби» (2020) посвящена художественному изображению проблем современности. По мнению 
литературных критиков, появление вышеуказанного романа на литературной арене Таджикистана открыл 
новую страницу. 

Поскольку основная тема романа является воспевание человеческой любви, его считают 
лирическим романом. 

Другая особенность романа – это психологизм, особое видения героев относительно глобальным 
проблемам мира и человечества. 

В последние две десятилетия внимания писателя привлекали исторические темы. Б. Абдурахмон 
изучая древную историю наших предков и исторических личностей написал крупные романы как 
«Великий Куруш», «Камбуджия» и «Великий дара». 

В статье подробно анализированы причины и предпосылки обращения писателя к историческим 
личностям.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литература, творчество, писатель, рассказ, роман, исторический, 
изображение, среда, критика, Барот Абдурахмон. 
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LITERARY ACTIVITY OF BAROT ABDURAHMON 
 

The article is devoted to the analysis of the literary activities of the modern Tajik writer Barot Abdurahmon. 
Barot Aburahmon belongs to the third generation of Tajik writers. His first stories, «First Snow» and «Good 

News», were published in periodical in 1979. 
In the work of B. Abdurrahman, the genre of the novel occupies a special place. B. Abdurrahman's novel 

«The Green World of Love» (2020) is devoted to the artistic depiction of the problems of our time. According to 
literary critics, the appearance of the above novel in the literary arena of Tajikistan opened a new page. 

Since the main theme of the novel is the singing of human love, it is considered a lyrical novel. 
Another feature of the novel is psychologies, a special vision of heroes regarding the global problems of 

the world and humanity. 
In the last two decades, historical topics have attracted the attention of the writer. B. Abdurrahman, studying 

the ancient history of our ancestors and historical personalities, wrote major novels as The «Great Qurush», 
«Cambodia», and «The Great Gift». 

The article analyzes in detail the reasons and prerequisites of the writer's appeal to historical personalities. 
KEY WORDS: literature, creativity, writer, story, novel, historical, image, environment, criticism, Barot 

Abdurrahman. 
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Nozimova Saodat, аssistant of the department of Tajik 

literature and journalism of the Kulob State University named after Abuabdullohi Rudaki. Phone: (+992) 989-13-
66-00; е-mail: sharaf26@mail.ru 



48 

 

АНДЕШАҲОИ ХОВАРШИНОСОНИ ҒАРБ ОИД БА ОСОРИ САНОӢ 
 

Юлдошева М. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Тарҷумаи бадеӣ ҳамчун як шакли зуҳуроти робитаҳои адабӣ таърихи тӯлоние дошта, 

воситаи муҳимми ошноӣ ва омезиши афкори миллатҳо гаштааст. Ошноӣ бо осори беназири 

адабиёти форсу тоҷик барои бархӯрди тафаккури халқҳо ва адабиёту фарҳангҳои ҷаҳонӣ имкони 

мусоид фароҳам овард, то шинохти васеи поэтикии адабиёти мо дар соири кишварҳои Шарқу 

Ғарб сурат гирифт. Хонандагони рус ва ҷаҳон ба шинохти шаклҳои ифода, тарзи нигоҳ ва 

воситаҳои дигари адабӣ тавассути тарҷума даст ёфта, ба адабиёт ва тафаккури халқҳои дигар 

ворид шуданд, ки ин раванд дар айни замон боиси вусъат гирифтани воситаҳои нави тасвир, 

имконияти ифода ва шаклҳои тоза гардид ва тарҷума барои инкишофи фарҳангии инсон  мавқеи 

бештаре пайдо кард. Ба воситаи тарҷумаҳо инсон аз тарзи зиндагонӣ, таҷрибаҳои андӯхта, 

таърихи инсоният, адабиёт ва дигар дастовардҳои давлатҳои мухталиф огоҳӣ пайдо мекунад. 

Аксари тарҷумаҳои бадеии асарҳо қисмати дастоварди ягон миллат шуда метавонад. Танҳо 

тарҷумаҳои В.А. Жуковскийро, ки Пушкин вайро «алломаи тарҷума» меномид, ҷойи фахриро дар 

адабиёти рус ишғол кардааст [3, с. 224].  

Гурӯҳи олимони ховаршиноси Ғарб дар охирҳои қарни нуздаҳ ва ибтидои асри бист ба 

омӯзиши осори Саноӣ даст заданд. Гуфтан мумкин аст, ки то ҷое муваффақ ҳам гардиданд. Онҳо 

маснавиҳои Саноиро омӯхта ва таҳлил карда, ба андозае манзури ҳаводорон карданд. Аз ҳамон 

давраҳо эҷодиёти Саноӣ диққати олимон ва ховаршиносонро ба худ ҷалб намуд. Достонҳои  

Саноӣ махзани бойи адабиёти форсу тоҷик ба шумор меравад. Бинобар ин, тавассути таҳқиқоти 

ховаршиносон  эҷодиёти Саноӣ ба олами Ғарб  дастрас гардид. 

Е.Э. Бертелс яке аз матншиносони осори Саноӣ буда, қайд менамояд, ки Саноӣ дар 

маснавиҳояш аввалин шуда қиссаҳои халқиро истифода бурдааст. Таҳқиқоти ӯ нишон дод, ки 

Саноӣ назарияҳои фалсафиро дар намуди ташбеҳу истиора, вобаста ба замони худ, бо як 

маҳорати баланд (дар намуди ташбеҳ ба монанди олами растаниҳо, оташ, рӯшноӣ ва ғайраҳо) 

истифода бурда тавонистааст. Е.Э. Бертелс барои омӯхтани эҷодиёти Саноӣ ҷадвали омӯзиши 

осорашро пешниҳод намуд. Номбурда маълумот оид ба эҷодиёти Саноиро аз сарчашмаҳои дастӣ 

аввал ҷамъ намуда «Хрестоматия»-и адабиётро тартиб додааст, ки барои омӯхтани асарҳои 

Саноӣ роҳнамоӣ мекунад. Кулли матнҳое, ки дар он ба ҷуз осори Саноӣ боз адибони дигари 

форсу тоҷик зикр шуда буд, онҳоро тарҷума намуда, ба олами Ғарб муаррифӣ карда тавонист. 

Хизмати Е.Э. Бертелс дар таҳқиқоти осори Саноӣ басо назаррас мебошад, вай аввалин шуда 

якчанд қиссаро аз маснавии «Ҳадиқат-ул-ҳақиқат»-и шоир, ки то ӯ ба забони русӣ тарҷума 

нашуда буд, тарҷума карда, манзури ҳаводорони адабиёти форс-тоҷик кард [3, с. 441]. 

Ховаршиноси дигари рус И. Брагинский асосан ба тарҷумаи осори лирикии Саноӣ 

пардохта, дар ин самт саъйи балеғе ба тақдим расондааст. И. Брагинскиий таъкидан арз медорад, 

ки дар давраи зиндагии Саноӣ калимаҳои арабӣ хеле паҳн гардида, мафҳумҳои илмӣ ва адабӣ 

мавриди истифодаи эҷодкорони форс-тоҷик қарор гирифта буд. Забони дарӣ бештар дар ғарби 

Хуросон мавриди корбурди бештар қарор дошт. Аз тарҷумаҳои И. Брагинский маълум мегардад, 

ки дар давраи зиндагии Саноӣ ду забон мавриди истифода қарор дошт, ки яке, забони паҳлавӣ 

барои фоклор ва дигаре, забони форсӣ-дарӣ бештар дар дарбор истифода бурда мешуданд. 

 Дар асри ХII марказҳои нави адабӣ ташаккул ёфт, аз ҷума дар Озорбойҷон ҳавзаи адабӣ 

ба вуҷуд омад. Дар назми ҳамонвақта бештар ситоишҳои аз ҳад зиёд (панегрикӣ) ва аз тарафи 

дигар андешаҳои ирфонӣ аллакай ҷойи худро ёфта буд ва амал мекард. И. Брагинский қайд 

намуд, ки дар ин давра дар адабиёт жанри «қиссаҳои халқӣ» ба вуҷуд омад, ки он баробарвазни 

қасидаҳои дарборӣ буд. Дар корҳои  худ И. Брагинский нишон медиҳад, ки аввалин муаллифи  

девони дубайтиҳои ирфонӣ Бобо Кӯҳӣ (1050) мебошад. Дертар маълум гардид, ки саркардаи 

жанри назм ва насри ирфонӣ ба забони форсӣ ин Абдуллоҳи Ансорӣ (1006-1086) буда, ӯ аввалин 

шуда назарияҳои панегрикиро дар назми ҳукмрони онвақта ворид кардааст.  

Таъсири ҳамсуҳбатӣ бо донишмандону орифони давр Саноиро аз шоири маддоҳ ба орифи 

бузург мубаддал кард. Вай аввалин муаллифи достони дидактикии орифона «Ҳадиқат-ул-

ҳақиқат» мебошад. И. Брагинский қайд менамояд, ки дар асри ХIII асарҳои дидактикӣ ба миён 

омаданд ва ин навгонӣ нахуст дар осори Саноӣ баъд аз он дар асарҳои Саъдӣ «Гулистон» ва 

«Бӯстон»  ба назар мерасанд [2].  

Яке аз ховаршиносони чех – Ян Рипка осори Саноиро омӯхта, ба хулосае омадааст, ки 

ғазалҳои Саноӣ аксаран мазмуни ниҳоят баланди ирфонӣ доранд.  
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Лев Яковлев дар таҳқиқоти худ роҷеъ ба мероси чор нафар бузургмардони тасаввуф – 
Ғаззолӣ, Саноӣ, Аттор ва Румӣ андешаронӣ карда, ҳатто қисмате аз осори эшонро ба забони русӣ 
тарҷума кардааст.  

Шри Раджниш  дар татқиқоти худ оид ба эҷодиёти Саноӣ таваққуф карда таъкид медорад, 
ки ӯ (Саноӣ) аввалин шуда андешаҳои ирфониро дар эҷодиёташ баён кардааст. Тибқи андешаи 
Раджниш Шри, чунин асарҳо, (вай «Ҳадиқат-ул-ҳақиқат»-ро дар назар дорад), навишта 
намешаванд, балки аз осмон барои онҳо ҳамчун туҳфа ато мешаванд. Ба маҳорат, ақлу заковат 
ва эҷодиёти Саноӣ Шри Раджниш баҳои ниҳоят баланд медиҳад ва ӯ қайд менамояд, ки эҷодиёти 
Ҳаким Саноӣ барои  ман аз асал ширин ва аз шаҳд ҳам ширинтар аст. Ягон нафар ориф ба ин 
дараҷа нарисидааст, ки Саноӣ. Шри Раджиш  қайд менамояд, агар аз ин ду китоб, ки дар бораи 
ҷаҳони хаёлот навишта шудааст, яке аз он «Син син мин»-и Сосана, ки дар бораи аҷинаҳо аст, 
дигар китоби интихобкардаи ман – «Ҳадиқат-ул-ҳақиқат»-и Саноӣ мебошад.  Ҳадиқат  бӯи роҳи 
муҳаббат аст. Агар Сосана рӯҳи аслии дзенро нишон дода бошад, Саноӣ андешаи аслии 
тасаввуфро нишон додааст. 

Оид ба эҷодиёти Саноӣ ховаршиноси мумтоз Ҳерман Эте қайд мекунад, ки шуҳрати Саноӣ 
дар давраи салтанати се тан аз шоҳони Ғазнавӣ, яъне Иброҳим, Масъуд ва Баҳромшоҳ баланд 
буд, зеро ӯ дар навиштани қасидаҳои мадҳиявӣ маҳорат дошт. Вай завқи баланди суханварӣ ва 
ба ҳикмату фалсафа майл дошта, дар ашъораш маъниву мафҳумҳои илми замонаашро мавриди 
истифода  қарор додааст. Ҳерман Эте инчунин пайравони  ҳаким Саноӣ, бахусус Аттор ва баъд 
аз он Мавлоноро низ қайд кардааст, ки баъди вафоти Саноӣ роҳи пешгирифтаи ӯро дар адабиёт 
дар мазмун ва шакл идома бахшидаанд.  

К.В. Сергеева оид ба асари Ҳаким Саноӣ  «Сайр-ул-ибод ила-л маод» («Путешествие рабов 
божий к месту возврата») маълумот дода, таъкид кардааст, ки асари Данте – «Мазҳакаи Илоҳӣ» 
(Божественная комедия) ба ин асари Саноӣ мувофиқат мекунад. Дар асар маданияти 
асримиёнагии ислом ба андозае таҷассум шудааст. Инчунин дар бораи тарҷумаи ҳоли шоир, ки 
ӯ дар Ғазна таваллуд ёфтааст, аммо маълумоти дақиқе оид ба соли тавалуд ва вафоти шоир дода 
нашудааст [8, с. 36].  

Шиммел Аннамари олими намоёни Ғарб буда, оид ба таърихи асримиёнагии ҷараёни 
тасаввуф пажӯҳишот анҷом додааст Ӯ дар таҳқиқоти худ оид ба ҷаҳони тасаввуф, дар бораи 
Саноӣ ва хасоиси дидактикии назми вай ва махсусан китоби «Хадиқат-ул-ҳақиқат», шоири 
дарбор будану ин асарро ба султон Баҳромшоҳ бахшиданаш маълумот меоварад. Олимони Ғарб 
дар ибтидо ин асари Саноиро ҳамчун асари мураккаб ҳисоб менамуданд, вале дертар онро миёни 
маснавиҳои роҷеъ ба ирфон навишташуда намунаи беҳтарин қаламдод кардаанд.  

Бар замми ин, ховаршиносони Ғарб бештар ба лирикаи Саноӣ мароқ зоҳир намуда, таъкид 
доштаанд, ки ӯ аввалин шуда дар жанри ғазал андешаҳои ирфониро матраҳ кардааст.  

Ҳамин тавр, аз ҷониби донишмандон ва муҳаққиқони машҳури рус, Аврупо ва Ғарб, 
махсусан ховаршиносон, роҷеъ ба рӯзгору осори Ҳаким Саноӣ андешаҳои ҷолиб ва мухталиф 
баён шудааст. Гарчанде ихтилофи назар дар орои эшон эҳсос мешавад ва роҷеъ ба пажӯҳишоти 
бархеи онҳо метавон ангуши интиқод баланд кард, вале ба хотири он ки онҳо тавассути 
тарҷумаву пажӯҳишҳои худ эҷодиёти як тан аз адибони бузурги халқи тоҷику форсро ба мардуми 
ғарбу Аврупо муаррифӣ кардаанд, хидмати онҳоро шоиста донистан мунсифона аст. Маҳз ҳамин 
тарҷумаи осори адибон буд, ки олами Ғарб аз донишмандон ва олимони бузурги Шарқ огоҳӣ 
пайдо карда тавонистаанд, бо он ки тарҷума ва баррасии осори ирфонӣ худ як мушкилии азиме 
мебошад, ки ҳатто эҳсосу дарки онҳо ба ҳар муҳаққиқу хонанда ба суҳулат муяссар намегардад. 
Ҳамзамон баробари тарҷума муаррифии шахсияти адиб низ барои хонанда гузошта мешавад. 

Ҳамин тариқ, бояд изҳор дошт, ки ин мухтасар маҷоли бардошти ҳамаҷиҳатаи 
зиндагиномаву осори Ҳаким Саноиро надорад ва он чи мо ба таври иҷмолӣ арзёбӣ кардем, 
андешаҳои чанде аз олимони русу Аврупо ва Ғарб буд, ки дар заминаи тарҷумаи осори Ҳаким 
Саноӣ ба забонҳои мухталифи Ғарб сурат гирифтааст ва масали «мушт намунаи хирвор»-ро 
мемонад. Бинобар ин, мо тасмим гирифтаем, ки дар оянда ба ин масъала таваҷҷуҳи бештар зоҳир 
намоем ва тарҷумаҳои нисбатан комили олимони Ғарбро, ки дар ин замина ҷараён гирифтаанд,  
ба баррасӣ гирем ва аз натоиҷи онҳо ба хонандаи тоҷик маълумоти бештаре манзур намоем.  
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АНДЕШАҲОИ ХОВАРШИНОСОНИ ҒАРБ ОИД БА ОСОРИ САНОӢ 
 

Дар ин мақола таҳқиқоти олимони машҳур, ховаршиносони забардасти русу Аврупо арзёбӣ шуда, 

муаллиф маълумот ва ахбори оид ба Саноӣ аз ҷониби донишмандони кишварҳои хориҷӣ 

пешниҳодгардидаро мавриди баррасӣ қарор додааст. Дар зимни ин баррасӣ ҳамчунин, муаллиф ёдовар 

мешавад, ки маҳз ба василаи тарҷумаи осори адибони қаламрави забони форсӣ-тоҷикӣ олами Ғарб аз 

донишмандон ва олимони бузурги Шарқ огоҳӣ пайдо мекунанд. Дар баробари тарҷума муаррифии 

шахсияти адиб ва чигунагии истеъдоду тавонмандиҳои адибон барои хонандагони бурунмарзӣ маълум 

мешавад. Аз ин чанд андешаҳои олимоне, ки муаллиф овардааст, асосан дар заминаи тарҷумаи осори 

Ҳаким Саноӣ ба забонҳои мухталифи ғарб сурат гирифтааст. Аз андешаҳои муаллифи мақола бармеояд, 

ки ҳамон як маснавии Саноӣ ба гунаҳои мухталиф ва аз диди гуногун мавриди таҳлил қарор гирифтааст. 

Саранҷом муаллиф ин корро «мушт намунаи хирвор» дониста, арз медорад, ки омӯзишу пажӯҳиши 

муфассали масъалаи мавриди баҳс кори оянда хоҳад буд.  
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ВЗГЛЯДЫ ЗАПАДНЫХ ВОСТОКОВЕДОВ О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ САНАИ 
 

В данной статье изучены исследования известных российских и европейских ученых про Санои и 

изучено их точка зрения. Именно по переводу произведении таджикско-персидских литераторов западный 

мир познакомился великими представителями Востока. Но перевод суфийского наследия имеет свои 

трудности. Одновременно с переводом произведении читатель знакомится с самим автором произведении. 

Поэтому мы решили изучить переводы нескольких исследователей на несколько европейских языков 

произведений Хакима Санои, и оказалось, что одно и то же произведения переводится по-разному, это и 

есть различное видение каждого ученого в отдельности. В дальнейшем мы должны изучать другие 

переводы западных ученых, чтобы понять, до какой степени наша литература привлекает Западного 

читателя. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Санои, маснави, исследования, востоковед, персидско-таджикская 
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WESTERN ORIENTAL'S VIEWS ON SANAI WORKS 
 

This article examines the studies of well-known Russian and European scientists about Sanoi and examines 

their point of view. It was through the translation of the work of Tajik-Persian writers that the Western world got 

acquainted with the great representatives of the East. But the translation of the Sufi heritage has its own difficulties. 

Simultaneously with the translation of the work, the reader gets acquainted with the author of the work himself. 

Therefore, we decided to study the translations of several researchers into several European languages of the works 

of Hakim Sanoi, and it turned out that the same work is translated differently, this is the different vision of each 

scientist individually.  In the future, we should study other translations of Western scholars in order to understand 

to what extent our literature attracts a Western reader. 
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ОСОРИ ПУБЛИТСИСТИИ АБРОР ЗОҲИР 
 

Турахонов С.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Журналистика соҳаи махсуси эҷодкорӣ маҳсуб ёфта, дар он мавзуъҳои гуногуни рӯз 
мавриди инъикос қарор мегиранд. Яъне, рӯзноманигор дар чаҳорчӯби донишҳои публитсистӣ 
рӯйдодҳои таърихию фарҳангӣ, илмию адабӣ ва иқтисодию сиёсии ҷомеаро баррасӣ менамояд. 
Журналистикаи тоҷик, бахусус публитсистика, ки бо ташаббуси бузургтарин донишмандони 
сухан С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, С. Ализода, Мирзо Муҳиддин, Мирзо Сироҷ ва амсоли инҳо қадамҳои 
аввалини худро гузошт, имрӯзҳо дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ҷойгоҳи вижаи худро касб 
карда, ба майдони фаррохи баррасии масоили доғи рӯзи ҷомеа мубаддал гаштааст. 

Яке аз  журналистони хушсалиқа ва муваффақ публитсист ва адиби зиндаёд Аброр Зоҳир 
(15.01.1965 – 22.11.2015) буд. Ӯ дар баробари фаъолияти илмию адабӣ ва фарҳангию сиёсӣ ба 
ҳайси журналисти рӯз осори фаровоне рӯйи чоп оварда, дар ин соҳа саҳми муносибе гузоштааст. 
Соҳаи иттилоот дар навбати худ барои ташаккули фарҳанги миллии шахс ва ҷомеа таъсири амиқ 
мегузорад. Тавре ки профессор А. Нуралиев баён доштааст: «Иттилоот, аз ҷумла иттилооти 
журналистӣ, ки аз тариқи воситаҳои ахбори умум ба муштариён – хонанда, бинанда ва 
шунаванда пешниҳод мегардад, аз ҷониби олимон баробари модда (ғизо) ва энергия (гармӣ) 
ҳамчун омили бағоят муҳимми ҳаёт, тараққиёти инсон ва ҷомеа дониста шудааст» [2, с. 8]. 

Аброр Зоҳир фаъолияти кориашро нахуст аз соҳаи рӯзноманигорӣ оғоз намуда, аз соли 
1982 дар рӯзномаи вилоятии «Ҳақиқати Қӯрғонтеппа» (ҳоло рӯзномаи «Хатлон») мусаҳҳеҳ ва 
баъди хатми донишгоҳ соли 1989 дар ҳамин рӯзнома ба сифати рӯзноманигор кор кардааст. Як 
муддат ӯ ба дигар корҳои эҷодӣ машғул шуда, бори дигар ба соҳаи матбуот баргашт ва солҳои 
1993-1994 ба ҳайси мудири шуъбаи илм ва фарҳанги ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат», солҳои 
1999 – 2000 ба ҳайси мутахассиси калон, сармуҳаррири ҳафтаномаи «Ҷаҳони паём»-и Кумитаи 
телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамояд.  

Дар замони ба ҳайси сармуҳаррири рӯзномаи «Ҷаҳони паём»-и Кумитаи телевизион ва 
радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кор кардан ва пас аз он дар жанрҳои публитсистӣ 
ёддошту мақола, гузоришу лавҳаҳои илмию ахлоқӣ ва сиёсию фарҳангиро рӯйи чоп овардааст.  

Эҷодиёти публитсистии Аброр Зоҳир бозгӯйкунандаи вазъи даврон буда, муҳтавои хуби 
тарғибкунанда дорад. Ба андешаи профессор А. Саъдуллоев «Рӯйдод ҳамчун далели дорои 
моҳияти оҷилият, дарозумр ва ангезандаи хотираи эмотсионалӣ дар мағз андар мағзи ҳама гуна 
таълифоти публитсистию бадеӣ ҷойгир аст» [3, с. 5]. Бахусус, дар миёни навиштаҳои ӯ 
мақолаҳои «Шафоатбахш», «Дарди ӯ дарди кино буд», «Қосиди дурдонаҳои адабиёти ҷаҳон», 
«Монеаҳоро Сайф шикаст», «Ҷоннисори Ватан», «Убайдуллои Раҷаб на рӯз хоб асту на шаб», 
«Ғами киноро кӣ мехӯрад?» ва ғайраҳо бо оҳанги публитсистӣ эҷод шуда, дар онҳо масъалаҳои 
фарҳангу маориф ва адабиёту санъати тоҷик мавриди таҳлилу  баррасии  амиқ қарор гирифта, 
камбудию муваффақиятҳои онҳо бо далелҳои қатъӣ равшану возеҳ инъикос ёфтаанд.  

Мақолаи «Шафоатбахш»-и Аброр Зоҳир, ки дар ҳафтаномаи «Ҷаҳони паём»-и Кумитаи 
телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидааст, ба яке аз 
шахсиятҳои маъруфи кишвар, нависанда, драматург ва собиқ вазири фарҳанги Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Нур Табаров (Табаров Нурмуҳаммад) бахшида шудааст. Аброр Зоҳир перомуни ба 
намоиш гузоштани пйесаи «Дар чорсӯ»-и Нур Табаров дар театри академӣ – драмавии ба номи 
Абулқосим Лоҳутӣ сухан ронда, қайд менамояд, ки ин пйеса дар  замони худ дар театрҳои 
Ҷумҳурии Туркманистон низ ба саҳна гузошта шуда будааст. Дар ҳамин ҷо қайд кардан ба 
маврид аст, ки кам буданд пйесаҳое, ки ҳунармандони кишварҳои дигар онҳоро дар саҳнаҳои 
театрҳои хеш ба намоиш гузошта бошанд. Аз ин рӯ, ин муваффақияти Нур Табаров ва муаррифии 
фарҳанги халқи тоҷик тавассути ин пйеса дар хориҷ аз марзи Тоҷикистон маҳсуб меёфт. 

Ҳамчунин Аброр Зоҳир аз фаъолияти рӯзноманигории Нур Табар ба ҳайси муҳаррири 
рӯзномаи «Комсомолец Таджикистана», донандаи хуби ду забон, шахси саховатпеша, хайрхоҳу 
некназар ёдовар шуда, дар солҳои навадум аз мақоми вазирӣ рафтан ва бегуноҳ кушта шудани 
фарзанди ӯро бо таассуф ёд мекунад. Муваффақиятҳои ӯро дар солҳои вазири фарҳанг буданаш  
ба тарзи зайл  қайд кардааст: «Дари театрҳо мӯрчахонаро мемонд. Ансамблҳои нав таъсис меёфт, 
репертуари онҳо такмил дода мешуд. Театр – студияи «Гаҳвора», ансамбли фолклорӣ-
этнографии «Ганҷина» нахустин бор дар даврони роҳбарии Нур Табаров ба фаъолияти худ оғоз 
карда буданд» [5, с. 4].  

Аброр Зоҳир ҳамчун як хонандаи асарҳои адибони ҷаҳон дар мақолаи хеш ба унвони 
«Қосиди дурдонаҳои адабиёти ҷаҳон» аз нависандагӣ ва тарҷумонии Шариф Шараф сухан 
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меронад. Дар ин мақола дар бораи 40 асари тарҷума намудаи Шариф Шараф ва бо ин роҳ 
муаррифӣ намудани адабиёти ҷаҳон дар Тоҷикистон сухан гуфта, хизматҳои ӯро дар ин ҷо 
беназир хондааст. 

Тарҷумаи тоҷикии романи нависандаи амрикоӣ Майн Рид бо номи  «Отсеола, пешвои 
семинолҳо»-ро, ки ба қалами Шариф Шараф тааллуқ дорад,  мавриди баррасӣ қарор дода, ба он 
баҳои мусбат додааст. Аброр Зоҳир ба он бовар дорад, ки «Хонандаи тоҷик заҳмати ин марди 
худогоҳ ва ватандӯстро солҳои сол то он рӯзе, ки ба адабиёт, ба ин ганҷинаи пурғановат арҷ 
мегузорад, дар ёд хоҳад дошт» [6, с. 3]. 

Дар мақолаи «Ҷоннисори Ватан» оид ба фаъолияти нависандагии ҷангноманавис Раҳмон 
Сафаров маълумоти ҷолибе овардааст. Ба қавли муаллиф асарҳои «Сафар Амиршоев», 
«Қаҳрамони Вахш ва Днепр», «Фарзанди диёри ман», «Ҳазору як корнома» аз офаридаҳои 
Раҳмон Сафаров буда, ҷавононро дар рӯҳияи далериву қаҳрамонӣ ва ватанпарастию ватандорӣ 
тарбият мекунанд. Аброр Зоҳир ба ёд меорад, ки «Зимистони соли 1990 буду маро, ки 
инструктори кумитаи комсомолии вилояти Хатлон будам, барои кумак ҷиҳати таҳияи китоби 
«1001 корнома» ҳамроҳи Раҳмон Сафаров ба шаҳри Подолск фиристоданд. Корамон дар 
бойгонии мазкур аз субҳ то шом тӯл мекашид. Раҳмон Сафаров дар ин муддат садҳо корномаро 
варақ зада, тақдири ҳар як шаҳидро амиқ меомӯхт ва оҳ аз ҷигар мекашид, ки қисмат, риштаи 
умри ин ҷавонмардони ҳанӯз шаҳди айёми шубоб начашидаро дар корзорҳои Ҷанги Бузурги 
Ватанӣ гусастааст. Борҳо аз дасти варақаҳои зарду чангхӯрда гирифтори беморӣ шуда буд, моҳу 
солҳо дар бемористонҳо табобат мегирифт, аммо пайроҳаи ҷангии ҷавонмардони шаҳидро 
фаромӯш накард» [7, с. 4]. 

Тавре ки маълум шуд, Аброр Зоҳир бо ҳамроҳии Раҳмон Сафаров ба шаҳри Москва сафар 
карда, дар яке аз чорабиниҳои  осорхонаи Қувваҳои Мусаллаҳи Шӯравӣ иштирок ва дар бораи 
саҳми ҷанговарони тоҷик дар пирӯзии Артиши Шӯравӣ бар алайҳи олмони фашистӣ  суханронӣ 
намудааст.  

Раҳмон Сафаров сабаби навиштани китоби «1001 корнома»-ро аз пешниҳоди ҷанговар Г. 
Жуков донистааст. Муаллиф пешниҳод намудааст, ки ба хотири ба даст овардани иттилооти 
бештар дар бораи қаҳрамониҳои тоҷикон дар давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ осору бойгонии 
Раҳмон Сафаров аз сӯи муаррихону таърихнависон  ба таври муфассал омӯхта шавад [7, с. 4]. 

Дар мақолаи ёддоштӣ бо номи «Монеаҳоро Сайф шикаст» аз фаъолияти ибратбахши 
нависанда Сайф Раҳимзоди Афардӣ дар замони раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон аввалин сармуҳаррири ҳафтаномаи «Ҷаҳони 
паём»-и кумитаи мазкур будани ӯ сухан меронад. Ҳамчунин камбудиҳои кормандони он замони 
кумитаро ошкор намуда, ғамхории Сайф Раҳимзодро нисбат ба соҳаи телевизион ва таъсису 
номгузории рӯзномаи «Ҷаҳони паём», ки аввалин бунёдгузори он рӯзнома буд, баён доштааст [8, 
с. 3]. 

«Дарди ӯ дарди кино буд», бо ҳамин ном ёддоште аз корнамоиву муваффақиятҳои 
киномеханики кинотеатри «Тоҷикистон» марҳум Талбак Валиев иншо намудааст. Дар он 
хидматҳои Талбак Валиевро дар соҳаи кино иброз дошта, тарбия намудани мутахассисони 
маъруф Нарзулло Абдураҳмонов ва Муҳаммадалӣ Тоҳировро аз заҳмату кӯшишҳои ӯ донистааст 
[9, с. 6]. Профессор, олими соҳаи журналистика М. Муродӣ нақши публитсистро  чунин муайян 
кардааст: «Публитсист –  эҷодкорест, ки ба воқеаҳо ва масъалаҳои муҳимми ҳаётӣ бештар 
дахолат намуда, бо нигоштаҳои худ дар маърифати иҷтимоӣ ва ҳаллу фасли масъалаҳои рӯз  
саҳмгузор аст» [1, с. 103]. 

Жанри дигари публитсистика ин гузориш аст, ки Аброр Зоҳир аз фаъолияти кории хеш дар 
вазифаи директори телевизиони Тоҷикистон  гузоришҳои зиёде пешниҳод доштааст. 

Гузориши «Нигаҳ кун охири корро ба аввал» бо ин андеша оғоз намудаааст, ки 
«Телевизион чун воситаи муқтадири тарғиботӣ дар дигаргуниҳои куллии ҷомеа нақши назаррас 
дорад ва ин ҳисса зимни таҳияи силсилаи намоишҳои пурмазмуну арзишнок муайян мегардад» 
[17, с. 2]. Сипас, аз фаъолияти кории хеш дар соли 2002 маълумот дода, дар бораи таҷлили 
ҷашнҳои миллӣ: Истиқлолият, Наврӯз, Иҷлосияи тақдирсози XVI Шӯрои Оли Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки дар филмномаҳои мустанад инъикос ёфтаанд, ибрози андеша  намудааст. Дар 
идомаи андешаҳои худ аз афзун намудани барномаҳои ҳаҷвӣ ва ток-шоу дар телевизиони 
Тоҷикистон хабар дода, ҳадафҳои миллиро дар онҳо ҷойгузин намуда, ба  камбудиҳои шуъбаи 
рассомон ва идораи «Телефилм» дар соли 2002 ишора намудааст [17, с. 2-3]. 

Дар гузориши дигари ӯ бо номи «Маъракаҳои муҳимми фарҳангиву сиёсии ҷумҳурӣ ва 
рафти инъикоси онҳо дар садо ва симои Тоҷикистон» аз иқдомоти Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2003 ҳамчун Соли байналмилалии оби тоза 
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сухан меравад. Доир ба мавзуъҳои захираҳои оби дарёҳои кишвар, оби тоза ва мушкилоти он, 
инъикоси онҳо дар лавҳаҳо ва барномаҳои телевизионӣ, пешниҳод гардидани онҳо ба 
шаҳрвандон маълумот медиҳад. Ҳамчунин оид ба  ин мавзуъ якчанд фестивали филмҳои 
телевизионӣ, ҳунарӣ, ҳуҷҷатӣ ва телемарафонро дар изҳороти хеш зикр дошта, гузоришро бо 
чунин андеша ҷамъбаст менамояд: «Мавзуи оби тоза минбаъд низ дар намоишҳои телевизионӣ 
инъикоси ҳамаҷонибаи худро пайдо мекунад, ки ин дар таҳияи силсилаи намоишҳои иттилоотӣ, 
таҳлилӣ ва фарҳангӣ зуҳур меёбад» [18, с. 1-4].  

Ба монанди ин, гузоришеро бо номи «Даҳсолагии иҷлосияи ХVI Шӯрои Олиро – истиқболи 
сазовор» таҳия намудааст. Адиб дар оғози ин гузориш иброз медорад, ки «Иҷлосияи 16-уми 
Шӯрои Олии Ҷумҳурӣ дар таърихи навтарини кишвари соҳибистиқлоли мо нақши муҳим дорад. 
Он барои оғози дигаргуниҳои куллии ҷомеа, сулҳу амнияти кишвар ва якпорчагии Тоҷикистон 
заминаи воқеӣ гузошт». Баъдан, доир ба инъикоси Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ дар барномаҳои 
телевизионӣ, ки бо иштироки фаъоли олимони маъруфи Тоҷикистон, академик Муҳаммадҷон 
Шакурӣ, профессорон Абдуқодир Маниёзов ва Иброҳим Усмонов ва дигар донишмандон сурат 
гирифтааст, ибрози назар намудааст [19, с. 1].  

Илова бар ин, Аброр Зоҳир дар мусоҳиба ва суҳбат бо адибону журналистон мулоҳизаҳои 
хешро доир ба фарҳанги миллӣ баён кардааст. Аз ҷумла, дар ҳафтаномаи «Ҷаҳони паём» бо номи 
«Фазои кино мавҷуд нест» атрофи бурду бохти кино ва роҳҳои васеи инкишофи филмофарӣ дар 
ҷумҳурӣ ибрози андеша кардааст. Дар аввали ин мусоҳиба аз навъи фаъолияти филмҳо дар 
киностудияи «Тоҷиккино» сухан ронда, сипас, аз робитаҳои пайвастаи давлатҳои Федератсияи 
Россия, Эрону Ҳиндустон дар соҳаи синамои тоҷик хабар медиҳад. Дар идомаи он камбудиҳои 
соҳаи синамои солҳои 2004-умро чунин ёдрас шудааст: «Кинотеатрҳо, ки замоне маркази 
фарҳангӣ ба ҳисоб мерафтанду чун оҳанрабо мардумро ба сӯи худ мекашиданд, ҳоло холианд, 
қисман аз фаъолият мондаанд. Дастгоҳҳои нодир зери чангу хок монда, аз 650 дастгоҳи 
кинонамоишдиҳӣ имрӯз дар ҷумҳурӣ танҳо 60-70-тои он мондаасту халос» [10, с. 1-3].  Дар 
маҷмӯъ, таъсири манфӣ ё мусбати кинофилмҳоро шарҳ дода, тарбияи насли ҷавонро бо ин 
восита, чун баробари омӯзиши илму ҳунар зарур медонад. 

Тақриз низ дар эҷодиёти ӯ мақоми муайян дорад. Чунончи, дар мақолае бо номи «Пайраҳаи 
раҳмат» дар бораи манзумаҳои шоири муосир Раҳмат Назрӣ фикрҳояшро баён кардааст. 
Ғазалиёти ӯро аз суннатҳои анъанаи шеърсозӣ номида, дорои «образҳои тоза, маъниҳои амиқ, 
мантиқӣ баланд» медонад [11, с. 3]. 

Мавзуи сирқат дар илму адабиёт, барои эҷодкор чизи муҳимму зарурӣ маҳсуб меёбад. Аз 
ин рӯ, Аброр Зоҳир дар мусоҳиба ба мавзӯи «Сирқоти адабӣ» бо донишмандони адабиёт андешаи 
хешро чунин нигоштааст: «Дар мавзуи мушкилоти сарҳад чор асари банда: «Рақс дар сояи 
девори оҳанин», «Марги хари сиёҳ сури хари сафед», «Бен Лодан» ва «Дар ҷустуҷӯи инсон» рӯи 
чопро дид. Ба ҷои дигаре мебудам, ба ин мавзуъ даст намезадам. Вақтҳои охир сирқот як ҳодисаи 
маъмулӣ шудааст. Мо инро ҳангоми мутолиа тез – тез вомехӯрем» [16, с. 109-110]. 

Инчунин аз он нигаронӣ доштааст, ки баъзе эҷодкорон ба мазмун ва мавзуи асари дигарон 
рӯ оварда, ҳамин тавр аз офаридани бадеият дур мегарданд. Аз ин рӯ, ӯ таъкид менамояд, ки «Мо 
бояд хурдагириву нотавонбиниро як сӯ монда, пеш аз ҳама, ба мавзуи тоза, асари беҳамто назари 
нек дошта бошем. Танҳо дар ин маврид адабиёт рушд мекунаду пеш меравад» [16, с. 109-110]. 

Дар мусоҳибаи «Китоб кайфияти дигаре дорад» бо мухбири рӯзномаи «Чархи гардун» М. 
Равшан атрофи масоили умдаи китобу китобдорӣ ва камбудиву муваффақиятҳои китобхонаи 
шаҳри Душанбе ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, ки мавсуф роҳбари он буданд, сухан кардааст [12, 
с. 6]. 

Дар эҷодиёти публитсистии Аброр Зоҳир жанри лавҳа низ ба назар мерасад, ки он бо номи 
«Маҳбуби дилу дида» ба  фаъолияти Маҳбуба Ғуломова бахшида шудааст. Маҳбуба Ғуломова 
яке аз собиқ кормандони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон буда, ба ақидаи ӯ, номбурда 
инсони хайрхоҳу некбин буд, ки тӯли солҳо ба ҳайси мушовири барномаҳо суханҳои латифу 
самимиро пешниҳод медошт [13, с. 3]. 

Дар байни асарҳои публитсистии Аброр Зоҳир ду очерк низ ба назар мерасад. Очерки 
якуми ӯ «Саҳнаи дигар» ном дошта, дар он аз фаъолият ва хислату кирдори Ҳунарпешаи халқии 
Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов дар замони директори Кумитаи телевизион ва радиои назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон буданаш сухан меравад.  

Дар очерк омадааст, ки Убайдулло Раҷабов ҳамчун ҳунарпеша ва роҳбари 
масъулиятшиноси соҳаи садову симо дар таҳияи барномаву сохтори васоити ахбори оммаи 
кишвар саҳми муносиб гузоштааст. Ташаббус ва саҳми ӯро дар ташкили  барномаҳои «Фарҳанг 
ва мардум», «Мурофиа», «Сафеду сиёҳ», «Кошонаи Лайлӣ ва Маҷнун», «Ҷӯянда –  ёбанда», «Як 
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ба як», «Пайкони заррин», «Калидчаи заррин», «Эврика», «Донишҷӯ», «Боз омадам», 
«Чархофалак», «СТ Шоу», «Ману дунё», «Гули маҳтоб» эътироф намуда,  хоксорӣ, фурӯтанӣ, 
сабру таҳаммул ва инсонгарии ӯро зикр карда, дар бораи касбият ва ҳирфаӣ будани ӯ ибрози 
андеша намудааст. Дар очерк аз оҳанги гуфтори муаллиф маълум мегардад, ки ин ҳунарпеша дар 
замони фаъолияташ аз сӯи чанде аз ҳамкасбону журналистон зери таҳқиру маломат қарор 
гирифтааст, аммо ӯ чунин андеша дорад: «Набояд мо аз паси омма равем, балки телевизион мову 
шумо ва оммаро аз паси худ барад» [14, с. 4]. 

Аброр Зоҳир дар очерки «Убайдуллои Раҷаб на рӯз хоб асту на шаб» дар бораи  заҳматҳои 
кашидаи  ҳунарпешаи маъруфи тоҷик Убайдуллои Раҷаб ҳангоми таҳияи филми «Чархи осиёб», 
ки баъзе аз саҳнаҳои ӯ шабона ба навор гирифта шудааст, ҳикоят карда, инчунин, қайд мекунад, 
ки фарзанди ин ҳунарпешаи маъруф, яъне Убайдуллои Раҷаб бо номи Шаҳзоди Раҷаб пешаи 
падарро дунбола карда, нозукиҳои ин касбро дар шаҳри Санкт-Петербург омӯхтаанд [15, с. 10- 
11]. 

Аз навиштаҳои ин адиби соҳибқалам бармеояд, ки ӯ ба масоили доғи рӯз ва сарнавишти 
шахсиятҳои маъруф, ки дар муаррифии миллат, фарҳанг ва тамаддуни он  саҳми арзанда доранд, 
бетафовут нест ва онҳоро шаҳсутунҳои устувор ва порбарҷои тамаддун ва фарҳанги миллат 
меҳисобад. Дар ин робита, олими шинохтаи соҳаи журналистика Иброҳим Усмонов кӣ будани 
публитсистро шарҳ дода менависад: «Ӯ шахсе мебошад, ки навиштаҳояш ба авзои иҷтимоии 
ҳаминрӯза дахл дорад» [4, с. 54]. 

Дар маҷмӯъ, доираи эҷодиёти Аброр Зоҳир гуногунпаҳлу буда, тавре ки маълум гардид, 
дар соҳаи рӯзноманигорӣ низ саҳми фаъоли хешро гузоштааст. Эҷодиёти публитсистии Аброр 
Зоҳирро метавон ба ҳаёти фарҳангӣ ва илмию адабии ҷомеа рабт дод. Яъне дар жанрҳои 
публитсистӣ ба ҷаҳонбинӣ ва ҳаёти иҷтимоии давру замон дахл карда, инъикоси дурусту саҳеҳи 
масъалаҳоро бамавқеъ истифода кардааст. 
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ОСОРИ ПУБЛИТСИСТИИ АБРОР ЗОҲИР 
 

Муаллиф дар ин мақола ба фаъолияти публитсистии нависандаи маҳбуби тоҷик Аброр Зоҳир рӯ 
оварда, нукоти асосии онро баён намудааст. Ӯ аз ҷумла, менависад, ки Аброр Зоҳир дар мақола ва очеркҳои 
публитсистии худ масоили доғи ҷомеаро матраҳ намуда, барои ҳаллу фасли онҳо таваҷҷуҳи 
дастандаркорон ва масъулинро ҷалб намудааст. Аз ин мақола бармеояд, ки рӯзноманигорӣ ва 
публитсистика дар эҷодиёти адиб ҷойгоҳи хоссе дошта, адиби зиндаёд тавассути он андешаҳои ҷолиби 
хешро перомуни ҳаллу фасли масоили доғи рӯз баён намудааст. 
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АБРОРА ЗОХИРА 
 

В данной статье автор рассказывет о публицистических произведениях Аброра Зохира и указывает 
на их основных значениях. В частности он пишет, что Аброр Зохир затрагивает актуальные проблемы  
общества и привлекает внимание ответственных лиц к их решению. Таким образом, публицистика 
занимает важное место в произведениях писателя и посредством публицистических статей автор 
высказывает свой замечательные идеи для разрешения актуальных проблем общества. 
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телевизион, радио, очерк,  средства масовой иформации. 
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PUBLICISTIC WORKS OF ABROR ZOHIR 
 

In this article, the author tells about the publicistic works of Abror Zohir and points out their main meanings. 
In particular, he writes that Abror Zohir touches upon urgent problems of society and attracts the attention of 
responsible persons to their solution. Thus, journalism occupies an important place in the writer's works and 
through journalistic articles the author expresses his wonderful ideas for solving urgent problems of society. 
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БАЪЗЕ АЗ МАХСУСИЯТҲОИ ТАЗКИРАИ «НАФАҲОТ-УЛ-УНС»-И  

АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ 
 

Қаюмова З.  
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

«Нафаҳот-ул-унс» маҳсули қалами бузургтарин ориф ва шоири қарни ХV Абдурраҳмони 
Ҷомӣ буда, аз баёни шарҳу аҳволи чанд тан аз сӯфиён иборат аст, ки вусъати доманаи иттилооти 
муаллиф дар шинохти ин афрод хеле чашмгир аст.  

Асари барҷастае, ки дар шумори тазкираҳои ирфонӣ шинохта шудааст, «Нафаҳот-ул-  
унс»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ маҳсуб мегардад. Дар ҷараёни таълиф Абдурраҳмони Ҷомӣ аз 
равиши тазкираҳои ирфонӣ ва ҳам адабӣ кор гирифтааст, ки ин гуна хусусият дар тазкираҳои 
ирфонии қаблӣ дида намешавад. Тазкираи мазкур дар радифи бузургтарин тазкираҳои ирфонии 
форсӣ қарор дорад. Ин асар бо равиши хосаи нигориш ва услуби ба худ хос таълиф гардида, дар 
он бештар аз маводи тазкираҳои муътабар – «Тазкират-ул-авлиё»-и Шайх Аттор, «Табақот-ус-
сӯфия»-и Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ ва дигар сарчашмаҳои муътамади ҳам ирфонӣ ва ҳам адабӣ 
истифода шудааст [9, с. 19]. Оғози сухани Аттор дар бораи Боязиди Бастомӣ чунин аст: «Он 
халифаи илоҳӣ, он даомаи номутаноҳӣ, он султонулорифин, он ҳуҷҷатулхалоиқу-л аҷмаин, он 
пухтаи ҷаҳони нокомӣ Шайх Боязиди Бастомӣ (р) акбари машоих ва аъзами авлиё буд ва ҳуҷҷати 
Худой буд ва халифаи ба Ҳақ буд» [9, с. 124]. Аммо бино ба ривояти Абдурраҳмони Ҷомӣ Боязид 
«аз табақаи аввалӣ аст. Номи вай Тайфур ибни Исо ибни Одам ибни Сурушон аст. Ҷадди ӯ габре 
буда, мусулмон шуда. Аз ақрони Аҳмади Хузравия ва Абӯҳафсу Яҳёи Маоз аст ва Шақиқи 
Балхиро дида буд. Вафоти ӯро дар санаи аҳада ва ситтаина ва маътина буда ва дар санаи арбаъа 
салосина низ гуфтаанд ва аввал дурусттар аст». Дар равиши кори Абдурраҳмони Ҷомӣ баъзе 
унсурҳои зикри маводи тарҷумаи ҳолӣ ба мушоҳида мерасад. Масалан, ин ҷо муаллифи 
«Нафаҳот» ба зикри соли вафоти Боязид таваҷҷуҳ кардааст, ки ин нукта аз фарқи равиши кори ӯ 
бо тарзи баёни Шайх Аттор дарак медиҳад. Аз навиштаҳои Ҷомӣ равшан мегардад, ки вай аслан 
ин маълумотро (дар бораи Боязиди Бастомӣ) аз тазкираҳои ирфонии пешин гирифтааст. 
Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳангоми изҳори соли марги Боязид мушаххасан моҳ ва соли вафоти ӯро ба 
қалам меорад. Аз сӯи дигар, дар таъйини соли вафот миёни асноди Абдурраҳмони Ҷомӣ ва дигар 
тазкираҳо фарқе ба назар мерасад, ки онро дар чаҳор нукта муқаррар намудан мумкин аст: 

1. Ҷомӣ соли вафоти Боязидро соли дусаду сиву чаҳор медонад. 
2. Ҷомӣ танҳо соли вафотро нишон додааст.  
3. Муқаррароти соли вафот дар тазкираи Ҷомӣ бо забони арабӣ сурат гирифтааст, ки ин 

равиш дар аксари кутуби таърихӣ ва адабии то давраи Ҷомӣ бештар ба назар мерасад.   
4. Ҳангоми зикри ақида Ҷомӣ назари мушаххас ва мустақили хешро таъкид месозад [9, с. 

17].  
Ҳамин тавр, Ҷомӣ ба ақвоми Боязид бештар таваҷҷуҳ зоҳир карда, ба нуктаҳои асосии 

рӯзгори орифи бузург диққат дода, як сабки махсусе дар тазкираҳои адабӣ ва ирфонӣ ба вуҷуд 
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овардааст. Таваҷҷуҳ ба маводи «Нафаҳот» бозгӯи он аст, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ бештар ба 
тафсилоти матолиб таваҷҷуҳ мекунад. Аз сӯи дигар, аз ин гуна умумият натиҷа гирифтан мумкин 
аст, ки баёни аҳвол ва ақволи шахсиятҳои адабӣ, ки дар «Нафаҳот-ул-унс»-и Ҷомӣ дарҷ шудаанд, 
дар тазкираҳои баъдӣ мавриди истифода қарор гирифтааст [1, с. 24]. Ин нукта бори дигар аз он 
дарак медиҳад, ки тазкираи Ҷомӣ барои таълифи тазкираҳои баъдӣ ба сифати сарчашмаи 
боэътимод ба хизмат расидааст. 

1. «Нафаҳот-ул-унс» ба монанди дигар тазкираҳои ирфонӣ-адабӣ сарчашмаи аввалия буда, 
бо сабки омехтаи адабиву ирфонӣ навишта шудааст. 

2. Ба маълумоти Ҷомӣ бештари муаррихону тазкиранигорон такя намуда, аз он истифода 
кардаанд.  

3.  Дар мавридҳои зарурӣ дар таълифи тазкираҳои баъдӣ афкори Ҷомиро маҳалли таҳлилу 
қиёс қарор додаанд. 

4. Унсурҳои тақсимбандии орифон дар асари Ҷомӣ барои таснифоти урафо ба табақаву 
шохаҳо ва аз рӯи мансубияти онҳо ҷобаҷокунии мавод дар тазкираҳои минбаъда асос гардид. Ба 
ин натиҷа метавон расид, ки равиши кори тақсимбандии тазкираи Ҷомӣ хеле хуб ба роҳ монда 
шудааст. 

Ҳамин тариқ, махсусияти асари муҳим дар он зоҳир мегардад, ки Ҷомӣ бо истифода аз 
маводи фаровони тазкираҳои пешин дар «Нафаҳот-ул-унс» равиши кори худро махсусу 
мушаххас гардонидааст.  
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Дар ин мақола роҷеъ ба махсусияти тазкираи «Нафаҳот-ул-унс»-и Абдураҳмони Ҷомӣ ва сабки 
махсуси ин тазкира сухан рафтааст. Муаллифи тазкираи мавриди назар бештар ба тафсилоти матолиб 
таваҷҷуҳ кардааст. Аз сӯи дигар, аз ин гуна умумият натиҷа гирифтан мумкин аст, ки муаллифони 
тазкираҳои баъдӣ барои баёни аҳвол ва ақволи шахсиятҳои адабӣ аз «Нафаҳот-ул-унс»-и Абдураҳмони 
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шудааст. Ба маълумоти Ҷомӣ бештари муаррихону тазкиранигорон такя намуда, аз он истифода кардаанд.   
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SOME FEATURES OF ANTHOLOGY «NAFAKHOT-UL-UNS» ABDURAHMANA JAMI 
 

This article provides information about the specifics of the «Nafahot-ul-uns» ontology of Abdurakhman 

Jami and about the style of this ontology. In his ontology, Abdurahman Jami gives more detailed information. 

Based on this, we can conclude that for the expression of literary personalities in «Nafahot-ul-uns», Abdurahmoni 

Jami was used as a source of information in later periods of time. The anthology «Nafahot-ul-uns», like other 

literary anthologies, is one of the reliable sources and is written in a Sufi literary style. According to Jami, most 

historians rely on narcissists and use it. 
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Объект всегда находится в движении, потому что в основе существования материи лежит 

движение. Следовательно, глагол в цепочке речи всегда связан со словом, выражающим понятие 

движение предмета. Английские глаголы имеют несколько грамматических категорий и имеют 

разные значения, способы и средства, а также описательные и неописательные формы. 

Понятно, что с психологической точки зрения время имеет три измерения: прошлое, 

будущее и настоящее. Английские лингвисты имеют разные взгляды на отношения между этими 

тремя психологическими измерениями времени и временными формами глаголов, потому что 

английский глагол в глаголе состоит из 16 описательных форм, а в практических грамматиках 

они даны как временные формы глагола. Это называется «Tense» (время). 

Поэтому каждая из этих форм имеет современное значение. Для выражения каждого из 

них существует три временных измерения от двух до шести глагольных форм, что затрудняет их 

классификацию. Положение 16 глагольных форм английского языка, по мнению лингвистов, в 

системе настоящего времени иное. С точки зрения ученых, не все 16 форм относятся к 

категориальной системе времени, но образуют 4 грамматических категорй:  

1) категория времени;  

2) прецедентная категория; 

3) последующая категория; 

4) категория текущей территории [4, с. 39].  

В книге современного таджикского литературного языка глагол является наиболее 

сложной частью речи, имеющей широкий спектр значений и грамматических отношений, 

который выражается в глагольных формах, стилях, типах, слогах и временах глагола [4, с. 115]. 

Глаголы времени в таджикском языке указывает на отношение действия к речи или к 

другому моменту в речи. Таджикский глагол имеет три времени и выражается в разных формах 

времени: прошедшем времени, настоящем времени, будущем времени. В английском и 

таджикском языках ряд ученых провели исследования по различным аспектам глагола, но, в 

частности, по средствам выражения прошедшего времени английского глагола и его 

таджикского эквивалента, никаких специальных научных исследований не проводилось, что 

свидетельствует об актуальности этого исследования. Сравнительно-типологические изучения 

языков стали особой отраслью лингвистики и расширили позиции типологического изучения и 

исследования. 
Прежде чем говорить о средствах выражения прошлых действий на английском и 

таджикском языках, мы решили дать краткий обзор глаголов и грамматических категорий того 
времени. Глагол является независимой частью речи и выражает действие или состояние объекта, 
а также различные грамматические модальности и отношения. Грамматические категории 
человека включают число, стиль, время, слог и тип [3, с. 228]. В следующих примерах 
используются глаголы этих двух языков: He woke up and found himself in hospital – Ӯ бедор шуд 
ва худро дар беморхона дарѐфт (Он проснулся и оказался в больнице). Show me which picture you 
drew – Ба ман нишон деҳ, ки ту кадом расмро кашидӣ (Покажи мне, какую картину ты 
нарисовал).  
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В следующих предложениях на обоих языках глаголы указывают на падеж: They soon 
became angry – Онҳо бо зудӣ хашмгин шуданд (Они быстро рассердились). She’s a great beauty 
(Ibid) – Ӯ хеле соҳибҷамол аст (Она очень красивая). The milk turned sour in the heat – Шир аз 
гармӣ туруш шудааст (Молоко кисло от жары). The committee consists of ten members – Кумита 
аз даҳ аъзо иборат аст (Комитет состоит из десяти членов). 

В следующих примерах модальные глаголы английского и таджикского языков не 
указывают на действие или состояние предмета, но служат для выражения различных модальных 
значений соседних глаголов: The boys could play football but the girls had to go to the library – 
Писарбачагон метавонистанд футболбозӣ кунанд, вале духтарон мебоист ба китобхона раванд 
(Мальчики могли играть в футбол, а девочкам приходилось ходить в библиотеку). Might I make 
a suggestion? – Магар ман таклифе карда метавонистам (Могу я сделать предложение)? I must go 
to the bank to get some money – Барои гирифтани андаке пул ман бояд ба банк равам (Для 
получения незначительной суммы мне нужно пойти в банк).  

Ниже приведены примеры, в которых вспомогательные глаголы этих двух языков служат 
не для обозначения действия, состояния или модальности, а для выражения грамматических 
значений времени, направления и территории других глаголов: She is looking at you attentively – 
Ӯ ба ту бодиққат нигоҳ карда истодааст (Она пристально смотрить на тебя). The letter was sent 
yesterday – Мактуб дина фиристода шуд (Письмо было отправлено вчера). They had come home 
by that time – То он вақт онҳо ба хона омада буданд (К тому времени они вернулись домой).  

Из приведенных выше примеров следует, что глаголы этих двух языков не находятся на 
одном уровне с точки зрения значения и функции. Поэтому глаголы следует разделить на три 
группы по их значению и функциям:  

1. Полные или полные глаголы;  
2. Неполные глаголы; 
3. Вспомогательные или вспомогательные глаголы [4, с. 220].  
Полные глаголы имеют полное лексическое значение, в частности, они могут приходить 

самостоятельно и выполнять синтаксическую функцию сообщения. Два других типа глаголов (за 
исключением глагола - бандак) служат полными глаголами, придавая им дополнительное 
значение.  

Примеры полных глаголов: She took him some flowers when she went to see him in hospital – 
Вақте, ки ӯ барои аёдати вай ба беморхона рафт, ба ӯ гул тақдим карданд (Когда она пошла в 
больницу, чтобы навестить его, ей подарили цветы). I’ve never known it (to) snow in July before – 
Пештар ҳаргиз намедонистам, ки моҳи июл барф меборад (Я никогда не знал, что в июле пойдет 
снег). The bad weather has sent vegetable prices up – Бадшавии боду ҳаво нархи сабзавотро бардошт 
(Из-за плохой погоды цены на овощи выросли) [3, с. 55]. When you enter the building you must 
show the guard your pass – Вақте ки шумо ба бино ворид мешавед, шумо бояд ба посбон 
шиносномаатонро нишон диҳед (При входе в здание необходимо предъявить паспорт 
охраннику).  

Неполные глаголы не имеют полного лексического значения, в частности, они не могут 
приходить сами по себе, они не приходят к синтаксической функции сообщения самостоятельно. 
Они должны сопровождаться каким-то полным глаголом или какой-либо независимой частью 
речи. Этот семантический тип глагола включает следующие единицы двух языков: 

1. Модальные глаголы can, may‚ must, shall‚ will‚ should, would‚ dare‚ ought и несколько их 
эквивалентов (на английском языке); 

2. Глаголы – союзы to be, to become, to turn (в смысле становления) ‚ to consist, to grow (в 
смысле «становиться»)‚ to go (в смысле «становиться» или «становиться») и несколько других 
(английский);  

3. Модальные глаголы «уметь», «хотеть», «быть», «достойно» (таджикский язык);  
4. Глаголы - предложения «быть», «стать», «стать», «есть (есть)» и так далее (на 

таджикском языке). Модальные глаголы обоих языков служат для выражения модальных 
значений других глаголов и поэтому всегда имеют независимый глагол или глагольную связь, и 
вместе они служат синтаксической функции сообщения. 

Например: I can help you – Ман ба шумо ёрӣ дода метавонам (Я могу помочь вам). Can you 
lift this stone? – Ин сангро бардошта метавонед – мӣ? (Вы можете поднять этот камень)? They 
couldn’t paint this picture – Онҳо ин расмро кашида наметавонистанд (Они немогли нарисовать 
эту картину). You must help the old man – Шумо бояд ба пирамард ёрӣ расонед (Вы должны 
оказывать помощь старику). You may come later – Шумо метавонед дертар оед (Вы можете 
прийти немного позже). I will always help you – Ман ҳамеша ба шумо ѐрӣ додан мехоҳам (Я хочу 
всегда помочь тебе). You shall return the money immediately – Шумо бояд пулро фавран 
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баргардонед (Вы должны немедленно возвращать деньги). You must be a doctor – Шумо бояд 
духтур шавед (Вы должны стать врачом). She should be more beautiful now – Ӯ бояд ҳоло зеботар 
шуда бошад (Теперь она возможно стала красивее). Таджикские эквиваленты «can» и «may» 
является модальным глаголом «быть способным» или модальным словом «возможно». 

Таджикские эквиваленты «must», «shall», «ought», «should» модальный глагол «следует» и 
модальное слово «необходимо». Глагол «будет» является синонимом глагола «хотеть». 
Английские и таджикские глаголы имеют простое лексическое значение. Они означают 
существование, существование, преобразование и так далее. Из-за отсутствия полного 
лексического значения они не могут использоваться изолированно и не выполняют 
синтаксическую функцию сообщения. Они должны сопровождаться именной частью речи или 
предлогом, и вместе они образуют сообщение.  

Например: He is young yet – Ӯ ҳоло ҷавон аст (Он еще молод). We are workers – Мо коргар 
мебошем (Мы являемся работниками). She turned pale – Ӯ рангпарида гашт (Она стала бледным). 
He went mad – Вай девона шуд (Она сошла с ума). The house consists of four room – Хона аз чор 
ҳуҷра иборат аст (Дом состоит из четырех комнат). They were there – Онҳо дар он ҷо буданд (Они 
были там) [5, с. 225].  

В таджикском языке глагол-союз может падать: I am a teacher – Ман омӯзгор (Я учитель). 
I am hungry - Ман гурусна (Я голоден). They are doctors - Онҳо духтур (анд) (Они врачи). The old 
man is blind - Ин пирамард кӯр (Этот старик слепой). Если полные глаголы образуют глагольное 
сообщение, группы глаголов образуют существительное сообщение. Сравнить: He works there – 
Ӯ дар ин ҷо кор мекунад (Он здесь работает). He is a worker – Ӯ коргар мебошад (Он рабочий).   

Следует отметить, что вспомогательные глаголы лишены лексического значения. 
Следовательно, они кажутся глаголами, но не по сути. У них есть грамматическая функция, то 
есть они используются для выражения грамматических значений другого глагола. 
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ФЕЪЛ ВА КАТЕГОРИЯИ ГРАММАТИКИИ ЗАМОН ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ 
  

Дар ин мақола махсусияти категорияи грамматикии замон дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ мавриди 

баррасӣ қарор дода шудааст. Инчунин воситаҳои интиқоли онҳо - семантика, шаклҳои грамматикӣ ва 

махсусиятҳои истеъмоли категорияи замон дар забони тоҷикӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. 

Категорияи грамматикии замон дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бо феълҳои асосӣ пайваст шуда, 

конструксияи гуногун месозанд. Дар ҳампайвастӣ қарор гирифта, онҳо ифодаи муносибатҳои субъективии 

имконияти ифодаи амали феъли асосиро пайдо мекунанд. Аз рӯйи маънии луғавии худ категорияи 

грамматикии замон сермаъно мебошад. Ҳамин тариқ, он дорои майдони калони маъниҳои гуногун 

мебошад, ки ба воситаи шаклҳои грамматикии конструксияҳои феълӣ амалӣ карда мешавад. Системаи 

феъл аз категорияҳои грамматикӣ бой аст. Дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ як зумра олимон доир ба 

масъалаҳои гуногуни феъл тадқиқот гузаронидаанд, аммо доир ба воситаҳои ифодаи замони гузаштаи 

феъли забони англисӣ ва муодили тоҷикии он тадқиқоти махсуси илмӣ ба анҷом нарасидааст, ки аз актуалӣ 

будани мавзӯи мазкур шаҳодат медиҳад, зеро тадқиқоти муқоисавӣ-типологии забонҳо бахши махсуси 

илми забоншиносӣ гардида, мавқеи омӯзишу таҳқиқи типологиро васеъ кардааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: категорияи замон, конструксияҳои грамматикӣ, забони тоҷикӣ, забони 

англисӣ. 
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ГЛАГОЛ И ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В АНГЛИЙСКОМ И 
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

  

В данной статье рассматривается специфика глаголов и категория времени в английском и 
таджикском языке; исследуются способы его передачи в таджикском языке; изучаются семантика, 
грамматические формы и особенности употребления. Глагол и грамматическая категория времени в 
таджикском и английском языках, сочетаясь с главными глаголами, выстраивают глагольную 
конструкцию. Таким образом, они обладают большим диапазоном разных глагольных значений, 
реализующихся через грамматические формы глагольных конструкций. Система глагола богата 
грамматическими категориями. Отличительные грамматические особенности категории времени 
заключаются в том, что он может использоваться в препозиции и в постпозиции к основному глаголу, 
также он обладает глагольными конструкциями с неличными формами, безличной глагольной 
конструкцией и глагольные конструкции. На английском и таджикском языках ряд ученых провели 
исследования по различным аспектам глагола, в частности, о средствах выражения прошедшего времени 
английского глагола и его таджикского эквивалента, которые свидетельствуют об актуальности данной 
статьи.  Следует отметить, что сравнительно-типологическое изучение языков стали особой отраслью 
лингвистики и расширили позиции типологического изучения и исследования.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: категория времени, грамматические конструкции; таджикский язык, 
английский язык. 
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THE VERB AND ITS GRAMMATICAL CATEGORY OF TIME IN TAJIK AND  
ENGLISH LANGUAGES 

   

This article discusses the specifics of the grammatical category of time in Tajik and English languages; the 
ways of its transmission in Tajik are being investigated; semantics, grammatical forms and features of the use of 
them are studied. Being in combinations, they convey the expression of subjective relations of the possibility of 
performing the action of the main verb. Thus, they have a large range of different meanings that are realized 
through grammatical forms of verbal constructions. The verb system is rich in grammatical categories. From the 
point of view of functionality, the grammatical category of time expresses a relationship between the subject and 
the action. The distinctive grammatical features of the grammatical categories are that it can be used in the 
preposition and in the postposition to the main verb. In English and Tajik, a number of scholars have conducted 
research on various aspects of the verb, but, in particular, no special scientific research has been written about the 
means of expressing the past tense of the English verb and its Tajik equivalent, which indicates the relevance of 
the master's thesis. Comparative typological languages have become a special branch of linguistics and have 
expanded the positions of typological study and research.  

KEY WORDS: category of time, grammatical constructions, Tajik, English. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И 

ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Раджабов Н.Ф. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Неопределенно-личные предложения являются автономным структурно-семантическим 
типом синтаксических конструкций, чьим предикативным ядром которого является сказуемое: 

Man sah, daß von uns allen Daniil Nikolajewitsch am tiefsten ergriffen war 1, s. 58; Man weißt nicht, 

was er wirklich gedacht hat. (Brockhaus. Markansu Tal des Todes 1, s. 58; Man dachte, daß sie 

respektiert wurde. (Brockhaus. Markansu Tal des Todes 1, s. 59. 
Однако специфика неопределенно-личных предложений в немецком языке определяется 

тем, что немецкое предложение невозможно построить без подлежащего. Для выражения 
неопределенности субъекта в немецком языке используется специальное неопределенно-
личное местоимение «man» в качестве подлежащего: Man zwingte, daß er gab mir keine Antwort. 

(Brockhaus. Markansu Tal des Todes 1, s. 81; Man nutzte es sofort aus, daß sie ohne Aufsicht waren 

1, s. 85; Man zeigt, daß hier Sergei Sergejewitsch wohnt!  1, s. 91; Man las noch einmal die 

Ausrüstungsliste mit der Gewichtsangabe, daß sich nichts mehr streichen ließ 1, s. 94. 
Еще одна особенность неопределенно-личных предложений в немецком языке состоит в 

том, что предикат выражается, как правило, глаголом в форме 3-го лица единственного числа, 
в отличие от множественного числа в таджикском языке: Man stürmte, daß Lager befand sich 

jedoch gerade auf der entgegendesetzten seite 1, s. 79; Man sagte, daß ich Sie hungern lasse! 1, s. 

79; Man sagte, daß man es schaffen und alles gut ausgehen wird 1, s. 99; Man zeigte sich, daß wir 
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etliches vergessen hatten. 1, s. 100); Man bewiest, daß er recht hatte 1, s. 103; Man sieht mit bloßem 

Auge, das es Muttertiere mit Lämmern waren 1, s. 105. 
Вышеуказанные примеры доказывают о том, что сказуемое неопределенно-личных 

предложений в немецком языке выражается глаголом третьего лица единственного числа. 
Основная семантика сказуемого состоит именно в неопределенности, а не множественности 

субъектов: Man hat gehört, daß wir einen Führer brauchen 1, s. 105; Man bedeutet, daß in diesem 

Jahr doch schon jemand den Paß überschritten hat 1, s. 107; Man bot, daß wir verzichteten 1, s. 

116. 
Сказуемое неопределенно-личных предложений в немецком языке может выражаться в 

сложных формах, например, при образовании прошедшего времени при помощи 

вспомогательного глагола haben: Man hat gemerkt, daß sie eingeschlossen wurden 1, s. 165; Man 

hat sie gesagt, wie sie heißt, aber sie hat nicht geantwortet 1, s. 200; Man hat weite durchblicke 1, 

s. 210; Man hat satt gegessen und schlafen legen 1, s. 215. 
Главная специфика грамматической семантики неопределенно-личного предложения в 

немецком языке состоит в фокусировании на происходящем действии и его деталях и характере. 
Указание же действующих лиц с позиции говорящего является неважным или по каким-либо 

причинам невозможным: Man sieht, diesen Weg ist lange Zeit niemand gegangen 1, s. 122; Man 

versteht, daß diesen Weg seit Jahrem niemand mehr benetzt hatte 1, s. 124; Man wartete, daß wir 

am Ufer unser Nachtlager aufschlugen 1, s. 127; Man wartete nicht einmal imstande, daß bisher 

noch keine Böcke hatten 1, s. 130. 
При этом, в отличие от таджикского языка, немецкое неопределенно-личное предложение 

технически включает грамматическое подлежащее в виде специального местоимения. 
Семантика неопределенности данного местоимения, однако, не снижает его активность как 
действующего лица, просто фокус значения смещается с производителя на производимое 

действие: Man glaubte nicht, daß die Pferde sind müde 1, s. 138; Man glaubte, daß noch einen 

Monat vorher hier ein ganzes Meer von Zwergpflanzen lustig blühte 1, s. 140; Man plante, daß alles 

muß weiß und still werden 1, s. 142; Man freut sich ebenfalls, daß es viel Holz haben 1, s. 143. 
Кроме использования неопределенно-личного местоимения man в немецком языке также 

может употребляться в неопределённо-личных предложениях местоимение 3-го лица 
множественного числа sie. Встает вопрос, насколько мы можем считать такие предложения 
неопределенно-личными. Однозначно можно говорить лишь, что односоставными такие 
предложения мы считать не можем. Однако и предложения с неопределенно-личным 
местоимением man, полностью неопределенно-личные по своей семантике, не могут считаться 
односоставными. При этом на таджикский язык предложения с местоимением sie могут 
переводиться как неопределенно-личные:  

Sie haben alles vergessen 13, s. 17; 

Ҳамаи чизро дар олам фаромӯш карданд 13, s. 29;  

Sie verfolgten ihn 13, s. 76;  

Аз қафояш мегаштанд 2, s. 138. 
Семантика таких предложений не изменится в случае употребления вместо личного 

местоимения третьего лица множественного числа sie неопределенно-личное местоимение 

третьего лица единственного числа man.  

Итак, было обнаружено три причины, по которым немецкие неопределенно-личные 

конструкции являются специальной группой предложений: 

1. Намеренное удаление из конструкции субъекта действия для подчеркивания 

значимости производимого действия и фокусирования на нем внимания слушающего: Man sieht 

an, daß ihm das marschieren beschwerlich und langweilig war 1, s. 145; Man wartete, daß ich mich 

schnell zurückziehen mußte 1, s. 148; 
2. Присутствие в составе конструкции глагола-сказуемого в форме третьего лица 

единственного числа: Man verstandet, daß auf diesen Hängen der Winter bereits eingesetzt hatte 1, 

s. 149; Man verlangte, daß sie schneller und schneller ritten 1, s. 153; 
3. Выражение подлежащего особым местоимением man с семантикой неопределенности: 

Wie man sehen das Tal konnte? 1, s. 167; Man sah, wenn die Ziege auf seinem Rücken zu strampeln 

anfing 1, s. 167. 
Отдельно отметим неопределенность как семантический центр для неопределенно-

личных конструкций. Данная семантика может быть такой высокой, что предложение в своем 
значении сближено с безличным. Особенно ярко это выражается в немецком языке, где 
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неопределенность лица выражается через единственное лицо: Man wußte, daß wir neues Nutzland 

suchen gingen 1, s. 176; Man dachte, daß die Träger noch schliefen 1, s. 176; Man zeigte an, daß 

dieses Tal sehr eng ist 1, s. 173. 
Также обнаружены примеры, когда в конструкции называется действующее лицо, с 

которым не грамматически, но семантически связан глагол сказуемое: Bis Mittag waren bei Pjotr 

Petrowitsch 1, s. 197. 
В. В. Бабайцева и Э. Н. Алсуфьева относят подобные конструкции к неопределенно-

личным. В указанном примере некие лица совершают определенные действия с Петром 
Петровичем. Однако, если они совершают эти действия вместе с Петром Петровичем, то это 
означает, что Петр Петрович также совершает действие, выраженное глаголом-сказуемым.   

Отличительная грамматически-семантическая специфика неопределенно-личных 
конструкций состоит в том, что они однозначно указывают на действия человека, в отличие от 

безличных, описывающих действия сил стихии: Man bemerkte, daß Pfad jäh abrachen 1, s. 182; 
Mman zeigte mir den weg 1, s. 182. 

Часть ученых придерживаются мнения, что неопределенность субъекта может также 
получать лексическое выражение. В таких случаях подлежащее двусоставной конструкции 
может быть выражено лексикой с наиболее общим значением, которое не указывает на 
конкретные действующие лица. Чаще всего подобные конструкции синонимичны 
неопределенно-личным предложениям, что может быть объяснено тем, что их семантика 
состоит в передаче информации.  

При этом обнаруживается, что синонимизация односоставных и двусоставных 
конструкций появляется благодаря ряду определенных языковых явлений, например, таких 
членов предложения, как обстоятельства и дополнения. Наиболее часто синонимизации 
способствуют обстоятельства места, а также обстоятельства образа действия. 

Проблема превращения неопределённо-личных конструкций в двусоставные 
предложения обсуждалась исследователями с разных аспектов. О.Б. Сиротинина указывала на 
невозможность синонимии неопределённо-личных конструкций с двусоставными, поскольку, 
по мнению исследовательницы, появление подлежащего трансформирует как вид предложения, 
так и его семантику, стирая неопределенность. 

Однако, если данное утверждение верно для таджикского языка, то в немецком языке с 
неопределенным местоимением в роли подлежащего трансформация вида конструкции без 
изменения ее семантики вполне возможна. В немецком языке неопределенно-личные 
предложения могут быть как двусоставными, так и сложносочиненными и сложноподчинен-

ными: Man erwarte von mir mehr Feingefühl gegenüber den Leuten 1, s. 198; Man weißt nur, daß 

sie eine von Universität ist 1, s. 201;204; Wen man schon darauf ausgeht, fängt man natürlich keine 

Eichhörnchen 1, s. 206; Man schaut zu, daß du dich nicht übernimmst 1, s. 212. 
Уместно отметит, что неопределенно-личные конструкции, обычно включают 

второстепенные члены предложения, косвенно называющие действующее лицо посредством 
обозначения окружающих лиц, пространства и других компонентов, могущих указать на 

действующее лицо: Nun nimmt man das Mückennetzt von Kopf 1, s. 207; Arbeiteten auch abends 

noch weiter 1, s. 213; Man brauchte noch zwei kleinere Massive oder ein großes 1, s. 222; Man 

marschierte den Trakt entlang 1, s. 224; Man lief ihnen nach und versuchte, sie zurückzuholen 1, s. 

226. 
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ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ҶУМЛАҲОИ НОМУАЙЯНШАХС ВА ГУРӮҲБАНДИИ ОНҲО 

ДАР ЗАБОНИ ОЛМОНӢ 
 

Муаллиф дар ин мақола ҷумлаҳои номуайяншахсро таҳлил намуда, ба хулосае омадааст, ки онҳо як 
навъи мухтори сохторӣ-семантикии сохти синтаксисӣ мебошанд, ки асосашон хабар мебошад. Аммо, 
муаллиф чунин мешуморад, ки вижагии ҷумлаҳои номуайяшахс дар забони олмонӣ бо он муайян карда 
мешавад, ки ҷумлаҳои олмониро бе мубтадо сохтан мумкин нест. 

Муаллиф бамаврид қайд кардааст, ки як хусусияти дигари ҷумлаҳои номуайяншахс дар забони 
олмонӣ дар он аст, ки хабар, чун қоида, тавассути феъл дар шакли шахси 3-юми танҳо, дар муқоиса бо 
шакли ҷамъи забони тоҷикӣ ифода карда мешавад. 

Ҳамзамон, ба фарқ аз забони тоҷикӣ, ҷумлаҳои номуайяншахси олмонӣ, мубтадои грамматикиро 
дар шакли ҷонишини махсус ба таври техникӣ дар бар мегирад. Семантикаи номуайянии ин ҷонишин, бо 
вуҷуди он, фаъолияти ӯро ҳамчун шахси мавҷуда паст намекунад, танҳо, диққати маъно аз 
истеҳсолкунанда ба амали иҷрошаванда мегузарад. 

КАЛИДВОЖАҲО: номуайянӣ, ҷумлаҳои шахсӣ, таснифот, истифодабарӣ, таҳлили луғавӣ, 
ҷумлаҳои яктаркиба, муқоиса, забони олмонӣ, муайянӣ, мантиқӣ, психологӣ, хусусиятҳои грамматикӣ. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Автор в данной статье провел анализ неопределенно-личных предложений, и пришел к выводу что 

они являются автономным структурно-семантическим типом синтаксических конструкций, чьим 

предикативным ядром является сказуемое. Однако автор считает, что специфика неопределенно-личных 

предложений в немецком языке определяется тем, что немецкое предложение невозможно построить без 

подлежащего. 

Автор уместно отметил, что еще одна особенность неопределенно-личных предложений в 

немецком языке состоит в том, что предикат выражается, как правило, глаголом в форме 3-го лица 

единственного числа, в отличие от множественного числа в таджикском языке. 

При этом, в отличие от таджикского языка, немецкое неопределенно-личное предложение 

технически включает грамматическое подлежащее в виде специального местоимения. Семантика 

неопределенности данного местоимения, однако, не снижает его активность как действующего лица, 

просто фокус значения смещается с производителя на производимое действие. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неопределённый, личные предложение, классификация, синтаксис, 

односоставные предложение, сравнение, немецкий язык, определенные, логические, психологические, 

грамматические характеристики. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INDEFINITE-PERSONAL SENTENCES AND THEIR 

CLASSIFICATION IN GERMAN LANGUAGE 
 

The author in this article analyzed indefinite-personal sentences, and came to the conclusion that they are 

an autonomous structural-semantic type of syntactic constructions, whose predicative core is predicate. However, 

the author believes that the specificity of indefinite-personal sentences in German is determined by the fact that 

the German sentence cannot be built without the subject. 

The author appropriately noted that another feature of indefinite-personal sentences in German is that the 

predicate is expressed, as a rule, by the verb in the form of the 3rd person singular, as opposed to the plural in 

Tajik. 

At the same time, diversity of Tajik language, the German indefinite-personal sentence technically includes 

the grammatical subject in the form of a special pronoun. The semantics of uncertainty of a given pronoun, 

however, does not reduce its activity as an actor, simply the focus of the value shifts from the producer to the 

action produced. 
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ПОЭТИКАИ НАСРИ ХОҶА АБДУЛЛОҲИ АНСОРӢ 
 

Шарипова М.З. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Маҷмуи осори Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ барои таърихи илми забони тоҷикӣ як ганҷинаи 

пурбаҳоеро аз гӯиши яке аз шаҳрҳои бузурги маърифатии Шарқ – Ҳирот бозтоб медиҳад. 

Ҳарчанд худи Пири Ҳирот аз беҳтарин донандагони забони меъёр буд ва қонунҳои сарфию 

наҳвии забонҳои форсиву арабиро риоят мекард, вале дар ҳалқаи шогирдон ахбори фаровонеро 

доир ба таърихи тасаввуф, зиндагиномаву афкори машоих ва ихтилофи назари онҳо ба гӯиши 

Ҳиравӣ баён намуд. Табиист, ки ҳар як шеваю лаҳҷа дар такомули забони адабӣ арзиши зиёде 

дорад ва омӯзиши гӯиши ин ё он маҳал барои кушодани муаммоҳои зиёди таърихи забон, зуҳури 

қолабҳои ибораороиву ҷумласозӣ, истифодаи ҳиссаҳои нутқ ва ивазшавии мавқеи аносири 

ҷумлаву таркиб аҳамияти хос дорад.  

Муҳаммад Сарвари Мавлоӣ дар идомаи баррасиҳои хеш аз тарзи баён ва забони нигориши 

Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ дифоъ менамояд:  

«Дар тавҷеҳи ин куҳнагӣ бояд гуфт, ки дар саросари давраи таквини забони форсӣ (аз оғоз 

то авоили қарни ҳафтум), ки забони форсӣ ба сӯи ваҳдат ва дарсӣ шудан мерафт, бештари осор 

дар сарзаминҳои аслии форсии дарӣ, яъне шаҳрҳои Хуросон ба забони роиҷи он навоҳӣ навишта 

мешуд. Ва ё луғоту вожаҳои роиҷи зодгоҳи нависанда дар он ғалаба дошт, аз сӯи дигар, забони 

оммаи мардум ба далоили мутаддид дертар аз забони расмӣ, бавижа дар ин давра дучори 

дигаргунӣ шудааст ва шигифтӣ нест, ки Нуриддин Абдурраҳмони Ҷомӣ, ки дар авҷи давраи 

форсии дарӣ мезист, таҳсилоти хешро ба забони расмӣ-дарӣ дар мадориси Ҳирот ба поён бурда 

буд» 2, с. 118-119.  

Дар гуфтугӯи орифонаи Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ назокату лутфи сухан зиёд дида мешавад. 

Ӯ дар гуфтори худ бо забони шевою равон аз баҳсу музокираҳои сӯфиён ёд мекунад:   

«Шайхулислом гуфт, ки: вақте ба Иброҳими Адҳам гуфт, ки: Шумо дар маош чӣ гуна 

мекунед? Гуфт: Чун ёбем, шукр кунем ва чун наёбем, сабр кунем. Шақиқ гуфт: Сагони Хуросон 

ҳамчунин мекунанд. Гуфт: Пас шумо чун мекунед? Гуфт: Мо чун ёбем, исор кунем ва чун 

наёбем, шукр кунем. Гӯянд, ки Иброҳими Адҳам бӯса бар сари вай дод ва гуфт: Устод туӣ!» 2, 

с. 86. 

Як равиши бисёр мухтасари ифодаи матолиб ва чунин тарзи баён ба истиснои шарҳи 

масоили бунёдии тасаввуф асосан дар шарҳи ҳоли машоих истифода мешавад:  

«Шақиқ ибни Иброҳим ал-Балхӣ аз қадимони машоих аст, устоди Ҳотами Асамм. Бо 

Иброҳими Адҳам суҳбат карда, аз назирони вай аст, дар рӯзгори вай бар вай зиёдат буда, дар 

зуҳд ва футувват. Куняти ӯ Абӯалист, аз аҳли Балх буд. Марди зоҳид буд бар тариқи таваккул 

рафтӣ, мусофир буд ва некусухан. Вай аз машоҳири машоихи Хуросон аст» 2, с. 86. 

Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ зиндагиномаи Амр ибни Усмони Маккиро дар ин қолаби бисёр 

содаву равон баён месозад: «Куният Абӯабдуллоҳ, устоди Ҳусайн Мансури Ҳаллоҷ аст. Нисбат 

бо Ҷунайд кунад ва бо Харроз суҳбат дошта ва худ аз ақрони эшон аст. Ва ҷуз аз эшон, 

Абӯабдуллоҳи Набоҷӣ дида, вай олим буд ба улуми ҳақоиқ. Асли ӯ аз Яман аст. 

Сухани ӯ борик шуд, вайро ба калом мансуб карданд ва маҳxур карданд ва аз Макка берун 

карданд ва ба Ҷидда рафт. Он ҷо вайро қозӣ карданд. Вайро сухан аст неку. Гӯянд, ки пеш аз 

Ҷунайд бирафт аз дунё дар санаи иҳда ва тисъина ва миатайн» 2, с. 232. 

Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ ба ирфон ва аҳли тасаввуф муҳаббати фаровон дорад. Дар назари 

ӯ барои раҳравони тариқ зиндагии аҳли дунё, бахусус аҳли мансаб, ҳеҷ қадре ҳам надорад. Ба 

андешаи ӯ, зебоии зоҳир ва ҳусни муваққатӣ мансуби аҳли дунёст, вале насибаи аҳли тариқ 

лаззату бурди маънавӣ ба шумор меравад. Ин фикр дар намунаи пойин хеле зебову дилкаш баён 

шудааст:  

«Шайхулислом гуфт: Подшоҳ, ки ҷомаҳои некe фаро дунёдорон дод, фарҷома фаро 

дарвешон дод ва таоми покиза фаро эшон дод, лаззати таом фаро дарвешон дод» 2, с. 283.  

 «Абӯмӯсо гӯяд шогирди вай, ки Боязид гуфт, ки: Аллоҳ таолоро ба хоб дидам, гуфтам: Роҳ 

ба ту чун аст? Гуфт: Аз худ фурӯтар ой ва расидӣ» 2, с. 106.  

«Шайхулислом гуфт: Рӯзе аз Аҳмад ибни Ҳанбал чизе пурсиданд ва сухан рафтид дар 

маҷлис. Аҳмад ба вай изофат кардид» 2, с. 148. 

Дар «Табақот-ус-сӯфия» калимаи яд ба ҷойи аст истифода шудааст: 
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«Ба кунят маъруф аст. Аз Шайхулислом шунудам, карама-л-Лоҳу ваҷҳаҳу, ки гуфт: Аввал 

касе, ки ӯро сӯфӣ гуфтанд Бeҳошими Сeфӣ яд, шайх буда ба Шом ва ба асл куфист ва ба куният 

маъруф аст» 2, с. 6. 

Як вижагии хос дар такрори гуфтори Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ ба мушоҳида мерасад. 

Ёдкарди дубораву себораи суханон ба масъалаҳои гуногун бастагӣ дорад. Барои муайян кардани 

мавқеи ин каломи муқаррар ин ҷо чанд намунаро ёдовар мешавем. 

Хитоби Ҳақ ба Мӯсо, ки аз дасти Фиръавн ва қавми худ ранҷуру бемор гардида, шикоят 

карда буд:   

«Ғарибӣ! Ман ватани ту. Дарвешӣ! Ман вакили ту. Беморӣ! Ман табиби ту» 2, с. 24. 

Корбурди ин матлаб ҳангоми шарҳу радди меъроҷи Боязид аз ҷониби Хоҷа Абдуллоҳи 

Ансорӣ: «Ғарибӣ ва ман ватани ту» 2, с. 104.  

Аз равиши гуфтори Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ эҳсос мешавад, ки ӯ мисли муаллифони 

пешини кутуби сӯфиён ва ҷамъи орифон нисбати пешвоёни тасаввуф, чун Боязиди Бастомӣ, 

Ҷунайди Бағдодӣ, Мансури Ҳаллоҷ, Абӯбакри Шиблӣ ва дигарон эҳтироми зиёд дорад.  

Аз ҷумла, дар зикри Ҷунайди Бағдодӣ, пас аз он ки дар хусуси сифоти ӯву мақоми вай 

сухан гуфта, мефармояд: «Вай аз аиммаи ин қавм аст ва аз содот ва мақбул бар ҳама забонҳо» 2, 

с. 196. 

Дар поёни ин сухан меафзояд: «Гӯянд, ки дар дунё аз ин табақа се тан буданд, ки инонро 

чаҳорум набувад. Ҷунайд ба Бағдод ва Абӯабдуллоҳи Ҷило ба Шом ва Абӯусмони Ҳирӣ ба 

Нишопур» 2, с. 196. 

Ин матлаб шояд аз сари эҳтирому ихлоси фузун дар зикри Абӯабдуллоҳи Ҷило боз такрор 

мешавад: «Дар дунё се имом будаанд аз аиммаи сӯфиён, ки эшонро чаҳорум набуд. Ҷунайд ба 

Бағдод ва Абӯабдуллоҳи Ҷило ба Шом ва Абӯусмони Ҳирӣ ба Нишопур» 2, с. 295. Ин таъкиди 

мутақаддимони мутасаввифа аст ва ҳамраъйии Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ низ дар ин маврид 

ошкор метобад.  

Ҷое дигар дар ин китоб такрори андеша дар мавриди Мансури Ҳаллоҷ ва сарнавишти ӯ 

зикр мешавад. Аввалан, барои муқаррар намудани мақоми ӯ Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ дар радифи 

андешаи машоих фикри худро нисбат ба аҳволи Ҳаллоҷ иброз медорад: «Шайхулислом гуфт: 

Машоих дар кори вай мухталиф буданд ва бештари вайро рад кунанд, магар се тан, ки вайро 

бипазиранд аз машоих: яке Абулаббоси Атову шайх Абӯабдуллоҳ Хафиф ва шайх Абулқосим 

Насрободӣ дигар кас аз машоих вайро бинапазиранд ва ман вайро напазирам, яъне машоихро ва 

шаръу илмро ва на рад кунам. Шумо ҳамчунин кунед, вайро мавқуф гузоред. Он кас, ки ӯро 

бипазирад, дӯсттар аз он дорам, ки рад кунад» 2, с. 380. 

Насри равону шевои Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ ба ҳадде писанди хосу ом гардидааст, ки 

бештари муҳаққиқон бардошти Шайх Саъдиро дар таълифи «Гулистон» ва Мавлоно Ҷомӣ дар 

эҷоди «Баҳористон» аз осори Шайхулислом дарёфтаанд. Бахусус, сабки насри саршор аз 

мавъизаву насиҳат, ки ба равонии худ навъе аз шеър ба ҳисоб меравад, баъдтар аз ҷониби 

нависандагони дигар мавриди истиқбол қарор гирифтааст. 

Асарҳои Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ ҳам дастури назарӣ ва ҳам амалие мебошанд, ки шароит, 

русум, анъанот ва меъёрҳои ирфониро фарогиранд. Пири Ҳирот роҳҳои камолоти маънавиро дар 

риояи ахлоқи иҷтимоӣ медонад. Дар китоб ишороти зиёде ҳам ба шеваи хос мавҷуд аст, ки ӯ 

муридону мухлисони худро аз судури нуқсу хато бозмедорад. Ба такрор бояд ёдрас шуд, ки бо 

забони лаҳҷа баён намудани матолиби ирфонӣ аз ҷониби Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ барин олим 

ва адаби бузург маънии онро дорад, ки асар хосияти таълимӣ дошта, гӯянда кӯшиш барои 

фаҳмонидани масоил ба тамоми муридону сомеон намудааст. 
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ПОЭТИКАИ ХОҶА АБДУЛЛОҲИ АНСОРӢ 
 

Дар ин мақола маҷмуаи осори яке аз беҳтарин донандагони забони форсиву арабӣ Хоҷа Абдуллоҳи 

Ансорӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. 

Муаллиф нуқтаи назари ҳамасрони Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ ва уламои баъдиро иқтибос оварда, 

қайд менамояд, ки дар гуфтугӯи орифонаи Пири Ҳирот назокату лутфи сухан зиёд дида мешавад. Ба қавли 

муаллиф Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ ба ирфон ва аҳли тариқат муҳаббати фаровон дошт. Ба андешаи Хоҷа 

зебоии зоҳир ва ҳусни муваққатӣ мансуби аҳли дунёст, вале насибаи аҳли тариқ лаззату бурди маънавӣ ба 

шумор меравад. 

КАЛИДВОЖАҲО: Ансорӣ, рисола, санъат, Пири Ҳирот, шева, лаҳҷа, тасаввуф, забон, сарфу наҳв, 
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ПОЭТИКАИ ХОДЖА АБДУЛЛОХА АНСОРИ 
 

В данной статье повергнут анализу сборник произведений одного из замечательных знатоков 

персидского и арабского языков Ходжа Абдуллоха Ансори 

Автор цитируя точки зрения современников Ходжа Абдуллоха Ансори и последующих ученых, 

подчеркивает, что в мистическом творчестве Пир Герата встречается много изяществ художественного 

слова. По мнению автора Ходжа Абдуллох Ансори к мистике и их представителей имел особое отношение. 

Согласно мнению Ходжа язык внешности и временная красота относятся к людям сего мира, но доля 

потустороннего поклонителя является духовная удовлетворённость. 
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THE POETICS OF HOHJA ABDULLOHA ANSORI 
 

In this article, a collection of works by one of the remarkable connoisseurs of the Persian and Arabic 

languages, Khoja Abdulloh Ansori, is analyzed. 

The author, citing the points of view of the contemporaries of Khoja Abdulloh Ansori and subsequent 

scholars, emphasizes that in the mystical work of Pir Herat there are many gracefulnesses of the artistic word. 

According to the author, Khoja Abdulloh Ansori had a special relationship to mysticism and their representatives. 

According to Hodge, the language of appearance and temporary beauty are related to the people of this world, but 

the share of the otherworldly worshiper is spiritual satisfaction. 
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ФРАЗЕОГРАФИЯ – ОМИЛИ РУШДИ ТАҲҚИҚ ВА ТАЪЛИМИ ФРАЗЕОЛОГИЯИ 

ЗАБОНҲОИ ГУНОГУНСОХТ 
  

Воҳидова Н.А.  

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Лексикография дар марҳалаи ҳозираи рушд ба шохаҳои мухталиф ҷудо шудааст, ки ҳар 

яке ба аҳамияти назариявию амалӣ молик аст. Яке аз ҳамин гуна шохаҳои муҳимми 

лексикография фарҳангнигории фразеологӣ мебошад, ки ба ҷамъоварӣ, танзим, роҳу усулҳои 

маънидод ва шарҳу тавзеҳи воҳидҳои фразеологии забонҳо нигаронида шуда, дар забоншиносии 

муосир бо истилоҳи «фразеография» маъруф гашт. 

Дар системаи илми забоншиносӣ «фразеография» ба мисли «фразеология», «фразема», 

«фразеологизм», «воҳидҳои фразеологӣ» истилоҳи нав аст. Дар баъзе сарчашмаҳои илмӣ ҳанӯз 
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ба ҷойи «фразеография» аз рӯйи анъана истилоҳи «лексикография»-ро ба кор мебаранд, ё вожаи 

сифатии «фразеологӣ»-ро ҳамчун муайянкунандаи «лексикография» истифода мебаранд. 

Чунончи, дар «Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик» истилоҳи «лексикографияи 

фразеологӣ» [5, c. 7] ба кор бурда шудааст. Ҳамин гуна мисолҳо дар манбаъҳои русию хориҷӣ 

низ ба назар мерасанд, аз ҷумла муаллифи «Луғат – маълумотнома оид ба фразеологияи русӣ» 

Р.И. Ярансев асари худро «Лексикографияи фразеологияи русӣ» [6, c. 3] номидааст.  

Ҳамчунин муҳаққиқи тотор Р.А. Аюпова рисолаи доктории худро, ки ба масъалаи 

фразеографияи забонҳои англисӣ, русӣ, тоторӣ бахшида шудааст ва «Проблемаҳои тавзеҳи 

воҳидҳои фразеологӣ» унвон дорад, дар мавриди зикри масъалаи асосии таҳқиқ ибораи  

«лексикографияи воҳидҳои фразеологӣ»-ро корбаст намудааст [1]. 

Ҳамин тавр, ба мушоҳида меояд, ки истилоҳи «лексикография» алҳол ба ду маъно – васеъ 

ва танг фаҳмида мешавад: бо маънои васеъ ҳамаи навъҳои луғатҳоро, аз ҷумла луғатҳои 

фразеологиро дар бар мегирад; ба маънои танг ба лексикография фарҳангномаҳое мансубанд, ки 

асоси онро вокабула (лот. vocabulum – калима) воҳиди луғавӣ, лексика (лот. lexicos – калимагӣ, 

луғавӣ, [4, c. 117] ташкил менамояд.   

Аз рӯйи риояи мантиқи баён дар мавриди ба сифати вокабула – (калима) нақш надоштани 

моддаи фарҳангӣ барои рӯшании мазмун бояд маҳфуми «луғат» тавассути муайянкунандаи 

нисбӣ саҳеҳ карда мешавад, амсоли «Луғати калима ва ибораҳои хориҷӣ» («Словарь 

иностранных слов и выражений»), луғати идеографӣ, луғати идеоматикӣ, луғати истилоҳотӣ 

(масалан, «Луғати истилоҳоти адабиётшиносӣ») ва ғайра.   

Дар ин қатор истилоҳи «Луғати фразеологӣ»-ро ҳам ном бурдан мумкин аст. Вале вақте ки 

сухан аз як соҳаи ташаккулёфтаи фарҳанги забонҳо меравад, чунонки фразеология ривоҷ ёфта аз 

доираи лексикология берун рафт ва ба як соҳаи алоҳидаи илми забоншиносӣ табдил ёфт, ба 

сифати як шохаи илмию амалӣ аз чорчӯбаи лексикология берун рафтааст ва онро бо истилоҳи 

хос – «фразеография» (дар қолаби «лексикография») ном бурдан лозим аст.   

Дар ҳайати илми фразеология фразеографияи муосир инкишоф ёфта, аз лексикография 

хеле дур рафтааст. Он дорои хусусиятҳое мебошад, ки ба лексикография хос нест ва ё камтар ба 

он қаробат дорад. Масалан, дар фарҳангҳои фразеологӣ яке аз қисматҳои таркибии муҳимро 

маълумот дар бораи воҳидҳои фразеологӣ, зикри хел, аломат ва хусусиятҳои онҳо, интихоб ва 

корбасти принсипҳои ташреҳи моддаҳои фразеологӣ ташкил менамояд. 

Зарурати ба сохтори фарҳангҳои фразеологӣ ворид намудани ин қазия марбут ба он аст, ки 

фразеология ҳамчун соҳаи нисбат ба қисматҳои дигари забоншиносӣ нав дар раванди рушд ва 

ташаккул қарор дорад, ки фразеография мададгори он аст. Аз ҷониби дигар, ба сохтори 

фарҳангҳои фразеологӣ ворид гаштани маълумотномаи илмӣ-назариявӣ аз зарурате ба миён 

омадааст, ки аз таърифи фразеология сар карда дар бобати қариб ҳамаи масъалаҳои калидии ин 

соҳа – хусусиятҳои маъноӣ, сохторӣ, принсипҳои таснифот ва м. инҳо олимон андешаҳои 

мухталиф доранд, дар ҳоле ки шарти аввали тадвини фарҳанг  дақиқан муайян будани доираи 

мавод ба шумор меравад ва ин дар сурате муяссар мегардад, ки асосҳои илмии маводи 

фразеологӣ возеҳ ва принсипҳои  интихоби онҳо равшан бошанд. 

Дар ҳамин замина ба «Фарҳанги фразеологии англисӣ-русӣ»-и А.В. Кунин дар шакли 

мақолаи муфассали илмӣ бо номи «Мафҳумҳои асосии фразеологияи англисӣ ҳамчун фанни 

забоншиносӣ» [2] ворид карда шудааст, ки муҳимтарин масъалаҳои шинохти воҳидҳои 

фразеологиро дар бар мегирад ва аз даҳ банд иборат аст: фразеология ҳамчун фан; навъҳои 

вобастагии ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ; муаммоҳои сохторӣ – семантикии ғайритамсиланокии 

воҳидҳои фразеологӣ; истифодаи воҳидҳои фразеологӣ дар нутқ; устуворияти воҳидҳои 

фразеологӣ; қаринанокии фразеологӣ ва синонимияи сохторӣ; Мунфасилшаклии2 воҳидҳои 

фразеологӣ; Муайянкунии ҳаҷми воҳидҳои фразеологӣ; Навъҳои таркибҳои устувори хосияти 

ғайрифразеологие дошта; Такомули таркибҳои луғавӣ ва фразеологии забони англисӣ аз ҳисоби 

воҳидҳои фразеологӣ (дериватологияи фразеологӣ).  

Муаллиф масъалаҳои асосии мақолаи мазкурро бо баъзе тағйирот дар сарсухани нашри 

чоруми «Фарҳанги фразеологии англисӣ-русӣ» [3] овардааст. Ҳамин гуна низоми тадвин дар 

фразеографияи забонҳои дигари гуногунсохт, аз ҷумла, русӣ ва тоҷикӣ низ мувофиқи мақсад 

дониста шудааст ва онҳо низ ба туфайли ҳамин хусусияти худ аз навъҳои дигари таҳқиқоти илмӣ 

(масалан, монографияҳо) афзалият пайдо кардаанд. Яъне дар фарҳангҳои фразеологӣ аз рӯйи 

 
2 Мунфасил – ҷудо, акси муттасил 
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тақозои моҳияти масъала ҳам маълумоти дақиқи назариявӣ ва ҳам маводи амалӣ оварда, 

ҳарҷониба маънидод карда мешавад. 

Аз ин нуқтаи назар, таҳқиқ кардан ва дар такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва 

англисӣ пешниҳод кардани фразеография ҳамчун стратегияи баланд бардоштани сифат ва 

самаранокии таълими забонҳо низ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот дар ҳуҷҷатҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудааст.  

Вазъи омӯзиши забонҳо ва ҳуҷҷатҳои ба он марбута нишон медиҳанд, ки масъалаҳои забон 

дар Тоҷикистон дар заминаи бузургдошти забони давлатӣ ва аз ҳамин назаргоҳ дидани мавқеъ 

ва масъалаҳои забонҳои дигари роиҷи Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» амалӣ мегардад. Вобастагии забони давлатӣ бо 

забонҳои дигар аз ду  омил бармеояд: аввалан, муайянкунандаи мавқеи иҷтимоию сиёсии 

забонҳо, ё ба истилоҳ сиёсати забон, Қонуни забони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, сониян, забони 

давлатӣ дар омӯзиши забонҳои дигар ҳамчун замина ё худ забони такягоҳӣ хидмат менамояд. 

Омили муҳимми омӯхтани забонҳои хориҷӣ будани забони модарии мо – тоҷикон аз се 

ҷиҳат тафсир меёбад: 1) табиати забон ҳамчун воситаи ташаккули шууру тафаккур ва тамсилаи 

(модел)-и нутқ аз кӯдакӣ ба зеҳни ҳар фард нишастааст; 2) мо меъёрҳои забонро дар мактабҳои 

таҳсилоти умумӣ дар соатҳои фаровони дарсҳои  забони модарӣ  азбар намудаем; 3) асосҳои 

дониш ва малакаеро, ки аз омӯзиши амалӣ ва назариявии забони модарӣ ҳосил кардаем, дар 

омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба кор мебарем. 

Ҳар як забон, ки азбар карда мешавад, роҳи наверо дар шиносоӣ бо арзишҳои миллии халқи 

дигар мекушояд, зеро роҳ ба ниҳонхонаи арзишҳои маънавии миллат забон аст. Ҷаҳони маънавии 

ҳар миллат дар забони он халқ нуҳуфтааст.  

Ҳамин тариқа, дар асоси усули муқоисавӣ-типологӣ ба роҳ мондани таҳқиқ ва таълимии 

забонҳои гуногунсохт, аз ҷумла, забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ аз омилҳои муҳимми 

забоншиносии хусусӣ ва умумӣ хоҳад буд. 
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тоҷикӣ ва хориҷӣ (русӣ, англисӣ), инчунин такмили таълими забонҳои мазкур бахшида шудааст. Дар он 

нуқтаи назари муаллиф роҷеъ ба зарурати қабули истилоҳи  хоссаи соҳа – «фразеография», махсусиятҳои 

фарҳангҳои фразеологӣ, ба сифати манбаи дақиқи маълумоти назариявӣ ва амали фразеология хидмат 

кардани онҳо, ҳамчунин таваҷҷуҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушд ва такмили  таълими 

забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ мавриди муҳокима қарор дода шудааст.  
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69 

 

фразеологических словарей как точный и достоверный научно – теоритический и практический источник. 
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РОҲҲОИ ИСТИФОДАБАРИИ ПЕШОЯНДҲОИ ИФОДАКУНАНДАИ ҲАРАКАТ ДАР 

ТАРКИБИ ИБОРАҲОИ ФЕЪЛИИ ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 
 

Ашӯрмадов Қ.М. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
 

Пешояндҳои таркибии номии замонӣ категорияи зиндаи тараққикунандаи забон 

мебошанд. Миқдори онҳо дар забон зиёд аст. Пайдоиши аксарияти пешояндҳои таркибии номии 

замонӣ ба давраи забони адабии ҳозираи тоҷик рост меояд. Маълум аст, ки ба муносибати барпо 

шудани давлат, дар баробари тараққиёти иқтисодиёт ва сохти сиёсӣ маданияти нутқи ҳуҷҷатӣ 

аҳамияти махсус пайдо мекунад. Дар доираи хатти амалӣ, ки ба талаботи ҳаррӯзаи ҷамъият 

нигаронида шудааст ва, пеш аз ҳама, барои ба роҳ мондани талаботи мукотиба, воситаҳои 

аниқтари ифодаи муносибатҳои замонии байни ашё ва ҳодисаҳои воқеият ба вуҷуд меоянд. 

Бинобар ин, пешояндҳои номии таркибии нави замонӣ, ки муносибатҳои замониро равшантар ва 

тафовутноктар нишон медиҳанд, аввал бештар дар забони ҳуҷҷатҳо, рӯзномаҳо, асарҳои илмӣ ва 

публитсистӣ пайдо мешаванд. Ҷараёни ташаккули пешояндҳои нави номии таркибии замонӣ, 

махсусан дар давраи шӯравӣ, маҳз дар услубҳои ҳуҷҷатӣ, илмию техникӣ ва рӯзномавию 

публитсистӣ бо қувваи пурра намоён мегардад. Ин пешояндҳо дар ин соҳаҳои услуби забон 

истеъмоли васеи худро меёбанд ва доираи маъноҳову ҳудуди муносибатҳое, ки онҳо нишон 

медиҳанд, фарох ва амиқ мегардад. 

Маълум аст, ки маънои грамматикӣ ҳама вақт ягон чизи умумӣ ва мушаххасро инъикос 

менамояд. Инчунин, маълум аст, ки пешояндҳо барои ифодаи муносибатҳои грамматикии 

умумитар ва абстракттар хизмат мекунанд. Аз ин рӯ, вобаста ба ин тамоман равшан мегардад: 

калимаҳои мустақилмаъное, ки мазмуни ашёӣ доранд, ба низоми пешояндҳо, ки маънои дар боло 

нишондодашударо ифода мекунанд, намедароянд. Маънои луғавии онҳо аз ҳама гуна унсурҳои 

воқеии нисбат ба ягон чизе озод аст. Ба пешоянд фақат чунин калимаҳои абстракте мубаддал 

мешаванд, ки дар маънои луғавиашон тобиши маънои реалиявӣ мавҷуд аст ва ё ин тобиши маъно 

дар шароити муайяне инкишоф меёбад. 

Дар осори устод Айнӣ ва тарҷумаи англисии он нақши пешояндҳо хеле барҷаста буда, 

беандоза корбурд шудааст. Онҳо хеле сервазифаю серистеъмол буда, дар шаклгирии ҷумлаҳо 

мавқеи муҳимро ишғол менамоянд ва онҳо дорои чунин вазифаҳо мебошанд: 

Пешоянди аз: Пешоянди «аз-from», пеш аз ҳама, замони сар шудани амалро нишон дода, 

барои нишон додани макони амал меояд: Ва аз шодӣ гиристан бар Одам афтоду сад сол аз 

хуррамию шукр ҳамегирист [5, с. 2]. Ва аз оташ парастидан ва май хӯрдан нақл кард [5, с. 5]. 

Барои ифодаи муносибати масоҳат: Ва аз шодӣ гиристан бар Одам афтоду сад сол аз хуррамию 

шукр ҳамегирист [5, с. 2]. Ва аз оташ парастидан ва май хӯрдан нақл кард [5, с. 5].  
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Ҷудоии чизе ё касе аз чизе ё каси дигарро ифода намуда, бо ҳиссаҳои номии нутқ 

пуркунандаи бавосита месозад: – Қисмате аз гурӯҳе, ҷузъе аз чизе: 

– аз чӣ сохта шудани ашёро мефаҳмонад; 

– барои баёни сабаб ва иллат; 

– дарун ё беруни чизе, муодили «ҷой»; 

– васила ва вобастаи мабдаи ҷараёни феъл, ки дар ин маврид дар таркиби хабар меояд; 

– пешоянди аз барои муқоисаи касе ё чизе меояд; 

– баёни тааллуқ ва вобастагӣ, ки бештар бо ҷонишини ишоратии «он-that» ба вазифаи 

пуркунандаи бавосита меояд; 

– ба маънии «аз ҷониби касе» ба вазифаи пуркунандаи бавосита меоянд. 

Пешоянди андар / дар: 

– зарфи маконро ҳамчун ҳоли макон дар ҷумла баён намуда, барои ифодаи ҳоли макон 

бештар пешоянди андар / дар бо исмҳо меоянд; 

– зарфияти замониро ҳамчун ҳоли замон дар ҷумла баён мекунад; 

– пешоянди андар / дар дар асар ба маънои аслии худ, яъне дохил ва дарун низ меояд; 

– пешоянди андар / дар ба ҷонишинҳои шахсӣ-соҳибӣ, ишоратӣ ва таъйинӣ тобеъ шуда, 

дар ҷумла ба вазифаи пуркунанда меояд; 

– пешоянди андар / дар дар баъзе аз мавридҳо дар ҷумла ба феъл тобеъ шуда, баъдан он 

ба пешванди феълсоз табдил ёфтааст; 

– дар бархе аз маворид пешоянди андар ба унвони калимаи мустақил ба маънои дохил, 

дарун дар охири ҷумла омадааст. 

Пешоянди ба-to: 

– Пешоянди «ба-to» ба маънои аслии худ, яъне «ба сӯи, ба назди, ба тарафи, ба касе» меояд: 

– ба маънии қасд ва ният меояд; 

– барои ифодаи иллат ва сабаб меояд; 

– барои василаи кор истеъмол мешавад;  

– барои ифода ва таъйини макон ба вазифаи ҳоли макон меояд;  

– барои баёни замон ва вақт ба вазифаи ҳоли замон меояд;  

– барои баёни ҳолат ва вазъ ба кор меравад; 

– мансубиятро ифода мекунад. 

Пешоянди бар: 

– пешоянди «бар» ба маънии «рӯи чизе», «болои чизе» меояд; 

– «бар» ба маънии «сӯи», «ҷониби», «назди» меояд; 

– гоҳе ба маънии муқобил ва зид меояд; 

– баъзан маънии «уҳда»-ро баён мекунад;  

– барои ифодаи маънии «дар бораи», «дар ҳаққи» меояд; 

– пешоянди «бар» бо исмҳои шахс ва ҷонишинҳо ба вазифаи пуркунанда меоянд;  

– пешоянди «бар» ба феъл равона гардидани амалро мефаҳмонад.  

Пешоянди бо: 

– дар иҷрои амал ҳамроҳиро нишон медиҳад; 

– робитаи чизе ё касе ё мафҳуме бо чиз ё кас ё мафҳуми дигареро баён мекунад; 

– мақсад ё поёни ҷараёни феъл; 

– сӯ ва ҷониби ҷараёни феълро баён мекунад. 

Пешоянди бе: 

– барои шарт; 

– дар амали ҷумла иштирок надоштани касе, чизе ва ё ҳодисае. 

Ибораи феълӣ гурӯҳи сермаҳсултарини ибораҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба шумор 

меравад. Дар ташаккули ибораҳои феълӣ аз ҳиссаҳои нутқ исм, ҷонишин, зарф ва масдар нақш 

доранд. Ибораҳои феълиро ба ибораҳои масдарӣ, сифати феълӣ ва феъли ҳол тақсим карда 

омӯхтан зарурате надорад, чунки қолиби иборабандӣ, тарзи алоқа ва муносибати синтаксисӣ дар 

ҳамаи ин ибораҳо як хел мебошад ва ҷузъи тобеъ истифода мешаванд. Дар алоқаи ҷузъҳои 

ибораи феълӣ пешоянду пасояндҳо воситаҳои асосӣ ба шумор мераванд, ибораҳои феълӣ бо 

алоқаи ҳамроҳӣ низ сурат мегиранд. 

Ибораҳои феълӣ аз ҷиҳати сохт ва ифодаи муносибати синтаксисӣ мураккабтарин, 

сернавътарин ва серистеъмолтарин гурӯҳи ибораҳои синтаксисии забони адабии ҳозираи тоҷик 

мебошанд. Дар ин навъи ибораҳо ном, сифат, шумора, ҷонишин, масдар, феъли ҳол, сифати 

феълӣ ва зарф ба воситаи пешоянд, пасоянд, пешоянду пасоянд якҷоя ва ба тарзи ҳамроҳӣ ба 
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феъл тобеъ мешаванд. Дараҷаи пайваст шудан, тарзу шаклҳои алоқа ва ифодаи муносибати 

синтаксисии ин категорияҳои луғавию грамматикӣ ба феъл гуногун аст [6, с. 33]. 

Ибораҳои феълӣ аз рӯйи алоқаи синтаксисии байни ҷузъҳо ба чунин қисматҳо ҷудо 

мешаванд; 1) ибораҳои феълии бо пешояндҳои аслӣ, 2) ибораҳои феълии бо пешояндҳои номии 

таркибии изофӣ, 3) ибораҳои феълии бо пешояндҳои номии таркибии ғаӣриизофӣ, 4) ибораҳои 

феълии бо пасоянд, 5) ибораҳои феълии бо пешоянду пасоянд, 6] ибораҳои феълии алоқаи 

ҳамроҳӣ. 

Ибораҳои феълии бо пешояндҳои содаи номӣ дар дохили ибораҳои феълии бо пешояндҳои 

таркибии номӣ таҳлил мешаванд. Пешояндҳои содаи номие, ки бо хусусиятҳои луғавию 

грамматикӣ аз пешояндҳои таркибии номӣ тафовути ҷиддӣ дошта бошанд, ба назар намерасанд. 

Яъне ин ду хели пешояндҳо аз бобати ифодаи муносибати синтаксисӣ моҳиятан фарқ 

намекунанд, чунончи: дар вақти пахтачинӣ шинос шудан - вақти пахтачинӣ. 

Пешояндҳои номии таркибие, ки маънои замонии соф доранд, гурӯҳи бисёр калонро 

ташкил мекунанд. Пешояндҳои номии таркибӣ маънои аввалаи луғавии худро нигоҳ дошта, 

маънои умумии абстракти пешояндҳои аслиро равшан месозанд. Дар навбати худ пешояндҳои 

аслӣ низ маънои пешоянди номиро аниқтар карда метавонанд. Ҳамин тавр, алоқаи ду навъи 

пешоянди таркибӣ дутарафа мебошад. Пешояндҳои таркибии номӣ низ монанди пешояндҳои 

аслӣ барои ифода намудани муносибатҳои умумӣ, абстракти (замонӣ, масоҳавӣ, сабабӣ ва ғ.) 

байни ашёҳо ва ё барои нишон додани чунин муносибатҳои ашёҳо нисбат ба амал, ҳолат ва 

аломат хизмат мекунанд. Ба инҳо низ, ба монанди пешояндҳои аслӣ, «нисбатдории ашёӣ» хос 

нест, ба дунёи воқеият танҳо тавассути калимаҳои номӣ алоқа пайдо мекунанд. Вале бар хилофи 

пешояндҳои аслӣ пешояндҳои номӣ (дар ҳамаашон як хел набошад ҳам) маънои луғавии худро 

то андозае нигоҳ медоранд. Ҷузъи номӣ маънои умумӣ ва абстракти пешоянди аслиро равшан ва 

маҳдуд мекунад. 

Ба дараҷае, ки пешояндҳои аслӣ маънои луғавии худро гум карда, дар забон типҳои нави 

пешояндҳо пайдо мешаванд ва паҳн мегарданд. Инкишофи минбаъдаи ин категорияи 

грамматикӣ бо роҳи ба вуҷуд омадани пешояндҳои нав барои боз ҳам дифференсиатсия намудан 

ва аниқтар ифода кардани муносибатҳои масоҳавӣ, замонӣ, объектӣ, сабабӣ, мақсадӣ ва ғайра 

меравад. 

Ибораҳои феълӣ бо пешояндҳои номии таркибии замоние, ки маънои замонии соф доранд, 

гурӯҳи бисёр калонро ташкил мекунанд. Пешояндҳои номии таркибӣ маънои аввала - луғавии 

худро нигоҳ дошта, маънои умумии абстрактӣ пешояндҳои аслиро равшан месозанд. Дар навбати 

худ пешояндҳои аслӣ низ маънои пешоянди номиро аниқтар карда метавонанд. Ҳамин тавр, 

алоқаи ду навъи пешоянди таркибӣ дутарафа мебошад. 

Пешояндҳои таркибии номӣ низ монанди пешояндҳои аслӣ барои ифода намудани 

муносибатҳои умумӣ, абстрактӣ (замонӣ, масоҳавӣ, сабабӣ ва ғ.) байни ашёҳо ва ё барои нишон 

додани чунин муносибатҳои ашёҳо нисбат ба амал, ҳолат ва аломат хизмат мекунанд. Ба инҳо 

низ, ба монанди пешояндҳои аслӣ, «нисбатдории ашёӣ» хос нест, ба дунёи воқеият танҳо 

тавассути калимаҳои номӣ алоқа паӣдо мекунанд. Вале бар хилофи пешояндҳои аслӣ, 

пешояндҳои номӣ (дар ҳамаашон як хел набошад ҳам) маънои луғавии худро то андозае нигоҳ 

медоранд. Ҷузъи номӣ маънои умумӣ ва абстракти пешоянди аслиро равшан ва маҳдуд мекунад. 

Ба дараҷае ки пешояндҳои аслӣ маънои луғавии худро гум кардан гирифтанд, дар забон типҳои 

нави пешояндҳо пайдо мешаванд ва паҳн мегарданд. Инкишофи минбаъдаи ин категорияи 

грамматикӣ бо роҳи ба вуҷуд омадани пешояндҳои нав барои боз ҳам фарқ кардан ва аниқтар 

ифода кардани муносибатҳои масоҳавӣ, замонӣ, объектӣ, сабабӣ, мақсадӣ ва ғайра истифода 

мешаванд. 

Пешояндҳои таркибии номии замонӣ категорияи зиндаи тараққикунандаи забон 

мебошанд. Миқдори онҳо дар забон зиёд аст. Пайдоиши аксарияти пешояндҳои таркибии номии 

замонӣ ба давраи забони адабии тоҷик рост меояд. Маълум аст, ки ба муносибати барпо шудани 

давлат, дар баробари тараққиёти иқтисодиёт ва сохти сиёсӣ маданияти нутқи ҳуҷҷатӣ аҳамияти 

махсус пайдо мекунад. Дар доираи хатти амалӣ, ки ба талаботи ҳаррӯзаи ҷамъият нигаронида 

шудааст (ва, пеш аз ҳама, барои ба роҳ мондани талаботи мукотиба), воситаҳои аниқтари ифодаи 

муносибатҳои замонии байни ашёҳо ва ҳодисаҳои воқеият ба вуҷуд меоянд. Бинобар ин, 

пешояндҳои номии таркибии нави замонӣ, ки муносибатҳои замониро равшантар ва 

тафовутноктар нишон медиҳанд, аввал бештар дар забони ҳуҷҷатҳо, рӯзномаҳо, асарҳои илмӣ ва 

публитсистӣ пайдо мешаванд. Ҷараёни ташаккули пешояндҳои нави номии таркибии замонӣ, 

махсусан дар давраи истиқлолият маҳз дар услубҳои ҳуҷҷатӣ, илмию техникӣ ва рӯзномавию 
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публитсистӣ бо қувваи пурра намоён мегарданд. Ин пешояндҳо дар ин соҳаҳои услуби забон 

истеъмоли васеи худро меёбанд ва доираи маъноҳову ҳудуди муносибатҳое, ки онҳо нишон 

медиҳанд, фарох ва амиқ мегардад. 

Дар нишон додани муносибати замонӣ нақши пешояндҳои номии таркибии замонӣ калон 

аст. Дар ин ибораҳо бар хилофи ибораҳои бо пешояндҳои аслӣ ифодакунандаи маънои замон 

пешояндҳо калимаҳое мебошанд, ки дар семантикаи онҳо маънои замон ҷойгир аст. 

Дар таҳлил ва тасвири маводи марбут ба ибораҳои феълӣ серистеъмолӣ, сермаҳсулӣ, маъно 

ва сохти сарфии пешояндҳо ба назар гирифта шуданд. Дар шаклгирии ибораҳои феълӣ 

пешояндҳо ва ё таркибҳои пешояндмонанди зерин иштирок мекунанд: дар вақти, дар ҳангоми, 

дар замони, дар давраи, дар аснои, дар аёми, дар айни, дар ҳини, дар мавсими, дар лаҳзаи, дар 

рафти, дар равиши, дар ҷараёни, дар раванди, дар аҳди, дар мавриди, дар фурсати, дар гашти, дар 

арафаи, дар маросими, дар таърихи, дар фасли, дар синни, дар овони, дар аввали, дар ибтидои, 

дар муддати, дар зарфи, дар давоми, дар муҳлати, дар навбати, дар карати, дар бораи, дар 

маротибаи, дар тӯли; баъд аз, пас аз, пеш аз, қабл аз, аз вақти, аз ҳангоми, аз замони, аз давраи, 

аз бози, аз айёми, аз аввали, аз ибтидои; аз вақти... то вақти, аз айёми..., аз давраи... то замони, аз 

овони... то синни, аз аввали... то охири, то вақти, то ҳангоми, то давраи, то аввали, то ибтидои; 

ба ҳангоми, ба вақти, ба замони, ба давраи, ба ҳини, ба аӣёми, ба муддати; бо мурури, бо муҳлати 

ва ғ. 

Чунон ки мебинем, пешояндхои номии таркибии замоние, ки ба воситаи пешоянди аслии 

дар сохта шудаанд, зиёда аз 50 фоизи гурӯҳи пешояндҳои мазкурро ташкил мекунанд. Ҳарчанд 

ки ҳамаи ин пешояндҳо ба таври умумӣ нишондиҳандаи муносибати замонӣ бошанд ҳам, вале 

бо як қатор хусусиятҳои хосси худ фарқ мекунанд: ҳар кадоми онҳо вобаста ба маънои луғавии 

ҷузъҳои ибора тобиши маънои муайянро ифода мекунанд; бо гурӯҳҳои луғавии калимаҳо доираи 

муайяни пайваст доранд; аз чиҳати истеъмол ва маҳсулнокии иборасозӣ фарқ мекунанд ва ғ. 

Бинобар ин, ибораҳоро бо ҳар яке аз ин пешояндҳо аз назар гузаронидан ба мақсад мувофиқтар 

аст. 

Ҷузъҳои номии аксарияти пешояндҳои таркибӣ аз ҷиҳати луғавӣ фарқ намекунанд, 

масалан, дар пешояндҳои дар вақти, аз вақти, то вақти, ба вақти ҷузъи номӣ исми вақт аст ва дар 

ибора доираи пайвасти ин пешояндҳо бо гурӯҳи муайяни луғавии калимаҳо қариб тафовут 

надоранд. Бо вуҷуди ин, ибораҳои бо ин пешояндҳо ҳам аз рӯи шакл ва ҳам аз рӯи маъно типҳои 

гуногунро ташкил мекунанд. Ифодакунандаи тафовути маъноӣ дар ибораҳои бо ин пешояндҳо 

аслан пешоянди аслӣ мебошад. Дар ин боб ибораҳои бо пешояндҳои таркибии номие, ки ба 

воситаи пешоянди аслии дар сохта шудаанд, таҳлили ҳаматарафа карда шуданд. Аз рӯи ин 

ибораҳо доираи пайвасти гурӯҳи луғавии калимаҳоро бо дигар пешояндҳои таркибӣ, ки ҷузъи 

номиашон аз ҷиҳати луғавӣ монанд мебошанд, муқаррар намудан мумкин аст. Акнун ибораҳоро 

бо ҳар як пешоянди номӣ алоҳида аз назар мегузаронем: 

Бо пешоянди дар вақти. Пешоянди дар вақти соф замонист. Дар ин навъи ибораҳои 

феълии замонӣ ифодакунандаи муносибати замонӣ асосан худи пешоянди дар вақти мебошад. 

Дигар на ҷузъи асосӣ ва на ҷузъи тобеъ, ғaйр аз миқдори хеле ками исмҳо, маънои замонро нишон 

дода наметавонанд. Маънои луғавии пешоянди дар вақти бо маънои грамматикии он баробар 

меояд. 

Исмҳое, ки дар таркиби ибораҳои феълии бо пешоянди дар вақти меоянд, миқдоран зиёд 

буда, аз рӯи маъно низ гуногун мебошанд. Пеш аз ҳама, исмҳои амалу раванд ба назар мерасанд. 

Мафҳуми амалу ҳолат бисёр васеъ аст. Ба ин ҷо дохил мешаванд: 1) исмҳое, ки амалу протсессро 

ба таври умумӣ ва ё конкрет нишон медиҳанд: кор, ҳуҷум, меҳмондорӣ, сайр, мулоқот, 

ангурпазӣ, киштукор, озмоиш, рафтор, ҳосилғундорӣ, мактабхонӣ, аспшӯӣ, таҳрир, сурудхонӣ, 

карасинрезӣ ва м. ин; 2) исмҳои бо мафҳуми амалу протсесс алоқаманд: а) исмҳои ҳолат: хоб, 

нишаст, дамгирӣ, қарздорӣ, муҳтоҷӣ, бекорӣ, хомӯшӣ, тангӣ, беморӣ, дилтангӣ ва м. ин; б) 

исмҳои нутқ: суҳбат, нутқ, нақл, гуфтугӯ, гуфтор ва м. ин; в) исмҳои бо мафҳуми хӯрок алоқадор: 

хӯрок, чойнӯшӣ, нонхӯрӣ, қурутчоӣ ва ғ.; г) исмҳои ҳодисаи ҷамъиятӣ: шӯриш, инқилоб, ҷанг ва 

ғаӣра; в) ҳаҷми шайъ, маҳалy вазифа, конкрет: муаллимӣ, гул ва ғайра ин навъи исмҳо нисбатан 

камистеъмоланд. Ғaйр аз исмҳои амалу ҳолат ва ё бо мафҳуми амалу раванд алоқаманд ба тариқи 

нисбатан кам боз исмҳои ченаки воҳиди вақт тобистон, саҳар ва ғ. ифодакунандаи мафҳуми 

синну сол: пирӣ, ҷавонӣ, хурдсолӣ, бистсолагӣ ва ғ. ҳамчун ҷузъи тобеъ дар дохили ибораҳои бо 

пешоянди дар вақти омада метавонанд. Пас аз исмҳои амалу раванд ҳамчун ҷузъи тобеи ин 

ибораҳо масдар серистифода мебошад, зеро ки вай бо пешоянди дар вақти аз рӯи хусусияти 

луғавӣ ва вазифаи грамматикии худ моҳиятан ба исмҳои амалу ҳолат бисёр наздик аст. 
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Вобаста ба маънои луғавии калимаи тобеъ аксаран ва дигар омилу аломатҳои грамматикии 

ҳамаи ҷузъҳо ин навъии ибораҳо асосан чор тобиши маънои замон зоҳир менамоянд: 1) амалеро 

нишон медиҳанд, ки бо замони амали дигар рост меояд; 2) амал ва замони иҷрои онро нишон 

медиҳанд; 3) амалеро ифода менамоянд, ки замони иҷрои он умумӣ ва номуайян аст; 4) амалеро 

таъкид менамоянд, ки дар ҳамон як вақти муайян такрор ёфтааст. 

Дар забон калимаҳое ҳастанд, ки дар алоҳидагӣ маъноеро ифода намекунанд ва ба савол 

ҷавоб намешаванд. Ба ҳиссаҳои номустақил (ёридиҳанда)-и нутқ пешоянду пасоянд, пайвандаку 

ҳиссача ва нидо дохил мешаванд. Онҳо аз ҳиссаҳои мустақили нутқ бо он фарқ мекунанд, ки ашё, 

аломат, ва шумораи онҳоро ифода намекунанд. Пешояндҳо калимаҳои ёридиҳанда мебошанд, 

онҳо бо исм, ҷонишин ва дигар ҳиссаҳои исмшудаи нутқ омада, муносибатҳои синтаксисии 

онҳоро ба дигар калимаҳо нишон медиҳанд. Пешояндҳо дар ҷумла ва ибора муносибатӣ, 

масоҳатӣ, замонӣ, объективӣ, сабаб, мақсад, восита, тарзи амал, монандӣ ва ғайраро ифода 

менамоянд. Пешояндҳо барои робитаи аъзои ҷумла, инчунин, барои аниқ намудани вазифаи 

синтаксисии феъл ва ҳиссаҳои номии нутқ хизмат мекунанд. Ба гурӯҳи аввали пешояндҳо дар 

забони англисӣ пешояндҳои by, in, off, (of), on, out, to, up дохил мешаванд, ки аз гурӯҳи 

пешояндҳои забони олмонӣ мебошад ва масоҳат ё ин ки фазоро ифода мекунанд. Пешоянди by - 

(бо) на танҳо вазифаи зарфи маконро ифода мекунад, инчунин он пешоянди асосӣ ба ҳисоб 

меравад. Пешояндҳои in, on бошанд ба гурӯҳи забонҳои ҳиндуавропоӣ дохил мешаванд.  

Пешоянди out аз рӯи пайдоиши худ ба забони готӣ ut, us дохил мешавад, лекин он барои 

ифодаи зарф истифода мешавад. Пешоянди off (of) ин намояндаи забони германӣ буда, бо 

пешоянди лотинии ab, abs мувофиқат мекунад ва дар забони юнони қадим (epi, apo, aps,- қафо) 

маъно медиҳад. Пешоянди up аз забони умумии германӣ буда, маънояш боло, калимаи «готӣ» 

iup - ба боло, шеди қадими uppe ба бало-ро ифода мекунад. Пешоянди to - аз рӯи таҳқиқи ба 

забони готӣ du- олмони қадим Zi (zu - ҳозира) англисии қадима ва умумискондинавии et, ad, de, 

de (en), du мебошад. 

Оид ба сохтори морфологии пешояндҳо дар забони англисӣ чунин қайд намудан зарур аст, 

ки пешояндҳо ҳиссаҳои номустақили нутқ буда, дар ибораю ҷумла муносибатҳои гуногуни 

амали ба предмет нигаронидашударо аз ягон ҷиҳат шарҳ медиҳанд. Дар забони англисӣ аз сабаби 

мавҷуд набудани падеж, пешояндҳо на фақат вазифаи муносибати байни исм ва дигар ҳиссаҳои 

нутқро ба ҷо меоранд, балки вазифаи анҷомаҳои падежиро низ иҷро мекунанд. Аз нуқтаи назари 

морфологии худ, пешояндҳо ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд [1]: 

1. Пешояндҳои сода (in, on, at, for, with ва монанди инҳо); 

2. Пешояндҳои сохта (behind, below, across, along ва монанди инҳо); 

3. Пешояндҳои мураккаб (inside, outside, within, without ва монанди инҳо); 

4. Пешояндҳои таркибӣ (Because of, in front of, in accordance with ва монанди инҳо); 

Аз рӯи маъно пешояндҳо ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд:  

1. Пешояндҳои макон ва самт (in, on, below, under, between); 

2. Пешояндҳои замон (After, before, at); 

3. Пешояндҳое, ки муносибати абстрактивиро ифода мекунанд (by, with, becаuse ва 

монанди инҳо).  

Маънои лексикии баъзе пешояндҳо дар ҳақиқат конкретӣ буда: (in, below, after, between, 

beforе, till) баъзе пешояндҳо низ хеле заифанд: (to, by, of) [2, с. 56]. 

Барои ифодаи масоҳат пешоянди to - истифода бурда мешавад, ки самту ҳаракатро нишон 

медиҳад:  

Every night Sissy went to Rachel's lodging and sat with her in her small neat room. Ҳар шаб 

Сиси ба хонаи Рочелд рафта, бо ӯ менишаст. 

Лекин баъзан маънои лексикии пешоянди to суст мегардад. Мислол: 

... all the house belongs to me. Ҳамаи хона ба ман дода шудааст. 

Баъзе пешояндҳо бисёр маънои гуногунро ифода мекунанд. Аз ҷумла, пешоянди «for - 

барои». Мисол: 

1. Never once had Erik sensed the struggle for life (Wison) (purpose). Ҳеҷ гоҳ Эрик барои 

зиндагӣ мубориза бурданро ҳис накарда буд (Мақсад). 

2. Even when their eyes had met and her sister had approached the bed Louisa lay for minutes 

looking at her silence (Dickens) (time). Ҳарчанд чашмони онҳо ба ҳам бархӯрданд, хоҳари ӯ ба 

назди Луиза наздик шуда буд ва якчанд дақиқа бо ӯ хомӯшона менишаст (замон). 
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3. She could scarcely move her head for pain and happiness, her eyes wear strained and sore and 

she was very weak (Cause). Вай тарсида сари худро аз дард ва вазнинӣ ҷунбонд, чашмонаш хеле 

таҳ кашида буданд. Аз дард ӯ хеле лоғар шуда буд (сабаб). 

Дар ин се ҷумла пешоянди for маънои гуногунро ифода кардааст. Дар ҷумлаи якум for life 

- барои ҳаёт ифода ёфтааст. Дар ҷумла дуюм for minutes - якчанд дақиқа пас омада ва дар ҷумлаи 

сеюм маънои for pain - аз дард ифода ёфтааст.  

Баъзе пешояндҳо бо зарф ва пайвандак ҳамагуна (омоним) мебошанд. Масалан, 

пешояндҳои after - баъд аз ва beforе - пеш аз бо зарфҳои after - баъди ва before - қаблан ва 

пайвандакҳои after- пас аз он ки ва before - пеш аз он ки ҳамгуна (омоним) мебошанд. 

Баъзе пешояндҳо (оn, in, by, over, up) ҳамгунҳо (омонимҳо) доранд. 

Пешояндҳо вазифаи вобастагиро дар ҷумла иҷро намекунанд, вале онҳо муносибати байни 

объект ва ҳодисаҳоро ифода намуда, ҳамчун қисми феъли таркибӣ хизмат мерасонанд. 

Пешояндҳо дар ҷумла одатан бе зада меоянд (ҳарчанд ки зарфҳо зада мегиранд). Мисол: 

We have got to live on what we earn (preposition). Мо чизе, ки ба даст меорем, бо он зиндагӣ 

мекунем. 

Пешоянди «in»: 

Пешоянди «in» ба гурӯҳи пешояндҳои содаи забони англисӣ дохил мешавад. Пешоянди 

«in»-ро Абдусалом Мамадназаров чунин тавсиф намудааст [2]: 

1. Дар (дар даруни, дар дохили), дар муддати, дар замони, машғул ба, пас аз, ба, бо, ба 

дохили: 

I. It is dangerous to say in this town (The secret garden). Дар ин шаҳр истодан хатарнок 

мебошад. 

II. Her mother asked the young man in a worried voice. Модари ӯ бо овози ларзон аз ҷавон 

пурсид. 

III. That terrible disease had already killed many people in the town. Ин бемории даҳшатнок 

дар шаҳр аллакай чандин одамонро кушта буд. 

IV. The few servants who had not died run away in the night. Он хизматгорони камшумор, ки 

намурда буданд, шабона фирор намуданд.  

V. Marry was standing in the middle of her room when they opened the door. Вақте ки онҳо 

дарро кушоданд, Мерри дар мобайни ҳуҷрааш меистод. 

VI. In India we do not have conversation with servants. Дар Ҳиндустон мо бо хизматгорон 

суҳбат намекунем. 

Хулоса, ҳаминро бояд зикр намуд, ки пешояндҳо дар забонҳои матраҳшаванда ҳиссаи 

ёридиҳандаи нутқ буда, дар алоҳидагӣ маънои ягонаи худро надоранд. Аз ин хотир, мавзуи 

мазкур яке аз мавзуъҳои доманадор ва мураккабтарин буда, бо вижагиҳои худ аз дигар падидаҳои 

илми забоншиносӣ мавқеи вижаеро доро мебошанд. Масъалаи пешояндҳо дар грамматикаи 

забонҳои муқоисашаванда яке аз мавзуъҳои муҳим ва калидӣ буда, аз дигар ҳиссаҳои 

ёридиҳандаи нутқ, амсоли пайвандакҳо, нидо, ҳиссача ва артикл басо ҳам серистеъмолтарин 

мебошанд. Бинобар ин, ин масъалаҳо ба тариқи як мақолаи кӯчак ба риштаи таҳқиқ кашидани он 

аз манфиат орӣ нахоҳад буд.  
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РОҲҲОИ ИСТИФОДАБАРИИ ПЕШОЯНДҲОИ ИФОДАКУНАНДАИ ҲАРАКАТ ДАР ТАРКИБИ 

ИБОРАҲОИ ФЕЪЛИИ ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 
 

Дар ин мақола сухан перомуни роҳҳои истифодабарии пешояндҳои ифодакунандаи ҳаракат дар 

таркиби ибораҳои феълии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ меравад. Муаллиф дар мақолаи худ мавзуи 

мазкурро бар пояи маводи бадастомада ба риштаи таҳқиқ кашидааст. Пешояндҳои таркибии номии замонӣ 

категорияи зиндаи тараққикунандан забон мебошанд.  
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Пешояндҳо дар таркиби луғавии забон хеле зиёд аст. Пайдоиши аксарияти пешояндҳои таркибии 

номии замонӣ ба давраи забони адабии ҳозираи тоҷик рост меояд. Пешояндҳои номии таркибии нави 

замонӣ, ки муносибатҳои замониро равшантар ва тафовутноктар нишон медиҳанд, аввал бештар дар 

забони ҳуҷҷатҳо, рӯзномаҳо, асарҳои илмӣ ва публитсистӣ пайдо мешаванд. Пешояндҳо дар ин соҳаҳои 

услуби забон истеъмоли васеи худро меёбанд ва доираи маъноҳову ҳудуди муносибатҳое, ки онҳо нишон 

медиҳанд, фарох ва амиқ мегардад. 

Бояд гуфт, ки мавзуи мазкур яке аз мавзуъҳои серҷузътарин ва мураккабтарин буда, бо хусусиятҳои 

худ аз дигар падидаҳои илми забоншиносӣ тафовут дорад. Масълаи пешояндҳо дар грамматикаи забонҳои 

муқоисашаванда яке аз мавзуъҳои муҳим ва калидӣ буда, аз дигар ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ, амсоли 

пайвандакҳо, нидо, ҳиссача ва артикл басо ҳам серистеъмолтарин мебошанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: пешоянд, феъл, зарф, ибора, забон, калима, ҷумла, ибораҳои феълӣ, ибораҳои 

пешояндӣ, грамматика, ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ, пайвандакҳо, муносибат, забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, 

муқоиса.  

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Ашурмадов Қиматалӣ Машарифович, ассистенти 

умумифакултавии кафедраи забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. 

Айнӣ. Тел.: (+992) 918-25-98-8; e-mail: qimat90@mail.ru. 
 

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ В СТРУКТУРЕ СЛОВЕСНЫХ 

ФРАЗ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
 

В данной статье дана информация об использовании предлогов движения в составе словесных фраз 

таджикского и английского языков. В своей статье автор исследует эту тему на основе полученного 

материала. Номинальные предлоги времени – это живая категория языкового развития. 

В структуре языка много предлогов. Происхождение большинства именных предлогов того 

времени восходит к периоду современного таджикского литературного языка. 

Именные предлоги нового сложного времени, делающие современные отношения более ясными и 

различимыми, впервые чаще появляются в языке документов, газет, научных статей и публицистических 

работ. Предлоги в этих сферах языкового стиля находят широкое применение, а диапазон значений и 

границ отношений, которые они представляют, расширяется и углубляется. 

Следует отметить, что эта тема является одной из самых сложных и сложных и по своим 

особенностям занимает особое место среди других научных явлений лингвистики. Проблема предлогов в 

грамматике сопоставимых языков является одной из самых важных и ключевых тем, а также наиболее 

широко используемыми вспомогательными частями речи, такими как союзы, восклицания, причастия и 

артикли. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предлог, глагол, наречие, фраза, язык, слово, предложение, глагольные 

фразы, префиксы, грамматика, вспомогательные части речи, союзы, отношение, таджикский и английский 

языки, сравнение. 
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METHODS OF USING MOTION PROPOSALS IN THE STRUCTURE OF WORDED PHRASES OF 

THE TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 
 

In this article has given information regarding using prepositions of movement in the strusture of verbal 

phrases of the Tajik and English languages. In his article, the author explores this topic on the basis of the obtained 

material. Nominal prepostions of time are a living category of language development. 

There are many prepositions in the structure of the language. The origin of most of the nominal prepositions 

of the time dates back to the period of modern Tajik literary language. The nominal prepositions of the new 

compound tense, which make contemporary relations clearer and more distinctive, first appear more frequently in 

the language of documents, newspapers, scintific articles and journalistic works. Prepositions in these spheres of 

language style find widespread use, and the range of meanings and boundaries of the relationships they represent 

expands and deepens. 

It should be noted that this topic is one of the most complex and complex, and with its features has a special 

place among other scientific phenomena of linguistics. The issue of preposions in the grammar of comparable 

languages is one of the most important and key topics, and is the most widely used of the auxiliary parts of speech, 

such as conjunctions, exclamations, participles, and articles. 

KEY WORDS: preposition, verb, adverb, phrase, language, word, sentence, verb phrases, prefixes, 

grammar, auxiliary parts of speech, conjunctions, attitude, Tajik and English, comparison. 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ                                                 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
 

УДК 371.015 
 

БАЪЗЕ ПАҲЛУҲОИ ТАҲҚИҚИ МУАММОИ РОБИТАИ ЭҶОДКОРӢ ВА СОҲАИ 

ЭМОТСИОНАЛӢ ДАР СОХТОРИ  ПСИХОЛОГИИ ШАХС 
 

Бобоева С.Б. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Мубраммияти омӯзиши қобилиятҳои эҷодкорӣ бо равандҳои муосири иқтисодӣ-иҷтимоӣ 
ва бо он нақши бемисле, ки одам бо қобилияти офаридани ғояҳои наву аҳамиятнок дар ин 
равандҳо мебозад, алоқаманд аст. Ин омил ба ҳамаи ҷанбаҳои ҳаёту фаъолияти ӯ, ба ҳалли 
муаммоҳои гуногунсоҳа ва гуногунмазмуни имрӯза – аз проблемаҳои оддитарини рӯзмарра то 
муаммоҳои бузургу мураккаб дар сатҳи муассисаву корхонаҳои хурду калон, аз қазияи 
муносибатҳои байнишахсӣ то идора намудани муоширати коллектив дахл дорад. Сухан дар 
бораи касбҳои бевосита бо эҷодиёт тавъам намеравад. Дар асри XXI аксарияти ихтисосҳо 
сифатҳои эҷодкориро соҳиб мегарданд, зеро ин талаботи ҷамъияти ояндаи иҷтимоӣ-фарҳангии 
дараҷаи баланди салоҳиятнокӣ ва самаранокӣ маҳсуб меёбад, яъне мавҷудияти сарчашмаи 
эҷодиёт дар ҳар як шахсият, ҳар як мутахассис проблемаи ниҳоят актуалӣ аст. 

Омӯзиши қобилиятҳои махсуси шахс, ки бо мафҳуми эҷодкорӣ маъмул гаштааст, дар 
психологияи муосир, дар ҷараёни омӯзиши хусусиятҳои равандҳои зеҳнӣ ва эҷодиёт, ҳамчун 
равияи алоҳида ба миён омадааст. Мувофиқи ин равия эҷодкорӣ аз қобилияти ба шакли гуногун 
истифода бурдани ахбори мавҷуда ва бо тарзи ғайриоддӣ, ғайримаъмул, бо суръати тез ҳал 
кардани он вобастагӣ дорад. Эҷодкорӣ ҳамчун қобилияти шахс, ки дар бунёд намудани 
мафҳумҳои инноватсионӣ ва ташаккули маҳорати нави бо дастовардҳои эҷодӣ алоқаманд 
инъикос мегардад, тадқиқ карда мешуд. 

Пеш аз ҳама, ба мундариҷаи лингвистикии мафҳуми «креативнокӣ» рӯ меоварем. 
Мафҳуми «креативнокӣ» ё «эҷодкорӣ»  ба истифодаи фаъол дар илми психология ба қарибӣ 
ворид гардидааст. Агар ба тарҷумаи русии он муроҷиат намоем дар, луғати «Психология», зери 
таҳрири А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский (чопи с.1990) онро пайдо намекунем. Эҳтимол сабаб 
дар он бошад, ки мундариҷаи мураккаби ин мафҳум дар ҳудуди истилоҳҳои анъанавии илмӣ ва 
ақидаҳои назариявии мавҷуда муайян карда нашуда буд.  

Дар «Луғати мухтасари истилоҳоти психология ва тавсифи баъзе мафҳумҳо»-и Р. 
Атохонов мафҳуми креативность – креативнокӣ тарҷума шуда, чунин маънидод карда шудааст 
– қобилияти умумӣ ба эҷодкорӣ, ки шахсро ба таври том тавсиф медиҳад; дар соҳаҳои гуногуни 
фаъолият зоҳир мешавад ва ҳамчун омили нисбатан новобастаи лаёқат муоина карда мешавад. 
Ба креативнокӣ аз муносибати интиқодӣ ба чизи нав аз мавқеи таҷрибаи мавҷудбуда не, балки аз 
назари ба фикру таклифҳои нав ҳассос мондан баҳо дода мешавад [1, с. 64].  

Ҳоло таҳқиқи ҷанбаҳои гуногуни қобилияти эҷодкорӣ (креативӣ), моҳияти он, шаклҳои 
зоҳиршавии он дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт ва фаъолияти одам, робитаи он бо равандҳои 
маърифатӣ, эмотсионалӣ ва хусусиятҳои психологии шахс, яке аз масъалаҳои мубрами 
психологияи муосир маҳсуб меёбад. 

Дар таҳқиқоти мо эҷодкорӣ дар робита бо соҳаи эмотсионалии шахс, ки дар якҷоягӣ неруи 
зеҳнӣ - шахсии фардро ташкил медиҳанд, баррасӣ мегардад. 

Таҳқиқоти аввалини эҷодкорӣ нишон доданд, ки алоқамандии эмотсияҳо бо ин қобилият 
хеле гуногун буда метавонад. Дар пажӯҳишҳое, ки эҷодкориро ҳамчун қобилияти офарандагӣ 
тавсиф медиҳанд, оварда мешавад, ки қувваи ҳаракатдиҳандаи эҷодиёт, хоҳиши дар шакли бадеӣ 
татбиқ намудани ҳиссиёти шахсии аз сар гузаронида мебошад (муҳаббат, хушбахтӣ, ғам, андӯҳ, 
кина, адоват [8, с. 196]. 

Ба ақидаи мо ҳолатҳои эмотсионалӣ бештар бо ҳолатҳои психикие, ки шахс бевосита, дар 
муддати муайян аз сар мегузаронад, робита доранд. Ин ҳолатҳо ба ҳамаи падидаҳои психикии 
одам, намудҳои фаъолияти одам, махсусан, ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодии ӯ нақши худро 
мегузоранд. Хусусиятҳои соҳаи эмотсионалӣ ҳамзамон хислатҳои инфиродӣ-психологии шахсро 
низ муайян мекунанд. Ҳиссиёт ва эмотсияҳо дар ҳаёту фаъолияти одам аҳамияти хеле калон 
доранд. Ҳар гуна ҳиссиёт бевосита ё бавосита бо ягон таъсироти беруна муайян карда мешавад. 
Чи тавре, ки равоншинос К.К. Платонов қайд мекунад: «... эмотсияҳо ашё ва ҳодисоти олами 
воқеиро не, балки муносибатҳои объективиро инъикос менамоянд» [5, с. 165]. 

Эмотсияҳо ҳанӯз шакли маърифат набуда, дар шуур на образҳои ашё ё ҳодисот, балки 
таассуроти одию бевоситае ба шумор мераванд ва бо қонеъ гардидан ё нагардидани ин ё он 
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талаботи инсон робита доранд ва зимни он дар шаклу намудҳои гуногун зоҳир мешаванд. Одам 
дар ҷараёни ҳаёту фаъолияташ ба ҳолатҳои гуногуни эмотсионалӣ гирифтор мешавад ва ин ба 
зуҳуроти амалу рафтори ӯ тобишҳои махсусе мебахшад. Эмотсияҳои одам ҳамеша табиати 
ҷамъиятиро соҳибанд, яъне маҳсули таъсироти таърихӣ-ҷамъиятӣ мебошанд ва фақат дар сурати 
мавҷуд будани дараҷаи муайяни ақл пайдо шуда, муносибати ашё ва ҳодисотро бо талаботи олӣ 
ва ҳадафу мақсадҳои инсон инъикос мекунанд. Ҳисси муҳаббату рафоқат, шарму ҳаё, номусу 
виҷдон, ҳисси меҳнатдӯстию ватандӯстӣ, ҳиссиёти ахлоқию эстетикӣ ва бисёр дигар ҳолатҳои 
мураккаби эмотсионалӣ аз ҷиҳати таърихӣ ва иҷтимоӣ мураттаб ва мукаммал гардида, 
муносибатҳои муайяни байни одамонро ифода менамоянд. Ҳолатҳои эмотсионалӣ мусбат, 
манфӣ ва бетараф (нейтралӣ) буда метавонанд. Дар ин радиф, бояд аз вазифаи танзимкунандаи 
эмотсияҳо ёдовар шавем. Функсияи идоракунандаи ҳиссиёт дар он зоҳир мегардад, ки 
таассуроти устувору мустаҳкам рафтори шахсро ба низоми муайян медароранд, ба он қувват 
мебахшанд ва дар бартараф намудани монеаҳои дучоршавандаи объективию субъективӣ ёрӣ 
мерасонанд. Механизмҳои идоракунандаи ҳиссиёт таассуроти барзиёди ҳаяҷони эмотсионалиро 
аз байн мебаранд. Ғайр аз ин, эмотсияҳо фардро ба ҳолати махсуси психикие оварда метавонанд, 
ки раванди эҷодиётро қувват мебахшад. Масалан, Т. Любарт чунин мешуморид, ки ҳолати 
эмотсионалии мусбат ба маънидоди ғайриоддии таъсирот мусоидат мекунад, зеро дар ин вазъият 
равандҳои боздорӣ муваққатан суст мешаванд. Ҳамин тариқ, таҷрибаи эмотсионалӣ имконият 
медиҳад, ки байни ду мафҳуми маърифатии наздик ва эмотсионалии дур, робитаи ассотсиативӣ 
ба вуҷуд ояд [2]. Билохира эмотсияҳо метавонанд ҳамчун нишондиҳанда (индикатор) барои ҷудо 
намудани ғояҳои умедбахш хизмат кунанд [3]. 

Мо ин андешаҳоро пайгирӣ менамоем ва чунин мешуморем, ки тадқиқи робитаи  эҷодкорӣ 
ва соҳаи эмотсионалӣ бояд, пеш аз ҳама, ба тавсифи алоқамандии равандҳои фикрӣ ва 
эмотсионалӣ такя намояд. Маҳз робитаи ин равандҳо паҳлуҳои гуногуни таъсири 
байниҳамдигарӣ ва алоқамандии зуҳуроти гуногуни онҳоро ба монанди зеҳни эмотсионалӣ, 
тафаккури эмотсионалӣ, эҷодкории эмотсионалӣ муайян мекунад. Дар илми психологияи муосир 
вобастагии тафаккур ва соҳаи эмотсионалӣ бо далелҳои зиёд исбот гаштааст. Муаммои робитаи 
тафаккур ва эмотсия дар назарияҳои Л.С. Виготский, С.Л. Рубинштейн, O.K. Тихомиров, И.А. 
Василев ва дигарон, дар консепсияҳо ва тадқиқоти олимони хориҷӣ Г. Айзенк, Т. Амабиле, Д. 
Векслер, Э. де Боно, Г. Гарднер, Т. Любарт ва дигарон коркард шудааст. 

Барои таҳқиқи робитаи эҷодкорӣ ва ҳолатҳои эмотсионалӣ усулҳои сершумор – 
мушоҳидаҳо, суҳбатҳо, таҳқиқи вазъиятҳои алоҳида, таҷрибаҳо ва квази-таҷрибаҳо истифода 
мешаванд. Дар таҳқиқи алоқамандии эҷодкорӣ ва ҳолатҳои эмотсионалӣ пажӯҳишҳои 
психологии зиёд мавҷуданд. Ин маҷрои омӯзиши илмӣ дар оғози асри XXI хеле фаъол гардида 
олимони сершумор ҷанбаҳои гуногуни робитаи эҷодкорӣ ва ҳолатҳои эмотсионалиро мавриди 
таҳлил қарор додаанд (Т. Амабиле, Э. Айзен, И.Н. Андреева, С. Восбург, Г. Гарднер, Д. 
Кауфманн, Т. Любарт, Д.В. Люсин, Т. Ҷонс ва дигарон). 

Дар илми психология оид ба вобастагии соҳаи эмотсионалӣ ва зеҳни инсон андешаҳои хеле 
зиёд иброз гаштааст. Аз ҷумлаи олимони хориҷие, ки ба таҳқиқи ҷанбаҳои гуногуни ин муаммо 
машғул шудаанд Г.Ю. Айзенк, Р. Бар-Он, Д. Векслер, Д. Гоулман, Р.В. Липер, Т. Любарт, Ҷ. 
Мэйер, Ч. Спирмен, П. Сэловей, Л. Терстоун, Э. Торндайк, Ч. Хант, А. Эллис ва дигаронро 
номбар намудан мумкин аст. 

Соли 1924 Л. Терстоун дар монографияи худ «Табиати зеҳн» («Природа интеллекта») яке 
аз аввалинҳо шуда чунин муқарраротро асоснок намуд – «зеҳн на танҳо механизми коркарди 
ахборот, балки механизми танзимкунандаи фаъолияти психикӣ ва рафторӣ мебошад» [8].  

Дар оғози солҳои 30-юми асри ХХ аз ҷониби Ч. Хант ва Э. Торндайк кӯшиши таҳқиқи 
зеҳни иҷтимоӣ ба воситаи ба таҳқиқшавандагон пешниҳод намудани расмҳои одамон бо тасвири 
эмотсияҳо, ҳаммонандкунӣ ва ифодаи онҳо бо воситаҳои нутқӣ, ба амал оварда шуд [9]. 

Р.В. Липер муайян намудааст, ки эмотсияҳо фаъолиятро нигоҳ медоранд ва равона 
мекунанд. Вай чунин тахмин намудааст, ки «фикри эмотсионалӣ» ба «фикри мантиқӣ» ва умуман 
ба тафаккур ҳиссаи худро мегузорад [10]. 

Соли 1940 Д. Векслер мақолаеро таҳти унвони «Омилҳои ғайризеҳнӣ дар зеҳни умумӣ» 
(«Неинтеллектуальные факторы в общем интеллекте») интишор намудааст, ки дар он таъкид 
менамояд – ҷанбаҳои ғайризеҳнии қобилиятҳои умумӣ ба ҳар як «ченаки пурра» бояд ворид 
карда шаванд. Зери «қисматҳои ғайризеҳнӣ» олим на танҳо коршоямии умумии психика, балки 
унсурҳои аффективӣ-танзимии онро, ки ба туфайлашон одам муддати муайяни тӯлонӣ дар соҳаи 
проблемаи барояш муҳим нигоҳ дошта мешавад, мефаҳмид. Дар мақола ҳамзамон қобилиятҳои  
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«маърифатӣ» ва «аффективӣ» мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Онҳоро Д. Векслер 
қобилиятҳои иҷтимоӣ ва эмотсионалӣ номидааст [9]. 

Дар таҳқиқи муаммои чи тавр баррасӣ намудани таъсири мутақобилаи зеҳн ва эҷодкорӣ 
нуқтаи назари зиёд мавҷуданд: чун қобилияти ягонаи инсонии дараҷаи баланд, ки дар он эҷодиёт 
маҳсули зеҳн аст (Ф. Баррон, Э. де Боно, Ҷ.П. Гилфорд, П. Торренс); ё баракс, чун қобилиятҳои 
мухталиф, ки аз якдигар вобаста нестанд ва мумкин аст, баръакс мутаносиби якдигаранд (А. 
Абел, С. Восбург, Г. Кауфманн, П. Ленгли, Т. Любарт  М. Чиксентмихайи, Т. Ҷонс); ё ба сифати 
омилҳое, ки робитаи муайян доранд (А.Маслоу, К.Роджерс, Р.Стренберг, П.Торренс). 

Нуқтаи назари гуногун ба психологҳо зимни ба як нишондиҳандаи умумӣ омадан монеа 
эҷод мекунанд. Масалан, дар миқдори зиёди «тренингҳои қобилият» аксаран ҳамон як машқҳо 
ҳам барои ташаккули эҷодиёт ва ҳам барои инкишофи қобилиятҳои зеҳнӣ пешниҳод карда 
мешаванд. Мушкилӣ боз дар он аст, ки ин мафҳумҳо хеле доманадоранд. Дар бораи қобилиятҳои 
зеҳнӣ сухан ронда, мо аксаран, ҳатто пешакӣ фикр накарда, қобилияти ҳал намудани масъалаҳои 
мураккаби математикӣ ё мантиқӣ, аз худ намудани маводи илмӣ, дарки миқдори зиёди донишҳои 
соҳаҳои гуногунро дар назар дорем. Лекин, чи хеле ки маълум аст, зеҳн на танҳо ба ҷустуҷӯ ва 
азхудкунии ахбор масъул мебошад. Яке аз вазифаҳои асосии он мутобиқ намудани инсон ба 
ҳақиқати воқеӣ, яъне татбиқи ахбори ҷамъшуда дар амал аст. Маъмулан амалия сарчашмаи 
тафаккур аст. Инсон танҳо бо мақсади амалӣ гардонидан, дар ҳаёт татбиқ намудан, донишҳои 
мухталифро аз худ мекунад, ки ин қонунияти психологӣ аст. Тасдиқи ин фикрро дар китоби 
«Психология: шарҳи нақшавӣ ва тафсири кӯтоҳ» пайдо мекунем: «Тафаккури одам ба таври узвӣ 
бо фаъолияти амалӣ алоқаманд аст. Аз рӯи муҳтавои худ он ба таҷрибаи ҷамъиятии одам такя 
мекунад. Он ҳаргиз мушоҳидаи оддии олами беруна нест, балки чунин шакли инъикоси он аст, 
ки ба масъалаҳои дар раванди иҷрои фаъолиятҳои гуногун пайдошавандаи ба азнавсозии олами 
иҳотакарда равонашуда ҷавобгар мебошад» [6, с. 207]. 

Қобилияти фаҳмидани ҳиссиёти худ ва дигарон, барқарор намудани муносибатҳои 
боваринок бо одамони дигар, хеле муҳим ва барои намояндагони касбу кори гуногун, алалхусус, 
онҳое, ки бо одамон сару кор доранд, ниҳоят арзишнок аст. Ҳамзамон ин қобилият шарти 
ногузири ноил гаштан ба муваффақият дар соҳаҳои мухталифи фаъолият маҳсуб меёбад.  

Ба андешаи мо ҳолатҳои эмотсионалӣ унсури зарурии қобилияти эҷодкорӣ маҳсуб 
меёбанд, зеро ҳангоми ҳалли масъалаҳои наву ғайриоддӣ шахс: 

- дар ҳолати шиддати эмотсионалӣ қарор дорад; 
- бояд эмотсияҳои худро назорат ва идора карда тавонад; 
- аз эмотсияҳои худ ба таври оптималӣ истифода бурда тавонад; 
- ба эмотсияҳои дигарон баҳои дуруст диҳад; 
- эмотсияҳои дигаронро назорат карда тавонад; 
- ҳисси баланди эмпатия дошта бошад.  
Дар вазъияти пешниҳод намудани роҳи ҳалли эҷодии муаммо хусусиятҳои номбурда 

қабули мусбати онро аз ду тараф таъмин менамоянд: ҳам аз ҷониби шахси пешниҳодкунандаи 
ғояи нав ва ҳам аз ҷониби шахсе, ки ғояро дуруст (ба таври мусбат) қабул мекунад. Аз ин 
мебарояд, ки робитаи эҷодкорӣ ва соҳаи эмотсионалии шахс, шарти муҳимми 
муваффақиятнокии вай аст ва барои пешбурди ғояҳои ӯ мусоидат мекунад. 

Иловатан, шахсе, ки аз эмотсияҳои худ ба таври оптималӣ истифода бурда метавонад, 
ҳангоми баён намудани ғояҳои эҷодии худ омилҳои гуногунро ба ҳисоб мегирад, аз ҷумла ҳолати 
эмотсионалии шахси (шахсон)-и дигар, дарки он, баҳои дуруст додан ба ин ҳолат, мутобиқ шудан 
ба ҳолати муайяни эмотсионалӣ, назорат намудани он, идора кардани ҳолати ба вуқуъомада, ки 
дар маҷмуъ унсурҳои зарурии зеҳни эмотсионалиро ташкил медиҳанд. Ин бори дигар нақши 
танзимии соҳаи эмотсионалиро барои муваффақ шудан дар фаъолият исбот мекунад. 

Муаммои робитаи эҷодкорӣ ва соҳаи эмотсионалӣ дар равоншиносии муосир дар марҳалаи 
омӯзиш ва таҳқиқи ҳамаҷониба қарор дорад, зеро ҳар ду мафҳум дар илми психология истилоҳи 
нисбатан нав маҳсуб меёбанд ва ҳоло таърифи муайяну аниқи худро наёфтаанд. Вобаста ба ин, 
муаммои робитаи эҷодкорӣ ва соҳаи эмотсионалӣ низ аз мавзуъҳои кам тадқиқшудаи илмҳои 
психологӣ, педагогӣ, сотсиологӣ маҳсуб меёбад. 

Омӯзиши муаммои таъсири эмотсияҳо ба эҷодкорӣ ҳоло босуръат давом меёбад ва умед 
аст, ки солҳои наздик натиҷаи таҳқиқоти баргузоргардида ба суолҳои бешумори дар ин соҳа 
мавҷудбуда посух хоҳанд дод ва дар ин радиф нуқтаи назар, назарияҳо, ҳамзамон тестҳову 
ченакҳои навин баҳри истифода омода хоҳанд шуд. Дар таҳқиқоти худ мо кӯшиш кардем то 
қадри имкон андешаҳо, консепсияҳо, назарияҳои нисбатан маъмули психологияи муосирро 
атрофи масъалаи таъсири эмотсияҳо ба креативнокӣ баррасӣ намоем. 
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БАЪЗЕ ҶАНБАҲОИ ТАҲҚИҚИ МУАММОИ РОБИТАИ КРЕАТИВНОКӢ ВА СОҲАИ 

ЭМОТСИОНАЛӢ ДАР СОХТОРИ ПСИХОЛОГИИ ШАХС 
 

Шароити муосир аз бошандаи асри навин, касбиятнокии муҳаррик ва қобилияти босуръат иваз 
карда тавонистани ихтисоси худ, ки  бевосита бо фаъолияти фикрии эҷодӣ ва ғайриоддӣ вобаста аст, талаб 
мекунад. Дар ояндаи наздик аксарияти ихтисосҳо сифатҳои креативиро соҳиб мегарданд, зеро ин талаботи 
ҷамъияти муосири иҷтимоӣ-фарҳангии дараҷаи баланди салоҳиятнокӣ ва самаранокӣ маҳсуб меёбад, яъне 
мавҷудияти сарчашмаи эҷодиёт дар ҳар як шахсият. Чунин муаммоҳоро бо такя ба дастовардҳои навтарини 
илмӣ, тафаккури инноватсионӣ ва муносибати ғайриоддиву эҷодӣ ба касби худ, ҳал намудан мумкин аст. 
Креативнокӣ имконияти амсиласозии ҳама гуна фаъолиятро медиҳад, ки дар навбати худ бо ҷаҳонбинии 
инноватсионӣ ва татбиқи ҳартарафаи муамммоҳои навин алоқаманд аст. Вобаста ба ин, дар сохтори шахс 
бояд, дидгоҳи озод, қобилиятҳои  креативӣ, дараҷаи инкишофёфтаи зеҳни эмотсионалӣ ташаккул дода 
шавад. Ҳолатҳои эмотсионалӣ бештар бо ҳолатҳои психикие, ки шахс бевосита, дар муддати муайян аз сар 
мегузаронад робита доранд. Ин ҳолатҳо ба ҳамаи падидаҳои психикии одам, намудҳои фаъолияти одам, 
махсусан, ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодии ӯ нақши худро мегузоранд. Хусусиятҳои соҳаи эмотсионалӣ 
ҳамзамон хислатҳои инфиродӣ-психологии шахсро низ муайян мекунанд. Ҳиссиёт ва эмотсияҳо дар ҳаёту 
фаъолияти одам аҳамияти хеле калон доранд. Одам дар ҷараёни ҳаёту фаъолияташ ба ҳолатҳои гуногуни 
эмотсионалӣ гирифтор мешавад ва ин ба зуҳуроти амалу рафтори ӯ тобишҳои махсусе мебахшад. 
Эмотсияҳои одам ҳамеша табиати ҷамъиятиро соҳибанд, яъне маҳсули таъсироти таърихӣ-ҷамъиятӣ 
мебошанд ва фақат дар сурати мавҷуд будани дараҷаи муайяни ақл пайдо шуда, муносибати ашё ва 
ҳодисотро бо талаботи олӣ ва ҳадафу мақсадҳои инсон инъикос мекунанд. Барои таҳқиқи робитаи 
креативнокӣ ва ҳолатҳои эмотсионалӣ усулҳои сершумор – мушоҳидаҳо, суҳбатҳо, таҳқиқи вазъиятҳои 
алоҳида, таҷрибаҳо ва квази - таҷрибаҳо истифода мешаванд. 
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тафаккури инноватсионӣ, тафаккури самаранок, фаъолияти эҷодӣ, мақсаднокӣ, рафтор, муносибат, 
муошират, қобилият, хусусиятҳои инфиродӣ-психикӣ, омили рафтор, эмпатия, соҳаи эмотсионалӣ, 
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К НЕКОТОРЫМ АСПЕКТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ КРЕАТИВНОСТИ И 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Формирование нового типа мышления, творческого подхода, креативного решения различных 

задач, является злободневной проблемой современности. В обстановке развития качественно иных 

социально - экономических, политических, идеологических отношений, особый смысл обретает 

способность личности быстро переквалифицироваться, которая непосредственно взаимосвязана с 

творческим мышлением творческой активностью и креативностью. В ближайшем будущем большинство 

специальностей приобретают креативные качества, поскольку это является требованием сегодняшнего 

развитого, социально-культурного общества, обладающего высоким уровнем компетентности и 

эффективности, то есть наличие в каждой личности творческих задатков. Под креативностью понимается 
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способность человека, которая зависит от того насколько быстро, необычно он может использовать 

информацию для решения самых различных задач, то есть человек обладающий креативными качествами 

использует полученную информацию по-своему, оригинально, инновационно. В то же время, наличие 

определённых эмоций предполагает специфику протекания когнитивных процессов, то есть эмоции 

непосредственно влияют на качество интеллектуальных решений. Взаимосвязь и взаимозависимость 

интеллекта и эмоций была отражена в понятии «эмоциональный интеллект», которое вошло в научный 

обиход в конце ХХ века. Под этим феноменом понимается способность к анализу своих эмоций и эмоций 

других людей, управление эмоциональными состояниями как в индивидуальном, так и в групповом 

поведении. Вместе с тем это поведение предполагает взаимопонимание и эффективную 

взаимодеятельность между членами общества. Высокий уровень эмоционального интеллекта 

подразумевает наличие конкретных знаний и навыков, которые помогают успешно вести себя в 

определенных ситуациях.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеллект, психические процессы, универсальный разум, мышление, 

познавательная деятельность, эмоциональные реакции, инновационная деятельность, праксические 

чувства, целеполагание, эмоции, стратегия развития, социальный статус, структура личности, 

профессиональная успешность, эмоциональный интеллект, эффективное мышление, компетентность. 
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TO SOME ASPECTS OF RESEARCHING THE INTERCONNECTION OF CREATIVITY AND 

EMOTIONAL SPHERE IN THE PSYCHOLOGICAL STRUCTURE OF THE PERSONALITY 
 

The formation of a new type of thinking, a creative approach, creative solutions to various problems is an 
urgent problem of our time. In the context of the development of qualitatively different socio-economic, political, 

ideological relations, the ability of an individual to quickly retrain, which is directly interconnected with creative 
thinking, creative activity and creativity, acquires special meaning. In the near future, most specialties acquire 
creative qualities, since this is a requirement of today's developed, socio-cultural society, which has a high level 

of competence and efficiency, that is, the presence of creative inclinations in every personality. Creativity is 
understood as a person's ability, which depends on how quickly, unusually he can use information to solve a variety 
of tasks, that is, a person with creative qualities uses the information received in his own way, in an original, 
innovative way. At the same time, the presence of certain emotions presupposes the specificity of the course of 

cognitive processes, that is, emotions directly affect the quality of intellectual decisions. The interconnection and 
interdependence of intelligence and emotions was reflected in the concept of "emotional intelligence", which 
entered scientific use at the end of the twentieth century. This phenomenon is understood as the ability to analyze 

one's own emotions and the emotions of other people, and to manage emotional states in both individual and group 
behavior. At the same time, this behavior presupposes mutual understanding and effective interaction between 
members of society. A high level of emotional intelligence implies the presence of specific knowledge and skills 

that help to successfully behave in certain situations 
KEY WORDS: intelligence, mental processes, universal mind, thinking, cognitive activity, emotional 

reactions, innovation, praxical feelings, goal-setting, emotions, development strategy, social status, personality 
structure, professional success, emotional intelligence, effective thinking, competence. 
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САҲМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ВАҲДАТИ ТОҶИКОНИ ҶАҲОН 
 

Мирзоев А. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 

Азизов С.Н. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ваҳдат меъмори истиқлолияти тоҷикон ва ҷавҳари бебаҳои башарияти тамоми ҷаҳон аст. 

Иқдоми мо ба ҷабҳае равона карда шудааст, ки бидонем ваҳдат чист, чӣ гуна ва ба кадом неруи 

зеҳнӣвобаста буда, чи маънию аҳамиятеро дорост. 

Истиқлолият бе заҳмату машаққат ба даст наомадааст ва бидуни ваҳдат пояи устувор дошта 

наметавонад. Ваҳдат неъмати муҳимми зиндагӣ на танҳо барои тоҷикон, балки барои тамоми 

халқҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Дар китоби «Фарҳанги забони тоҷикӣ» калимаи «ваҳдат» 

ҳамчун иттиҳод омадааст. Абдулқосими Фирдавсӣ дар «Шоҳнома»-и хеш ваҳдатро ба маънои 

«иттиҳод» истифода кардааст. Ба ҳамин монанд, Шайх Саъдии Шерозӣ вожаи иттифоқро ба 

маънои «Ваҳдат» истифода кардааст: 

Мӯрчагон гар бикунанд иттифоқ, 

Шери жаёнро бидаронанд пӯст. 
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Аз рӯйи этимология ва маънои мантиқӣ, асоси решаи калимаи «ваҳдат»-ро «аҳад» ё 

«воҳид» ҳисобидан мумкин аст. Дар миёни халқ ақидаест, ки як калима 366 паҳлу дорад. Эҳтимол 

калимаи ваҳдат аз 366 маънии зиёдтарро дорост, зеро ваҳдат дар ҳастию инкишофи шахсияту 

ҷамъият ҳамчун калимаи калидӣ ба ҳисоб меравад. Ба ин маънӣ, мо мафҳуми калимаи ваҳдатро 

танҳо дар муносибатҳои инсонӣ мавриди таҳқиқ қарор додаем.  

Бузургӣ ва зарурати ваҳдатро ҳанӯз Абдулқосим Фирдавсӣ дар «Шоҳнома», Мавлоно 
Нуриддин Абдурраҳмони Ҷомӣ дар «Баҳористон», Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ дар 
«Гулистон», файласуфи олмонӣ Иммануил Кант дар «Фалсафа» баён намудаанд. Ваҳдат воситаи 
таъмин намудани якдилӣ, пайвастагии одамон ва сулҳу салоҳи байни тамоми гурӯҳҳои ҷамъият 
мебошад. 

Меъмор ва поягузори неъмати пурарзиштарин - ваҳдати тоҷикон Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷаҳониён муаррифӣ шудааст. 
Аз сентябри соли 1993 то 27-уми июни соли 1997 барои офариниши ин неъмат садри муаззами 
миллат Эмомалӣ Раҳмон заҳмати зиёде кашида, онро амри воқеӣ, ҷавҳари фалсафаи сулҳоварӣ 
ва иттиҳоди ҳамбастагии тамоми мардуми ҷаҳон, хосса Тоҷикистон, ҳисобидааст. 

Вазифаи асосии ваҳдат дар ибтидои фаъолият ба ҳам овардани андешаҳои мухталифи ду 
гурӯҳ қарор дода шуда буд: 

Гурӯҳи 1. Ҳукумати қонунӣ бо сарварии Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар ҳайати Маҳмадсаид Убайдуллоев, Шукурҷон Зуҳуров, Талбак Назаров, Рашид Олимов, 
Султон Мирзошоев, Салим Саидов, Қозидавлат Қоимдодов ва дигарон, ки бо амалҳои 
ваҳдатофарини хеш чандин миллион одамро аз зулмат озод намуда, барои чандин миллиард 
одамон дарси ибрат шуданд. 

Гурӯҳи 2. Мухолифин дар ҳайати Саид Абдуллоҳи Нурӣ сарвар, Акбар Тӯраҷонзода, 
Муҳиддин Кабирӣ, Усмон Давлатов ва дигарон. 

Бо иштироки аъзои Ҳукумат ва намояндагони Созмони Милали Муттаҳид Бутрос Ғолӣ ва 
Генрих Мери 5 сол дар 12 мамлакати ҷаҳон – Федератсияи Россия, Эрону Покистон, 
Афғонистону Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон ва дигар мамолики ҷаҳон 18 
маротиба гуфтушунидҳо доир гашта, дар ниҳояти кор 27-июни соли 1997 тарафҳо ба мувофиқа 
расида, ба «Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ» имзо гузоштанд. Ин амали 
онҳо шуълаи тобоне буд, ки дар болои сари халқи Тоҷикистон чун офтоби бахт нурпошӣ намуд. 

Дар урфият гуфтаанд: «Ба кундакафон як танга, ба ин ҷо бизан сад танга». Ин мақоли халқӣ 
далели он аст, ки бо хиради комил ва ақли расояшон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асоси роҳи дурусти интихобкардаашон 
кореро ба анҷом расонидаанд, ки таърихи башарият ёд надорад, яъне хизматеро ба ҷо овардаанд, 
ки аз арзиши амалҳои тамоми халқи Тоҷикистон аҳамияти зиёдтарро доро мебошад. 

Таҷрибаи сулҳофарӣ ва ба ваҳдат овардани тоҷиконро мардумони тамоми кишварҳои 
ҷаҳон аҳсант гуфта, мавриди омӯзишу истифодаи худ қарор додаанд. Маҳз барои чунин амалҳо 
ва неруи ақлонияшон тамоми мамолики мусулмонӣ Пешвои миллати тоҷикони ҷаҳон, 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар Полша соли 2012 
сиёсатмадори қитъаи Авроосиё ҳисобидаанд. 

Иттифоқу якдилӣ дар ҳаёти инсоният нақши калидӣ мебозад, зеро танҳо дар муҳити сулҳу 
осоиштагӣ ва ваҳдату иттиҳод инсоният ба ҳадафҳои хеш метавонад бирасад. Гузаштагони мо 
чун Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ба масъалаи ваҳдату якдилӣ таваҷҷуҳ зоҳир намуда, изҳор 
дошта буданд, ки маҳз дар мавриди сарҷамъию иттиҳод ва ваҳдату якдилӣ навоварӣ ва эҷод 
имкон доранд. 

Сарҷамъию иттиҳод ва ваҳдату ягонагӣ дар ҳама давру замон ҳамчун неъмати лозимию 
зарурӣ буда, ҳифзи он барои наслҳои оянда вазифаи муқаддаси ҳар як шахси баномуси имрӯза 
мебошад. Ваҳдатро халқи ҷабрдидаю дар ғарибӣ хорузоргашта ҳар рӯзу ҳар лаҳза аз садри 
муаззами хеш, шахси маҳбубтаринашон Эмомалӣ Раҳмон интизор буданд. 

Рӯзи 27 июни соли 1997 баъди ба гӯши мардум расидани хабари деринтизор, имзои 
шартномаи оштии миллӣ шумораи зиёди одамон дар фурудгоҳ Президенти маҳбуби худ Эмомалӣ 
Раҳмонро дида, худро шахси дубора тавлидшуда ҳисобиданд. Баробари фуруд омадани 
ҳавопаймо, бо чеҳраи кушод ва лабони аз табассум саршору дили аз шодӣ бахурӯшомада 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон – Пешвои миллати тоҷикон худро дар оғӯши мардум эҳсос намуд. 

Дар байни издиҳоми ҳамватанон шоири зиндаёди тоҷик Лоиқ Шералӣ низ дар сафи пеши 
одамон ҳозир буд. Нури зиёбахши сулҳ дар дилу дидаи ӯ ва мардум таҷаллӣ мезад. Лоиқ Шералӣ 
Эмомалӣ Раҳмонро чун Пешвои миллат не, балки чун бародари тамоми умр интизорбуда гарм ба 
оғӯш гирифт ва ин байтро бисуруд: 
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Раҳми Парвардигори мо омад, 

Нури Ҳақ бар диёри мо омад. 

Ҷанги шармандавори мо бигузашт,  

Сулҳи деринтизори мо омад 1, с. 3. 
Набояд фаромӯш кард, ки неъмати гаронарзиши ваҳдат дар асоси хиради комил, 

таҳаммулпазирию ҷаҳонбинии васеи фарҳангию сиёсӣ ва бо заҳматҳои зиёди Пешвои миллати 

тоҷикон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон насиби мардуми тоҷик ва ҷаҳониён гардидааст. 

Сарвари тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давоми соли 1997 ҳангоми саъю талош 

варзидан барои дарёфти ин неъмати пурарзиши тамоми башарият - ваҳдат, пандҳои бузургони 

гузаштаи хеш, чун Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ва муаллими ахлоқ Шайх Муслиҳиддин Саъдии 

Шерозиро сабақҳои зарурӣ ва роҳнамои худ қарор додааст. Гӯё таъкиди Мавлоно Абдурраҳмони 

Ҷомӣ, ки дар китоби худ «Баҳористон» барои писараш Зиёвуддин бахшида буд, панҷ аср пеш ба 

Пешвои азизи мо бахшида шуда буд: 

Шамъ шав, шамъ, ки худро сӯзӣ, 

То ба он базми касон афрӯзӣ. 

Абр шав, то ки чу борон резӣ, 

Бар гулу хас ҳама яксон резӣ 1, с. 3. 
Дар асоси таъкидҳои Мавлоно Нуриддин Абдурраҳмони Ҷомӣ Пешвои миллати тоҷикон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон неъмати муҳимми зиндагӣ - ваҳдат офаридааст. Ин нуктаро шоири 

замони имрӯза чунин ба қалам додааст: 

Сиёсат, ки бар дасти марди худост, 

Ҳар он кас надонад, ниҳодаш хатост 3, с. 4. 
Ваҳдати бадастомадаро ҳифз ва қадрдонӣ намуда, барои доимӣ ва устувор будани он дар 

асоси таъкидҳои Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ, ки дар китоби хеш «Гулистон» ба қалам 

додааст, амал намуда, дар ин ҷода мо – ҳамватанон бояд бо сарвару Асосгузори ваҳдати миллии 

хеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша ҳамроҳ бошем. 

Мо кулли устодону шогирдон бо таъкидҳои шоир, ки ба мо тоҷикон, ҳамчун 

равшанкунандаи роҳи зиндагӣ хизмат мекунанд, ҳамовоз ва саҳмгузор буда, решаҳои ваҳдатро 

дар тамоми қишрҳои ҷомеа бо ғизоҳои маънавию иқтисодӣ таъмин намуданро қарзи 

авалиндараҷаи хеш медонем. 
Ба андешаҳои ваҳдатофаринона ва ҷуръати тоҷиконаю иродаи махсуси хеш Эмомалӣ 

Раҳмон ҳамчун шахси сулҳхоҳ маҳбуби кулли мардумони мамолики ҷаҳони ислом ва 
дӯстдоштатарин шахс гардидааст. Эмомалӣ Раҳмон – Асосгузори сулҳу ваҳдати тоҷикон дар 
ҷаласаҳои созмонҳои байналмилалии ҷаҳон чандин пешниҳодҳо намудаанд, ки барои беҳбудии 
мамолики ҷаҳон нақши калидӣ бозидаанд. 

1. Ҳамкории мамолики ҳамсояҳои дуру наздик доир ба тавлиди энергияи обии аз ҷиҳати 
экологӣ тоза. 

2. Истифодаи об бо мақсади дуруст нигоҳ доштани захираҳои оби тоза ва пешгирӣ 
намудани оқибатҳои номатлуби он. 

3. Пешгирӣ намудани мардумони ҷаҳон аз истифодаи нодурусти манбаъҳои обӣ, 
фаҳмонидани оқибатҳои бади норасоии оби нӯшиданӣ. 

4. Солҳои 2018-2028-ро эълон намудани даҳсолаи амал «Об барои рушди устувор». 
Бо мақсади ҷаҳонӣ гардонидани ваҳдат Президенти маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон соли 2009 дар таҷлили 1310-солагии Пешвои мазҳаби ҳанафияи дини ислом – Абӯҳанифа 
ибни Собит намояндагони зиёда аз 100 мамолики ҷаҳони исломро дар ҳайати зиёда аз 500 нафар 
даъват намуда, конфренсияи байналмилалӣ гузаронид. Дар ин конференсия исломшиносон дар 
баробари мавриди таҳлил ва арзёбӣ қарор додани андешаҳои Абӯҳанифа ибни Собит ба 
Президенти маҳбуби тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дар сатҳи баланд созмон додани 
чунин конфронс аҳсану офарин хонданд. Яке аз намояндагони Арабистони Саудӣ дар фароварди 
суханаш ба аҳли конфронс муроҷиат карда, чунин иброз намуданд: «Аз Араб то Аҷам ташкили 
корро аз Эмомалӣ Раҳмон биомӯзанд». 

Яке аз олимони Покистон иброз доштанд, ки дар ватанашон бо номи Амири Кабир - Мир 
Сайид Алии Ҳамадонӣ донишгоҳ мавҷуд буда, ҷавонон дар он таҳсил мекунанд, вале Шумо аз 
мо бештар ба ин намояндаи ҷаҳони ислом эҳтиром ва қадрдонӣ карда истодаед, аҳсант ба шумо! 
Аз тарафи Сарвари тоҷикони ҷаҳон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир намудани чунин 
конфронсҳо боиси муттаҳидии мардумони мамолики дунё ва қиммати ҷаҳонӣ пайдо намудани 
ваҳдат гардидааст. 
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1. Бидуни ваҳдат амалӣ гаштани сиёсати дарҳои кушод ғайриимкон аст. 

2. Бе ваҳдат рушди саёҳат ва меҳмондорӣ амалӣ намегардад. 

3. Бе ваҳдат савдо, сармоягузорӣ ва дигар робитаҳои хориҷӣ пеш намераванд. 

Аз омилҳои ғамхоронаю ваҳдатофарини Пешвои муаззами тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ҳайати устодону донишҷӯёни таълимгоҳҳои кишвари азизамон рӯҳу илҳоми тоза 

гирифта, уҳдадор шуданд, ки дар солҳои минбаъда рисолаҳои номзадию доктории хешро 

бахшида ба масъалаҳои ваҳдат дифоъ намуда, дигаронро барои рафъи камбудию нуқсонҳо ва ҳар 

гуна хавфу хатари ҷаҳонӣ ҳидоят намоянд. 

Хуллас, ваҳдат давлату миллатро аз вартаи нобуди раҳоӣ бахшид. Дар фароварди андешаҳо 

бояд иброз дошт, ки ҷавонони таълимгоҳҳои ватани азизамон масъалаи ваҳдати миллиро 

барномаи зиндагии хеш қарор доданианд. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ КАСБИНТИХОБКУНИИ ХОНАНДАГОН ДАР 

МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Набиев А.Т., Сатторов А.Э. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Чи тавре маълум  аст, дар ҷумҳурӣ солҳои охир қабули довталабон ба муассисаҳои 
таҳсилоти олию миёнаи касбӣ ба таври тестӣ ба роҳ монда шудааст ва ин шаффофию 
адолатнокии қабулро таъмин менамояд. Дар ин самт ихтисосҳо ба кластерҳо ҷудо шуда, ба 
хатмкунандагон  интихоби касби оянда пешниҳод мегардад.  

Яке аз вазифаҳои асосии таълими муосир, ин омода намудани ҷавонон ба касбинтихобкунӣ 
ва татбиқи ҳадафмандонаи онҳо мавриди ҳаёти оянда мебошад [1, с. 189].  Дар шароити имрӯза,  
омилҳои интихоби касбро баъд аз анҷоми таҳсили хатмкунандаҳо дар донишгоҳҳо ва коллеҷҳо 
баҳогузорӣ мекунанд. Вале дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, сарфи назар аз мансубият 
ва ҳидоятҳои касбӣ аз ҷониби омӯзгорон ба хатмкунандагон вогузоршуда, арзёбӣ карда 
намешавад. 

Омӯзгор, дар баробари муҳити оилаву тавсияи волидайн, дар касбинтихобкунии хонанда 
нақши муҳим мебозад. Маҳз омӯзгор метавонад майлу хоҳиш, қобилият ва шавқу рағбати 
хонандагонро ба эътибор гирифта, дар қалби ӯ нисбат ба касби дӯстдоштааш меҳру муҳаббатро 
бедор кунад. Бо ин мақсад бояд дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ гӯшаҳои 
интихоби касб бо унвони «Ҳамаи касбҳо муҳиманд», «Касби ман – ифтихори ман», «Кӣ шудан 
мехоҳӣ?» ва ғайраҳо ташкил карда шуда, бо кормандони соҳаҳои гуногун мунтазам вохӯриву 
суҳбат гузаронида шавад. 

 Таҳлилҳо нишон додаанд, ки фаъолияти интихоби касб дар муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи умумӣ, имрӯзҳо як қатор камбудиҳои назаррас доранд [3, с. 107-102; 2, с. 70-75]. 

Ин камбудиҳо дар набудани усулҳои муосири водоркунӣ ба касбинтихобкунӣ бо 
дарназардошти хусусиятҳои рӯҳӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ, надоштани маълумот оид ба бозори 
меҳнат, таъсири волидон ба интихоби ояндаи фарзанд, нокофӣ будани воситаҳои иттилоотӣ ва 
дигар омилҳо вобаста мебошанд. 

Баҳри амалӣ намудани ин масъалаҳо, барои мактабҳо ҳамкориҳо, робитаҳои дуҷонибаи 
шабакавӣ бо дигар муассисаҳои таълимӣ, ташкилотҳои меҳнатӣ ва имконияти ҷуброн намудани 
ҷойҳои холии корӣ, нақши муҳим мебозад. 

Ҳадафҳои кори касбинтихобкунӣ аз инҳо иборат аст: 
- ҷустуҷӯ ва интихоби касбҳои беҳтарин, зери шиори «метавонам-мехоҳам-лозим аст»; 
- мусоидат ба тавозуни байни касбҳо, манфиатҳо, имкониятҳои шахс ба ниёзҳои ҷомеа ва 

талаботи бозори меҳнат; 
- пешгӯии муваффақиятҳои касбии шахс, дар ҳама гуна фаъолияти меҳнатӣ. 
Ҳадафҳои худмуайянкунии касбӣ бандҳои зеринро дар бар мегирад: 
- қобилияти худомӯзӣ ва худинкишофдиҳӣ; 
- ахлоқӣ; 
- мустақилона фикр ва амал намудан; 
- кор бо коллектив, 
- ба худшиносӣ ва худфаъолиятии муфид мутобиқ шудан. 
Вазифаҳои кори касбинтихобкунӣ чунинанд: 
- омӯзиши хусусиятҳои фардии ҳар як хонанда; 
- тавзеҳи ғояҳо оид ба олами касбҳо ва омӯзиши муфассали касбҳои дӯстдошта; 
- ташаккули қобилияти оқилона интихоб намудани касб ва масъулияти он. 
Омилҳои мушкилоти касбинтихобкунии беруна: 
- надоштани маъуломот оид ба касбҳо (маҳорати корӣ, нишондодҳои тиббӣ, қабул 

нагардидани шарту шароити кор, талабот дар бозори меҳнат); 
- таъсири омилҳои гуногунҷабҳаи оила, муассисаи таълимӣ дар масъалаҳои 

касбинтихобкунӣ; 
- набудани маълумоти муфассал оид ба сифати касбҳои интихобгардида; 
- имкониятҳои маҳдуди худфаъолиятӣ. 
Омилҳои мушкилоти касбинтихобкунии дохилӣ: 
- дурандешона фикр накардан; 
- худпарастии ҷонибияти шахс; 
- дӯст надоштани меҳнат;  
- набудани малакаҳои худфаъолиятӣ ва қарорқабулкунӣ. 
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Марҳалаҳои худмуайянкунии касбӣ: 
- синфҳои 1-4 (марҳалаи пропедевтикӣ): ташаккули муносибат ба кор ва малакаҳои 

ибтидоии корӣ; 
- синфҳои 5-7 (марҳалаи тахминӣ): ташаккули муносибат ба кор, шавқ, иштирок дар 

намудҳои гуногуни фаъолиятҳои муфид; 
- синфҳои 8-9 (марҳалаи ҷустуҷӯ ва санҷиш): ташаккули самти касбӣ, огоҳӣ аз манфиатҳо 

ва ниятҳои интихоби касб. 
- синфҳои 10-11 (ташаккули худогоҳии касбӣ): тавзеҳи касбҳо ва нақшаҳои ояндаи 

касбинтихобкунӣ. 
Барои самаранок пеш бурдани корҳои касбинтихобкунӣ омӯзгор бояд чунин салоҳиятҳоро 

дошта бошад: 
- мафҳумҳои ба касбинтихобкунӣ алоқамандро шарҳ дода тавонад: мафҳуми 

касбинтихобкунӣ; аҳамияти меҳнати муфиди ҷамъиятӣ ва истеҳсолии хонандагон дар тайёрии 
хонандагон ба интихоби бошууронаи касб; тамоюли асосӣ дар инкишофи хоҷагии халқ;  
хусусиятҳо ва талабот ба мутахассисон; намудҳои асосии муассисаҳои саноат, кишоварзӣ, 
нақлиёт, алоқа ва хизматрасонӣ, намуди  муассисаҳои таълимӣ барои тайёрии касбии 
муассисаҳои соҳаҳои номбурда; 

- касбҳоро тасниф карда тавонад: методҳои омӯзиши шахсият ва муайянкунии 
касбшоямии хонандагон, самтҳои асосии кори касбинтихобкунӣ дар таълими фанҳои 
омӯхташаванда, маҷмуи касбҳо ва ихтисосҳо, ки бо меҳнати техникӣ, кишоварзӣ ва 
хизматрасонӣ алоқаманд мебошанд; 

- корҳои касбинтихобкунии хонандагон дар таълими фанҳои тадрисшаванда ташкил карда 
шавад: дуруст ташкил намудан ва гузаронидани суҳбат оид ба касбҳо, вохӯриҳо, саёҳатҳо, ки бо 
кори касбинтихобкунӣ алоқаманд мебошанд, тартиб додан ва гузаронидани анкетаҳо, тестҳо, 
саволномаҳо, харитаи шавқу ҳавас ва ғайра, барои омӯзиши хусусиятҳои синнусолии хонандагон 
бо мақсади касбинтихобкунӣ, тартиб додани варақаҳои касбҳои техникӣ, барқарор намудани 
робитаи байни фанҳои умумитаълимӣ бо технология бо мақсади касбинтихобкунӣ. 

Амалигардонии корҳои касбинтихобкунӣ дар ҳамаи машғулиятҳои таълимӣ бояд ҷиддӣ ба 
роҳ монда шавад [4, с. 119]. 

Дар наврасӣ омодагӣ ба интихоби касб ташаккул меёбад. Ҳарчи зудтар таваҷҷуҳ ва 
интихоби касб рост ояд, ҳамон қадар имкониятҳо барои ташаккул додани шавқи устуворӣ ва 
шуурнокии хонандагон ба фаъолияти касби интихобкарда бештар мегардад.  

Ҳангоми иҷрои вазифаҳои касбинтихобкунӣ ва кор бо хонандагони синфҳои хатмкунанда, 
майли касбии хонандагон, ҷалби ҳар яки онҳо ба шаклҳои гуногуни корҳои беруназсинфӣ барои 
рушди шавқмандӣ, таъмини иштироки фаъоли хонандагон дар фаъолияти мактаб баҳри омодагӣ 
ба интихоби бошууронаи касбинтихобкунӣ заминаи хуб фароҳам меорад. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ КАСБИНТИХОБКУНИИ ХОНАНДАГОН  
ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 

 

Дар мақола оид ба тамоюли самаранокии касбии хонандагон ва худмуайянкунии онҳо, ба даст 
овардани муваффақият мавриди дӯст доштани меҳнати суботкорона, маълумот гирд оварда шудааст. 
Баҳри баланд бардоштани шавқу ҳаваси хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, мавриди 
касбинтихобкунӣ ва рушди тафаккур аз усулҳои гуногун истифода карда шудааст. Ба омӯзгорони 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тавсияҳои методӣ ва дастурҳои мушаххас пешниҳод гардидааст.  
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ЯЗЫК И КОММУНИКАЦИЯ КАК ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ 
 

Сафарова Н.С. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

 Язык возник в труде из настоятельной потребности людей общаться между собой, 

реализовывать мысли, эмоциональные переживания и волю в процессе совместного труда. 

Развиваясь и совершенствуясь исторически в процессе общественно-трудовых отношений, язык 

стал не только средством, но и продуктом их общественной деятельности. 

Артемов В.А. полагает, что современные науки о человеке все в большей и большей мере 

убеждают нас в том, что человеческое мышление и язык коренятся в человеческой общественной 

деятельности. Язык возник в труде и до сих пор служит задачам коммуникации в условиях 

общественной жизни. Человек отражает действительность не пассивно, а соответственно 

задачам своей деятельности [1, с. 38]. 

Язык является первородным средством человеческого общения, непосредственным 

выразителем мыслительного процесса, свойственного человеку на уровне абстрактного 

познания. Все содержание мышления, связанного с поведением человека, находит свое 

отражение в языке, поэтому язык может рассматриваться как глобальное явление, 

охватывающее все виды коммуникации в обществе. 
В данном контексте следует рассмотреть философскую концепцию М. Вартофского, по 

мнению которого человеческое познание, существенной чертой которого является общение, 
включает в себя не только чувственное представление особенностей природной и социальной 
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среды, но и творчество, передачу и хранение значений, духовную деятельность воображения, 
размышления, воли. Человеческим способом познания является репрезентация, история которой 

представляет собой часть социальной истории человеческой практики 2, с. 96. 
Вследствие своего особого качества, а именно репрезентации мышления, язык - 

единственное средство, способное осуществлять общение. В первом и прямом значении этого 
слова общение для человеческого общества есть, прежде всего, обмен мыслями, и для 
рассмотрения проблемы коммуникации аспект «язык - мышление» является первичным при 
решении вопроса о средствах общения между людьми. 

Человек становится человеком только через язык, в котором действуют творческие его 
первосилы, глубинные возможности. Мысль о конститутивном для человека характере языка как 
теоретическая идея впервые была сформулирована и разработана в лингвофилософской 
концепции В. Гумбольдта: определить сущность человека как человека означает выявить силу, 
делающую человека человеком. Язык и есть одно из таких человекообразующих начал. Идеи 
Гумбольдта в рамках философии развивает М. Хайдеггер, говоря о том, что речь есть один из 

видов человеческой деятельности, и мы существуем, прежде всего, в языке и при языке 20, с. 

25. По мнению Ю.Н. Караулова, из тезиса о конститутивном для человека характере языка 
следует два принципиальных методологических условия: 1) познание человека неполно и даже 
невозможно без изучения языка; 2) понять природу языка и объяснить ее можно, лишь исходя из 
человека и его мира [3, с. 75]. 

Г.В. Колшанский считает, что язык выполняет две опирающиеся на его материальность 
функции - коммуникативную и познавательную (исследователи языка называют и другие 
функции языка - эмотивную, конативную, фатическую, металингвистическую, но они обычно 
признаются второстепенными [4, с. 105]. 

Жизнь человеческого общества во всех сферах его деятельности обеспечивается языковым 
общением как основой коллективного опыта познания мира и созидания блага. 

В целом языковое общение и есть коммуникация. 
Коммуникацией традиционно принято называть обмен значениями (информацией) между 

индивидами посредством общей системы символов (знаков), языковых знаков, в частности. 
Коммуникация в человеческом обществе означает, прежде всего, общение людей с 

помощью языка в целях установления взаимопонимания в трудовой и социальной деятельности. 
Если общественное сознание существует и закрепляется в форме языка, то вполне 

естественно, как указывают Н.Д. Гальскова и З.Н. Никитенко, что индивидуальное сознание 
становится общественным только в условиях общения между индивидуумами - обмене 
единицами сознания с помощью материальных знаков, в качестве которых и выступают 
языковые знаки. Язык в этом случае, с одной стороны, он же и есть воплощение - субстанция 
самого случая, с одной стороны, он же и есть воплощение - субстанция самого сознания 
одновременно в индивидуальном и общественном плане. Это положение широко представлено 
в лингвистике [5, с. 89]. 

Существование языка уже означает общественную связь между людьми и, следовательно, 
коммуникацию как необходимое условие жизни индивидуума в обществе и общества в 
индивидуумах. 

Реально коммуникация в обществе, относящаяся к человеку как члену общества, может 
происходить в форме языка и на основе языка. 

По мнению Колшанского Г.В. первичная коммуникация может быть только языковой, 
поскольку первичной формой существования идеального мира в общественном сознании 
является язык. Он признает тот факт, что язык, являясь средством, с помощью которого 
происходит общение между людьми и есть коммуникация. Однако коммуникация есть общение 
как составная часть глобального культурного общения коммуникантов. Язык же является 
системой человеческой культуры, к тому же самой важной системой, другими словами, 
системой, в которой отражаются в принципе другие системы. Культура и уникальный 
адаптированный механизм человека становятся возможными благодаря владению человека 
языком [4, с. 108]. 

Социально-коммуникативные процессы служат условием и предпосылкой существования 
всякого человеческого общества. Изучению процесса социальной коммуникации, созданию 
теории коммуникации уделено внимание ученых разных стран мира. 

Т.В. Кочеткова подчеркивает, что актуальность исследований в этой области продиктована 
самой жизнью. В то время как в советской России теория социальной коммуникации являлась 
одной из «репрессированных» научных дисциплин, в американских и западноевропейских 
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странах читались курсы по коммуникации, существовали специализации и присваивались 
ученые степени «коммуникационных наук». В мировом потоке учебной, научной, справочной 
литературы последних десятилетий все более четко фиксируется мысль о «коммуникационной 
революции», о центральном положении коммуникации в человеческой истории, что объясняет 
научный интерес разных дисциплин (антропологии, искусства, истории, психологии, 
социологии, лингвистики, философии и др.) к исследованию процесса коммуникации и 
интегрированный подход к решению проблем в этой области [6, с. 44]. 

В рамках лингвистики по отношению к социально-коммуникативной проблематике 

внимание исследователей концентрируется на изучение вопросов вербальной коммуникации, на 

речевой способности носителя языка в определенном обществе пользоваться языком, что 

является предпосылкой всякой коммуникационной деятельности. 

Согласно современным представлениям, под речевым общением можно понимать такую 

активность взаимодействующих людей, в ходе которой они, воздействуя друг на друга при 

помощи знаков, организуют свою совместную деятельность. В структуре знакового 

взаимодействия коммуникантов развертывается их речь, подчиненная целям общения. Речевая 

активность коммуникантов ориентирована на достижение целей общения, но мотивирована, как 

и все общение целиком, мотивами деятельности. 
Каждого человека интересует результат его сообщения, мы продумываем разные подходы, 

которые в той или иной степени соответствуют ситуации общения. В процессе речевого общения 
принимаются, например, решения, передать или не передать сообщение, определить 
семантический «ракурс», выбрать лексическое наполнение, синтаксическую структуру, 
последовательность коммуникативных шагов. 

В этой связи Г.В. Колшанский отмечает, что языковое общение посредством отдельных 
коммуникативных актов обусловлено, прежде всего, общественным характером сознания 
человека и социальным статусом индивида [4, с. 110]. 

В этом отношении коммуникативная лингвистика в центре внимания ставит единство 
познавательной и социальной сущности языка и требует рассмотрения его структуры и системы 
не как части приложения абстрактных правил, а как компонента осмысленной, 
целенаправленной и познавательно-корректной, содержательной коммуникации. 

Таким образом, под углом зрения коммуникативного назначения языка исследуется 
взаимосвязь, нормирование и функционирование языка в обществе, а также вопросы массовой 
коммуникации языка с точки зрения прагматического воздействия языка в дидактике, политике, 
рекламе и т.д. 

В лингвистических исследованиях, считает Колшанский Г.В., определяются два уровня 
рассмотрения языка. Первый имеет дело с системой грамматических правил, которые связаны с 
определенным значением и определенным порядком флексий и слов языка. Этот уровень 
представляет интерес для собственно лингвистики и логики. На втором же уровне языка 
рассматриваются отношения правил символической, т.е. языковой деятельности. Здесь на основе 
соотношения смысла и формы высказываний устанавливаются предпосылки коммуникации и 
коммуникативные правила, которые позволяют соответствующим высказываниям быть 
интерсубъективными и взаимопонимаемыми. Ссылаясь на теорию Вундерлиха, Г.В. 
Колшанский рассматривает грамматические средства как индикаторы типа языковых действий, 
возможные деформации сложившихся условий языкового общения, приводящие к разрушению 
коммуникативного акта, а также сближению определенных институтов, т.е. социальных условий 
общения. Грамматика, по мысли Вундерлиха, должна выработать условия и правила, по которым 
грамматические правила должны соответствовать языковым действиям [5, с. 91]. 

Для исследования процесса коммуникации важно изучение не столько речи как линейного 
процесса, сколько объемного коммуникативного взаимодействия по крайней мере двух 
коммуникантов. 

Для обеспечения коммуникативной деятельности человека необходимо наличие 
коммуникативной компетенции. 

Существуют различные мнения в определении понятия «коммуникативная компетенция», 
ее структуры и содержания. 

А.Ю. Маслова рассматривает коммуникативную компетенцию как структуру, состоящую 
из пяти уровней: 

1) Психофизиологические особенности личности, которые в значительной мере 

определяют речемыслительную и собственно коммуникативную способность человека, 

помогают успешному общению или затрудняют его. 
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2) Социальная характеристика и статус личности (на процесс коммуникации оказывают 

влияние самые разнообразные социальные характеристики личности: происхождение, пол, 

возраст, профессия, принадлежность к определенной социальной группе, социальная роль 

коммуниканта). 

3) Культурный фонд личности - энциклопедические знания и присвоенные ценности 

(коммуникация может быть успешной только в том случае, если актуализируемые в дискурсе 

фрагменты культурного фонда коммуникантов в значительной степени совпадают). 

4) Языковая компетенция личности - набор умений и способностей коммуниканта, 

включающий: 

- умение выражать заданный смысл разными способами (способность к 

перефразированию); 

- умение извлекать из сказанного смысл и различать при этом внешние сходные, но разные 

по смыслу высказывания и находить общий смысл у внешне различных высказываний; 

- умение отличать правильные в языковом отношении предложения от неправильных; 

- умение выбрать из множества средств выражения мысли то, которое в наибольшей 

степени соответствует ситуации общения и с наибольшей полнотой выражает личностные 

характеристики его участников. 

Другими словами, это способность человека к успешной коммуникации, основанной на его 

владении языком и языковыми нормами, на его умении продуцировать и понимать тексты 

различных типов. 

5) Коммуникативные знания, умения и навыки участников коммуникации: 

- уметь эффективно формировать коммуникативную стратегию; 

- уметь эффективно пользоваться разнообразными тактическими приемами коммуникации; 

- уметь эффективно представлять себя (или свою компанию) как участника 

коммуникативного процесса, владеть коммуникативными нормами, устанавливать и 

поддерживать коммуникативный контакт. Под эффективностью подразумевается соотнесение 

вербальных и невербальных приемов с целями и задачами коммуникации, коммуникативной 

перспективой [7, с. 241]. 

По мнению социолингвиста Роджера Т. Белла, понятие коммуникативной компетенции 

включает в себя знания, которыми обладает носитель языка и которое касается не только 

формального кода, но и социальных последствий языковых выборов, доступных ему в процессе 

использования языка в течение его жизни, когда он выступает в качестве участника речевых 

событий, образующих столь важный конституент человеческого общества. Роджер Т. Белл 

рассматривает три, по его мнению, ключевые темы: отношение между языковой и комму-

никативной компетенцией, функции коммуникативной компетенции как некоторого рода 

смешивающего устройства, соотносящего наличные языковые формы с социальными 

функциями, и отношение между «идеальным» и «реальным» в теории коммуникативной 

компетенции, иллюстрируемой мнениями двух ученых - Д. Хаймса и Ю. Хабермаса [8, с. 114]. 

Коммуникативная компетенция, строящаяся на понятии языковой компетенции, может 

рассматриваться как врожденное знание, позволяющее носителю языка создавать и понимать 

высказывания - вводить в оборот знаки коммуникативных актов - в контексте. Такое знание, по 

мнению Белла Р., касается уровня дискурса, в котором язык действует как открытая система в 

постоянном взаимодействии со своим окружением, а потому оно представляет собой пример 

прагматического знания, частью которого являются синтаксические и семантические знания. 

Уточнение коммуникативной компетенции может считаться попыткой определения не только 

того, каким образом носитель языка оказывается способным судить о грамматической 

правильности, но и его способности распознавать то, что приемлемо в качестве речевого акта в 

некоторой социальной ситуации. 

Иностранные языки на разных ступенях развития общества приобретали и приобретают 

различные коннотации, что детерминирует их статус в обществе и отражается на их позициях в 

иерархии ценностных предпочтений и мотиваций индивидов. 

Владение иностранным языком можно рассматривать как возможность сочетать две или 

больше мировоззренческие позиции и оценивать окружающий мир с нескольких сторон, в 

отличие от одноязычных индивидов, воспринимающих мир только, с одной стороны. Великий 

русский языковед А.А. Потебня писал, что человек, говорящий па двух языках, переходя от 

одного к другому, изменяет вместе с тем характер и направление течения своей мысли [9, с. 14]. 

Это высказывание, по мнению О.В. Бондаренко, ставит людей, владеющих иностранным 
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языком, в уникальную кросскультурную позицию восприятия мира и формирования 

собственных суждений на основе «наднационального» сознания, что существенным образом 

может повлиять на становление личности в целом [10, с. 51]. 

Однако язык существует не только для того, чтобы выражать идея, но и для того, чтобы 

устанавливать отношения. Языковая коммуникация, так же, как и сам язык, играет 

первостепенную роль в созидании сознания. Язык существует не только для того, чтобы 

выражать идеи, но и для того, чтобы устанавливать отношения. Языковая коммуникация, так же, 

как и сам язык, играет первостепенную роль в созидании сознания. Билингвы, трилингвы и 

полиглоты, следовательно, будут значительно отличаться от одноязычных людей по критериям 

мировосприятия, понятийного и ценностного аппаратов, а также стилю и рамкам общения. 

Владение иностранным языком не только адекватно усилению коммуникативных ресурсов, но и 

означает лучшую ориентацию в мире, понимание идей, ценностей, тенденций, то есть 

глобальных контекстов человеческого существования. 

Роль любого языка определяется его статусом в обществе, государстве. Язык может быть 

международным средством общения. Русский язык в данном контексте выступает в роли языка 

глобального распространения и общечеловеческой культуры, выполняющий максимальный 

объем общественных функций. 

Повседневная реальность последних лет свидетельствует о возросшем статусе 

иностранных языков в обществе. Сегодня ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что 

динамика общественной жизни страны и связанные с него новые цели, масштабы и 

направленность преобразований вызывают общественную потребность в большом количестве 

граждан, практически владеющих одним или несколькими современными неродными языками. 

Знание языков, и прежде всего языков международного значения, как правило, дает возможность 

личности получить реальные шансы занять в обществе более престижное как в социальном, так 

и в материальном отношении положение. Более того, все более осознается тот факт, что 

богатством общества в условиях современной рыночной экономики и развития 

информационных технологий становятся человеческие ресурсы, которые выступают в качестве 

основного стратегического фактора экономического и социального прогресса. В решении этой 

задачи важная роль отводится и языковому образованию как фактору, превращающему человека 

в развитую личность и расширяющему его социальную и экономическую свободу. 

Преподавание иностранных языков в Таджикистане переживает ныне тяжелейший и 

сложнейший период перестройки, переоценки ценностей, пересмотра целей, задач, методов, 

материалов. Неожиданно для себя преподаватели русского языка оказались в центре 

общественного внимания: огромное количество специалистов в разных областях науки, 

культуры, бизнеса, техники и всех других областей человеческой деятельности потребовали 

немедленного обучения русскому языку как орудию производства. 

Среди наиболее важных обстоятельств, свидетельствующих в пользу востребованности 

русского языка в современном Таджикистане (впрочем, и в других странах), можно назвать: 1) 

глобализацию интеграционных общественных процессов; 2) межгосударственную интеграцию в 

сфере образования; 3) доступ к опыту и знаниям в мире, к большому информационному 

богатству, к качественному образованию в стране и за рубежом. В то же время известно, что 

общественная потребность в качественном языковом образовании в силу тех или иных 

обстоятельств может не находить поддержки на государственном уровне. 

Социально-политические и экономические реалии общественного развития влияют не 

только на статус современных неродных, в том числе и иностранных, языков, но и на 

выполняемые ими в обществе функции. Сегодня, как считают Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез эти 

функции в обобщенном плане можно сформулировать следующим образом: установление 

взаимопонимания между народами - носителями разных языков и культур; обеспечение доступа 

к многообразию мировой политики и культуры (в широком понимании), в том числе и помощью 

средств новых информационных технологий. Язык, а, следовательно, языковое образование 

выступают в качестве важного инструмента успешной жизнедеятельности человека в 

поликультурном и мультилингвальном сообществе людей. 

Под языковым образованием они понимают процесс усвоения систематизированных 

знаний, навыков и умений, позволяющих осуществлять иноязычную речевую деятельность [12, 

с. 46]. 

В этой связи Б.С. Гершунский рассматривает «языковое образование» как: 1) ценность;           

2) процесс; 3) результат; 4) систему [13, с. 194]. 
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Осознание языкового образования как ценности обусловливает актуальность разработки и 

реализации научных и практических действий, связанных как с анализом отношения к нему 

государства, общества и личности, гак и с обеспечением на общественно-государственном и 

личностном уровнях престижа этого образования. 

Языковое образование выступает в качестве значимого медиума, оно формирует сознание 

личности, ее способность быть социально мобильной в обществе. Даже при благоприятных 

условиях государственно-общественное языкового образование должно подкрепляться его 

личностно ориентированной ценностью. 

Личностно ориентированная ценность языкового образования обусловлена: 

1) Степенью осознания учащимися важности любого неродного языка как средства 

общения в современном мультилингвальном и поликультурном мире. 

2) Четким представлением о тех требованиях, которые предъявляются к уровню его 

языковой подготовки на каждом образовательном этапе, и технологиях, позволяющих 

определить этот уровень. 

3) Личностной потребностью в изучении современных неродных языков и в их 

практическом использовании. 

На государственно-общественном уровне престиж языкового образования зависит от 

степени и глубины межкультурной интеграции в конкретных геополитических регионах, 

диапазона политико-экономических и культурных потребностей в международной кооперации 

и межнациональном сотрудничестве. Создание таких условий в обществе позволит установить 

пути разумного удовлетворения общественно-государственных и личностных потребностей и 

интересов в изучении современных неродных языков и сформулировать социальный заказ, т.е. 

требования государства и общества к лингвокультурной подготовке учащихся. 

Социальный заказ призван гармонизировать государственные, общественные и 

личностные потребности по отношению к современным неродным языкам. В этнокультурном 

контексте развития Таджикистана знание языков становится необходимой составной частью 

личной и профессиональной жизни человека, требования государства и общества к результатам 

лингвокультурной подготовки учащихся должны выражаться в умении последних использовать 

изучаемые языки в реальной межкультурной коммуникации. 

Под межкультурной коммуникацией И.И. Халеева понимает совокупность специфических 

процессов взаимодействия партнеров по общению, принадлежащих к разным культурам и 

языкам, осознающих тот факт, что каждый из них является «другим», и понимающих некую 

«чужеродность», «инаковость» своего по общению [13, с. 196]. 

О.А. Митусова определяет межкультурную коммуникацию как мостик, который 

объединяет такие понятия, как «поликультурное образование» и «языковое образование» [14, с. 

45-47]. 

Языковое образование по своей сути есть процесс движения от цели к результату. В основе 

языкового образования как процесса лежат субъектно-объектные взаимодействия учащегося с 

чужой лингвокультурой при последовательной ориентации в ходе этого процесса на родной язык 

и исходную культуру. 

С середины 1980-х годов в зарубежных и отечественных лингвистике и лингводидактике 

такие категории, как «язык как средство формирования мышления и ментальности личности», 

«человек в языке», «способность человека понимать и порождать речевые высказывания 

родового свойства», «общая (глобальная) компетенция», «языковая личность» (а применительно 

к неродному языку - «вторичная языковая личность»), «языковое и когнитивное сознание» и др., 

становятся исходными при рассмотрении процессов обучения современному русскому языку. 

О.В. Бондаренко отмечает, что традиционно русский язык в обществе был выражен как 

статусная позиция, социальный маркер элитности [11, с. 54]. С русским языком связывалось 

понятие престижности и «элитной солидарности». Иными словами, знание русского языка 

маркировало стиль жизни, имеющий отношение к классовой принадлежности. Иноязычная 

компетентность тем самым являлась показателем, символом положения, занимаемого людьми в 

той или иной стратификационной структуре. 

Но вскоре на мировую арену технологий, предпринимательства и торговли стал выходить 

русский язык - носитель достижений научно-технических революций, а также ценностей 

либерального общества и массовой культуры. 

Вследствие образовательной революции XIX века произошло повышение образованности 

населения, что привело к расширению доступа к высшему образованию, которым до этого могли 
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воспользоваться только элитные группы. В это время наряду с академическими университетами 

стали появляться специализированные институты технического профиля. Перестройка 

университетов была обусловлена экономическими потребностями общества. Включение 

русского языка в систему специализированного образования с этой позиции интерпретировалось 

тем самым как способ гуманизации и культурной социализации будущих профессионалов. 

Требование приложения образования к промышленности и торговле по-новому создали образ 

иностранного языка. Владеть им означало быть на стороне прогресса. Русский язык внедрялся 

для непосредственного участия знающих его в технических и научных достижениях эпохи. 

С русским языком связывается тем самым возможность увеличения знания, расширение 

профессионального кругозора для применения в профессиональной деятельности и построения 

карьеры. Индивиды, владеющие русским языком, следовательно, занимают уникальные позиции 

посредников между ученой и остальной частью сообщества. 

Современное общество становится совокупностью узкопрофессиональных деятельностей 

и, в связи с этим, обладателю диплома любой специальности необходимо овладеть русским 

языком, действуя по принципу формальной рациональности, который уместен и легко 

применим к проблематике трудовой сферы и его отношения к построению профессиональной 

карьеры. 

Итак, в отличие от традиционной трактовки русского языка как элемента либерального 

образования, который поддерживает принцип языковой и сословной иерархии, в контексте 

специализированного образования языковая компетентность относится к критериям 

профессионализма. Специалист должен быть конкретен и жить жизнью производства 

материально-осязаемых благ, гибко реагировать на изменение характера и способов такого 

производства. 

Владение русским языком существенно расширяет профессиональный кругозор, придает 

ему общую культурность, так необходимую специалистам технического профиля, дает 

возможность стать широко мыслящим и всесторонне развитым творцом новой техники. 

На современном этапе развития обществ, когда во главу угла ставится компетентность, 

актуализируются высокий уровень образования и дополнительные навыки. Не вызывает 

сомнений, что образованный человек может приложить свои знания в более широком диапазоне 

деятельностей, чем узкий специалист. Иными словами, мы говорим о необходимом 

интеллектуальном ресурсе выживания и развития, опору которого могут, по мнению Б. 

Андерсона, составить языки [15, с. 14-18]. 

Обладая только профессиональными качествами, индивид не сможет овладеть 

обстоятельствами, так как он будет зависим от спроса на свою профессию. В борьбе за место под 

солнцем ставка может быть сделана именно на иностранные языки как привилегированную 

позицию компетентности не только ради свойственных им по праву культурно-элитарных 

ценностей, но и ради преимуществ занятости. В современном обществе человек, не владеющий 

иностранным языком, считается недостаточно образованным. Незнание русского языка сужает 

возможности профессиональной карьеры. Ведь функция изучения русского языка в том, чтобы 

дать человеку перспективу - понимание идей, тенденций, ценностей. Русский язык, таким 

образом, входит в характеристику индустриального общества как критерий профессионального, 

экспертного знания, не ограниченного рамками отечественной научно-технологической мысли. 

С массовизацией русского языка в современном обществе возникают новые проблемы. 

Изменяется цель обучения русскому языку - на первое место выходит не столько культурная, 

сколько языковая социализация студентов. Мультикультурное общество акцентирует внимание 

на билингвальном обучении, которое включает в себя вопросы политической власти, культурной 

идентичности и социального статуса. О.В. Бондаренко обращается к парадигме 

мультикультурализма, которая опирается на теорию социального риска и актуализирует 

проблему билингвальной социализации, овладения новыми коммуникативными моделями 

внутри полиязыкового пространства [11, с. 61]. 

Сейчас, когда практически все общества становятся мультикультурными, а технологии 

связывают всех и каждого на земном шаре, реальной становится перспектива расширения рамок 

полиязыкового и мультикультурного пространства за пределы одной страны. 

Благодаря широте охвата разных сторон социальной жизни владение русским языком 

является конкретным источником влияния и, соответственно, престижа в мультикультурной 

ситуации. Мультикультурализм направлен на преодоление стандартности общения, когда 

выпускник становится интересен не только свидетельством о профессиональном образовании, 
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по и развитыми адапционными способностями. Мультикультурализм приучает индивидов жить 

в изменяющемся социальном и культурном контекстах, что способствует приобретению русским 

языком статуса одной из основополагающих ценностей в полиязыковом пространстве. 

Способен ли русский язык выполнить ожидания тех, кто видит в нем условие выхода 

профессионалов на международный рынок труда? Специалист XX века исходил из 

преимущества профессионального знания и был носителем русского языка по 

профессиональному долгу. При этом обязательный минимум подготавливал функциональных 

специалистов, адаптированных к гомогенной культурной среде. Но индивидуализация 

жизненных миров, характерная для современности, порождает проблему неустроенности 

специалиста. Подобная ситуация, считает О.В. Бондаренко, выводит на целесообразность ис-

пользования русского языка. Теперь ценится умение работать с людьми, а профессиональная 

компетентность включает и языковую [11, с. 67]. 

Говоря о необходимости иноязычной компетентности в международном менеджменте, 

Е.Ю. Литвиненко отмечает, что знание русского языка создает гибкий стиль коммуникации, 

способствует пониманию глобальных контекстов и ситуаций [17, с. 109]. 

С владением русским языком связываются тем самым коммуникационные умения в целом, 

способность к самовыражению и возможность выхода на международные рынки труда. Иными 

словами, происходит включение знаний русского языка в ценностные мотивации индивидов. 

Языковые ресурсы усиливают конкурентоспособность специалистов на мировых рынках, 

расширяют их профессиональный кругозор. По свидетельству английского автора С. Роуланда 

министр высшего образования Великобритании, делая доклад в январе 2001 г., описал высшую 

школу полностью с точки зрения глобальной экономики, подчеркивая необходимость обучения 

специалистов, которые смогут реагировать на вызовы глобальных рынков [17, с. 110]. Индивид 

может не работать по своей профессии, однако знание или незнание иностранного языка 

ограничивает или разрешает доступ к статусу «дипломированного специалиста». 

Владение русским языком приписывается не только единение с мировым сообществом, но 

и причастность ко всем крупнейшим научным, литературным и культурным достижениям 

цивилизации. Согласно данным опросных листов Британского совета Филатов В.М. утверждает, 

что русский язык совершенно необходим для прогресса человечества, поскольку в течение бли-

жайших 25 лет он сможет обеспечить доступ к высокотехнологичным средствам связи и 

средствам обмена информацией [17, с. 112]. 

Даже высказываются предположения, что «лица, владеющие языком международного 

общения, смогут быстрее мыслить и лучше работать - и, следовательно, получат преимущества 

за счет тех, кто им не владеет». Люди стремятся владеть русским языком как «чрезвычайно 

важным» иностранным языком. Его знание приобретает практическую значимость для 

построения жизненной карьеры, так как билингвальные коммуникации опосредуют накопление 

ресурсов, расширяя социальные контакты и повышая деловую активность. В данном случае, 

считает О.В. Бондаренко, термин «билингвальные» не совсем корректен. Рассматривая владение 

языком в узком функциональном контексте как доступ к информации, мы ограничиваем его 

только лишь знанием лексико-грамматических средств, а билингвизм предполагает 'так же и зна-

ние культуры страны изучаемого языка [11, с. 51]. 

В современном обществе языки все более заметно утрачивают профессионализацию: 

знание русского языка нивелирует языковые предпочтения. Русский язык лишается 

технологичности, виртуален и часто в модели мультикультурализма не соотносится с 

функциональными предпочтениями специалиста, ориентированного на преимущество 

профессионального знания. Технологический русский больше не удовлетворяет своей простотой 

и ограниченностью средств рекламного, репрезентативного, коммуникационного воздействия. 

Специалист-международник более виртуален в своих профессиональных достоинствах, и ему 

полезно налаживать коммуникации или организованно контролировать производственный 

процесс. 

Таким образом, мультикультурализм трансформирует роль языка в процессе общения: 

специализированный язык объявляется устаревшим, не поспевающим за взаимодействием 

новых социальных рисков в жизненных стратегиях профессионалов. 

Следовательно, мультикультурализм делает необязательным язык технологий: 

технологии постоянно модернизируются и обновляются, специалист успешно адаптируется к 

потребностям к потребностям общества формировать имидж профессионала, а не обладателя 

узкоспециализированных знаний. Актуальность приобретает концепция информационного 
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общества, которая подчеркивает континуальность обучения для сферы профессионального 

труда и информационный характер овладения языком. 

Информация рассматривается как ключ к современной экономической деятельности - 

базовый ресурс, имеющий сегодня такое же значение, какое в прошлом имели капитал, земля и 

рабочая сила. Информация, применяемая в работе по созданию ценностей, постепенно 

становится новым источником богатства. 

Любое знание трактуется как информация, имеющая практическую ценность, а что может 

быть более полезным в расширяющем свои границы мире, чем доступ к информационному 

сектору, который и обеспечивают языки. 

Высокий профессионализм зависит не только от способностей перерабатывать огромное 

количество данных, но и от умения регулировать ситуации понимания, действия и 

самоутверждения в заданных рамках компетенций. Именно этот факт позволяет говорить о 

возрастающей роли общения как составляющей деловой активности, что, следовательно, 

способствует возрастанию роли как родных (нативных), так и иностранных в современной 

экономике и производстве, освещая их функциональную необходимость и ценность. 

Все большее количество людей ощущают необходимость овладения «интернетовским» 

языком – русским. Русский язык является «ключом» к сохраненной информации, без которого 

эта информация может быть недоступной. 

Опосредованное компьютером общение можно назвать не только характерным способом 

коммуникации в современном мире, но и средством усиления тенденции изучения русского 

языка. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о центральном положении 

коммуникации в человеческой истории, что объясняет научный интерес разных дисциплин 

(антропологии, искусства, истории, психологии, социологии, лингвистики, философии и др.) к 

исследованию данного процесса. Для обеспечения коммуникативной деятельности необходимо 

владение коммуникативной компетенцией, как совокупности личностных свойств и 

возможностей, а также языковых и внеязыковых знаний и умений. В настоящее время 

существуют два подхода к соотношению коммуникативной и языковой компетенций на уровне 

иерархии: 1) языковая компетенция составляет теоретическую основу коммуникативной 

компетенции; 2) коммуникативная компетенция как структура, состоящая из нескольких 

уровней, одним из которых является языковая компетенция личности. 

В настоящее время получила тенденцию к теоретическому оформлению новая 

концептуализация педагогического знания - языковая педагогика, в рамках которой 

определяется роль русского языка как инструмента вторичной социализации обучающегося. 

Иностранные языки на разных ступенях развития общества приобретали и приобретают 

различные коннотации, что детерминирует их статус в обществе и отражается на их позициях в 

иерархии ценностных предпочтений и мотиваций индивидов. 
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ЗАБОН ВА МУОШИРАТ ҲАМЧУН ОБЪЕКТИ ОМӮЗИШ ДАР ПЕДАГОГИКА 
 

Дар мақола қайд гардидааст, ки забон дар ҳаёти инсоният нақши муҳим мебозад, зеро он воситаи 

якуминдараҷаи муоширати инсон маҳсуб меёбад.  

Муаллиф қайд мекунад, ки барои таҳқиқи раванди муошират омӯхтани натанҳо нутқ, балк таъсири 

мутақобилаи коммуникативӣ низ зарур мебошад. Барои таъмини фаъолияти коммуникативии инсон 

мавҷуд будани салоҳияти коммуникативӣ шарти зарурӣ ба ҳисоб меравад. 

Аз тарафи дигар, забон натанҳо барои ифодаи ғояҳо, балки барои муқаррар намудани муносибатҳо 

низ хзмат мекунад. Муоширати забонӣ ҳамчун худи забон дар ташаккули тафаккур нақши аввалиндараҷа 

мебозад. Аз хулосаи муаллиф бармеояд, ки муошират дар таърихи инсоният мавқеи марказиро ишғол 

намуда, барои таъмини фаъолияти коммуникативӣ доштани салоҳияти коммуникативӣ ногузир мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: забон, муошират, воситаи аввалиндараҷа, фаъолият, салоҳият, лингвистика, 

фаъолияти коммуникативӣ, ғояҳо, дониш, педагогика. 
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Хусрав.  

ЯЗЫК И КОММУНИКАЦИЯ КАК ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ 
 

В статье отмечается, что язык является первородным средством человеческого общения, непо-

средственным выразителем мыслительного процесса, свойственного человеку на уровне абстрактного 

познания.  

Автор отмечает, что для исследования процесса коммуникации важно изучение не столько речи как 

линейного процесса, сколько объемного коммуникативного. Для обеспечения коммуникативной 

деятельности человека необходимо наличие коммуникативной компетенции. 

С другой стороны, язык существует не только для того, чтобы выражать идея, но и для того, чтобы 

устанавливать отношения. Языковая коммуникация, так же, как и сам язык, играет первостепенную роль 

в созидании сознания.  

По заключению автора, коммуникация в человеческой истории занимает центральном положение, 

а для обеспечения коммуникативной деятельности необходимо владение коммуникативной 

компетенцией. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: язык, коммуникация, первородное средство, деятельность, компетенция, 
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LANGUAGE AND COMMUNICATION AS OBJECTS OF STUDY IN PEDAGOGY 
 

The article notes that language is the primary means of human communication, a direct exponent of the 

thought process inherent in humans at the level of abstract cognition. 

The author notes that for the study of the communication process, it is important to study not so much 

speech as a linear process, but rather a volumetric communicative one. To ensure the communicative activity of a 

person, it is necessary to have communicative competence. 

On the other hand, language exists not only to express an idea, but also to establish relationships. Linguistic 

communication, like the language itself, plays a primary role in the creation of consciousness. Language exists not 

only to express ideas, but also to establish relationships. Linguistic communication, like the language itself, plays 

a primary role in the creation of consciousness. 

According to the author's conclusion, communication in human history occupies a central position, and to 

ensure communicative activity it is necessary to possess communicative competence. 
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communication activity, ideas, knowledge, pedagogy. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ВЕЛИКИХ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ 

МЫСЛИТЕЛЕЙ О ВОСПИТАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Курбонов Ф.А. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Физическое и психическое здоровье гражданина, здоровая семья и эдоровое общество – 

это основное богаство государства и нации. 

Наши предки были уверены в том, что «Здоровый ум находится в здоровом теле». 

Действительно, здоровое тело – это бесценный клад: 

«Богатство человека – в здоровом теле» или 
Зачем тебе из-за нищеты плакать, 
Здоровое тело - несравнимый клад. 

Да, здоровое тело – это несравнимый клад и этот клад считается богатством каждого 

человека, которого нельзя заменить чем-либо другим. Каждый человек должен беречь его, чтобы 

не потерять эту драгоценную вещь. 

Ничто не ценится так дорого, как здоровье. «Спросили мудреца: чего ты добился в течение 

70 лет своей жизни? Тот ответил: богатство, положение в обществе, авторитет. Спросили: чего 

ты потерял? Ответил: эдоровье, то есть, то, чего невозможно купить» 1, с. 108. 

В речи Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на встрече с молодёжью, 

которая состоялась 23 мая 1997 года, приводится следующее: «Здоровье – это, конечно же, 

благое дело, но с древних пор, со времен Великого Куруша была такая традиция, в соответствии 

с которой настоящие мужчины, пройдя три экзамена жизни, назывались мужчинами. Первый 

экзамен - здоровье и доблесть, второй экзамен-недюжинный ум и знания, третий ум - достойное 

поведение. 

Эти три экзамена впоследствии были отражены в авестийской мудрости: «Добрый 

поступок, доброе слово и добрые мысли». Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, 

опираясь на историю предков, подчеркнул, что нужно физически воспитать себя и уделять 

серьёзное внимание формированию ума и нравственности, достойно вести себя в обществе. 

«Если силы тела одержат верх над умом, нарушается равновесие между природой и нравом 

человека. Поэтому высшая сила духа проявляется в равновесии между умом и телом. Если тело 

здоровое, то душа также здорова – говорит великий мыслитель персидско-таджикского народа 

Абуали ибн Сина (Авиценна) 2, с. 22  

Наши предки хорошо понимали, что продолжительность жизни человека и 

благоустройство края, прежде всего, связаны со здоровой и физически закалённой молодёжью. 

С этой целью ещё в прошлые века до мусульманского халифата и после него в эпоху Сасанидов, 

Саффаридов, Саманидов и Газневидов обучали молодёжь спортивным упражнениям, к которым 

относятся стрельба из лука, верховая езда, игра палицей, борьба «гуштингири», плавание и др. 

Следует подчеркнуть, что проблеме физического воспитания и её связью с другими видами 

воспитания, физическому развитию ребёнка и сохранению его здоровья с древних пор уделялось 

серьёзное внимание великими мыслителями персидко-таджикского народа. 

Например, в истории педагогической мысли таджикского народа Ибн Сина первым 

поставил вопрос о связи физического воспитания с нравственностью. Цель физического 

воспитания - развитие и укрепление физической силы детей. Для закаливания тела детей Ибн 

Сина предлагал организовать следущие спортивные игры: прыжки, игра с мячом, борьба 

«гуштингири», «фехтование» и т.п. На его взгляд, физкультура – это лучшее лекарство для 

человека и заниматься ею нужно только после приёма пищи. 

В сявязи с этим по данным вопросам великий персидско-таджикский мыслитель Абуали 

ибн Сина не только определил виды физических упражнений, но и объяснил способы 

исполнения того или иного упражнания. Физические упражнения им делятся на малые и 

большие группы. В первую группу входят игры на качелях и гребля; во вторую группу - 

кулачный бой, ходьба, фехтование; в третью группу – борьба «гуштингири», поднимание веса, 

«чавгонбози» верхом на лошадях. Он упорядочил все известные ему упражнения. Он писал: 

«Перед выполнением упражнения тело должно быть чистым». И добавлял: «При выполнении 

физических упражнений каждое горячее тело лучше холодного тела. Отсюда становится ясно, 

что учёный уделял большое внимание теплому телу перед выполнением упражнений. 

Эта мысль почёркивается также в творчестве великого персидско-таджикского мыслителя 
Абуабдулло Рудаки. Поэт физическое, нравственное и умственное развитие считает основными 
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качествами мужчины. Он большое внимание уделял не только духовному формированию 
личности, но и его физическому формированию. С одной стороны, для формирования личности 
считает необходимыми науку и знаний, умственное воспитание, с другой стороны, физическое 
воспитание – это важный фактор формирования личности и показывает роль здоровых и 
закалённых людей в обществе. Он, как эмоциональный человек и правдый литератор также 
высоко оценивает роль воспитания, среды, морали и спорта в формировании личности. То есть, 
он ставил вопрос о всестороннем воспитании человека, так как они одной цепью соединены друг 
с другом. Для достижения совершенства и достойной человеческой жизни каждый человек 
обязан нравственно воспитать себя, создать себя своими руками и обеспечивать счастья в своей 
жизни. 

Рудаки утверждает, что «Если человек занимается физическими упражнениями и 
соблюдает другие требования, то он не нуждается в употреблении лекарств, рекомендуемых при 
лечении различных болезней. 

Известно, что Заратустра будущим поколениям оставил следующее утверждение 
«Здоровое тело - здоровый ум». Поэтому справедливый Анушерван принимает это последнее и 
в то же время повелевает: «Здоровье считайте лучшим благом», Рудаки усиливает эту мысль: 

Четыре вещи от печали освободят: 
Здоровое тело, доброе имя, мудрость и добрый нрав 
Каждому кому эти четыре вещи достались, 

Проживёт весело, не печалится никогда 1, с. 107. 
Когда при чтении этих строк поймём их суть, поклонимся великому Рудаки. Великий 

Рудаки четыре вещи считает условиями вечной и весёлой жизни и здоровье ставит на первое 
место. Почему он не ставит на первый план доброе поведение, ум и познание, даже мудрость как 

Сияние Бога (Джалолуддин Балхи), а именно «тело – здоровье» 1, с.107. Здесь дело не в узости 
рифмовки и цикла слов и словосочетаний, а в величии поэта, ставящего здоровое тело на первое 
место и счастья. 

Унсурулмаоли Кайковус в своей книге «Кабус-наме» (1082-1083 г.) занятия спортом 
считает одним из основных средств воспитания человека. На его взгляд, такие народные игры, 
как шахматы, чавгонбози (хоккей на праве), плавание, а также распорядок дня в молодости и 
старости, использование времени и др. не только полезны, но и необходимы в воспитании людей. 

Фаридаддин Аттар, считающийся одним из высоконравственных мастеров слова, 

настаивает на то, что каждый в этом мире должен искать и находить здоровье 1, с. 108. 
Со спокойным сердцем ты совершенно здоров, 

От мира сего не ищи ты больше ничего 1, с. 108. 
Абушукур Балхи повелевает: 

Слово яд и противоядие, холодно и тепло, 
Слово и сладко, и горько, лекарство и боль оно. 

 Мухаммад Хиджази велит: «Каждое слово, выходящее из наших уст, лекрство для ран или 
меч, который ранит чьё-то сердце, или ветерок, приводящий в движение море эмоций и 
ощущений там, где присутствует сладкое слово, дарит здоровая среда, если место сладких слов 
займут грубые бранные слова, в том месте не формируется здоровая жизнь. Абулькасим 
Фирдоуси говорит:  

Знай, что тяготы наши от языка, 

Не желаешь обиды, проверь слова  2, с. 13. 
Родители и учителя с детьми общаются посредством слов. Абушукур Балхи велит:  

Слово, что выскочит из уст, 

Как выскочившая наружу змея  2, с. 13. 
 Хорошая нервная система - основа человеческого здоровья 4, с. 36. По мнению учёных, 

каждый ребёнок рождается с высшей нервной системой. Задача состоит в том, чтоби эта нервная 
система не разрушалась под воздействием наших слов и выполняемых нами действий, а 
напротив, укреплялась. Опыт показывает, что нервную систему, прежде всего, разрушают 
отрицательные эмоции. Они проводят таже к различным болезням. Это относится как к 
подрастающему поколению, так и к взрослым. В частности, Абушакур Балхи повелевает: 

Слышал, что язык нашего слова таков, 
Как режущий алмаз и острый клинок 
Как острый алмаз, чю режет он сталь 

И слово может сердце разорвать 2, с. 13.  
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Если настроение взрослых зависит от каких-либо объективных причин, то настроение 
детей зависит от взрослых. Если подрастающее поколение не верит в светлое будущее и своему 
эдровью, если оно растёт в стране и не берется за свою жизнь, если не готово к будущей жизни, 
то во всём этом мы должны винить не других, а самих себя. 

Образ жизни человека состоит из трёх категорий: 
1. Уровень жизни; 2. Качество жизни; 3. Образ жизни.  
Уровень жизни – это, прежде всего, экономическая категория, подразумевающая степень 

удовлетворения материальных, духовных и культурных требований человека. 
 Под качеством жизни понимается успешное удовлетворение человеческих потребностей 

(это более всего социальная категория) 
 Образ жизни человека – это определённый стандарт, на основе которого строится 

психология личности (социально – психологическая категория). 
 Всё вышесказанное даёт возможность вкратце изложить некоторые выводы, научно-

практические рекомендации, направленные на улучшение здорового образа жизни и 
формирования личности особенно юношей и молодёжи; 

- создание необходимых условий в учебных учреждениях для эффективного 
использования материалов по сохранению здоровья в учебном процессе и во внеклассной работе; 

- проведение конференций, круглых столов, диспутов, семинаров и др. для широкого 
использования материалов по сохранению здоровья; 

- обеспечивание учителей специальными пособиями, посвященными здоровому образу 
жизни. 
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АҚИДАҲОИ ПЕДАГОГИИ МУТАФАККИРОНИ БУЗУРГИ ФОРС-ТОҶИК ОИД  
БА ТАРБИЯ ВА ТАШАККУЛЁБИИ ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ 

 

Дар ин мақола муаллиф андешаҳои мутафаккирони форс-тоҷикро дар боби саломатӣ гирд оварда, 
хулоса бароварда, инкишофи ҷисмонӣ, ахлоқӣ ва фикриро аз сифатҳои асосии ҷавонмардӣ ҳисоб кардааст. 
Тарбияи ҷисмониро яке аз омилҳои муҳимми ташаккули тарзи ҳаёти солим ҳисобида, нақши афроди 
ҷисман солиму рӯҳан қавию обутобёфтаро дар ҷомеа муҳиму зарур шумурдааст. Аз ин рӯ, тани сиҳат, 
тандурустӣ ганҷи беқиёс аст ва ин ганҷ боигарии ҳар як инсон дониста мешавад, ки онро ба чизе иваз 
кардан нашояд. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ВЕЛИКИХ ПЕРСИДСКОГО - ТАДЖИКСКИХ  
МЫСЛИТЕЛЕЙ О ВОСПИТАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

В данной статье, автор, подытоживая мысли персидско-таджикских мыслителей о здоровье считает, 
что физическое, умственное и нравственное развитие личности является одним из основных качеств 
мужественного человека. Физическую культуру он считает одним из важнейших аспектов здорового 
образа жизни, и физическо-умственно развитого человека считает очень полезным человеком для 
общества. Так, здоровье считается бесценным, и любой человек знает, что ни с чем невозможно заменит 
его. 
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PEDAGOGICAL VIEWS OF GREAT PERSIAN-TAJIK THINKERS ON EDUCATION AND 

FORMATION OF HEALTHY IMAGE OF LIFE 
 

The author in this article concludes the ideas of Persian-Tajik thinkers about health, considers that physical, 

mentally and moral development of personality is one of the main qualities of the brave man. He considers that 

physical training is one of the important aspects of healthy mode of life and physical-mentally of developed man 

considers very useful person for the society. So, health considers priceless and any man knows nothing can replace 

him.  

KEY WORDS: soul, body, health, mode of life, life, youth, healthful mind, healthful body, environment, 

family, school, society.  

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Qurbonov Faizali Asadulloevich, candidate of pedagogical 

sciences, associate professor of the department of pedagogy of Bokhtar State University named after Nosiri 

Khusrav. Phone: (992) 93-512-00-60. 

 

ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ҲАМКОРИҲОИ САМАРАНОКИ ПЕДАГОГИИ 

МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ БО ОИЛА 
 

Раҷабов В.Д., Қурбонов Ф.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Тарбияи кӯдакон яке аз масъалаҳои муҳимми  инсон мебошад. Дар давраи қадим онро бо 

санъат баробар медонистанд. Сарчашмаҳои таърихӣ собит менамоянд, ки оила дар тарбияи насли 

наврас нақши аввалиндараҷа мебозад. Ва танҳо дар раванди рушди инсоният ғамхорӣ нисбат ба 

кӯдакон, рушди ҷисмонӣ ва ақлонии онҳо ба сифати функсияи алоҳида ҷудо гашта, институтҳои 

тарбияи беруназоилавӣ ташаккул ёфтанд. Бояд қайд кард, ки дар давоми якчанд аср ба нақши 

оила дар тарбияи кӯдакон аҳамияти аввалиндараҷа дода мешуд. Ба ҳамкориҳои коллективи 

педагогӣ ва волидайн ҳоло диққати хеле калон дода мешавад. Барои дарки махсусияти 

идоракунии сифати ҳамкорӣ дар шароити ҳозираи тағйирёбанда, ки дар он волидайн 

фармоишгарони хизматрасониҳои таълимӣ мегарданд, баррасии моҳияти мафҳуми «ҳамкорӣ» 

муҳим аст. 

Масъалаи ҳамкории педагогӣ бо масъалаи мавқеъ ё нақши омӯзгор робитаи қавӣ дорад. 

Омӯзгор намеомӯзонад, балки ба хонандагон мадад мерасонад, ки омӯзанд ё хоҳиши омӯхтан 

пайдо кунанд. Омӯзгор дар навбати аввал бояд созандаи муҳити таълим бошад ва хонандаро ба 

таҳсил шавқманд созад [1, c. 495]. 

Мафҳуми «ҳамкорӣ» дар соҳаи илмҳои  педагогӣ  чун алоқаи дутарафа (мутақобил)-и ду 

падида баррасӣ мегардад, яъне ин ҷараёни табодули афкор, ғояҳо, эҳсосот мебошад. 

Ҳамин тариқ, муносибатҳои умумифалсафӣ ба ҳамкорӣ ба баррасии муносибати 

муассисаи томактабӣ ва оила чун маҷмӯи ҳамкориҳои гуногунтарафа ва гуногунсамта имкон 

медиҳанд, инчунин ба ошкорсозии шаклҳои кор бо оила ва таносуби онҳо барои муайянсозии 

механизмҳои дохилии татбиқи барномаи идоракунии сифати ҳамкориҳои педагогӣ мусоидат 

менамоянд. Ҳамзамон, «ҳамкорие, ки аз мавқеи сотсиология» (М.С. Комаров) баррасӣ мегардад, 

раванди таъсири дутарафаи одамон бо шуур ва рафтори ҳамдигар мебошад, ки дар рафти он 

мувофиқати тарафайни амалҳо рӯй медиҳад.  

Дар оғози асри XXI масъалаи ҳамкориҳои педагогӣ дар назарияи тарбия чун механизми 

афзалиятноки бадастории мақсадҳои тарбия баррасӣ мегардад. Ба ақидаи педагогҳои машҳур 

П.П. Блонский ва С.Т. Шатский барои тарбия кардани шахси кордон, ки ба шароити иҷтимоӣ ва 

иқтисодии ҳаёти нав мутобиқ гардонида шудааст, такя ба анъанаҳои мусбати оила зарур аст [2, 

c. 92] . 
Ғояи ҳамкориҳои тарбияи оилавӣ ва ҷамъиятӣ дар асарҳои В.А. Сухомлинский пайгирӣ 

шудааст. Ӯ навиштааст: «Дар солҳои томактабӣ кӯдак худро аъзои оила ҳис карда, худ ва 
одамони дигарро тавассути муҳокима, арзёбӣ ва рафтори волидайн кашф менамояд» [3, c. 82]. Ӯ 
таъкид кардааст, ки масъалаҳои тарбиявӣ дар ҳолате бомуваффақият ҳалли худро меёбанд, ки 
агар мактаб бо оила алоқаи зич дошта бошаду мураббиён бо волидайн ҳамкорӣ кунанд. Дар 
таҷрибаи мактаби Павлин зери роҳбарии В.А. Сухомлинский қабл аз кор бо кӯдакон шароити 
оилавӣ-маишии онҳо омӯхта мешуд. Муаллиф мафҳуми «тарбияи мактабӣ-оилавӣ»-ро ворид 
сохт ва онро тарбияи мукаммали ҷамъиятӣ номид. «Бе иштироки фаъолонаи падару модар дар 
ҳаёти мактаб, бе бойгардонии дониши маънавии калонсолону кӯдакон худи оила чун ячейкаи 
ибтидоии ҷомеа ва худи мактаб чун муассисаи муҳимтарини таълимӣ-тарбияӣ буда наметавонад 
ва пешрафти ахлоқии ҷомеа имкон надорад» [3, c. 83]. Ҳамкорӣ чун механизми афзалиятноки 
бадастории мақсадҳои тарбия тавассути алоқаи ҷузъҳои дохилимактабӣ ҷомеаи хурдтарини 
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наздик, чун шарти тарбияи самараноки шахсият дар коллектив, чун омили тайёрии касбӣ ва 
мутобиқшавӣ ба истеҳсолот фаҳмида мешавад. Бояд қайд кард, ки масъалаҳои ҳамкории 
муассисаи таълимӣ ва оила дар педагогикаи мактабӣ баррасӣ гардидаанд. Ҳол он ки дар 
педагогикаи томактабӣ масъалаи мазкур танҳо аз солҳои 70-уми асри XX инъикоси худро ёфта 
истодааст [4, c. 21]. 

Дар омӯзиши ҳамкорӣ «педагогикаи ҳамкорӣ» нақши калон бозидааст. Ба ин фаъолияти 
Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Е.Н. Илин, В.Ф. Шаталов мусоидат намуда, рушди ин самти 
навро дар илм муайян кард. Яке аз намояндагони ин самт Е.В. Коротаева мебошад. Муаллиф 
намудҳои гуногуни ҳамкориҳои педагогиро ба таври зайл тавсиф медиҳад: «вайронкунанда, 
маҳдудсозанда, дастгирикунанда, инкишофдиҳанда» [5, c. 49]. Дар интихоби ин ё он намуди 
ҳамкорӣ ба педагогҳо омилҳои объективӣ ва субъективӣ таъсир мерасонанд. 

Таҳқиқоте, ки солҳои 80-уми асри XX гузаронида шудаанд, на танҳо мазмун, шаклу 
методҳои маърифати педагогии волидайнро мушаххас гардониданд, балки ба таҳияи тавсияҳои 
барои педагогҳо арзишноке, ки ба беҳгардонии кори муштарак бо волидайн равонаанд, имкон 
доданд. Чунончи, Л.А. Никитина вазифаи асосии муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва оиларо 
муайян кардааст: «... кӯдакистон набояд волидайнро иваз ва онҳоро аз кӯдакон ҷудо кунад, балки 
онҳоро бо ҳамдигар муттаҳид созад, ба муоширату ҳамкориҳои бой ва нозук имкон диҳад. Инро 
чӣ тавр бояд кард? Ман дар ҷавоб ба ин савол хеле душворӣ кашидам: мехостам, ки кӯдакистон 
дар модаршавӣ ба модар кӯмак расонад, на танҳо барои ин вақт бояд ҷудо кунад, балки ӯро ба 
қабатҳои маънавии меҳнати модарӣ ҷамъ кунад ва талабот ба онро рушд диҳад» [4, c. 24]. 

Ба андешаи Т.А. Данилина кор бо оилаҳои тарбиягирандагон танҳо аз рӯйи як самт – 
тарғиботи педагогӣ, ки дар он волидайн танҳо объекти таъсиррасонӣ мебошанд, ба роҳ монда 
мешавад. Дар натиҷа робитаи мутақобила бо оила гум гашта, имкониятҳои тарбияи оилавӣ ба 
пуррагӣ мавриди истифода қарор намеёбад. Яке аз роҳҳои баромадан аз ин вазъиятро Т.А. 
Данилина дар азхудкунии таҷрибаи ҳамкориҳои муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва оила 
мебинад. Мақсади он кумак ба волидайн дар тарбияи кӯдак, баланд бардоштани маданияти 
ҳуқуқии волидайн барои пурзӯрсозии масъулиятнокии онҳо ва ташаккули муносибати 
бошуурона ба тарбияи кӯдакон мебошад [6, c. 41]. 

Ғояи баланд бардоштани салоҳиятнокии волидайн, қобилияти дарккунии иттилооти навро, 
ки аз педагогҳои муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бармеояд, идома дода, Ю.А. Гладкова дар 
таҳқиқоти худ се категорияи волидайнро ҷудо кардааст: бепарво, ҷанҷолӣ ва барои ҳамкорӣ 
ҳамеша омода. Ба андешаи педагогҳо аксари волидайн ба категорияҳои якум ва дуюм мансубанд 
[7, c. 103]. 

Масъалаи мазкурро чунин педагогҳо – муҳаққиқон, амсоли Г.В. Глушкова, Т.И. Гризик, 
Т.Н. Даронова, Т.И. Ерофеева, Т.В. Кузнетсова амиқтар баррасӣ намуда, гурӯҳи «волидайни 
проблемавӣ»-ро ҷудо карда мегӯянд, ки на танҳо ба волидайн, балки ба худи мураббиён дар кор 
бо ин категорияи оилаҳо ёрӣ расонидан зарур аст. Бе хайрхоҳии дохилӣ, амиқи педагог ба ин 
гурӯҳи волидайн ҳалли ин масъала хеле мушкил аст. Дар чунин ҳолат на ҷустуҷӯи воситаҳову 
тарзҳои кори педагогӣ, балки ҷустуҷӯи тарзу воситаҳои дарки дурусти онҳо зарур мебошад. 
Расонидани кӯмаки воқеӣ ба волидайн танҳо зимни муносибати комплексӣ ба гузаронидани 
корҳое, ки дар ду самт бояд амалӣ мешаванд, имконпазир мегардад. Самти якум кор бо 
коллективи педагогиро аз рӯйи таҳлили ҳуҷҷатҳои меъёрии байналмилалӣ, ки дар онҳо ҳуқуқи 
кӯдакону волидайн муайян карда мешаванд, дар назар дорад. Самти дуюм ба омӯзиши оилаҳои 
тарбиягирандагон, гузаронидани корҳо оид ба баланд бардоштани маданияти ҳуқуқӣ ва 
фарҳангии волидайн, ба фароҳам овардани шароит барои ташаккули муносибатҳои бовариноки 
волидайн ва коллективи педагогӣ дар ҷараёни муоширати ҳаррӯза ва чорабиниҳои махсус 
гузаронидашуда равона аст [8, c. 87]. 

Бо дарназардошти проблемаҳои ҳозираи ҳамкорӣ бояд қайд кард, ки кор танҳо дар ҳолате 
самаранок мегардад, ки агар худи волидайн иштирокчиёни фаъоли ҷараёни таҳсилот бошанд. 
Бинобар ин, ташаккули мавқеи фаъоли волидайн вазифаи муҳимми коллективи муассисаи 
таҳсилоти томактабӣ ҳисоб меёбад.  

Ислоҳоти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, ки дар мамлакати мо дар охири асри XX ба вуҷуд 

омадаанд, тарзи муқаррарии ҳаёт ва тамоюлҳои ахлоқии арзишнокро тағйир доданд ва ба 

тарбияи кӯдакон дар оила таъсир расонидаанд. Ҳоло бадшавии саломатии ҷисмонӣ ва психикии 

кӯдакони синни томактабӣ, ки бо мушкилоти ҳаёти оилавӣ дар манзари буҳронҳо, проблемаҳои 

шахсии волидайн (мондашавӣ, шиддатнокии хеле баланди психикӣ ва ҷисмонӣ, ҳаяҷону 

изтироб), бо проблемаҳои ҷаҳонӣ алоқаманд аст, мушоҳида мегардад. Ҳамаи ин диққати махсуси 

мутахассисони муассисаҳои томактабӣ (психологҳо, педагогҳо, дефектологҳо)-ро талаб 
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мекунад. Оила ба дастгирӣ ниёз дорад. Аз ин рӯ, ҳамкорӣ бо оила самти муҳимми фаъолияти 

кӯдакистон мебошад. 

Аз таҳлили адабиёт  (Лутфуллоев М., Шарифов Ф., Юнусов И.) бармеояд, ки олимони 

соҳаи илмҳои педагогӣ  раванди ташаккулёбии ҳамкориҳои самараноки педагогии муассисаҳои 

таҳсилоти томактабӣ бо оиларо бо исботи таҳқиқоти хеш арзёбӣ намудаанд  [ 9-12] . 

Асарҳои ба масъалаҳои ҳамкориҳои муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва оила 

бахшидашударо таҳлил карда, хулоса баровардан мумкин аст, ки муаллифони тадқиқот барои 

ҳамкориҳои бобарор маҳз ба дӯши муассисаи таълимӣ масъулияту ҷавобгарии калонро 

мегузоранд, ҳамзамон масъулияти худи волидайнро, ки иштирокчиёни баробарҳуқуқи ҳамкорӣ 

мебошанд, барои самаранокии ҳамкориҳо ба таври кофӣ ба ҳисоб намегиранд. Илова бар ин, бояд 

қайд кард, ки сабаби вайроншавии вазифаи тарбиявии оила дар волидайн мавҷуд набудани 

донишу малакаҳои зарурӣ, муноқишаҳо байни волдайн бинобар муносибати гуногун ба тарбия, 

дахолати аъзои дигари оила ба раванди тарбия ҳисоб меёбад. 
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ҲАМКОРИҲОИ САМАРАНОКИ ПЕДАГОГИИ  

МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ БО ОИЛА 
 

Мақола ба сифати ташаккул ва рушди ҳамкориҳои самараноки педагогии муассисаҳои таҳсилоти 

томактабӣ бо оила бахшида шудааст. Муаллифон дар таълифоти хеш қайд кардаанд, ки масъалаи ҳамкорӣ 

байни муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бо оила вобаста ба талаботи ҷомеаи муосир бояд боз ҳам беҳтар 

карда шавад. Дар мақола таъкид шудааст, ки масъулини муассисаҳои таҳсилоти томактабиро зарур аст 

барои ташкил намудани ҳамкориҳои судманд бо оила нақша-чорабиниҳои иловагӣ тартиб дода, дар тарбия 

ва рушди насли наврас саҳми босазо гузоранд. Андешаҳои олимони соҳаи илмҳои педагогӣ низ дар мақола 

ҳамчун иқтибос оварда шудааст, ки таҳқиқоти онҳо низ баҳри беҳтар намудани ташаккул ва рушди 

ҳамкориҳои самараноки педагогии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бо оила бахшида шудааст. Асоси 

муносибати байни оила ва муассисаи таҳсилоти томактабӣ ҳамкории самаранок мебошад. Дар давоми 

тамоми давраи ташаккул  ва рушди педагогикаи томактабии ватанӣ ҳамкории тарбиявии ҷамъиятӣ ва 

оилавӣ барои ташаккули шахсияти ҳаматарафа чун асос эътироф мегардад.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СЕМЬИ 

 

Статья посвящена качественному формированию и развитию эффективного педагогического 
сотрудничества семьи и дошкольных образовательных учреждений. Авторы в своей статьи отмечают, что 
вопросы сотрудничества между дошкольными образовательными учреждениями и семьей в соответствии 
с требованиями современного общества должны улучшаться корреным образом. В статье подчеркивается, 
что ответственным лицам дошкольных оразовательных учреждений для организации эффективного 
сотрудничества необходимо составить дополнительные планы-мероприятии и вносить достойный вклад в 
воспитании подрастающего поколения. Взгляды ученных-педагогов в воспитании приводятся в качестве 
цитаты, их исследования также посвящены мерам по улучшению формирования и развития эффективного 
педагогического сотрудничества дошкольных образовательных учреждений и семьи. Основой отношений 
между семьей и дошкольными образовательными учреждениями является эффективное сотрудничество. 
В течение всего периода формирования и развития отечественной дошкольной педагого-воспитательное 
сотрудничество общества и семьи признаётся как основа в деле формирования всесторонней личности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дошкольные образовательные учреждения, семья, педагогическое 
сотрудничество, формирование, воспитание, развитие, семейное и общественное воспитание, 
педагогический коллектив и родители, воспитание детей, проблемы воспитания. 

 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Раджабов Вайсиддин Давлатбекович, докторант PhD кафедры 
педагогики Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 93-158-75-
79.   

Курбонов Файзали Асадуллоевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Тел.: (992) 93-512-00-60. 
 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF EFFECTIVE PEDAGOGICAL COOPERATION OF 
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND FAMILIES 

 

The article is devoted to the qualitative formation and development of effective pedagogical cooperation 
between the family and preschool educational institutions. The authors in their article note that the issues of 
cooperation between preschool educational institutions and the family, in accordance with the requirements of 
modern society, should be improved radically. The article emphasizes that the responsible persons of preschool 
educational institutions for the organization of effective cooperation need to draw up additional action plans and 
make a worthy contribution to the upbringing of the younger generation. The views of educators in education are 
cited as a quotation, their research is also devoted to measures to improve the formation and development of 
effective pedagogical cooperation between preschool educational institutions and families. Effective collaboration 
is the foundation of the relationship between family and preschool educational institutions. Throughout the entire 
period of formation and development of the domestic preschool, pedagogical and educational cooperation between 
society and the family is recognized as the basis in the formation of a comprehensive personality. 

KEY WORDS: preschool educational institutions, family, pedagogical cooperation, formation, 
upbringing, development, family and social upbringing, teaching staff and parents, upbringing of children, 
problems of upbringing. 
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САЛОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ТАТБИҚИ ОН ДАР НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ 

 

Шарипова Ф.А. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Дар муассисаҳои олии муосир ба усули таълими салоҳиятнок аҳамияти калон дода 
мешавад. Асоси методологӣ дар низоми навсозии таҳсилоти олии касбӣ маҳз равиши 
салоҳиятнокӣ мебошад. Дар натиҷаи таҳсил дар муассисаҳои олии таълимӣ, хатмкунанда бояд 
салоҳиятҳои фаъолияти касбӣ дошта бошад. Ин равиш ба натиҷаи таҳсилот равона карда 
мешавад ва натиҷа на аз рӯи миқдори иттилооти бадастомада, балки аз ҷониби қобилияти 
роҳнамоӣ дар ҳолатҳои гуногуни ҳаётӣ муайян карда мешавад. 

 

 
 

Расми 1. Нақшаи умумии ҳадафи таълими салоҳиятнок. 

 

Салоҳиятҳои  касбӣ Мақсади таълим 

Салоҳиятҳои  ҷорӣ 

Қобилияти когнитивӣ - 

маърифатӣ 

Талаботи касбӣ Талаботи индивидуалӣ 

Меъёрҳои касбӣ 

Талаботи иҷтимоӣ 
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Дар доираи усули салоҳиятнокӣ салоҳиятҳои хатмкунанда мутобиқи талабот ва 

стандартҳои таълим ва сохтори иҷтимоӣ муайян карда мешаванд. Азхудкунии салоҳиятҳои 

гуногун ҳадафи асосии раванди таълим мебошад (расми 1). 

Ҳамин тавр, аз рӯи маълумоти ҷамъшуда, муайян менамоем, ки салоҳиятҳои касбӣ (расми 

2) ин қобилият ва омодагӣ барои амалӣ намудани амалҳои мувофиқи шарт ва талаботи алоҳида,  

ташкил  ва қабули мустақилонаи ҳалли масъала ва вазифаҳои муайян  ва  инчунин сифатан баҳо 

додан ба натиҷаҳои фаъолияти онҳо мебошад. 

 
Расми 2. Салоҳиятҳои хатмкунанда дар соҳаи таълим. 

 

Таҷрибаи амалии муассисаҳои таълимӣ, таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи василаҳо ва усулҳои 

самараноки ташаккули шахсияти донишҷӯ тавассути ташаккули салоҳиятҳо дар ҳузури ҳалли 

гуногуни ин масъала боварӣ мебахшанд. 

Дар асоси ғояҳо ҷудо кардани ҷузъҳои зерини салоҳияти донишҷӯёнро ба мақсад мувофиқ 

медонем: 

- салоҳияти умумии таълимӣ, ки дар огоҳии баланди донишҷӯён дар бораи ғояҳо, 

мафҳумҳо, мафҳумҳои асосии соҳаҳои дониш ифода ёфтааст; ташаккули малакаҳо ва малакаҳои 

таҳсилоти умумӣ (дидактикӣ), қобилиятҳои зеҳнӣ дар соҳаи мустақилона аз худ кардани 

донишҳои нав, воситаҳо ва усулҳои фаъолияти маърифатӣ ва ғайра; 

- салоҳияти умумии фарҳангӣ, ки дар омодагии донишҷӯён барои ворид шудан ба фазои 

фарҳангии башарият ифода ёфтааст; қобилияти муколамаи шакли муошират бо одамони гирду 

атроф; фарҳанги коммуникативӣ, эстетикӣ ва ахлоқии хатмкунанда ва ғайра; 

- салоҳияти умумии методологӣ, ки дар муайян кардани ҳадафҳо ва қобилияти 

мустақилона фикрронии танқидӣ, малакаҳои таҳлили ҳолатҳо ва қобилияти дидани мушкилоти 

дар ҷаҳони воқеӣ ифодаёфта, тарҳрезӣ ва банақшагирии роҳҳои оқилонаи рафъи онҳо, 

мустақилона идора кардани худ, рушд ва фаъолияти худ барои ноил шудан ба ҳадафҳои 

гузошташуда, ба таври рефлексӣ баҳо додани рафтор ва рӯйдодҳои худ дар ҷаҳони атроф 

мебошад. 

Ҳамин тариқ, равиши салоҳиятнокӣ аз нигоҳи мо ин моҳияти равандҳои навсозиро дар 

соҳаи маориф дақиқтар инъикос мекунад, зеро ба он чунин малакаҳо ва хусусиятҳои шахсӣ хос 

аст, ки бояд бевосита дар фаъолияти амалӣ истифода шуда, тавассути таҷрибаи шахсии 

донишҷӯён ташаккул ёбанд. Ҳамзамон равиши салоҳиятнокӣ соҳаи таъсири таълимро ба 

шахсияти хонанда бо сабаби тамоюл ба рушди худ дар ҳама намудҳои ҳаёт (маърифатӣ, касбӣ, 

иҷтимоӣ, шахсӣ) васеъ намуда, системаи сифатан мухталифро барои арзёбии омодагии 

хатмкунанда ҷиҳати идомаи таҳсил ва мутобиқсозии бомуваффақият ба ҷомеаи зуд тағйирёбанда 

мҳайё месозад. 

Дар шароите, ки таълим ба рушди қобилияти эҷодӣ ва маърифатии донишҷӯён нигаронида 

шудааст, системаи анъанавии таълим қодир нест, ки барои дастовардҳои муваффақонаи шахсӣ 

дар рушди инфиродии донишҷӯ шароит фароҳам оварад.  

Нишондиҳандаҳои тағийрёбандаи салоҳияти донишҷӯён 

Салоҳиятҳои зеҳнӣ: 

- мавҷудияти талаботи донишҷӯён ба фаъолияти маърифатӣ; 

- қобилияти роҳнамоӣ ва истифодаи иттилооти гуногун барои ба даст овардани дониши 

нав; 

- соҳиби малакаҳои дидактикӣ ва таълимӣ; 

Салоҳиятҳои хатмкунанда 

касбӣ 
маърифатӣ 

Илмӣ 

Кор бо техникаи муосир 

Касбиятӣ умуми 

Донишҳои профили 

ва махсус 

Донишҳои 

назариявӣ 

Иҷтимоӣ-шахсӣ Донишҳои амалӣ 

Донишҳои академикӣ 

Донишҳои ба самти 

амалӣ равонашуда 
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- назари ҳамаҷонибаи тасвири ҷаҳон, интихоби мавқеи ҷаҳонбинии худро ташаккул 
медиҳад; 

- қобилияти муайян кардани намунаҳо дар заминаи илмҳои омӯхташуда, меъёрҳо, 
қоидаҳои ҳаёти иҷтимоӣ 

Салоҳиятҳои умумии фарҳангӣ: 
- ташаккули асосҳои арзишӣ дар табиати гуманистӣ; 
- қобилияти муайян кардан, баҳо додан ба падидаҳои гуногуни воқеият аз нуқтаи назари 

асосҳои арзишӣ; 
- ташаккули қобилияти амал дар микроҷамъияти атроф мутобиқи меъёрҳои ахлоқ ва 

қоидаҳои рафтор.  
Салоҳиятҳои методӣ: 
- қобилияти таҳқиқ, таҳлил, гурӯҳбандӣ, ба низом даровардан, умумигардонии падидаҳои 

воқеият, дониши илмӣ; 
- ташаккули малакаҳои худидоракунӣ, ки барои ҳалли мушкилот дар ҳама намуди 

фаъолият муҳиманд; 
- қобилияти тарҳрезӣ ва банақшагирии фаъолияти худ; 
- инкишофи қобилиятҳои рефлексӣ, дарунӣ, худидоракунии манфиатҳо ва қобилиятҳои 

онҳо. 
Салоҳиятҳои иртиботӣ: 
- дониш дар бораи воситаҳо, усулҳо, намунаҳои муошират; 
- доштани воситаҳои пешгирӣ ва ҳалли низоъҳо дар вазъияти воқеии ҳаёт; 
- донистани хусусиятҳои психологии шахс, қонунҳо ва қонунҳои рушди шахсӣ; 
- пешгӯӣ ва арзёбии оқибатҳои рушди ҳолатҳои муноқишавӣ дар ҳаёти ҳаррӯза, ҷомеа, 

мактаб, дар муошират бо ҳамсолон; 
- худтанзимкунии рафтори шахс дар доираи меъёрҳои муошират; 
- нишондиҳандаҳои тағирёбандаи салоҳияти муаллимон 
Салоҳияти илмӣ ва назариявӣ: 
- огоҳӣ ва самтгирии усулҳои дониши илмӣ, мантиқи таълими дониши илмӣ; 
- самтгирӣ дар интихоби мундариҷаи омӯзишӣ дар асоси муайян ва ташаккули ғояҳо, 

консепсияҳо, қолабҳо,  далелҳои пешбар; 
- дарки моҳияти самтҳои мақсаднок дар соҳаи муосири таълим, педагогика, методология, 

фалсафа; 
- муайян кардани салоҳиятҳои асосие, ки бояд дар раванди таълими фан дар донишҷӯён 

ташаккул ёбанд. 
Салоҳиятҳои методӣ: 
- самтгирӣ ба гуногунӣ ва хусусиятҳои муҳимми технологияҳо, усулҳо, усулҳо ва усулҳои 

гуногуни таълими донишҷӯён, ки ба рушди қобилиятҳои умумиҷаҳонии онҳо нигаронида 
шудаанд; 

- доштан ва татбиқи усулҳои самараноки таълим, ки шахсияти донишҷӯро инкишоф 
медиҳанд, ба мақсадҳо ва мундариҷаи таълим мувофиқанд; 

- истифодаи васоити таълимӣ дар баланд бардоштани фаъолияти донишҷӯён ва рушди 
манфиатҳои онҳо бо мақсади мутобиқсозии иҷтимоӣ ба зиндагӣ; 

- донистани моҳият ва шароити истифодаи бомуваффақияти шаклҳои фаъоли таълим дар 
раванди таълим. 

Салоҳиятҳои шахсӣ: 
- дониши хусусиятҳои психологӣ, физиологӣ, педагогӣ дар ташаккули донишҷӯён; 
- донистани асосҳои психологӣ, антропологӣ, фарҳангии илм; 
- соҳиби усулҳои худтанзимкунӣ, тактикаи педагогӣ дар ҳама гуна ҳолатҳои педагогӣ; 
- донишмандӣ ва ҷаҳонбинии васеи муаллим; 
- ташаккули арзишҳои гуманистии шахсияти омӯзгор. 
 Дар раванди таълим татбиқи таълими салоҳиятнокӣ ба пайдо намудани хусусиятҳои 

муайян чунин имкониятҳоро медиҳад: 
- дар таҳсилоти касбӣ гузариш аз дониши назариявӣ ба татбиқи донишҳои бадастомада; 
-дар асоси низомнома афзоиши ба манфиат ва тавсеаи имкониятҳо, вазифаҳои 

иҷрошаванда нигаронидашуда; 
- диққат додан дар раванди таълим ба талаботи байнисоҳавӣ-интегратсионӣ. 
Фалсафаи ҷараёни салоҳиятдорӣ дар мактаби олӣ хусусиятҳои татбиқи онро муайян 

мекунад. Татбиқи усули салоҳиятдорӣ дар мактабҳои олӣ ҳамкории байни омӯзгор ва донишҷӯро 
муайян мекунад. 
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Дар асоси гуфтаҳои болоӣ мо намунаи амсилаи таълими салоҳиятнокиро оварда 
метавонем: 

 

 
 

Расми 3. 

Ҳамин тариқ, мо хулоса бароварда метавонем, ки таълими салоҳиятнокӣ дар муассисаҳои 

олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  зарур буда, он дар низоми таҳсилоти олӣ тағйирот ва навсозии 

тафаккури методии омӯзгорон, тағйир додани нуқтаи назар ва муносибати оддиро ба раванди 
тайёр кардани мутахассисон тақозо менамояд. 
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САЛОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ТАТБИҚИ ОН ДАР НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ  
 

Дар ин мақола таҳлили таҳқиқоти хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз ҷониби 

муаллимон бо мақсади муайян намудани аҳамияти муносибати босалоҳият ва ташаккул додани маҳорати 

касбӣ, тағийр додани роҳҳо ва самтҳои фаъолияти онҳо оварда шудааст. Самаранокии раванди таълими 

муосир аз ташаккули қобилияти донишҷӯён оид ба табдил додани маълумоти гирифташуда, ташаккул 

додани малакаҳо, салоҳиятҳо вобаста буда, дар робита бо як қатор ҳолатҳои ҳаёти ҷомеаи муосир 

метавонад истифода шавад.  

Муаллимон бояд донишҷӯёнро на танҳо барои зиндагӣ, балки онҳоро ба тағийрот низ омода 

намоянд. Ин бо инкишоф додани чунин сифатҳо ба монанди ҳаракат, созандагӣ ва қобилияти омӯзиш 

вобаста мебошад. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье представлен анализ исследований выпускников высших учебных заведений, проводимых 

педагогами с целью определения значимости компетентного подхода, формирующего профессиональный 

универсализм – способность менять способы и сферы своей деятельности. 

Эффективность современного процесса обучения обусловлена формированием у студентов умения 

преобразовывать получаемую информацию в знание, развития умений, навыков, компетентности, которые 

могут использоваться или трансформироваться применительно к целому ряду жизненных ситуаций в 

современном обществе.  

Преподаватели должны готовить студентов не только к жизни, но и необходимо воспитывать в них 

готовность к переменам, развивая такие качества, как мобильность, конструктивность, умение учиться. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная подготовка, компетентностной подход, компетенция, 
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COMPETENCE AND FEATURES OF ITS APPLICATION IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 
 

This article presents an analysis of the research of graduates of higher educational institutions conducted 

by teachers in order to determine the significance of a competent approach that forms professional universalism – 

the ability to change the ways and spheres of their activities. The effectiveness of the modern learning process is 

due to the formation of students' ability to transform the information received into knowledge, the development of 

skills, skills, competence that can be used or transformed in relation to a number of life situations in modern 

society. Teachers should prepare students not only for life, but it is also necessary to educate them to be ready for 

change, developing such qualities as mobility, constructiveness, and the ability to learn. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 

Шарипов М.С. 

Филиал РИПКПРСО в Бохтарском регионе Хатлонской области 
 

Человеческая природа такова, что рассматривать психические функции или процессы по 

отдельности не представляется возможным. Как бы нам ни хотелось, эмоциональную и 

интеллектуальную составляющие человеческой личности нельзя рассматривать разрозненно 

ввиду их тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Следовательно, при разработке учебных 

программ следует учитывать необходимость создания таких условий, которые бы одинаково 

содействовали развитию как эмоциональной, так и интеллектуальной сферы.  

На основе вышесказанного можно констатировать, что разработка программы обучения по 

личностно-ориентированной модели предполагает создание условий, необходимых для развития 

чувственной и интеллектуальной сфер личности. Это, в свою очередь, требует учета 

психологических особенностей индивида, а не только возрастных факторов [7]. 

Более того, в процессе обучения следует также принимать во внимание и индивидуальные 

особенности преподавателей - от их психологического возраста до характера и темперамента, 

всего того, что составляет понятие индивидуальности. Поэтому такой подход к 

образовательному процессу в педагогике называют индивидуальным.  

Разрабатывая теоретическую модель, мы опирались на теорию Фрейре и методики Грина, 

адаптируя их к стоящим перед нами задачам. Работая над нашим исследованием, мы 

использовали личностно-ориентированный подход для раскрытия алгоритма поиска решения 

стоящей перед нами задачи, представив его как в графической, так и в текстовой форме.  

В первую очередь следует определиться с базовыми понятиями текущего раздела данного 

исследования, такими как «система», «повышение квалификации», «преподаватель», 

«квалификация». 
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«Система» рассматривается нами как совокупность взаимосвязанных элементов. 

«Повышение квалификации» является дополнительным видом профессиональной 

подготовки, в ходе которого специалист углубляет и обновляет полученные ранее знания в 

профессиональной сфере, совершенствует свои деловые качества, восполняет пробелы в 

профессиональном образовании, вызванные прогрессом педагогической науки и системой 

образования в целом.  

«Преподаватель» – это человек, который на профессиональной основе занимается 

педагогической и воспитательной деятельностью в учреждениях системы образования, включая 

учреждения повышения квалификации преподавателей [6].  

Под «квалификацией» мы понимаем уровень профессиональной подготовки субъектов 

образовательного процесса.  

Предлагаем далее детальнее остановиться на алгоритме представления и обоснования 

разработанной нами модели процесса повышения квалификации преподавателей учебных 

учреждений системы общего образования Республики Таджикистан в рамках подготовки в 

системе повышения квалификации, представленном в виде цепочки последовательных этапов.  

Раскрыв по порядку этапы, представим содержательную составляющую обоснования 

разработки авторской модели процесса повышения квалификации преподавателей учебных 

учреждений системы общего образования Республики Таджикистан в рамках подготовки в 

учреждениях повышения квалификации преподавательского состава.  

Обосновывая необходимость разработки теоретической модели, основанной на 

личностно-ориентированном подходе, следует отметить, что на современном этапе развития 

образовательной сферы особую актуальность приобретает необходимость создания и широкого 

внедрения разнообразных моделей системы повышения квалификации преподавательского 

состава учебных учреждений системы общего образования Республики Таджикистан. Эта 

актуальность также усиливается тем, что в условиях формирования в стране информационного 

общества необходимо формировать у преподавателей, работающих в учреждениях повышения 

квалификации педагогического состава, информационно-коммуникационную компетентность с 

тем, чтобы они обладали навыками, умениями и знаниями в сфере применения инновационных 

цифровых технологий в профессиональной деятельности [3].  

Определяя задачи и цели разработки авторской модели процесса повышения 

квалификации преподавателей учебных учреждений системы общего образования Республики 

Таджикистан и совершенствования их профессиональной компетентности, мы сформулировали 

их следующим образом.  

Создавая представленную здесь авторскую модель процесса повышения квалификации 

преподавателей учебных учреждений системы общего образования Республики Таджикистан, 

основанного на личностно-ориентированном подходе, мы ставили перед собой цель заполнить 

соответствующие пробелы в республиканском образовательном стандарте.  

Рассмотрим стоящие перед нами задачи: 

- определить задачи, цели и степень актуальности создания модели; 

- выявить основные концептуальные подходы к созданию модели; 

- определить, на каких концептуальных принципах основана разработка модели; 

- определить базовые составляющие модели; 

- охарактеризовать совокупность всех базовых составляющих авторской модели; 

- представить модель в графическом виде, где указать все взаимосвязи между ее 

составляющими; 

- дать текстовое описание модели.  

Согласно алгоритму, в дальнейшем мы представили главные концептуальные подходы к 

разработке модели. Данные подходы к разработанной нами модели были определены на 

основании анализа позитивных изменений в отечественной системе повышения квалификации, 

произошедших на предыдущих стадиях ее развития, которые нашли свое отражения в ряде 

правоустанавливающих государственных документов.  
На основе вышеизложенного считаем, что концептуальные основания для разработки 

авторской модели заключаются в использовании личностно-ориентированного подхода к 
совершенствованию профессиональных компетенций преподавателей учебных учреждений 
системы общего образования Республики Таджикистан.  

На основе анализа принципов моделирования мы выделили группу концептуальных 
специфических принципов, которые далее предлагаем рассмотреть [1; 5]:  
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Личностно-ориентированный подход. Данный принцип воплощается через обоснование и 

разработку образовательных программ, отвечающих смыслу модели, отдельных модулей этих 

программ с позиции обобщения педагогической, профессиональной и образовательной 
деятельности педагога учебного учреждения системы общего образования Республики 

Таджикистан, проходящего обучение в учреждении системы повышения квалификации 

преподавателей.  

Соблюдение принципа оперативности является, по нашему мнению, обязательным 
условием при разработке авторской модели, он означает способность к адекватному 

реагированию на изменяющиеся условия в сфере образовательных услуг или конкретных 

аспектов педагогической деятельности. Реализация этого принципа находит свое выражение в 
том, чтобы делать опережающие предложения новых услуг в сфере образования, для чего 

создаваемая нами модель должна содержать в себе функции мониторинга, анализа и 

прогнозирования состояния образовательной сферы.  

Следование принципу интеграции практики и науки в рамках системы повышения 
квалификации преподавателей способствует осуществлению исследовательской, проектной и 

экспертной деятельности.  

Реализация принципа индивидуализации учебного процесса в рамках системы повышения 
квалификации преподавателей происходит через организацию образовательного процесса по 

модульному типу, что находит свое отражения в созданной авторами теоретической модели.  

Согласно принципу непрерывности образования, образовательный процесс строится 

таким образом, чтобы его различные виды сопровождали активную фазу жизни человека, 
занимающегося педагогической деятельностью, начиная от начала процесса становления 

профессиональной компетентности до ее реализации в ходе профессиональной деятельности 

преподавателя учебного учреждения системы общего образования Республики Таджикистан в 
рамках обучения в системе повышения квалификации педагогических кадров.  

Соблюдение принципа доступности предполагает, что все пользователи авторской 

модели, то есть все преподаватели учебных учреждений системы общего образования 

Республики Таджикистан в рамках обучения в системе повышения квалификации 
педагогических кадров, будут обладать равными «стартовыми» условиями. 

Ориентация на достижение запланированного результата. Реализация этого принципа в 

разрабатываемой авторской модели подразумевает наличие возможности прогнозировать 
направление совершенствования профессиональной компетентности преподавателя учебного 

учреждения системы общего образования Республики Таджикистан в рамках обучения в системе 

повышения квалификации педагогических кадров.  

Согласно принципу диверсификации, который предусмотрен в авторской модели, должна 
быть сформирована и реализована образовательная система сетевого типа, цель которой 

заключается в совершенствовании профессиональной компетентности преподавателя учебного 

учреждения системы общего образования Республики Таджикистан в рамках обучения в системе 
повышения квалификации педагогических кадров.  

Благодаря реализации принципа открытости авторская модель наделяется свойством, 

предусматривающим возможность корреляции ее новых структурных составляющих и их 

взаимосвязей в процессе повышения квалификации преподавателя учебного учреждения 
системы общего образования Республики Таджикистан как одного из элементов 

совершенствования профессиональной компетентности.  

Согласно принципу соответствия, предложение профессиональных компетенций 
преподавателя учебного учреждения системы общего образования Республики Таджикистан в 

рамках обучения в системе повышения квалификации педагогических кадров должно 

соответствовать спросу на их использование.  

Принцип мобильности, реализуемый в рамках авторской модели, подразумевает наличие в 
ней необходимых условий для самосовершенствования и саморазвития, что позволяет 

оперативно реагировать на изменения в требованиях к совершенствованию профессиональной 

компетентности преподавателя учебного учреждения системы общего образования Республики 

Таджикистан в рамках подготовки в системе повышения квалификации педагогического состава.  
Соблюдение принципа гибкости позволяет авторской модели оперативно реагировать на 

изменение как внутренних, так и внешних условий процесса повышения квалификации 

преподавателя учебного учреждения системы общего образования Республики Таджикистан как 
одного из элементов совершенствования профессиональной компетентности.  
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Принцип вариативности, нашедший свое отражение в авторской модели, предполагает 

наличие широко спектра специфических условий, необходимых для становления и 

совершенствования профессиональной компетентности преподавателя учебного учреждения 
системы общего образования Республики Таджикистан в рамках обучения в системе повышения 

квалификации педагогических кадров.  

Блочный принцип структуры авторской модели позволяет структурировать и 

систематизировать ее содержательную составляющую по основным блокам, характеризующим 
элементы процесса повышения квалификации преподавателя учебного учреждения системы 

общего образования Республики Таджикистан как одного из элементов совершенствования 

профессиональной компетентности.  
Согласно принципу адекватности, разработанная авторская модель отвечает 

поставленным перед ней задачам и целям как своим теоретическим содержанием, так и 

практическим применением в системе повышения квалификации преподавателя учебного 

учреждения системы общего образования Республики Таджикистан в рамках 
совершенствования его профессиональной компетентности.  

Далее предлагаем определиться с базовыми компонентами содержательной составляющей 

авторской модели.  
Таблица 1 

Авторская теоретическая модель совершенствования профессиональной компетентности 

преподавателя учебного учреждения системы общего образования Республики Таджикистан в 

рамках процесса повышения квалификации, основанного на личностно-ориентированном подходе 
 

 
Эти компоненты распределены по следующим блокам: 

Первый блок: профессиональные компетенции общепользовательского характера. 

Второй блок: профессиональные компетенции общепедагогического характера. 
Третий блок: профессиональные компетенции предметно-педагогического характера.  

Перечень компонентов: поисковый, определительный, интеграционный, транслирующий, 

разработочный, управленческий, оценочный.  

На рисунке приведена схема авторской модели с указанными взаимосвязями между ее 
компонентами.  

Рассмотрим приведенную модель с детализацией взаимосвязи между всеми ее 

компонентами, следуя завершающему этапу первого Алгоритма по разработке теоретической 
модели совершенствования профессиональной компетентности преподавателя учебного 

учреждения системы общего образования Республики Таджикистан в рамках процесса 

повышения квалификации, основанного на личностно-ориентированном подходе. 

Мы считаем, что в этой модели главным является представление взаимозависимости 
между ее составляющими, способствующими повышению уровня квалификации преподавателей 

учебных учреждений системы общего образования Республики Таджикистан в рамках 

подготовки в системе повышения квалификация преподавательского состава, которая является 
важным компонентом совершенствования их профессиональной компетентности.  

Она включает в себя поисковый, определительный, интеграционный, транслирующий, 

разработочный, управленческий и оценочный компоненты.  
Разработанная нами авторская модель повышения квалификации преподавателей учебных 

учреждений системы общего образования Республики Таджикистан в учреждениях повышения 
квалификации преподавательского состава, являющаяся элементом совершенствования 
профессиональной компетентности преподавателя, является открытой моделью, что позволяет 
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вводить в нее новые данные, отражающие изменения внешних и внутренних факторов, 
оказывающих воздействие на ее функционирование. В данном случае модель может развиваться 
по диалектическому принципу. Таким образом, весь комплекс профессиональных компетенций, 
составляющих в целом профессиональную компетентность преподавателя учебного учреждения 
системы общего образования Республики Таджикистан в рамках подготовки в системе 
повышения квалификации, имеет характер трансформирующегося.  

Данная модель относится к моделям открытого типа, что позволяет вводить в нее новые 
условия, влияющие на ее функционирование. В данном случае модель функционирует по 
принципу диалектического развития. Таким образом, мы можем говорить о том, что комплекс 
профессиональных компетенций преподавателя учебного учреждения системы общего 
образования Республики Таджикистан в рамках повышения квалификации педагогических 
кадров также приобретает характер трансформирующегося.  

Таким образом, при рассмотрении теоретического фундамента совершенствования 
профессиональной компетентности преподавателя учебного учреждения системы общего 
образования Республики Таджикистан в рамках системы повышения квалификации 
педагогических кадров были применены различные концептуальные подходы к изучению 
особенностей профессиональной деятельности преподавателей общеобразовательных школ 
Республики Таджикистан в рамках подготовки в учреждениях повышения квалификации.  

Как свидетельствуют результаты анализа педагогического эксперимента, в рамках 
которого были определены ключевые требования к практическому применению модели, навыки, 
умения и знания преподавателей учебных учреждений системы общего образования Республики 
Таджикистан в своей совокупности трансформируются в профессиональные компетенции, 
которые далее развиваются с помощью системы повышения квалификации. Таким образом, 
очевидна актуальность развития теоретического обоснования данного процесса.  
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АМСИЛАИ НАЗАРИЯВИИ ТАКМИЛИ САЛОҲИЯТНОКИИ КАСБИИ  
ОМӮЗГОРОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМӢ  

 

Зарурати коркарди амсилаи назариявии равиши ба шахсият нигаронидашударо асоснок карда, 
муаллифи мақола қайд мекунад, ки дар даврони муосири рушди соҳаи маориф зарурати ташкил ва васеъ 
ҷорисозии амсилаҳои мухталифи коркардшуда дар самти такмили ихтисоси ҳайати омӯзгорони низоми 
таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳиммияти хосро ба худ касб кардааст. Ин уҳиммият, 
ҳамчунин, бо тақвият меёбад, ки дар шароити ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ дар мамлакат бояд дар 
омӯзгороне, ки дар муассисаҳои такмили ихтисос фаъолият мекунанд, салоҳиятҳои иттилоотӣ-
коммуникатсионӣ ташаккул дода шаванд, то ки онҳо дар самти истифодаи технологияҳои рақамӣ малакаву 
маҳорат ва донишҳои зарурӣ дошта бошанд ва бо дарназардошти ин муаллифи мақола амсилаи назариявии 
дар ин самт таҳикардаи худро ироа месозад.  

КАЛИДВОЖАҲО: амсилаи назариявӣ, муносибати ба шахсият нигаронидашуда, соҳаи таҳсилот, 
низоми такмили ихтисос, ҷомеаи иттилоотӣ, салоҳияти иттилоотӣ ва иртиботӣ, малака, маҳорат, дониш, 
технологияҳои инноватсионии рақамӣ, фаъолияти касбӣ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 

Обосновывая необходимость разработки теоретической модели, основанной на личностно-

ориентированном подходе, автор статьи отмечает, что на современном этапе развития образовательной 

сферы особую актуальность приобретает необходимость создания и широкого внедрения разнообразных 

моделей системы повышения квалификации преподавательского состава учебных учреждений системы 

общего образования Республики Таджикистан. Эта актуальность также усиливается тем, что в условиях 

формирования в стране информационного общества необходимо формировать у преподавателей, 

работающих в учреждениях повышения квалификации педагогического состава, информационно-

коммуникационную компетентность, с тем, чтобы они обладали навыками, умениями и знаниями в сфере 

применения инновационных цифровых технологий в профессиональной деятельности и с уётом этого, 

автор статьи предлагает свою разработанную теоретичекую модель в этом направлении. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теоретическая модель, личностно-ориентированный подход, 

образовательная сфера, система повышения квалификации, информационное общество, информационно-

коммуникационная компетентность, навыки, умения, знания, инновационные цифровые технологии, 

профессиональная деятельность. 
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THEORETICAL MODEL OF IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE  

OF TEACHERS OF GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS 
 

Justifying the need to develop a theoretical model based on a personality-oriented approach, the author of 

the article notes that at the present stage of the development of the educational sphere, the need to create and 

widely implement various models of the system of advanced training of the teaching staff of educational 

institutions of the general education system of the Republic of Tajikistan is of particular relevance. This relevance 

is also enhanced by the fact that in the conditions of the formation of an information society in the country, it is 

necessary to form information and communication competence among teachers working in institutions of 

advanced training of teaching staff, so that they have the skills, abilities and knowledge in the field of applying 

innovative digital technologies in professional activities and taking this into account, the author of the article offers 

his developed theoretical model in this direction. 

KEY WORDS: theoretical model, personality-oriented approach, educational sphere, professional 

development system, information society, information and communication competence, skills, abilities, 

knowledge, innovative digital technologies, professional activity. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Sharipov Muhammadjon Safarkhojaevich, director of 

Branch of the Republican Institute for Retraining and Qualification of Educational Workers in the city of Bokhtar, 

Khatlon Region. Phone: Тел.: (+992) 93-447-59-00; e-mail: sharipov-mukhammadzhon@mail.ru. 

  

МОҲИЯТИ РАВАНДИ ТАЪЛИМИ МУСТАҚИЛИЯТ ДАР КӮДАКОН 
 

Абдуллоева Н.С. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Солҳои охир таҳти сиёсати пешгирифтаи Асосгузори сулҳу ваҳдат – Пешвои Миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба маориф ва бахусус роҷеъ 

ба таълиму тарбияи томактабӣ таҳаввулоти ҷиддӣ ба вуҷуд омада истодааст [1].  

Мустақилият дар ҳаёти ҳар як шахс мавқеи арзанда дорад, зеро маҳз дар синни томактабӣ 

дар кӯдакон мустақилиятро ташаккул додан фардо ҷомеаи солимро хоҳем ба вуҷуд овард. 

Мустақил будан чӣ маъно дорад? 
Мафҳуми «мустақилият»  муайян кардани интихоб бо хоҳиши худ, дарёфти роҳи ҳалли 

масъалаи пешомада ва масъул будан дар интихобро ифода мекунад. Раванди мустақилият 
тадриҷан ташаккул меёбад (ба қуллаҳои дониш). Аз назари илми равоншиносӣ нишонаҳои 
аввалини мустақилият ҳанӯз аз давраҳои 1 то 3-солагӣ зоҳир мешавад [2, с. 179]. Кӯдак вобаста  
набудани худро аз муҳити калонсолон дар 9-12 моҳагӣ, вақти аввалин қадамҳои худро гузоштан 
мустақилиятнокии худро нишон медиҳад. Бо ҳамин ҳиссиёт дар синни 3-солагӣ ба мафҳуми 
«ман» ошно мешавад, яъне худро мешиносад. Ба ин васила пай дар пай мустақил шудани кӯдак 
ва вобаста набуданаш аз муҳити калонсолон зоҳир шудан мегирад. Раванди мустақилият оҳиста-
оҳиста дар кӯдак ташаккул меёбад, ба шарте, ки калонсолон садди роҳи он нашаванд. Таҷрибаи 
ҳаётӣ исбот кардааст, ки дар ин маврид падару модар масъулияти бузург доранд. Аниқтараш, 
барои ташаккули мустақилияти кӯдакон на дахолати беҷо, балки раҳнамоии оқилонаи 
калонсолон шарти муҳим аст. Зеро дар ҳолати дахолати бемаврид фаъолияти мустақилияти 
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озодона фикр ва амал кардани кӯдак қатъ мегардад, ки ин албатта, бар зарари кор аст. Аммо 
зимни раҳнамоии хуб аз кӯдак шахсияти комил омода кардан мумкин аст.  

Пас маълум мешавад, ки нишонаҳои аввалини мустақилият дар инсон аз ҳамон даврони 
кӯдакӣ пайдо шуда, тадриҷан ташаккул ёфтан мегирад. Дар ин бобат калонсонро мебояд, ки дар 
доираи ин масъалаи муҳим фикр кунанд, то ки барои ташаккул додани мустақилият кӯдакро 
маҳдуд насохта, баръакс, ӯро дастгирӣ ва роҳнамоӣ намоянд. 

Мутафаккир, ҷомеашиноси машҳури англис Г. Спенсер ҷомеаро ба организми инсон 
монанд мекунад ва мегӯяд, ки организм чӣ қадаре ки ба камол расида бошад, ҳамон қадар онро 
тағйир додан душвор аст. Яъне дар кӯдак, нисбат ба шахсияти бакамолрасида, агар чизеро 
дигаргун ё ташаккул доданӣ шавем, ба осонӣ ба даст меояд. Дар ин ҷо хишти аввале, ки дар 
мустақилияти кӯдак саҳми арзанда мегузорад, ин муҳити калонсолон, яъне оила ва пеш аз ҳама, 
волидайн аст. Тавре шоир мегӯяд: 

Хишти аввал гар ниҳад меъмор каҷ, 
То ба охир меравад девор каҷ. 

Барои он ки хишти аввал каҷ гузошта нашавад, калонсолон бояд дар ин бобат амиқ фикр 
кунанд ва роҳи дурусти тарбияро барои фарзандони худ интихоб намоянд. 

Имрӯз  мушохидаҳо нишон медиҳанд, ки дар ҷавонони тоҷик тақрибан мустақилият дида 
намешавад ё нисбатан камтар ба назар мерасад, имкониятҳои ҷавонони тоҷик аз тарафи 
калонсолон маҳдуд карда шудаанд. Ҷавони тоҷик имрӯз дар интихоби касб, интихоби ҷойи кор, 
хатто интихоби ҳамсари ояндаи худ озод нест. Ҳамаи ин бо фишори муҳити калонсолон сурат 
мегирад. Таассуфовар аст, ки барои фарзанди тоҷик падару модар мекӯшанд, ки ҳама шароитро 
муҳайё созанд, аммо дар хона ба ӯ имконияти озодона баён кардани фикри шахсиро намедиҳанд. 
Агар мабодо чизе гӯяд, дарҳол чунин мегӯянд: «Ҳоло ба ту гапзаниро (манзур баёни фикрро) ҳеҷ 
кас намондааст!». Ба фикри мо, чунин муносибати калонсолон ҳайратовар аст. Агар имрӯз 
фарзанд барои гап задан хурд бошад, пас кай вай бояд гап занад? Ҳангоми ба камол расидан шояд 
дигар фикри худро баён карда натавонад. Имрӯз калонсолон ҳама чизро ба ҷойи ӯ интихоб 
мекунанд, аммо фикр намекунанд, ки баъд чӣ мешавад. Фарзанд мебинад, ки ҳама чиз муҳайёст, 
дигар худро ташвиш надода, то вақти оилаи худро барпо кардан бепарво мегардад. Дар ин вақт 
волидайн, ки то имрӯз ӯро мехӯронданду мепӯшонданд, ба ӯ мегӯянд: «Рав, аз қафои зиндагиат 
шав». Мутаассифона, дар ин вақт аллакай дер мешавад. Ҷавон ба муҳите, ки ҳама чиз барояш 
муҳайё аст, одат кардааст, ӯ намедонад, ки чӣ кор кунад, ба куҷо равад. Ин гуна мисолҳоро 
бениҳоят зиёд оварда метавонем. Чунин таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳама муаммоҳое, ки 
минбаъд дар ҳаёти ҷавонон ба вуҷуд меоянд, аз набудани мустақилият аст. Бале, аз ҳамин ҷост, 
ки ҷавонон дар ҳаёти худ роҳгумзада мешаванд. 

Дар ин ҷо хатои калонсолон ҳамин аст, ки дар тарбияи фарзанди худ ду мафҳуми бо 
ҳамдигар мухолиф: яке, ҳурмату эҳтиром нисбат ба калонсолон ва дигаре, итоаткориро фарқ 
намекунанд. Зарур аст, ки тафовут ва моҳияти ин ду маъниро ба ҷавонон фаҳмонем. Мебоист дар 
доираи ин ду мафҳум дуруст фикр кард ва дар ҳар вазъият ин ду мафҳумро аз ҳамдигар фарқ 
карда тавонист. Имрӯз ин тарзи шахшудаи андешаҳоро бояд шикаст. Калонсолон фарзанди 
худро ҳамин тавр тарбия мекунанд: гӯё дар ҳама кор, агарчи нодуруст ҳам бошад, чашм пӯшидан 
шарт аст, ба қавле сари хамро шамшер намебурад. Ҳол он ки дар ҳадиси паёмбар омадааст, ки 
ҳақиқатро гуфтан даркор, гарчанде талх ҳам бошад. Ба фарзанди худ ҳамчун кӯдаки ноуҳдабаро 
назар кардан даркор нест, балки ба як шахси камолёфта назар кардан лозим. Фикри ӯро низ ба 
эътибор гирифта, чунин тарбия кардан даркор, ки дар оянда ҷавон дар ҷомеа дучори мушкилиҳои 
зиндагӣ нагашта, мавқеи худро ёбад. 

Вақте калонсолон барои ташаккули мустақилияти фарзанди худ монеа мешаванд, ин 
ҳатман ба раванди ақлонии онҳо низ таъсир мерасонад. Оқибат ба он оварда мерасонанд, ки дар 
ҷавонони мо ҳисси тарс пайдо мешавад. Тарс аз ҳаёти худашон. Дар онҳо худбаҳодиҳӣ дар сатҳи 
хеле паст ташаккул меёбад, худро шахси ноуҳдабаро ҳис мекунанд. Дар ҳалли масъалаҳои 
пешомада душворӣ мекашанд. Ин тоифа худро шахси дар ҷомеа нодаркор ҳисоб мекунанд, аз 
гуфтани фикри шахсии худ метарсанд, гарчанде медонанд, ки дуруст аст, ҷуръати баён 
намекунанд. Ноилоҷ ба тақдир тан медиҳанду халос, фаромӯш мекунанд, ки ҳама чиз дар дасти 
худи онҳост. 

Имрӯз ҳар як ҷомеа ба насли солим ниёз дорад ва ин насли солимро танҳо калонсолон 
тарбия карда метавонанд. Биологи машҳур Ч. Дарвин нисбат ба табиат чунин қонунро пешбинӣ 
кардааст: «Касе, ки дар табиат зӯр аст, зинда монда метавонад». 

Нисбат ба ҷомеа бошад, ҷомеашиноси англис Г. Спенсер чунин қонунро пешниҳод 
кардааст: «Шахсе дар ҷомеа зиндагӣ карда метавонанд, ки бо тағйироти ҳаёт мутобиқ шуда 
тавонад» [2, c. 140]. Агар ин фикрро таҳлил карда бароем, дар ҳақиқат, дар ҷомеаи тағйирёбанда 
ҳамон нафаре мавқеи худро меёбад, ки ба он мутобиқ шуда тавонад. Мутобиқшавӣ ба 
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мустақилият вобаста аст, шахс агар мустақилиятро дар худ ба пуррагӣ ташаккул диҳад, ӯ дар 
мутобиқшавӣ низ азият намекашад. 

Имрӯз фарқияти фарзанди тоҷик аз ҳамсолони худ дар хориҷа назаррас аст. Онҳо аз кӯдакӣ 
бо фарзанди худ ҳамчун одами калон муносибат мекунанд. Ҳуқуқҳои кӯдакро поймол 
намекунанд, дар ноболиғон ҳисси худбовариро тарбия намуда, мустақилияти онҳоро ташаккул 
медиҳанд. Шояд аз ҳамин ҷиҳат бошад, ки дар синну соли бакамолрасӣ аллакай фарзандонашон 
дар ҷомеа мавқеи худро ёфта, мутахассисони хубе ҳам мешаванд. Дар яке аз суханрониҳои худ 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои Миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд карда буданд, ки аз набудани мутахассис (кадр) мо танқисӣ 
мекашем. Аз ҷумла, мо имрӯз мутахассисони хуби соҳаи ҳавопаймоӣ надорем. Ин аст, ки бо 
маблағи калон мутахассисонро аз хориҷи кишвар даъват мекунем. Худи ҳамин гуфтаҳо далели 
андешаҳои болоянд. 

Ҷавононро бояд дуруст тарбия кард, дар ин ҷо саҳми арзандаро калонсолон ва пеш аз ҳама, 
оила дошта метавонанд. Волидайн, чуноне ки аз ҳадиси паёмбар дар боло маълум гардид, аз рӯзи 
таваллуд бояд барои фарзанд тарбияи дуруст ва муҳити солимро муҳайё созанд.  

Ҳамин тариқ, мо дар муқоиса аз мушоҳидаҳои ҳаётӣ мехоҳем дар ин маврид ба калонсолон 
баъзе маслиҳатҳо пешниҳод намоем: ба кӯдак шароит муҳайё кардан, бо ин восита ташаккул 
додани фикрронии ӯ, муошират, меҳнат карданро омӯзонидан, дӯст доштан ва муҳаббати худро 
баён карда тавонистан.  

Худ қазоват кунед, агар мо ба кӯдак муошират карданро омӯзонем, ӯ дар оянда аз танҳоӣ 
азият намекашад, дар муошират бо одамон тез забон меёбад, агар дар кӯдак фикр карданро 
омӯзонем, ӯ доимо кӯшиш мекунад, ки дониш аз худ кунад ва хоҳишаш барои аз худ кардани 
чизи нав гум не, балки зиёд мешавад, як умр дар ҷустуҷӯи навгонӣ мешавад. Агар кӯдакро ба 
меҳнат водор кунему меҳнат карданро омӯзонем, ҳеҷ гоҳ аз кор намеҳаросад ва ҳама коре, ки дар 
пеши ӯ меистад, аз уҳдааш мебарояд. Ин  бошад, ба хуб шудани шароити иқтисодии ӯ кумак 
мекунад. Агар дар кӯдак муҳаббатро омӯзонем, ӯ ҳеҷ гоҳ нафари дигарро намеранҷонад ва 
муҳаббати нафари дигарро низ дуруст қабул мекунад, ба қадри наздикону дӯстон мерасад ва дар 
ҳаёти ояндааш қадру қиммати инсонро медонад. 

Ояндаи ҳар як давлат ба насли ҷавон вобаста аст, пас мебоист дар доираи ин масъала фикр 
карду ҷавонони худро дастгирӣ ва тарбияи дуруст намуд. 
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МОҲИЯТИ РАВАНДИ ТАЪЛИМИ МУСТАҚИЛИЯТ ДАР КӮДАКОН 
 

Дар ин мақола пажӯҳишот оид ба таълими  меҳнат ба кӯдакон ва раванди омӯзонидани он сурат 
гирифтааст. Муаллиф изҳор медорад, ки агар дар кӯдак муҳаббатро омӯзонем, ӯ ҳеҷ гоҳ нафари дигарро 
намеранҷонад ва муҳаббати нафари дигарро низ дуруст қабул мекунад, ба қадри наздикону дӯстон мерасад 
ва дар ҳаёти ояндааш қадру қиммати инсонро медонад. 

Мусаллам аст, ки ояндаи ҳар як давлат аз насли ҷавон вобаста аст, пас мебояд дар доираи ин масъала 
фикр карду ҷавонони худро дастгирӣ ва тарбияи дуруст намуд. 

Ҳамин тариқ, муаллиф дар муқоиса аз мушоҳидаҳои ҳаётӣ дар ин маврид ба калонсолон баъзе 
маслиҳатҳо пешниҳод намудааст, аз ҷумла: ба кӯдак шароит муҳайё кардан, бо ин восита ташаккул додани 
фикрронии ӯ, муошират, омӯзондани меҳнат, дӯст доштан, муҳаббати худро баён карда тавонистан ва 
амсоли инҳо.  

КАЛИДВОЖАҲО: кӯдак, тарбия, омӯзгор, таълим, мустақилият, муҳаббат, мутобиқат, 
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СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 

В данной статье рассмотрены вопросы об обучении о труда детям и о процессе его обучения.  Если 

мы сдетсва обучаем ребёнка к труду   поскольку работа ребёнка, в сущности, заключается в том, чтобы 

развиваться, он всё должен делать сам, и никто, даже если захочет, не сможет выполнить эту работу за 

него. Это поможет улучшить его экономические условия. Если мы учим в детстве любовь, то он ни разу 

не будет проверять других, и любовь, которая принимает человек как истину, достигает своих близких и 

друзей, и в будущем он знает человеческую цену. 

Будущее каждого государства зависит от молодого поколения, и оно по этому вопросу 

поддерживает свою молодежь и правильное воспитание. 

Таким образом, мы хотим сделать некоторые предложения   о наших наблюдениях в отношении 

взрослому: дать ребенку возможность учиться, формировать его мысли, трудиться, воспитывать, любить 

и выражать свою любовь.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ребенок, воспитание, учитель, образование, независимость, любовь, 

адаптация, детский сад, право, наблюдение, здоровая среда. 
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THE ESSENCE OF THE PROCESS OF SELF-LEARNING OF CHILDREN 
 

This article discusses the issues of teaching about labor to children and the process of its training.  If we 

teach a child to work because the child's job, in essence, is to develop, he must do everything himself, and no one, 

even if he wants to, can do this work for him. This will help improve its economic conditions. If we teach love in 

childhood, then he will never test others, and the love that a person accepts as truth reaches his relatives and friends, 

and in the future he knows the human price. 

The future of each state depends on the younger generation, and it supports its youth and proper education 

on this issue. 

Thus, we want to make some suggestions about our observations in relation to an adult: to give the child 

the opportunity to learn, form his thoughts, work, educate, love and express his love. 

KEY WORDS: child, upbringing, teacher, education, independence, love, adaptation, kindergarten, law, 

supervision, healthy environment. 
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ОМӮЗГОР ВА РАВАНДИ ТАШАККУЛЁБИИ СИФАТҲОИ ШАХСИЮ КАСБӢ ВА 

ОБУРӮЮ НУФУЗИ Ӯ ДАР ҶОМЕАИ МУОСИР 
 

Гулов Р.Б., Қурбонов Ф.А.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Обрӯю нуфуз ва эҳтироми омӯзгор дар ҷомеа аз сифатҳои шахсию касбии ӯ вобастагии калон дорад. 
Обрӯю нуфузи омӯзгорро дар ҷомеа дониши касбӣ, маҳорати педагогӣ ва сифатҳои инсонии ӯ 
ташаккул медиҳад, яъне, омӯзгор бояд дорои симо, ҳуввият, сират, сифат ва хосиятҳои хоси худ 
бошад. Дониши касбии омӯзгор муҳимтарин самти фаъолияти ӯст. Вай асоси асосҳост, ки аз 
тарафи муаллим ҳаматарафа донистани асосҳои назариявию амалии ҳамон илме (фанне) 
мебошад, ки муаллим дарс медиҳад, инчунин огоҳ будани он аз илмҳои дигар, махсусан, фанҳое, 
ки бо якдигар аз нигоҳи мазмун алоқаманданд. Дониши муаллим муайянкунандаи сифати касбии 
омӯзгор аст. Муаллим байни шогирдону аҳолӣ ҳамчун устод, ёддиҳандаи дониш нуфуз дорад. 
Маҳорати педагогӣ, ки баъзан санъати педагогӣ ва ё маҳорату санъати педагогӣ низ мегӯянд, 
илмест нозук ва мушкил. Ба воситаи ҳаракатҳои баҷо истифодаи забони ширину гуворо, мимика, 
табассум, имою ишора, талаффузи равон, садои гиро ҷалб намудани шогирдон ба дарс, бедор 
намудани шавқу ҳавас, фаъолияти эҷодию маърифатҷӯии онҳо аз маҳорати баланди касбии 
омӯзгор шаҳодат медиҳад. Барои муваффақ шудан дар ҳаёт доштани маҳорати муошират бо 
одамон аз доштани истеъдод муҳимтар аст [1, с. 141]. 

Сифатҳои касбии омӯзгор ба чунин хусусиятҳои фаъолияти психологӣ-педагогии ӯ 
вобастагии зич доранд: 

а) ташкилотчигӣ (муташаккилӣ, муназзамӣ, муттаҳидӣ, корчалонӣ, ташаббускорӣ, 
сахтгирӣ, серталабӣ);  

б) коммуникативӣ (боинсофӣ, ҳақҷӯйӣ, бодиққатӣ, меҳрубонӣ, навозишкорӣ, кушодарӯйӣ, 
покдилӣ, самимӣ, ростқавлӣ, хайрхоҳӣ, оддӣ, хоксорӣ, шармгинӣ, ҳушёрӣ, боодобӣ);  
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в) персептивӣ - гностпкӣ (мушоҳидакорӣ, дорои қобилияти фаъоли фикрӣ, таҳқиккунанда, 
хушоҳангӣ, ӯхдабароӣ, чобукӣ, доштани қобилият дар ҳал кардани масъалаҳои ғайриоддӣ, 
фаросат (ҳисси пешакӣ), объективӣ будан, бетарафӣ, беғаразӣ, холисона будан, бодиққат будан 
нисбати фаъолияти ҳамкорони пуртаҷриба, доштани талабот ба сайқал додани донишҳои худ ва 
ғайраҳо);  

г) боғайрат будан (доштани қувваи баланди эмотсионалӣ ва иродавӣ, некбин, зиндадил, 
ҳамешашод, боидрок, зудфаҳм, хушзеҳн, соҳибфаросат, таъсирпазир, худро дошта тавонистан, 
ҳамдард будан, сабру таҳаммул, шӯхтабъ, зарофатдӯсг ва гайраҳо;  

ғ) коршоямии касбӣ аз инҳо вобаста аст: сиҳатии рӯҳӣ, сиҳатии ҷисмонӣ.  
Ҳамон омӯзгоре дар ботину зоҳири шогирдони худ сифатҳои одамиро тарбия карда 

метавонад, ки агар худ дорои ғановати маънавӣ, ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, рафтори шоиста, хулқу 
одоб, ҳаққу ҳақнигорӣ, шарафу шарафнокӣ, некию некбинӣ, ҳиматбаландӣ, хоксорию фурӯтанӣ, 
покию покизагӣ, ростию парҳезкорӣ, шарму ҳаё, эътиқод, дӯстию рафоқат ва ҳурмати худу 
дигаронро дошта бошад. Омӯзгор тавассути инкишофи қобилияти инфиродии xeш тамоми умр 
ҳамчун шахс ташаккул меёбад. Омӯзгор кӯдаконро бо маданияти ҷаҳонӣ ошно сохта, дар айни 
замон ба хушбахтии ояндаи онҳо асос мегузорад [2, с. 53]. Яъне, ин хосияти ташаккулро ҳам дар 
худ ва ҳам дар замири шогирдон тарбия менамояд. Вазифаи муқаддас ва шарафнок! Вале барои 
ин худи муаллимро лозим аст, ки ин сифатҳоро доро, инсони рушду камолёфта бошад. Ин 
ҷабҳаҳо раванди ташаккулёбии обурӯю нуфузи омӯзгорро дар ҷомеаи муосири Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ташкил медиҳад.      

Бояд зикр намоем, ки барои омӯзгор на танҳо тайёрии махсуси касбӣ зарур аст, балки 
тайёрии ҳаматарафа, ақлу хирад ва тафаккури солим, ҷаҳонбинии васеъ ва ахлоқи ҳамида дошта 
бошад ва масъалаҳои ба миён омадаро эҷодкорона тибқи талаботи илмӣ ва амалӣ ҳаллу фасл 
намояд. 

Бояд ҳаминро таъкид намуд, ки ҳамаи сифатҳои ахлоқии шахсияти омӯзгор аҳамияти 
касбиро дорост. Маорифпарвари маъруфи советӣ А.В. Луначарский зикр карда буд, ки ҳамагуна 
бадахлоқӣ, ҳамагуна хислати бад дар педагогика заҳрест, ки наслҳои ояндаро заҳролуд менамояд 
[2, с. 50]. 

Касби омӯзгориро аз рӯи ҳақиқат касби инсонпарварона (инсонгароӣ) меноманд. Н.В. 
Белинский дар ин боб чунин изҳори ақида карда буд: «Мақсади тарбия - одамгарӣ ва восита - 
муҳаббат мебошад» [2, с. 51]. Одамгарии (гуманизми) педагогӣ ин ба одамон холисона ва 
беғаразона манфиат расонидан, насли наврасро дар рӯҳияи солими рӯҳӣ (маънавӣ) ва ҷисмонӣ 
тарбия намудан аст. 

Ҳар як омӯзгор ӯҳдадор аст, ки саҳми худро дар амалӣ намудани барномаи сохтмони 
ҷамъияти нав аз рӯи қонунҳои иқтисоди бозоргонӣ гузорад. Вазифаи омӯзгор дар ин самт аз инҳо 
иборат аст:  

- ба самъи хонандагон расонидани тасаввуротҳои илми муосир оид ба воқеаҳо ва 
ҳодисаҳои ҷаҳони имрӯза;  

- ба хонандагон омӯхтани тафаккури мустақилона, эҷодӣ ва бунёдкорӣ;  
- аз худ кардани методҳои илмии маърифат;  
- ба эҷодиёти техникӣ фаъолона машғул намудани хонандагон, ёд додани барномасозӣ ва 

кор бо мошинҳои электронии ҳисоб. 
Маълум аст, ки давлат ба вусъати пешрафти илму техника ташкили илмии меҳнат ва 

ташаббуси эҷодии меҳнаткашон шароити мусоид фароҳам меоварад. Бунёди ташкили илмии 
меҳнат ва ташаббуси эҷодиро бошад омӯзгор дар синф, дар устохонаи таълимӣ, гурӯҳҳои 
истеҳсолии хонандагон таҳкурсӣ мегузорад. Соҳаи маориф тавре бисёриҳо мепиндоранд, 
ғайриистеҳсолӣ нест. Таълиму тарбияи насли наврас натиҷаи ниҳоии фаъолияти ин соҳа 
мебошад. Барои давлат тарбияи насли наврас арзон нест. Давлат барои ҳар тарбиягиранда 
кӯдакистону боғча, хонандаи мактабу литсею коллеҷ ва донишҷӯи донишгоҳ ҳазорҳо сомонӣ 
харҷ мекунанд. Ҳар сол давлат барои нигоҳ доштани маорифи халқ харҷи худро зиёд мекунад. 
Тарбияи одамон дар ҳама замон кори душвор буд. Имрӯз ҳам истисно нест. Дар шуури бисёриҳо 
худбинӣ, худписандӣ, муфтхӯрӣ, рӯҳияи чизпарастӣ сахт ҷо гирифтааст. Шахсоне, ки ғуломи 
одатҳои бади худ, ба монанди майнӯшӣ, тамокукашӣ, нашъамандӣ ва ғайра мебошанд, кам 
нестанд. Мутафаккири фаронса Антуан де Сент-Экзюпери қайд карда буд, ки дар ҷаҳон одамони 
зиёде ҳастанд, ки касе онҳоро аз хоби гарон бедор накардааст. Дар инсон зинда намудани 
беҳтарин сифатҳои шахсӣ, пеш аз ҳама, вазифаи омӯзгор тарбия намудан аст. Тарбия ҷараёни 
хеле қадимӣ буда, он баробари пайдоиши одамони аввалин арзи вуҷуд кардааст [3, с.6]. Ин 
масъалаи бузурги тарбиявӣ аст. Ба ҳамин мазмун ҳикмати Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ, 

Ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, 
Ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд [2, с. 52]   
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ҳамоҳанг аст. 
Мо бояд ҳамеша дар ёд дошта бошем, ки симо ва шахсияти омӯзгор ин   меъёри сохташуда, 

шахшуда нест. Ӯ ҳам инсон аст ва ҳамаи бартариву норасоиҳо ва нозукиҳои хислатҳои инсониро 
дорост. Вале омӯзгор бояд донад, ки ӯ кадом хислатҳои неки инсонӣ ва касбиро дар худ бо 
воситаи худтарбиякунӣ (мустақилона) ташаккул диҳад. 

Омӯзгор бояд дорои чунин хислатҳои шахсӣ бошад, ки дар раванди фаъолияти педагогӣ 
ба ӯ ёрӣ расонад: хушхулқӣ, худдорӣ, устуворӣ дар раванди расидан ба ҳадаф, сабру таҳаммул, 
хушнудию ҳазломезӣ, меҳру муҳаббат ба кӯдакон, бо хонандагон муносибати хуб карда 
тавонистан, мушоҳидакории педагогӣ, сифатҳои ташкилотчигӣ, хаёлоти (тасаввуроти) хуби 
педагогӣ ва ғайра. 

Табиатшиносон асрори кайҳон ва ҷаҳони майдатаринҳоро меомӯзанд, кӯшиш мекунанд, 
ки ҳуҷайраҳоро (плазмаро) ба худ тобеъ кунанд, ҳаётшинос ҳуҷайраҳои зиндаро таҳқиқ карда, 
асрори ирсияту фотосинтезро мекушояд. Ҳамаи инҳо албатта муҳим ва заруранд, лекин дар 
китоби М. Паниг «Ним соат пеш аз субҳ» ҳаққонӣ савол гузошта шудааст. «Наход тифли инсон, 
камтар аз атом, плазма ҳиссачаҳои оддитарини олам, ҷаҳони номаълуми пурасрор сазовори 
диққат бошад. Ҳамаи инҳо бе кӯдакон чӣ маъно доранд?». «Зиндагӣ кардан, - ба ифодаи 
Экзюперӣ, - оҳиста - оҳиста пайдо шудан, таваллуд шуда аст». Омӯзгор умед ва ояндаи ҷомеаи 
мо шахсияти мутаносибан инкишофёфтаро ба воя мерасонад. Омӯзгор кӯдаконро бо маданияти 
ҷаҳонӣ ошно сохта, дар айни замон ба хушбахтии ояндаи ӯ асос мегузорад. К.Т. Паустовский, 
нависандаи рус, ҳаққонӣ гуфта буд, ки танҳо ба одамони донишманд хушбахтӣ насиб мегардад. 
Шахси дар ҷаҳолат монда ҳеҷ гоҳ зебоии заминеро, ки одами бомаърифату соҳибтарбия дарк 
мекунад, дида наметавонад. Ба ақидаи Фирдавсӣ касе, ки дар зиндагӣ илму дониши мукаммал 
гирифтааст кораш пешраву гуфтораш шоистатар аст: 

Касе, к-у ба дониш тавонгар бувад, 
Зи гуфтору кирдор беҳтар бувад [2, с. 53]   

ё худ:                                                                                   
Тавоно бувад ҳар, ки доно бувад, 
Ба дониш дили пир барно бувад [2, с.53]   

Дар педагогика як қоидаи баҳснопазир мавҷуд аст, ки ақл ба ақл возеҳу фасеҳ мегардад, 
хислат  бо хислати хуб шакл мегирад, шахсият ба воситаи шахсият ташаккул меёбад. 

Ба ин мушобеҳ шоири ҷавон Ш. Шерзод гуфта аст. 
Чашма рӯзе ҳамрадифи оби дарё мешавад, 
Ақли комил дар муҳити ақл пайдо мешавад [2, с. 53].   

Муаллим бояд фаъолияти омӯзгории худро ба нишондодҳои барномавии қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Консепсияи мактаби миллии тоҷик», «Низомномаи 
мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ» мувофиқат кунонад. Савияи фаҳмиш, доираи васеи дониш, 
мӯътақидаи ахлоқӣ бе гапҳои тумтароқум, дабдабанок роҳи гуманистиро дар тарбия амалӣ 
гардонад, ки мафкураи давлати мо гуманизм аст. 

Агар ба ҳодисаҳои дар  ҷаҳони муосир ва мамлакати мо гузашта истода омӯзгор мароқи 
калон дошта бошад, ба масъалаҳои умдатарини замона бештар диққат диҳад, дар хонандагон низ 
ин шавқ пайдо мешавад. 

Ба хонандагон муаллиме таъсири самаранок расонида метавонад, агар худаш бо дониш 
тавоно бошад, илмро донад ва дӯст дорад.  

Омӯзгорони ботаҷриба тасдиқ мекунанд, ки фанни дӯстдоштаро хонандагон даҳ маротиба 
пурсамартар аз худ мекунанд. 

Имконияти мушоҳидаи фикри омӯзгор дар хонандагон маданияти фикррониро ҳосил 
мекунад. Муаллим шахсонеро тарбия мекунад, ки фаъолияти меҳнатияшон баъди 10-15 сол оғоз 
мешавад ва танҳо дар шароити дигари таърихӣ зиндагӣ мекунад ва онҳо бояд ба тарзи нав кор ва 
фаъолият кунанд. 

Ҳаминро бояд зикр намуд, ки дар гузашта аҷдодони мо нисбати касби омӯзгорӣ ва 
шахсияти омӯзгор, яъне касоне, ки ба омӯзиш ва тарбияи дигарон сару кор доранд ҳурмат ва 
эҳтироми хосае доштанд. Масалан, дар китоби «Вижагиҳои муаллими хуб». Қум - 1379 (2001) 
Оятулло Ҳусайни Мазоҳирӣ чунин оварда шудааст: «Аз назари парвардигори олам кори 
муаллим, кори Худост ва нақши ӯ дар ҷомеа, нақши пайғамбари Акрам (с) аст» [2, с. 55].                                           

Бояд тазаккур дод, ки агар китоби гузаштаи мактаби халқи тоҷикро варақ занем, мо 
мебинем, ки дар ин мактаб дар давоми садсолаҳо омӯзгорони бузурге ба таълиму тарбияи насли 
наврас машғул шудаанд. Инҳо А. Рӯдакӣ, Ибни Сино, Носири Хусрав, А. Ҷомӣ, С. Айнӣ ва садҳо 
дигарон омӯзгороне, ки бо дониш, ақлу хирад, ахлоқ ва санъату маҳорати хеш дар олам маълуму 
машҳур гаштаанд. Ҳаминро бояд зикр намуд, ки дар таърихи рушди ҳар як халқу миллат 
омӯзгороне буданд, ки дар густариши илми педагогика саҳми арзандаи худро гузоштаанд. 
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Масалан, Д. Дидро, А. Дистервег, Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой ва 
ба монанди инҳо, ки дар ташаккул ва густариши илми педагогика нақши хосаеро бозидаанд. 
Боиси ифтихор аст, ки ин мутафаккирони бузург бо донишу хирад ва хислатҳои ахлоқии волои 
хеш одамдӯстӣ, меҳру муҳаббат бо мардуми оддӣ ва ақидаҳои дурнамою пешоҳанг дар соҳаи 
таълиму тарбияи насли наврас тавонистанд, ки ба илму маориф ва фарҳангу маданияти халқи 
худ дигаргунӣ ва пешравиеро ба амал бароранд. 

Солҳои охир, яъне, дар давраи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи сифати 
касбии омӯзгорон рӯз аз рӯз боло рафта истодааст, шумораи шаҳрвандони дорои маълумоти 
олидор афзуда истодааст, сатҳ ва сифати раванди таълиму тарбияи насли наврас зина ба зина 
беҳтар шуда истодааст.  

Қобили зикр аст, ки миллати тоҷик дар тӯли таърихи деринааш худро маҳз ба шарофати 
афкору андеша, забон, маърифат, илму маориф, фарҳанг, расму оин ва дигар арзишҳои ғоявӣ ба 
оламиён ҳамчун халқи фарҳангсозу башардӯст, сулҳпарвару озодихоҳ ва хайрхоҳу таҳаммулгаро 
муаррифӣ кардааст. Мо наслҳои имрӯза, аз он фарҳангу маънавиёти гузаштаи худ, ки дар рушди 
тамаддуни ҷаҳонӣ нақши амиқе гузоштааст дар шароити кунунӣ, яъне, дар давраи истиқлолият 
низ ба хотири густариши тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва ояндаи боэътимоди кишвар пурсамар 
истифода барем. Зеро дар раванди эҳё тафаккури миллӣ, фарҳангу тамаддуни ниёгон воситаи 
муосири худогоҳӣ, ҳувваияти миллӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии нави миллӣ буда, халқу миллатро 
аз тариқи ваҳдату ягонагӣ ба пешрафтҳои бузурги иқтисодию иҷтимоӣ ва илмию фарҳангӣ хоҳад 
расонд. 

Ҷумҳурии Тоҷикстон дар арафаи 30 солагии истиқлолият бо вуҷуди мушкилоти сангин рӯз 
ба рӯз ба марҳалаи сифатан нави тараққиёти иҷтимоиву иқтисодӣ, илмиву фарҳангии худ ворид 
гардида истодааст, ки вазифаҳои асосии ин давраи рушд аз вусъатбахшии пайгиронаи ислоҳот 
бармеояд. Дар ҳамин давра низ олимон, омӯзгорон ва умуман маорифпарвароне ҳастанд, ки ба 
ҳамаи мушкилиҳо, норасоиҳо ва танқисиҳои ҳаёт нигоҳ накарда, худро фидои роҳи илму маориф 
ва таълиму тарбияи насли наврас кардаанд. Омӯзгори асил бояд соҳиби сухани хеш ва андешаи 
худ бошад. Ӯ бояд тамоми кӯшишро ба харҷ диҳад, ки маҳорати педагогии худро баланд 
бардошта, андешаи худро пас аз мутолиа ва баррасии дилхоҳ мавод рӯйи коғаз оварда тавонад. 
Вай бояд андешаи худро хеле возеҳ баён карда, ҳамзамон баҳс карда, тавонад, андеша ва мавқеи 
худро ҳимоя намояд [4, с. 31].  

Қобили таъкид аст, ки дар давраи истиқлолияти давлатии Тоҷикистон бо мақсади таҳкими 
ислоҳоти соҳаи маориф ва низоми таҳсилоти олии касбӣ дигаргуниҳо ва пешравиҳои назаррас 
ба вуҷуд омад. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи таҳсилоти 
олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «Дар бораи Низомнома ва 
сохтори Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Консепсияи рушди таҳсилоти касбӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва як қатор санадҳои ҳуқуқию меъёрӣ кабул гардидаанд, ки дар пешрафт, 
рушду нумӯъ ва дар амал татбиқ намудани нишондодҳои ислоҳот нақши босазоеро мебозанд. 

Меҳнати омӯзгор дар ҳама давру замон аз тарафи мардум қадр карда мешавад. Дар ҷомеаи 
муосир талабот нисбат ба омӯзгори эҷодкору фаъол, ки дар иҷрои вазифаҳо маҳорати баланд 
нишон медиҳанд ва мақсадҳои навро барои дурнамо мушаххас менамоянд, меафзояд [5, с. 131].  
Ҳамчунин бояд таъкид кард, ки аз таҳлили адабиёт  (Волков П., Лутфуллоев М., Абдураҳимов 
Қ.С., Раҳимов Х., Нуров А., Харламов И.Х.) бармеояд, ки олимони соҳаи илмҳои педагогӣ  
раванди ташаккулёбии сифатҳои шахсию касбӣ ва обурӯю нуфузи омӯззгорро бо исботи 
таҳқиқотҳои хеш арзёбӣ намудаанд [6-11]. 
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ОМӮЗГОР ВА РАВАНДИ ТАШАККУЛЁБИИ СИФАТҲОИ  ШАХСИЮ КАСБӢ ВА ОБУРӮЮ 
НУФУЗИ Ӯ ДАР ҶОМЕАИ МУОСИР 

 

Муаллиф дар таълифоти хеш оид ба сифатҳои шахсию касбӣ ва обрӯю нуфузи омӯзгор  андешаронӣ 
намуда, таъкид намудааст, ки танҳо дониши касбӣ, маҳорати педагогӣ ва сифатҳои инсонӣ омӯзгорро 
соҳибэҳтиром мегардонад. Аз таълифоти муаллиф бармеояд, ки  омӯзгор дар раванди фаъолияти 
педагогии худ бо мақсади рушд ва баланд бардоштани сифати таълиму тарбияи насли наврас, пеш аз ҳама, 
бояд ба ташаккул ва густариши шахсияти хеш диққати махсус дода, дорои хислатҳои неки ахлоқӣ бошад. 

Мусаллам аст, ки ҳаёт мунтазам дар назди омӯзгор талаботи нав ба навро мегузорад. Омӯзгор, дар 
навбати худ, танҳо ҳамон вақт ин талаботро сари вақт ва бо сифати баланд иҷро карда метавонад, агар дар 
ҳаёти ҷомеа фаъолона иштирок варзида, масъалаҳои ба миён омадаро дар вақташ ҳаллу фасл намояд.  

Ҳамчунин муаллиф дар мақолаи хеш қайд кардааст, ки раванди ташаккулёбии сифатҳои шахсию касбӣ 
ва обурӯю нуфузи омӯзгор дар ҷомеаи муосир аз тайёрии махсус ва фазилати умумӣ басанда нест, ба ӯ 
ақли гиро, тафаккури эҷодӣ, маҳорати эҷодкорона муносибат кардан ба ҳалли масъалаҳои амалӣ ва 
маърифатӣ заруранд. Омӯзгори асил бояд соҳиби сухани хеш ва андешаи худ бошад. Ӯ бояд тамоми 
кӯшишро ба харҷ диҳад, ки маҳорати педагогии худро баланд бардошта, андешаи худро пас аз мутолиа ва 
баррасии дилхоҳ мавод рӯйи коғаз оварда тавонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: обрӯю нуфузи омӯзгор, сифатҳои  шахсию касбӣ, фаъолияти педагогӣ, омӯзгори 
эҷодкору фаъол, маҳорати педагогӣ, дониши касбии омӯзгор, вазифаи омӯзгор. 
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УЧИТЕЛЬ И ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
КАЧЕСТВ, ЕГО АВТОРИТЕТ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Авторы в своей статье, рассуждая о профессионально-личностных качеств и авторитете учителя, 
подчеркивают, что только посредством профессиональных знаний, педагогического мастерства и 
человеческих качеств учитель приобретает авторитет в обществе. Из высказывания авторов исходит, что 
учитель в процессе своей педагогической деятельности с целью развития и повышения качества обучения 
и воспитания подрастающего поколения, прежде всего, должен уделять особое внимание формированию 
и распростренению своей личности, иметь лучшие человеческие качества. 

Известно, что жизнь перед учителем ставит новые требования. Учитель, в свою очередь, только 
тогда может качественно выполнить эти требования, если активно участвуя в жизни общества, 
своевременно решить поставленые перед ним задачи. 

Авторы также, в своей статье отмечают, что в процессе формирования профессионально-
личностных качеств и авторитета учителя в современном обществе недостаточно иметь особую 
подготовку. Необходимо обладание здоровый ум, творческое мышление, умение творчески решить 
практические и познавательные проблемы. Настоящий учитель должен мыслить самостоятельно и 
стремиться повышать свое педагогическое мастерство и высказать свое мнение. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: авторитет учителя, профессионально-личностные качества, 
педагогическая деятельность, активны и творческий учитель, педагогическое мастерство, 
профессиональные знания учителя, обязвнность учителя. 
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TEACHER AND PROCESS OF FORMATION OF PROFESSIONAL AND PERSONAL  
QUALITIES, HIS AUTHORITY IN MODERN SOCIETY 

 

The authors in their article, discussing the professional and personal qualities and authority of the teacher, 
emphasize that only through professional knowledge, pedagogical skills and human qualities a teacher gains 
authority in society. From the statement of the authors, it is assumed that a teacher in the process of his pedagogical 
activity in order to develop and improve the quality of teaching and upbringing of the younger generation, first of 
all, should pay special attention to the formation and dissemination of his personality, have the best human 
qualities. 

It is known that life puts new demands on the teacher. The teacher, in turn, can only qualitatively fulfill 
these requirements if, actively participating in the life of society, timely solve the tasks assigned to him. 

The authors also note in their article that in the process of the formation of professional and personal 
qualities and the authority of a teacher in modern society, it is not enough to have special training. It is necessary 
to possess a healthy mind, creative thinking, the ability to creatively solve practical and cognitive problems. A real 
teacher should think independently and strive to improve their pedagogical skills and express their opinion. 

KEY WORDS: teacher's authority, professional and personal qualities, pedagogical activity, active and 
creative teacher, pedagogical skills, teacher's professional knowledge, teacher commitment.  
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НАҚШИ ФОЛКЛОР ДАР ТАРБИЯИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

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

 

Тавассути эҷодиёти шифоҳии халқӣ кӯдак на танҳо забони модариашро аз худ мекунад, 
балки зебоӣ, мавзунии онро аз бар намуда, дар бораи фарҳанги халқи худ тасаввуроти аввалин 
пайдо мекунад ва ба он мепайвандад. 

Фолклор сарчашмаи муҳим ва ивазнашавандаи тарбияи ахлоқии кӯдакон мебошад, зеро он 
тамоми ҳаёти воқеиро бо бадию некӣ ва хушбахтию ғамаш инъикос мекунад. Он ба кӯдак 
моҳияти ҳаёти ҷомеа ва табиат, олами ҳиссиёт ва муносибатҳои инсониро фаҳмонда медиҳад, ба 
рушди тафаккур ва тасаввуроти кӯдакон мусоидат мекунад, эҳсосоти ӯро ғанӣ мегардонад, 
намунаҳои олии забони адабиро пешниҳод менамояд. 

«Фолклори бачагона бо эҷодиёти гуфтории калонсолон умумиятҳои зиёд дорад, зеро бисёр 
асарҳои халқие мавҷуданд, ки барои бачагон ва ашхоси солманд баробар тааллуқ доранд. 
Ҳамчунин бисёр асарҳои бачагонае низ ҷой доранд, ки онҳо аз тарафи калонсолон гуфта шуда 
бошанд ҳам, маҳз барои бачаҳо эҷод шудаанд. Вале аксаран фолклори бачагона аз ҷиҳати 
мазмун, шакл, тарзу мавриди эҷоду иҷро вижагиои худро дорад. Фолклори бачагона пеш аз ҳама 
бо мақсади таълиму арбияи насли наврас нигаронида шудааст» [2, с. 6]. 

Барои ноил шудан ба таъсири самараноки тарбиявӣ бо ёрии санъати шифоҳии халқӣ, на 
танҳо дар жанрҳои гуногун пешниҳод кардани он, балки ба қадри имкон дар тамоми равандҳои 
зиндагии кӯдак ворид намудани он хеле муҳим аст. 

Муҳимтар аз ҳама боз он аст, ки кӯдак аз хурдӣ моҳияти мафҳумҳои ахлоқӣ ва арзишҳои 
инсониро омӯзад. Дар раванди рушд ӯ ҳамчун шахс ташаккул ёбад, хислатҳои ба худ хос пайдо 
кунад, ки ба рафтори ӯ дар ҳаёт таъсир расонад, ҷаҳонбинии ӯ рушду инкишоф ёбад. 

Эҷодиёти шифоҳии халқӣ аз рӯи хусусиятҳои бадеии худ ба кӯдакон наздик аст, барои 
фаҳмиши онҳо, рушди онҳо дар фаъолияти мустақилона дастрас аст ва ин ба пайдоиши ҳисси 
қаноатмандӣ, шодмонӣ мусоидат мекунад, барои рушди кӯдакон фазои мусоиди эмотсионалӣ 
фароҳам меорад. 

Вазифаи муҳимтарини мактаб ва ҷомеа дар замони ҳозира ин эҳёи мероси халқ, 
хусусиятҳои маънавӣ ва ахлоқии он мебошад. Бидуни аз худ кардани таҷрибаи фарҳангию 
таърихии мардум, ки дар тӯли асрҳо аз ҷониби шумораи зиёди наслҳо офарида шудааст ва дар 
асарҳои санъати халқӣ ҳифз карда мешавад, самарнокии тарбия ба даст оварда намешавад. 
Педагоги машҳур К.Д. Ушинский принсипи миллатро ба миён гузошта, қайд кардааст, ки «забон 
пайвандгари қавитарине мебошад, ки наслҳои кӯҳна, зинда ва ояндаи халқро ба як ҷузъи бутуни 
бузурги таърихан зинда муттаҳид мекунад» [1].  

Дар синни хурдсолӣ омӯзиши аввалин калимаҳои бошуур дар кӯдак хеле муҳим аст. 
Жанрҳои хурди фолклор, ки диққати ӯро ба ашё, ҳайвонот ва одамон ҷалб мекунанд, ба афзоиши 
фонди луғавии ӯ кумак мекунанд. 

Бо ёрии жанрҳои хурди фолклорӣ тақрибан ҳамаи масъалаҳои методикаи рушди нутқро 
ҳал кардан мумкин аст ва дар баробари дигар усулҳо дар усули асосии рушди нутқи 
мактаббачагони синфҳои ибтидоӣ ин мавод бояд васеъ истифода бурда шавад. 

Дар давраи мутобиқшавии кӯдак ба муҳити иҳотакардаи вай аҳамияти фолклор хеле бузург 
аст. Қофияи хуби интихобшуда, ки ба таври равшан баён карда шудааст, барои барқарор кардани 
тамос, эҷоди эҳсосоти мусбати ӯ кӯмак мерасонад. 

Сурудҳо кӯдаконро ба бозӣ даъват мекунанд. Истифодаи афсона ҳангоми хоб, хоҳиши 
шунидан, дар хотир доштан ва истифода бурдани онҳо ҳангоми бозӣ бо истифодаи ҳаёти ҳаррӯза 
ба вуҷуд меорад. Хондан, тақлид ба ҳаракати атрофиён, бозӣ дар кӯдакон табъи болидаро ба 
вуҷуд оварда, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмии онҳоро инкишоф медиҳад. 

Барои алоқаи наздиктар пайдо кардан бо волидон мо метавонем, ба онҳо маслиҳат диҳем, 
ки онҳо ибораҳои ҳикматомези халқӣ, чунончи зарбулмасалҳо, мақолҳо, қофияҳо ва ғайраро дар 
дафтари алоҳида сабт намуда, бо кӯдакон якҷоя такрор намоянд, то онҳо ҳамаи онро аз ёд кунанд. 
Ба ҳамин тариқ, таҷрибаи ҳиссии кӯдак, ғояҳои воқеии ӯ дар бораи олам ва табиат ғанӣ мегардад. 

Омӯзиши намудҳои гуногуни фолклори хурд доираи фаҳмиши кӯдаконро васеъ 
мегардонад. Аз ин рӯ, ҳангоми таълим додани кӯдакон дар фаъолияти мустақилона дар вақти 
истироҳат, дар синфҳо, мусобиқаҳо, тамошои намоишҳои театрикунонидашуда истифодаи 
шаклҳои хурди фолклор низ самарабахш аст. Ин таваҷҷуҳи онҳоро ба санъати шифоҳии халқ 
зиёд менамояд. 

Жанрҳои хурди фолклор ба таври шартӣ ба се гурӯҳи асосӣ тақсим мешаванд: 
1. Тарбияи шеър. 
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2. Шеъри бозӣ. 
3. Шеъри маросимӣ. 
Дар бораи хусусиятҳо ва таснифоти фолклори бачагона олимон нуқтаи назари мухталиф 

доранд. Чунончи, М. Орифӣ [3], Б. Шермуҳаммадов [4], Г.С. Виноградов [5], Э.С. Литвин [6], 
О.И. Капитса [7], В. Асрорӣ [8], Ҷ. Бобокалонова [9] ва чанде дигарон дар ин хусус изҳори 
андеша намудаанд.  

Тадқиқоти солҳои охир нишон медиҳанд, ки бо ёрии ин жанрҳои фолклорӣ дар кӯдакон 
тадриҷан захираи фонематикии забон ташаккул меёбад, ӯ калимаҳо ва ибораҳои бо эҳсосоти 
рангоранг баёншударо хубтар дарк мекунад ва ба ёд мегирад, ин маънои онро дорад, ки ӯ пештар 
ба суҳбат шурӯъ мекунад. 

Бо иштироки дастҳо ва ангуштҳо аз ёд кардани матнҳои шеърӣ ба он мусоидат мекунад, 
ки кӯдак беҳтар азёд мекунад, хаёлоти ӯ рушд мекунад ва фаъолияти зеҳниаш фаъол мегардад. 

Омезиши ҳаракати бадан, малакаҳои хуби ҳаракати дастҳо ва узвҳои нутқ ба рафъи 
шиддати нутқ мусоидат мекунад, риояи таваққуфи нутқро меомӯзонад, ҳаракатро ба эътидол 
меорад ва талаффузи дурустро ташаккул медиҳад. 

Шӯхӣ ва латифаҳо дорои иқтидори бузурги тарбиявӣ мебошанд. Шӯхӣ як порчаи хурди 
хандовар ё ифодаи алоҳида аст, ки аксар вақт ҳаракатӣ буда, аз амалҳои пурқувваткунандаи 
персонажҳо пур аст. Латифаҳо бошанд дар шакли саволу ҷавоб, яъне дар шакли муколама сохта 
мешаванд. Аз ин рӯ, барои кӯдак дидани тағйири амалиёт, аз як саҳна ба саҳнаи дигар гузаштан, 
пайгирии тағйироти босуръати муносибатҳои персонажҳо хеле осон мебошад. 

Ба гурӯҳи шеъри бозӣ чунин жанрҳои фолклори хурд, аз қабили афсонаҳо, қофияҳо, 
чистонҳо ва ғайра дохил мешаванд. Афсона ин олами хаёлот ва тасаввуроти гуногуни кӯдакон 
мебошад. Он ба кӯдакон имкон медиҳад, ки то андозае ҳудуди воқеиятро густариш диҳад ва ба 
тариқи худ, ба тарзи бачагона, ашёҳоеро бубинад, ки олами атрофро рангинтар, ҷолиб ва 
шавқовартар  мекунанд. 

Жанри дигари хурди фолклори бачагона ҳикояи хурд мебошад. Ин жанр ҳамчун воситаи 
ташаккули овозӣ ивазнашаванда буда, аз ҷониби муаллимон ва дефектологҳо васеъ истифода 
бурда мешавад. Зеро печутоби забонӣ усули хеле муассири халосӣ аз нуқсонҳои нутқ ҳисобида 
мешавад, ки ба рушди нутқи дуруст мусоидат мекунанд. 

Ба жанри шеъри маросимӣ доираи жанрҳои лафзӣ ва бадеие дохил мешаванд, ки 
маросимро ҳамроҳӣ мекунад. Ба ин жанр ҷумлаҳо, сурудҳо, муаммоҳо, масалҳо ва 
зарбулмасалҳо шомиланд. Ҷумлаҳо муоширати як ба як бо табиат мебошанд. Сурудҳо аз рӯи 
пайдоиш бо тақвими халқӣ ва иду маросимҳо алоқаманданд. Аммо бисёр сурудҳои бозӣ танҳо 
шавқовар, фароғатӣ ва одатан бо оҳанги равшани рақсӣ ифода мешаванд. 

Муаммо тавсифи кӯтоҳи ашё ё падидаест, ки аксар вақт дар шакли шоирона иншо гардида, 
дар шакли саволи ошкоро ё пинҳон вазифаеро дар бар мегирад. Мазмуни муаммоҳо ҳаёти инсон, 
воқеияти атроф, наботот ва ҳайвонот, падидаҳои табиӣ, ашёи меҳнат ва рӯзгорро инъикос 
мекунад. 

Ҳар як муаммо саволи ошкоро ё номуайяне дорад. Барои сарфаҳм рафтан ба маънои он ва 
пайдо кардани роҳи ҳалли масъала, посух додан ба савол, амалиётҳои нисбатан мураккаби рӯҳӣ 
мебошад. 

Муаммо ҳамчун жанри санъати шифоҳии мардумӣ барои кӯдакон имкониятҳои зиёд 
фароҳам меорад. Он тафаккури мантиқӣ, хотира, тахайюл, қобилияти на танҳо гӯш кардан, балки 
шунидани мундариҷаи муамморо инкишоф медиҳад. Кӯдакон тадриҷан ба фаҳмидани нутқи 
маҷозӣ, маҷозҳо, афоризмҳо шурӯъ мекунанд. Худи раванди тахмин кардан ва ёфтани ҳалли 
муаммо чандон кори дилгиркунанда нест. Барои кӯдак кӯшиши мустақилона ёфтан ва интихоб 
кардани ҷавоби дурусти як муаммо, ки нишони хеле печида дорад, хеле аҷиб ва шавқовар аст. 

Барои он ки кӯдакон шакли тавсифии нутқро зуд аз худ кунанд, диққати онҳоро ба 
хусусиятҳои забонии муаммо бой гардондан, ба онҳо ёд додани зебоӣ ва асолати тасвири бадеиро 
омӯхтан лозим аст. 

Бо дарназардошти маводи муаммо, ба кӯдакон омӯхтан лозим аст, ки хусусиятҳои 
таркибии муамморо бинанд, асолати оҳангҳо ва сохти синтаксисии онро эҳсос кунанд. 

Барои он ки кӯдакон шакли тавсифии нутқро зуд аз худ кунанд, диққати онҳоро ба 
хусусиятҳои забонии муаммо бой гардондан, ба онҳо ёд додани зебоӣ ва асолати тасвири бадеиро 
омӯхтан лозим аст. 

Бо дарназардошти маводи муаммо, ба кӯдакон омӯхтан лозим аст, ки хусусиятҳои 
таркибии муамморо бинанд, асолати оҳангҳо ва сохти синтаксисии онро эҳсос кунанд. Бо ин 
мақсад бояд таҳлили забони муаммо гузаронида, ба сохти он таваҷҷуҳ зоҳир карда шавад. 
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Зарбулмасал ифодаи васеи маҷозиест, ки падидаи ҳаётро муайян мекунад. Зарбулмасал дар 
сухан барои ифодаи дақиқ ва пеш аз ҳама, эҳсосоти гӯянда оварда мешавад. 

Ҳамин тавр, дар зарбулмасал, ки тақрибан, дар мавриди зарурӣ анҷом дода мешавад, ба 
гунае ҳукм мешавад: «Ҳавоя дида ғӯза каш, Оба дида мӯза каш». 

Зарбулмасал бо нопурра будани хулоса, набудани хислати ибратомӯз фарқ мекунад.  
Зарбулмасал як мақоли маъмулест, ки дар он на фикри одамони алоҳида, балки баҳои маъмул, 
ақли мардум баён карда мешавад. Он симои маънавии одамон, орзуҳо ва ормонҳо, мулоҳизаҳоро 
дар бораи паҳлӯҳои гуногуни ҳаёт инъикос мекунад. 

Хусусияти асосии зарбулмасал пурра ва мундариҷаи дидактикии он мебошад. 
Тавре ки К.Д. Ушинский навишта буд, «истифодаи зарбулмасалҳо дар таълими ибтидоии 

забон, аввалан, аз ҷиҳати шакл ва дувум, аз ҷиҳати мазмун муҳиманд. Дар шакл, ин як зуҳуроти 
ҳаётан муҳими калимаи модарист. Аз ҷиҳати мундариҷаи мавзӯъ онҳо аз он ҷиҳат муҳиманд, ки 
мисли оина ҳаёти халқро бо тамоми хусусиятҳои худ инъикос мекунанд».  

Дар бисёр дарсҳо ва корҳои беруназсинфӣ дар мактаб ба зарбулмасалҳо аҳамият дода 
мешавад. Интихоби зарбулмасалҳо бо мавзӯи дарси мушаххас ва ҳадафҳои он, тарбиявӣ ва 
рушдёбанда муайян карда мешавад.  

Кори мураттаб оид ба зарбулмасал ба кӯдакон чизи зиёде медиҳад. Аввалан, онҳо дар ёд 
доштани калимаҳои халқиро меомӯзанд, бо мавзӯи муайян иртибот медиҳанд, маънои онҳоро 
таҳлил мекунанд, ба таври умумӣ мефаҳманд, ки зарбулмасал чӣ таълим медиҳад. 

Тавассути шиносоии кӯдакон бо дарки зарбулмасалҳо ҳамчун жанри фолклор, мо 
сифатҳои ахлоқии шахсро инкишоф медиҳем, нутқро ғанӣ мегардонем, тафаккурро рушд 
медиҳем ва бо истифода аз усулҳои гуногуне  мазмуни дарсро ҷолиб ва хеле муассир месозем. 

Муҳаққиқон маҷмӯаи зарбулмасалҳои халқии зиёдеро гирд овардаанд, ки бойтарин ва 
мукаммалтарин анбори ҳикмати халқӣ мебошад.  

Хулоса, масалҳо ва зарбулмасалҳо жанри хеле маъмули эҷодиёти шифоҳии халқанд ва 
истифодаи онҳо дар таълим чӣ дар машғулиятҳои синфӣ ва чӣ дар корҳои беруназсинфӣ 
мувофиқи мақсад мебошад. 
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 НАҚШИ ФОЛКЛОР ДАР ТАРБИЯИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Дар ин мақола қайд шудааст, ки фолклор дар тарбияи хонандагони хурдсол нақши чашмрас дорад, 

зеро хонанда ба туфайли эҷодиёти шифоҳии халқӣ на танҳо забони модариашро аз худ мекунад, балки дар 
бораи фарҳанги халқи худ тасаввуроти аввалин пайдо мекунад. 

Фолклор сарчашмаи муҳим ва ивазнашавандаи тарбияи ахлоқии кӯдакон мебошад, зеро он тамоми 

ҳаёти воқеиро бо бадию некӣ ва хушбахтию ғамаш инъикос мекунад. Он ба кӯдак моҳияти ҳаёти ҷомеа ва 
табиат, олами ҳиссиёт ва муносибатҳои инсониро фаҳмонда медиҳад, ба рушди тафаккур ва тасаввуроти 
кӯдакон мусоидат мекунад, эҳсосоти ӯро ғанӣ мегардонад, намунаҳои олии забони адабиро пешниҳод 
менамояд. 

Муаллиф қайд мекунад, ки вазифаи муҳимтарини мактаб ва ҷомеа дар замони ҳозира ин эҳёи мероси 
халқ, хусусиятҳои маънавӣ ва ахлоқии он мебошад. Бидуни аз худ кардани таҷрибаи фарҳангию таърихии 
мардум, ки дар тӯли асрҳо аз ҷониби шумораи зиёди наслҳо офарида шудааст ва дар асарҳои санъати халқӣ 

ҳифз карда мешавад, самарнокии тарбия ба даст оварда намешавад. 
Омӯзиши намудҳои гуногуни фолклори хурд доираи фаҳмиши кӯдаконро васеъ мегардонад. Аз ин 

рӯ, ҳангоми таълим додани кӯдакон дар фаъолияти мустақилона дар вақти истироҳат, дар синфҳо, 

мусобиқаҳо, тамошои намоишҳои театрикунонидашуда истифодаи шаклҳои хурди фолклор низ 
самарабахш аст. Ин таваҷҷуҳи онҳоро ба санъати шифоҳии халқ зиёд менамояд. 
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РОЛЬ ФОЛЬКЛОРА В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

В данной статье подчеркивается, что фольклор играет заметную роль в воспитании младших 

школьников, так как учащиеся благодаря устному народному творчеству осваивают не только родной 

язык, но и получают первичные представления о культуре своего народа. 

Фольклор является незаменимым источником нравственного воспитания детей, ибо он отражает 

реальную жизнь со всеми ее невзгодами и добром, счастью и горестью. Он объясняя детям суть 

общественной жизни и природы, чувственный мир и человеческие отношения, содействует развитию 

мышления и представления детей, обогащает его эмоциями, представляет высокие  образцы литературного 

языка. 

Автор утверждает, что важнейшей задачей школы и общества заключается в возрождении народных 

традиций, его духовно-наравственных ценностей. Без освоения культурно-исторического опыта, который 

накопленный веками народом и сохранённый в произведениях народного творчества, невозможно достичь 

эффективность результатов воспитания. Изучение различных фольклорных жанров расширяет 

мировоззрение детей. Поэтому при обучении детей и на досуге использование произведений народного 

творчества повышает их интрес к народному творчеству.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устное народное творчество, родной язык, стихи, песня, рассказ, басня, 

пословицы, игра, сказка. 
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THE ROLE OF FOLKLORE IN THE EDUCATION OF ELEMENTARY STUDENTS 
 

This article emphasizes that folklore plays a significant role in the upbringing of primary schoolchildren, 

since students, thanks to oral folk art, master not only their native language, but also receive primary ideas about 

the culture of their people. 

Folklore is an irreplaceable source of moral education of children, for it reflects real life with all its 

hardships and good, happiness and sorrow. He explains to children the essence of social life and nature, the sensory 

world and human relations, promotes the development of thinking and imagination of children, enriches it with 

emotions, presents high examples of the literary language. 

The author claims that the most important task of the school and society is to revive folk traditions, its 

spiritual and moral values. Without mastering the cultural and historical experience that the people have 

accumulated for centuries and preserved in the works of folk art, it is impossible to achieve the effectiveness of 

the results of education. The study of various folklore genres expands the worldview of children. Therefore, when 

teaching children and at leisure, the use of works of folk art increases their interest in folk art. 

KEY WORDS: folklore, native language, poetry, song, story, fable, proverbs, game, fairy tale. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАРБИЯИ ИНСОНДӮСТИИ КӮДАКОН ДАР ОИЛА 
 

Сафаралӣ А.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ҳар як халқ бояд ба хубӣ дарк намояд, ки «Оянда аз бисёр ҷиҳат ба он вобаста аст, ки мо 

имрӯз чӣ гуна насли наврасро тарбия менамоем» [1, с. 3]. 

Дар шароити имрӯза аҳамияти тамоми ташкилоти тарбиявии ҷамъият ва пеш аз ҳама, оила 

ва муассисаҳои таълимӣ, ки дар он ҷо аввалин хишти бунёди ҷаҳони маънавии насли наврас 

гузошта мешавад, меафзояд. Дар синну соли хурд бо кӯшиши якҷояи оила ва муассисаи таълимӣ 

асоси ахлоқи бачагон, шуури маънавӣ ва рафтори онҳо, тамоми мавқеи зиндагии онҳо барои 

оянда, гузошта мешавад. 

Нақши оила дар тарбияи ахлоқии бачагони хурдсол басо бузург аст. Нуров А. дар китоби 

худ нақши оиларо нишон дода, чунин қайд кардааст: «Дар оила асосҳои феълу атвори насли 

наврас, муносибати вай бо одамон ва ахлоқи маънавию идеявӣ-маданӣ ташаккул меёбад. 

Бинобар ин, масъулияти падару модаронро оиди тарбияи насли наврас зиёд кардан зарур аст» [2, 

с. 3-6]. 

Яке аз сабабҳои асосии ба вуҷуд омадани тамоили нодуруст дар ташаккули шуури ахлоқӣ 

ва рафтору ҳисси инсондӯстии бачагон вуҷуд надоштани муносибати ягонагии оила мебошад. 

Аз ин рӯ, дар тарбияи инсондӯстии кӯдакони хурдсол муайян кардани ҳамфикрии падару модар 

ва такмили мазмун, шаклҳои кор дар ташкили намудҳои гуногуни фаъолияти бачагони хурдсол 

дар оила аҳамияти муҳим дорад.  

Бояд қайд кард, ки дар шароити ҳозира дар зери таъсири воқеаҳои сиёсӣ-иҷтимоӣ ва 

иқтисодӣ муносибатҳои байни одамон аз бисёр ҷиҳат коста шудаанд. Барои аз бӯҳрони маънавӣ 
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баровардани ҷомеа ташаккули муносибатҳои сифатан нави байни одамон зарур аст. 

Муносибатҳои байни иштирокчиёни ҷараёни тарбиявиро дар асоси ҳурмату эҳтироми якдигар 

устувортар гардонидан зарур аст, ки ин амали муҳимми самаранокии ҷараёни тарбия мебошад. 

Дар баланд бардоштани сифат ва самаранокии ин кори хайр нақши оила басо бузург ва баарзиш 

мебошад. 

Зеро дар оила нисбат ба бачаҳо таъмин намудани талаби ягонаи ахлоқӣ, пеш аз ҳама, 

волидайн ва аз тарафи онҳо фаҳмидани зарурати ин масъала барои пешрафти тамоми ин кори 

тарбия, назорат аз болои иҷро намудани талаби ягона вобаста мебошад. Аз рӯи принсипҳои ахлоқ 

ташкил ва устувор гаштани оила ва муносибатҳои он дар рӯҳи хайрхоҳӣ ба одамон, тарбия 

кардани насли наврас эътибори махсус додан зарур аст. 

Донистани талабу қонунҳо ба инкишофи шуурнокӣ ва маданияти ҳуқуқӣ: дӯстӣ ва 

эҳтироми якдигар дар оила, ҳуқуқи падару модар, фарзандон, роҳҳои пешгирӣ кардани 

камбудиҳоро дар оила нишон додан мумкин аст.  

Дар давраи синни хурди мактабӣ асоси ахлоқро ҳисси инсондӯстӣ ва рафтори неки бачаҳо 

ташкил намуда, тамоми сатҳи зиндагии ояндаи онҳо маҳз бо кӯшиши оила ба даст меояд. Дар 

вақти муносибат бо кӯдак сифати пурқимати ӯро, яъне инсондӯстии ӯро ташаккул додан зарур 

аст [3, с. 127-128]. 

Инсондӯстӣ амали ахлоқиест, ки дар бораи муҳаббат нисбат ба худ ва одам. Инсондӯстӣ, 

ҳамчун симои ахлоқ муносибатҳои инсониро ривоҷ дода, муносибатҳои одамонро ташкил 

менамояд. 

Нақши оиларо дар тарбия хурд донистан мумкин нест. Тарбияи кӯдакон ва наврасон дар 

оила қисми таркибии тарбияи ҷамъиятӣ буда, аз ҳам ҷудонашавандаанд. Дар таълиму тарбияи 

наврас оила баробари муассисаи таълимӣ ҷавобгар мебошад [6, с. 56]. 

Дар оила дар бачагон аҳамияти муносибати инсондӯстиро тарбия кардан, дар чунин 

рафтору кирдор равшан мешавад: кӯшиши мададрасонӣ ба одамон, дар ҳолати душвор дастгирӣ 

кардан, ғамхорӣ нисбати афтодаю дармондагон, муносибати нек бо одамон. Ҳамин гуна роҳҳо 

ба оила, яъне ба падару модар дар тарбияи дурусти ахлоқ, тарбияи одамони сазовори давру замон 

мадад мерасонад. Дар баробари ин, чунин муваффақиятҳо дар тарбияи инсондӯстии бачагон аз 

бисёр ҷиҳат ба тайёрии амалию назариявии падару модарон вобаста аст. 

Ақидаҳои панду ахлоқӣ ва инсондӯстиро мутафаккири бузурги гузаштаи мо Мир Сайид 

Алии Ҳамадонӣ ҳаматарафа ошкор сохтааст. Ӯ ба масъалаи аз рӯи принсипҳои ахлоқ ташкил ва 

устувор гаштани оила ва муносибатҳои он дар рӯҳи инсондӯстӣ баҳои махсус додаст. 

Мутафаккир дар тарбияи насли наврас хусусиятҳои тарбиявӣ-равоншиносиро ба хуби дарк 

намуда, ба шахсияти падару модар дар тарбияи фарзанд диққати махсус додаанд. Ибрати шахсии 

падару модар ва дигар калонсолони оиларо дар тарбияи насли наврас ҳамчун методи дурусти 

тарбия таъкид кардааст. 

Нисбат ба проблемаи тарбияи фарзанд Ҳамадонӣ ба волидайн таъкид менамояд, ки танҳо 

баҳри он кӯшиш ба ҳарҷ диҳанд, то ин ки дар кӯдакони хурд сифатҳои хуби инсониро ташаккул 

диҳанд. Ҳар кӯдаке, ки ба дунё меояд, ӯ аз ҳар гуна дину мазҳаб, неку бад пок аст ва ҳар он 

сирате, неку баде, ки дар рафтору кирдораш ҷой дорад, аз падару модар мегирад.  

Дар осори ӯ фикрҳои хубе баён шудаанд: падару модар тарбияи фарзанди худро аз овони 

хурдиаш оғоз намуда, бо он бикӯшад, то ин ки ӯ ҳар рӯз дар таҳсилу бозӣ бошад ва дар хидмати 

пирон, одоби нишастан ва бархестан, роҳ рафтанро таъкид кунонад. 

Дар замони имрӯза, дар бисёр мавридҳо мо шоҳиди воқеаҳое мегардем, ки баъзе бачагон 

ҳурмату эҳтироми инсон (аз он ҷумла пирон)-ро ба ҷо намеоранд, дар кӯчаю бозорҳо бо 

гуфторҳои нобаҷо сухан менамоянд, шахсонро ранҷур менамоянд, ки ин гуна бачаҳо падару 

модар ва ҳатто шахсони калони хонаро дар азобу шиканҷа ва зери танқиди дигарон мемонанд. 

Аз ин рӯ, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ тақозои онро дорад, ки насли наврас қадри инсонро, 

аз он ҷумла, падар ва модарро дониста эҳтиромашро пок доранд. Устод ғамхории ҳар як 

волидайн, ёрӣ расонидан ва ҳаматарафа дастгирӣ кардани онҳо, номи неки онҳоро нигоҳ 

доштанро вазифаи муқаддаси ҳар як насли наврас мешуморад [4, с. 17]. 

Дар иҷрои вазифаҳои мураккаб ва ниҳоят бузург оила мавқеи муҳим дорад, тарбияи оила 

шаклу василаи аввалин ва муҳимтарини тарбияи ахлоқӣ мебошад, чуноне, ки А.С. Макаренко 

гуфтааст: «Оила кори хеле муҳим, хеле масъулиятноки одам аст. Оила ҳаётро пуру паймонтар 

карда, хушбахтӣ меорад, вале ба ҳар як оила, омодагии фарзанд ба ҳаёти ҷомеа аз ҳама масъалаи 

бузургест, ки аҳамияти калон дорад [5, с. 66].  
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Дар марҳалаи ҳозира тарбияи инсондӯстии насли наврас кори мураккаб ва меҳнатталаб 

буда, аз аъзои оила, хусусан падару модарон кӯшиши доимию мунтазамиро талаб мекунад. 

Чуноне ки дар консепсияи мактаби миллӣ қайд шудааст: «Мағзи ҷараёни кори тарбиявиро 

тарбияи башардӯстӣ, муносибату муросо бо халқҳои дигар, тарбияи маънавӣ ташкил медиҳад, 

ки ҳамчун маҷмуи муносибати он ба дигарон, ба ҷомеа, маҳорату меҳнати он, сарвати бебаҳои 

маданият фаҳмида мешавад» [1, с. 14]. Тарбияи инсондӯстӣ дар кӯдакони синни хурди мактабӣ, 

ҳамкории муассисаи таълимӣ ва оила дар ин бобат яке аз вазифаҳои муҳимми кори тарбиявӣ дар 

шароити имрӯза мебошад. Муайян кардани мазмуни ташаккули ҳисси инсондӯстӣ, нақши 

анъанаҳои оилавӣ яке аз вазифаҳои доғи рӯз мебошад. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАРБИЯИ ИНСОНДӮСТИИ КӮДАКОН ДАР ОИЛА 
 

Дар мақола муҳимтарин вазифа, мӯҳтаво ва равияҳои асосии тарбияи инсондӯстии кӯдакон дар оила 

баррасӣ гардидааст. Ин масъала дар шароити имрӯза хусусиятҳои махсусро касб намудааст, ки муаллиф 

дар бораи он муҳокимаронӣ мекунад. Дар шароити ҳозира зери таъсири воқеаҳои сиёсӣ-иҷтимоӣ ва 

иқтисодӣ муносибатҳои инсондӯстӣ аз бисёр ҷиҳат коста шудааст.  

Дар оила нисбат ба кӯдакон пеш гузоштани талаботи ягонаи ахлоқӣ аз ҷониби волидон фаҳмидани 

зарурати ин масъала барои тарбияи инсондӯстии кӯдакон мусоидат хоҳад кард. Аз рӯи принсипҳои ахлоқӣ 

устувор гардонидани муносибатҳои оила низ ба тарбияи ҳисси инсондӯстии кӯдакон мусоидат мекунад. 

КАЛИДВОЖАҲО: оила, тарбияи инсондӯстӣ, маънавиёт, ахлоқ, ҳамфикрии падару модар, 

муносибатҳои байни одамон, ҳурмату эҳтиром, башардӯстӣ, ҳамоҳангсозӣ. 
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педагогикаи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 98-581-11-25. 
 

ОСОБЕННОСТИ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 

В статье рассмотрены важнейшие задачи, содержания и основные направления гуманистического 

воспитания детей в семье. Эта проблема приобретает особое значение в современных условиях, о которой 

рассуждает автор статьи. В современных условиях под воздействием социально-политических и 

экономических явлений, претерпели изменения гуманистические отношения. 

В семье по отношению к детям постановка единых нравственных требований, должное понимание 

необходимости этого вопроса содействует гуманистическому воспитанию детей. Укрепление семейных 

отношений по нравственным принципам сыграет важную роль в гуманистическом воспитании детей в 

семье. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семья, гуманистическое воспитание, нравственность, мораль, 

взаимопонимание родителей, взаимоотношение между людьми, уважение, человеколюбие, координация.  
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FEATURES OF HUMANISTIC EDUCATION OF CHILDREN IN THE FAMILY 
 

The article discusses the most important tasks, content and main directions of the humanistic education of 

children in the family. This problem acquires special significance in modern conditions, which the author of the 

article discusses. In modern conditions, under the influence of socio-political and economic phenomena, 

humanistic relations have undergone changes. 

In the family in relation to children, the formulation of uniform moral requirements, a proper understanding 

of the need for this issue contributes to the humanistic upbringing of children. Strengthening family relationships 

on moral principles will play an important role in the humanistic upbringing of children in the family. 

KEY WORDS: family, humanistic education, morality, morality, mutual understanding of parents, 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                                          ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ МАЗМУНИ ХИМИЯВӢ-ЭКОЛОГИДОШТА ДАР АСОСИ 

РОБИТАИ БАЙНИФАННӢ 
 

Холназаров С., Латипов З. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Азимов Р.У. 

Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 
 

Ба масъалаи робитаи байнифаннӣ педагогҳо аз гузаштаи дур мароқ зоҳир менамуданд. Я.А. 
Коменский тарафдори дар робита омӯхтани грамматика ва фалсафа, фалсафа ва адабиёт, Джон 
Локк - таърих ва география буданд. Доир ба масъалаи робитаи байнифаннӣ В.Ф. Одоевский, Н.К. 
Крупская диққати махсус додаанд. 

Имрӯзҳо зарурати исбот намудани истифодаи робитаи байнифаннӣ дар раванди таълим 
вуҷуд надорад. Яке аз хусусиятҳои хоси рушди илм дар замони ҳозира ин ба якдигар дохил 
шудани илмҳои гуногун мебошад. 

Робитаи байни фанҳои таълимӣ, пеш аз ҳама, инъикоси объективии мавҷудияти робитаи 
байниякдигарии илмҳои алоҳида ва робитаи онҳо бо техника, фаъолияти амалии одамон буда, 
нақши фанҳои омӯхташавандаро дар ҳаёти оянда муайян менамояд. 

Робитаи байнифаннӣ инъикоси мушаххаси равандҳои интегратсионӣ мебошад, ки имрӯз 
дар илм ва ҳаёти ҷамъият ба амал омада истодаанд. 

Истифода намудани робитаи байнифаннӣ дар дарсҳо барои дар хонандагон ташаккул 
додани тасаввуроти пурра дар бораи ҳодисаҳои табиӣ, тарзи гузариши ҳама гуна равандҳои 
ҳаётӣ, системаҳо, қонунҳо ва фаҳмиши робитаи байни онҳо ёрӣ расонида донишҳоро 
диққатҷалбкунанда ва истифодашаванда менамояд. Ин ба хонандагон барои истифодаи донишҳо 
ва маҳоратҳое, ки онҳо ҳангоми омӯзиши ин ё он фан аз худ  намудаанд дар вазъиятҳои 
мушаххас, дида баромадани масъалаҳои муайяни чи таълимӣ ва чи фаъолияти беруназдарсӣ, 
инчунин ҳаёти оянда имконият медиҳад. 

Робитаи байнифаннӣ бояд ҳамчун инъикоси равандҳои байниилмӣ дида баромада шавад, 
ки яке аз хусусиятҳои хоси фаҳмиши илмии муосирро ташкил менамояд. 

Аз рӯи таърифи Д.П. Еригин: «Робитаи байнифанниро метавон ҳамчун системаи 
дидактикие фаҳмид, ки дар курсҳои мактабӣ робитаҳои мавҷударо ба таври объективӣ инъикос 
намуда, ба воситаи таъсири ҳамдигарии мувофиқакардашудаи қисматҳои таълимии онҳо, 
раванди мақсадноки таълими хонандагон ба амал бароварда мешавад».  

Робитаи байнифаннӣ дар таълим якчанд функсияро иҷро менамояд: 
1. Функсияи  методологӣ. Танҳо дар асоси онҳо дар хонандагон ташаккул додани нуқтаи 

назари пурра оид ба табиатро ҳосил кардан мумкин аст. 
2.  Функсияи таълимӣ. Тавассути робитаҳои байнифаннӣ омӯзгор чунин сифатҳои 

донишҳои хонандагон, ба монанди системанокӣ, амиқӣ, даркшавандагӣ, чандириро ташаккул 
медиҳад. 

3. Функсияи рушддиҳандагӣ. Робитаи байнифаннӣ ҳамчун воситаи рушди мафҳумҳо амал 
намуда, барои аз худ кардани алоқаи байни онҳо ва фаҳмишҳои умумӣ ёри мерасонад, аз рӯи 
нақши онҳо дар инкишофи тафаккури системавӣ ва эҷодии хонандагон, дар ташаккули 
фаъолияти маърифатии фаъоли онҳо, муваффақиятнокӣ, мустақилӣ ва шавқ ба ҳосил кардани 
донишҳои нав муайян карда мешавад. Робитаи байнифаннӣ ҷаҳонбинии хонандагонро васеъ 
менамояд. 

4. Функсияи тарбиявӣ. Робитаи байнифаннӣ ҳангоми ҳамкорӣ дар ҳамаи самтҳои тарбияи 
таълимгирандагон дар раванди таълим инъикоси худро меёбад. Омӯзгор ба робита бо дигар 
фанҳо такя намуда, муносибати маҷмӯиро дар тарбия амалӣ мекунад.   

Ҳамин тавр, истифодаи робитаи байнифаннӣ яке аз вазифаҳои методии нисбатан 
мураккаби омӯзгори химия ба ҳисоб меравад. Он донистани мазмуни барнома ва китоби дарсии 
дигар фанҳоро талаб менамояд. Амалӣ намудани робитаи байнифаннӣ дар амалияи таълим 
ҳамгироии омӯзгори химияро бо омӯзгорони дигар фанҳо дар назар дорад. 

Химия ба қатори фанҳои табиатшиносӣ дохил мешавад ва барои азхудкунии хонандагон 
мушкил мебошад. Бедор кардани шавқи хонандагон, ҳавасманд кардани онҳо ба омӯзиши ин 
фан, алоқаманд кардани таълим барои ҳалли вазифаҳои амалӣ: химия-биология, химия-
география, химия-физика, химия-математика, химия-экология, химия-таърих ин масъалаҳое 
мебошанд, ки ҳар як омӯзгор дар назди худ мегузорад. 
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Имрӯз, вақте ки тамоми инсоният нисбат ба проблемаи глобалии экологӣ дар ташвиш аст 
(вайроншавии қабати озонии Замин, гармшавии иқлим, боридани боронҳои кислотагӣ ва таъсири 
онҳо ба муҳити зист ва ғайраҳо), масъалаи робитаи байниякдигарии химия-экология хеле муҳим 
шудааст. Химия фаннест, ки ҳангоми омӯзиши он ҷанбаҳои экологиро метавон дар ҳар як дарс 
ва фаъолияти беруназсинфӣ инъикос намуд. Ҳангоми омӯзиши ҳамаи мавзуъҳо мумкин ва зарур 
аст, ки масъалаҳои экологӣ бардошта шаванд. 

Экологикунонии курси химияи мактабӣ дар асоси зарурати тайёр кардани хонандагон 
барои иштироки фаъол дар ҳалли масъалаҳои муҳимми ҳифзи муҳити зист аз ифлосшавиҳо пеш 
омадааст. Дар замони ҳозира масъалаҳои экологӣ дар барномаҳои нави таълимӣ ва мазмуни 
курси химия инъикоси худро ёфтаанд. Яке аз методҳои босамари ташаккули донишҳои экологӣ 
ва маҳорати хонандагон ҳалли масъалаҳои бо проблемаҳои экологӣ алоқаманд мебошад. 
Мунтазам истифодабарии онҳо дар раванди таълим имконият медиҳад, ки маводи назариявиро 
асоснок, ба ҳаёт наздик ва нисбатан камтар академикӣ гардонем. Дар ҷустуҷӯи ҷавоб ба саволи 
масъала хонанда беихтиёр бо проблемаи ҳифзи табиат алоқаманд мешавад ва барои дар ҳаёт 
истифода бурдани донишҳои азхудкардашуда имкониятҳои воқеӣ пайдо мекунад. 

Масъалаҳои мазмуни химиявӣ-экологидоштаро метавонем ба се намуд ҷудо намоем: 
1. Масъалаҳои маълумоти химиявидоштаи объекти табиӣ. 
2. Масъалаҳо дар бораи сарчашмаҳо ва намудҳои ифлоскунандаи муҳити зист. 
3. Масъалаҳо дар бораи чорабиниҳо нисбат ба ҳифзи табиат ва бартараф намудани 

ифлоскунӣ. 
Шарт нест, ки масъалаҳои тартибдодашуда ҳалли ягона дошта бошанд, онҳо бояд 

хусусияти муҳокимавӣ-проблемавӣ, баҳснок, ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли самараноки проблемаи 
таълимӣ-маърифатӣ дошта бошанд. 

Ҳалли масъалаҳои мазмуни экологидоштаро аз таҳлили пешакии вазифаҳои экологӣ, 
муҳокимаи моҳияти ифлоскунандаҳо, навиштани муодилаи реаксияҳои химиявии зарурӣ оғоз 
намудан беҳтар аст. Ҳал ва ёфтани ҷавоб низ фаҳмонидани натиҷаҳоро аз рӯйи мазмун талаб 
менамояд. Қисматҳои химиявӣ ва экологии масъалаҳо ба якдигар зич алоқаманд мебошанд, 
чунки фаҳмонидани таъсири пайвастагиҳои гуногун ба объектҳои муҳити зист ва организми 
одам, сабаби пайдо шудани проблемаҳои экологӣ дар бисёр ҳолатҳо бо донишҳои химиявӣ 
асоснок карда мешаванд. 

Масъалаи 1. 
Дар яке аз қабатҳои атмосфера, ки стратосфера ном дорад, дар баландии 20-30 км қабати 

озонӣ - О3 ҷой гирифта аст, ки Заминро аз нурҳои фаробунафши зараровари Офтоб ҳимоят 
менамояд. Агар қабати озонии атмосфера набошад, ин нурҳо ба қабати болоии Замин расида, 
ҳамаи организмҳои зиндаи мавҷударо нобуд месохтанд. Ҳисоб карда шудааст, ки ба ҳар як 
истиқоматкунандаи ш. Бохтар дар фазои ҳавоии шаҳр 150 мол озон рост меояд. Ҳисоб кунед, ки 
ба ҳар як шаҳрванд ба ҳисоби миёна чанд молекула озон ва чӣ қадар массаи он рост меояд?  

Шарти мухтасари масъала: 
 

  Дода шуда аст:       

Ҳал: 
n (O3)=150 мол                      Муодилаҳои робита инҳоянд: 
NA=6,02 ∙ 1023 молекула/мол      m=M∙ n 
М(O3)=48 г/мол          V=Vm∙n 

Vm=22,4 л/мол      n=
𝑁

𝑁𝐴
. 

 

ёфта шавад:                                   1) Муодилаи робитаро навишта бузургиҳои додашударо дар 
N(O3)=?                                              он мегузорем ва адади молекулаҳои озонро муайян мекунем: 
m(O3)=?            

V(O3)=?                   n=
𝑁

𝑁𝐴
 ,    аз ин ҷо: 

 

     N=n ∙  𝑁𝐴=150мол∙6,02∙1023 молекула/мол=903∙1023 молекула. 
 

2) Муодилаи робитаро навишта массаи озонро меёбем: 
 

 m=M∙
𝑁

𝑁𝐴
 =48 г/мол∙

903∙1023молекула

6,02∙1023 молекула/мол
 = 7200 г. 

 

3) Муодилаи робитаро навишта ҳаҷми озонро меёбем: 
 

V=Vm∙
𝑁

𝑁𝐴
=22,4 л/мол∙

903∙1023молекула

6,02∙1023 молекула/мол
 = 3360 л. 
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Ҳал: 
NA = 6,02·1023                                Усули аз ҳама оддӣ - «таносуб»-ро истифода мебарем: 
V(O3) = 150 мол.                  1)   Адади молекулаҳои озонро меёбем:      
                                  1 мол. О3                  6,02∙1023 молекула 
  Ёфта шавад: 
  N(O3) = ?                               150 мол О3    Х молекула 

  M (O3) =?                           Х= 
150мол ∙ 6,02∙1023

1мол
= 903 молекула. 

2) Массаи озонро меёбем: 
           1 мол. О3                  48 г. масса дорад. 
         150 мол О3    Х г 

            Х= 
150мол ∙ 48г

1мол
= 7200 г. озон. 

Ҷавоб: Ба ҳар як шаҳрванд 903 молекула ё 7200 г озон рост меояд.  
Масъалаи 2. 

          Ҳангоми дар карбюратори автомобил сӯхтани 1 кг сӯзишворӣ ба ҳаво то 800 г. оксиди 
карбон (II) партофта мешавад. Ҳисоб кунед, ки ҳангоми сӯзиши 100 кг сӯзишворӣ ба ҳаво чанд 
грамм ё чанд литр оксиди карбон (II) партофта мешавад. 

Ҳал:  
m 1кг сӯзишворӣ = 800 г СО  1) Массаи СО-ро меёбем. 
m сӯзишворӣ=100 кг  1 кг сӯзишворӣ     800 г СО 
                 100 кг сӯзишворӣ         Х г СО 
ёфта шавад: 

mСО=?    Х= 
100кг ∙ 800г

1кг
= 80000 г. СО. 

VСО=?    
2). Ҳаҷми СО-ро меёбем: 
                     СО 
                     28 г   22,4 л. 
                   80000 г                Х  л. 

Х= 
80000г ∙ 22,4л

28г
= 64000 л. СО. 

Ҷавоб: 80000 г ё 64000 л.СО  ба ҳаво партофта мешавад.  
 

Ҳангоми ҳалли чунин масъалаҳо хонандагон дар бораи моддаҳои ифлоскунандаи 
атмосфера маълумот мегиранд, бо газҳои зарарноки автомобил, маҳсули сӯзиши сӯзишвориҳои 
органикӣ, боқимондаҳои зарарноки корхонаҳои саноатӣ шинос мешаванд, яъне донишҳои онҳо 
дар бораи газҳои зарарнок рушд ёфта, роҳҳои безарар ё ин ки кам намудани боқимондаҳоро 
ҷустуҷӯ менамоянд.  

Масъалаи 3.  
Муайян карда шудааст, ки дар давраи вегетатсионӣ дарахте, ки 10 кг барг дорад, худашро 

осеб надода маводи 500 г. гази сулфид ва 250 г хлорро безарар менамояд. Ҳисоб кунед, ки чӣ 
миқдор чунин газҳоро як дарахт безарар мегардонад? 

Шарти мухтасар:    Ҳал: 
Д.ш.аст:  

m(H2S)=500 г            Муодилаи робита n=
𝑚

𝑀
 –ро навишта, массаҳои молярии H2S ва  Cl2 – 

m(Cl2) =250 г                           ро меёбем:                                              

М(H2S)=1∙2+32=34 г/мол                 n=
𝑚(𝐻2S)

𝑀(𝐻2S)
=

500г

34г/мол
= 14,7 мол(H2S). 

М(Cl2) =35,5∙2=71 г/мол                   n =
𝑚(𝐶𝑙2)

𝑀(𝐶𝑙2)
=

250г

71г/мол
= 3,52 мол(Cl2). 

Ёфта шавад:              Ҷавоб: 14,7 мол Н2S ва 3,52 мол Cl2–ро дарахт безарар ме-  
n(H2S)=?                                  гардонад. 
n(Cl2) =?  
 

Ин масъаларо ҳал намуда, хонандагон дар бораи нақши растаниҳо дар бобати безарар 
намудани газҳо маълумот ҳосил менамоянд. Чунин далелҳо онҳоро ба зарурати эҳтиёт намудани 
ҳар як дарахт водор менамояд ва онҳоро ба иштироки фаъол дар кабудизор кардани шаҳр, деҳа, 
маҳали зисти худ равона месозад. 

Барои он ки донишҳои хонандагон боз ҳам мустаҳкамтар шаванд ва рушд ёбанд, ба онҳо 
барои ҳалли мустақилона чунин масъалаҳоро пешниҳод кардан мумкин аст. 
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Масъалаи 1. 
Дар оби нӯшокӣ аломати моддае, ки хусусияти зараррасонӣ ва мадҳушкунандагӣ дорад 

мушоҳида карда шуд. Дар асоси таҳлили сифатӣ ва миқдории ин модда муайян карда шуд, ки он 
ҳосилаи фенол буда, ҳиссаи массаи элементҳо дар он чунин аст: 55%С, 40%Н, 14%О, 27%Сl. 

Формулаи молекулавии ин моддаро тартиб диҳед, муодилаи реаксияи ҳосил кардани онро 
нависед ва ҳолатҳои имконпазири сабаби мавҷудияти ин моддаро дар муҳит нишон диҳед. 

Масъалаи   2. 
Асоси худтозакунии обанборҳо аз зарароварҳои органикиро раванди оксидкунии онҳо 

ташкил медиҳад. Агар моддаҳои органикӣ дар об кам бошанд, дар ин ҳолат онҳо дар зери таъсири 
оксигени дар об ҳал шуда оксид мешаванд. Суръати гузариши ин раванд бо таъсири рӯшноии 
офтоб меафзояд. Ба оксидшавӣ баъзе микроорганизмҳо низ (методи биологӣ) ёрӣ мерасонанд. 

Методҳои химиявии тезонидани раванди оксидшавии зарароварҳои органикии обҳо низ 
маълуманд. Кадоме аз таъсиркунандаҳои дар поён овардашударо барои тезонидани ин раванд 
истифода мебаранд: 

а) пероксиди гидроген;        б) хлор ё ин ки ҳосилаи оксигендори он.    
в) омехтаи озону ҳаво. 
Ҷавобатонро асоснок намоед. 
Масъалаи 3.  
Бензол хосияти заҳролудкунии умумӣ ва мутагенӣ дорад, инчунин ба функсияи 

репродуктивии занҳо таъсир мерасонад, ба гурдаҳо, ҷигар таъсир карда, таркиби хунро тағйир 
медиҳад (миқдори лейкоситҳо, тромбоситҳо, моддаҳои сурхи хунинро кам мекунад), сохти 
хромасомаҳоро дигаргун месозад. Нитробензол низ хосияти заҳролудкунӣ дорад. Гемоглобини 
хунро ба метагемоглобин оксид мекунад, сафедаҳои чашм ранги зардро мегиранд, тағйироти 
физиологӣ ва неврологӣ ба вуҷуд меоянд. 

Формулаҳои молекулавӣ ва сохтории ин моддаҳоро нависед. 
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ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ МАЗМУНИ ХИМИЯВӢ-ЭКОЛОГӢ ДОШТА  

ДАР АСОСИ РОБИТАИ БАЙНИФАННӢ 
 

Дар ин мақола истифодаи робитаҳои байнифаннӣ дар раванди таълим мавриди таҳқиқ қарор 
гирифтааст. Муаллифон бар он назаранд, ки истифода намудани робитаи байнифаннӣ дар дарсҳо барои 
дар хонандагон ташаккул додани тасаввуроти пурра дар бораи ҳодисаҳои табиӣ, тарзи гузариши ҳама гуна 
равандҳои ҳаётӣ, системаҳо, қонунҳо ва фаҳмиши робитаи байни онҳо ёрӣ мерасонад.  

Муаллифон ҳамчунин қайд менамоянд, ки проблемаҳои глобалии экологӣ (вайроншавии қабати 
озонии Замин, гармшавии иқлим, боридани боронҳои кислотагӣ ва таъсири онҳо ба муҳити зист ва 
ғайраҳо) яке аз масъалаҳои муҳимест, ки имрӯз дар назди инсоният истодааст. Дар бобат ҳалли онҳо 
робитаи байниякдигарии химия ва экология муҳим арзёбӣ мегардад. 

Яке аз методҳои босамари ташаккули донишҳои экологӣ ва маҳорати хонандагон ҳалли масъалаҳои 
бо проблемаҳои экологӣ алоқаманд мебошад. Мунтазам истифодабарии онҳо дар раванди таълим 
имконият медиҳад, ки маводи назариявиро асоснок, ба ҳаёт наздик ва нисбатан камтар академикӣ 
гардонем. Дар ҷустуҷӯи ҷавоб ба саволи масъала хонанда беихтиёр бо проблемаи ҳифзи табиат алоқаманд 
мешавад ва барои дар ҳаёт истифода бурдани донишҳои азхудкардашуда имкониятҳои воқеӣ пайдо 
мекунад. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ХИМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ НА ОСНОВЕ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
 

В данной статье рассматривается использование межпредметных связей в процессе обучения. 

Авторы убеждены в том, что использование межпредметных связей на уроках содействует формированию 

у учащихся целостного представления о природных явлениях, способы протекания жизненных процессов, 

систем, законов и понимания их взаимосвязи. 

Авторы также подчеркивают, что решение глобальных экологических проблем перед 

человечеством требует междисциплинарного подхода. 

Значимым методом формирования экологических знаний учащихся связанных с экологическими 

проблемами является формирование целестного понятия жизненых процессов на основе реально 

существующих событий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межпредметная связь, обучение, интеграционные процессы, экология, 

химия, глобальные экологические проблемы, решение химических задач, озоновая сфера Земли, охрана 

природы, атмосфера, стратосфера. 
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SOLUTION OF CHEMICAL AND ECOLOGICAL CONTENT PROBLEMS ON THE BASIS OF 

INTER-SUBJECT RELATIONS 
 

This article discusses the use of interdisciplinary relationships in the learning process. The authors are 

convinced that the use of interdisciplinary connections in the classroom contributes to the formation of students' 

holistic understanding of natural phenomena, ways of life processes, systems, laws and understanding of their 

relationship. 

The authors also emphasize that solving global environmental problems facing humanity requires an 

interdisciplinary approach. 

A significant method of forming students' environmental knowledge related to environmental problems is 

the formation of a holistic concept of life processes based on real-life events. 

KEY WORDS: interdisciplinary communication, training, integration processes, ecology, chemistry, 

global environmental problems, solution of chemical problems, the ozone sphere of the Earth, nature protection, 

atmosphere, stratosphere. 
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НАҚШИ АСБОБҲОИ ХУДСОЗ ДАР ИНКИШОФИ МАҲОРАТУ МАЛАКАИ ЭҶОДИИ 

ДОНИШҶӮЁН ҲАНГОМИ ИҶРО КАРДАНИ КОРИ КУРСӢ АЗ ФИЗИКА 
 

Алимардонов Э., Шарипов Б.С., Асадуллоев Ш.А., Соҳибов Н.О.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
  

Имрӯзҳо ислоҳоти соҳаи маориф бо маром рушд намуда, барои омода сохтани 

мутахассисони баландихтисос корҳои зиёде анҷом дода шудааст. Аз ҷумла дар макотиби олӣ 

баҳри баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯён, ба иҷро намудани корҳои мустақилона 

диққати бештар зоҳир менамоянд. Яке аз корҳои мустақилона, ин бо роҳбарии омӯзгор иҷро 

намудани кори курсӣ мебошад. Иҷрои кори курсӣ, зинаи аввал барои гузаронидани корҳои илмӣ-

таҳқиқотӣ ба ҳисоб меравад. Зеро донишҷӯён он маҳорату малакае, ки дар ҷараёни иҷрои кори 

курсӣ ҳосил менамоянд, барои баланд бардоштани сатҳи дониш, гирд овардани маводи зарурӣ 

доир ба мавзуи таҳқиқотӣ, дуруст натиҷагирӣ намудан, таъсири мусбат хоҳад расонд.  

Донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тибқи нақшаи таълимии Вазорати маориф 

ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи таҳсил аз 2 то 4 кори курсӣ иҷро мекунанд. Кори 

курсиро донишҷӯ бо роҳбаладӣ ва дастгирии роҳбари илмӣ (омӯзгоре, ки ба он донишҷӯ вобаста 

шудааст) ба итмом мерасонад ва дар ҳузури комиссия корро ҳимоя мекунад. Ин чунин маъно 
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дорад, ки донишҷӯён як кори курсиро дар давоми соли таҳсил ва ё ақаллан дар давоми як нимсола 

менависанд. Мақсад аз он иборат аст, ки донишҷӯён ҷабҳаҳои назариявии кори курсии худро 

ҳаматарафа омӯзанд ва ба иҷрои татбиқи амалии он ҳамаҷиҳата ошно шаванд. Агар рафти иҷрои 

кори курсӣ талаб кунад, иҷрокунанда (донишҷӯ) бояд кори таҷрибавӣ гузаронад, натиҷаҳоро 

ҷамъбасту таҳлил карда, ба тартиб дарорад, хулосаҳои илмӣ бароварда, фикру ақоиди худро 

роҷеъ ба масъалаи таҳқиқотӣ аниқ муайян карда, сипас ба навиштани кори курсӣ оғоз намояд           

[1, с. 137]. 

Бо таҳияи асбобҳои худсоз мазмун ва муҳтавои кори курсӣ такмил дода, он дар рушди 

тафаккур, донишазхудкунии донишҷӯён нақши арзандае хоҳад гузошт. Кори курсие, ки бо 

асбоби худсоз иҷро карда мешавад, бояд зиёда аз се боб ва якчанд зербобро дар бар гирад. Боби 

аввал бояд маълумоти назариявӣ доир ба мавзуъ, боби дуюм дар амалия санҷидани бузургиҳои 

физикии марбут ба мавзуъ ва боби сеюм бо ёрии асбоби худсоз дар таҷриба санҷидани 

бузургиҳои физикиро фаро гирад. 

Донишҷӯ асбобҳои худсозеро, ки шакл ва тарҳи на он қадар мураккаб дошта, дар ҷараёни 

иҷрои кори курсӣ истифода мешавад, метавонад бо дастгирӣ ва роҳнамоии роҳбараш дар 

шароити хона худаш  созад. Зимни сохтани асбоб донишҷӯ донишҳои назариявии худро ба таври 

васеъ истифода бурда метавонад. 

Иҷрокунандаи кори курсӣ бо истифода аз асбобҳои худсоз то дараҷаи аниқ ҳар як бузургии 

физикиро муайян ва хатоии дар ҷараёни иҷрои ченкуниҳо баамаломадаро муайян ва бартараф 

менамояд. Беҳуда нест, ки мегӯянд: «Як таҷриба аз ҳазор назария беҳтар аст». 

Дар ин мақола мо барои мисол як намунаи абоби худсозро пешкаш намуда, оид ба 

истифодаи он дар раванди иҷрои кори озмоишӣ маълумоти муфассал медиҳем. 

Асбоби худсоз бо номи «Ҳамвории моил» 

Одатан барои муайян намудани суръат ва шитоби саққо аз ҳамвории моил истифода 

мебаранд. Мо бо ин мақсад асбоберо сохтем, ки дар расми 1 тасвир шудааст. 

 

Расми 1. а) нова (1 м.); б) сутун (0,6 м.); в) такягоҳ (0,75 м.); г) поя; ғ) саққоҳои гуногун (оҳанин, 

пластмассӣ); д) меҳвари такягоҳӣ (барои нигоҳ доштани нова дар баландиҳои гуногун). 
 

Асбоб аз тана, ки аз ду тир (меҳвар)-и уфуқӣ ва амудии бо ҳам мустаҳкам кардашуда, 

иборат буда дуқабата мебошад. Дар тирҳои уфуқӣ ва амудӣ дарозии онҳо дар масштаби 

муайян, яъне сантиметрҳо нишон дода шудааст. Дар байни тирҳои уфуқӣ ва амудӣ ҷое ҳаст, 

ки дар он ҷо тири сеюми тақсимотдорро гузоштан мумкин аст. Тири сеюм роҳи ҳаракати саққо 

мебошад. Барои тағйир додани дарозии роҳи ҳаракат аз зиёд ё кам кардани кунҷи моилии нова 

(тири сеюм) истифода бурдан мумкин аст. Барои ин дар тирҳои уфуқӣ ва амудӣ барои 

мустаҳкам нигоҳ доштани нова қаппак ё монеаҳо сохта шудаанд. 

Дар ин асбоб новаи дарозиаш 1 метрро тавассути қаппакҳои махсус дар сутуни 

баландиаш 0,75 метр дар баландиҳои муайян гузошта, бо навбат баландии онро тағйир 

медиҳем. Ба туфайли тағйир ёфтани баландии нова қимати бузургиҳои суръат ва шитоб низ 

тағйир хоҳанд ёфт. 

Саққоҳои гуногун дар кори мазкур бо мақсади нишон додани он ки шитоб ва суръати 

ҳаракати саққо дар ҳамвории моил аз мавод ва зичии онҳо вобастагӣ надорад, истифода 

мешавад. 

Тартиби иҷрои кор: 
 

1. Новаро дар баландии 0,6 метр мегузорем (расми 1). 

2. Саққои оҳанинро аз баландии муайяншуда  сар дода, сониясанҷро фаъол мекунем. 

Таҷрибаро 5 маротиба иҷро намуда, қимати миёнаро интихоб мекунем: 
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Д.ш.а.     Ҳал: 
h= 0,6 м  Аз рӯи формулаи вақти миёнаи умумии арифметикӣ 
ℓ= 1 м  вақти миёнаро меёбем: 

t1= 0,41 с  tм =
t1+t2+t3+t4+t5

5
=

0.41c+0.43c+0.47c+0.45c+0.47c

5
= 0,45 c. 

  t2= 0,43 с          Сипас аз рӯи теоремаи синусҳо кунҷи ҳамвории моилро                                                       
  t3= 0,47 с          муайян мекунем:             

t4=0,45 с              sin 𝛼 =
h

ℓ
=

0,6 м

1 м
=0,6; 𝛼 = 28

0
. 

t5=0,47 с                                                               
 
tм=?  𝛼 =?  𝜗 =? а =?  

 
 
 
 
 

 
 

Графики 1. 
 

Бо истифода аз графики 1 суръати ҳаракатро муайян менамоем: 

𝐹𝑐⃗⃗  ⃗=Px                                                                                              (1) 
                             N= Py                                                                                                                              (2) 

𝐹𝑐⃗⃗  ⃗=µ N       ё        𝐹𝑐⃗⃗  ⃗=µ Py                                                                           (3) 
Pх

P
= sin 𝛼    ва    

Py

P
= cos 𝛼                                                                      (4) 

Pх

sin𝛼
= P   ва    

Py

cos 𝛼
= P                                                                          (5) 

Py = P cos 𝛼                                                                                                 (6) 

𝐹𝑐⃗⃗  ⃗=µ P cos 𝛼                                                                                        (7) 
 

Баъдан бо истифода аз формулаҳои қувваи вазнинӣ қувваи шитоби саққоро ошкор 
мекунем: 

𝐹в = 𝑚𝑔 sin 𝛼 = 𝑚𝑔
h

ℓ
                                                                                 (8) 

F=ma                                                                                         (9) 
Формулаҳои (8) ва (9)-ро баробар намуда, ҳосил мекунем: 

𝐹в = 𝐹                                                                                        (10) 

𝑚𝑔
h

ℓ
 = 𝑚𝑎                                                                                         (11) 

 Аз формулаи (11)-ум шитобро меёбем. Он бинобар сабаби баробар будани массаҳо 
чунин мешавад: 

𝑎 = 𝑔
h

ℓ
= 9,8

м

с2
·

0,6 м

1 м
= 5,88 

м

с2
 . 

3. Бо саққои пластмассӣ низ таҷрибаи дар боло гузаронидашударо такроран 5 маротиба 
иҷро мекунем. 

Д.ш.а.                                                       Ҳал: 
h= 0,6 м                Аз рӯи  формулаи вақти миёнаи умумии арифметикӣ                
ℓ = 1 м                  вақти миёнаро меёбем: 

t1= 0,54 с                    tм =
t1+t2+t3+t4+t5

5
=

0.54c+0.55c+0.47c+0.49c+0.48c

5
= 0,44 c. 

t2= 0,55 с            Сипас аз рӯи теоремаи синусҳо кунҷи ҳамвории моилро 
t3= 0,47 с             муайян мекунем: 

t4=0,49 с                        sin 𝛼 =
h

l
=

0,6 м

1 м
=0,6 ; 𝛼 = 28


. 

t5= 0,48 с                    Бо истифода аз формулаи суръати ҳаракат дар 
 
tм=? 𝛼 =?  
𝜗 =? а =? ҳамвории моил суръати ҳаракатро муайян менамоем: 

𝜗 =
ℓ

tм sin 𝛼
=

1 м

0,44 с ·0,6
= 3,78 м/с. 



132 

 

Баъдан бо истифода аз формулаҳои қувваи вазнинӣ қувваи шитоби саққоро ошкор 
мекунем: 

𝐹в = 𝑚𝑔 sin 𝛼 = 𝑚𝑔
h

ℓ
                                                                            (12) 

F=ma                                                                                      (13) 
Формулаҳои (12) ва (13)-ро баробар намуда, ҳосил мекунем: 

𝐹в = 𝐹                                                                                    (14) 

𝑚𝑔
h

ℓ
 = 𝑚𝑎                                                                                    (15) 

Аз формулаи (15)-ум шитобро меёбем. Бинобар сабаби баробар будани массаҳо он 
чунин мешавад: 

𝑎 = 𝑔
h

ℓ
= 9,8

м

с2
·

0,6 м

1 м
= 5,88 

м

с2
 . 

 

Натиҷаҳои бадастомадаро муқоиса карда, онҳоро ба ҷадвал мегузаронем. 
 

№ Номгӯи саққо 

Шитоби 
ҳаракат 

(𝑎 ,
м

с2
) 

Суръати 
ҳаракат 

(𝜗, м/с) 

Вақти 
миёна 
(tм , с) 

Кунҷи моил 

(𝛼, бо дараҷа) 

1 Оҳанин 5,88 3,7 0,45 28 

2 Пластмассӣ 5,88 3,78 0,44 28 
 

Саволҳои санҷишӣ: 
 

1. Фарқияти суръати саққои оҳанин аз пластмассӣ дар чист ? 
Ҷавоб: Аз рӯи натиҷаҳои бадастомада маълум гардид, ки суръат дар ҳар ду маврид қариб, 

ки аз ҳам фарқ надорад . 
2. Оё шитоб ва суръати саққоҳо аз кунҷи ҳамвории моил вобастагӣ дорад ё не ? 
Ҷавоб: Бале бо зиёд гардидани кунҷи ҳамвории моил шитоб ва суръати саққоҳо зиёд 

мешавад.  
Ҳамин тариқ, бо истифода аз асбобҳои худсоз кори курсӣ мазмуни баландро соҳиб гашта, 

иҷрокунанда донишҳояшро оид ба мавзуъ мустаҳкам намуда, маҳорату малакаи эҷодиаш 
такомул медиҳад.   
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лексия, машғулиятҳои амалӣ (семинарӣ), кори лабораторӣ, дарс дар устохонаи таълимӣ ва 
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НАҚШИ АСБОБҲОИ ХУДСОЗ ДАР ИНКИШОФИ МАҲОРАТУ МАЛАКАИ ЭҶОДИИ 
ДОНИШҶӮЁН ҲАНГОМИ ИҶРО КАРДАНИ КОРИ КУРСӢ АЗ ФИЗИКА 

 

Дар мақола таъкид шудааст, ки ислоҳоти соҳаи маориф омода сохтани мутахассисони 
баландихтисосро тақозо намуда, бо ин мақсад иҷроиши корҳои мустақилона яке аз тадбирҳои муҳимми 
баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯён – мутахассисони оянда маҳсуб меёбад. 

Муаллифон қайд мекунанд, ки яке аз роҳҳои баланд бардоштани сифати корҳои мустақилона ин ба 
таври дастӣ тайёр намудани асобҳои дар таълим ва иҷроиши корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм 
истифодашаванда мебошад, зеро таҳияи асбобҳои худсоз мазмун ва муҳтавои кори мустақилонаро такмил 
дода, дар рушди тафаккур, донишазхудкунии донишҷӯён нақши арзанда дошта метавонад 

КАЛИДВОЖАҲО: асбобҳои худсоз, кори курсӣ, бузургиҳои физикӣ, саққоҳои оҳанӣ ва 
палстмассӣ, оҳмоиш, маҳорат ва малакаҳо. 
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РОЛЬ САМОДЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ 
 

В статье подчеркивается, что реформа образования требует подготовки высококвалифицированных 

кадров. В исполнение этой задачи выполнение самостоятельнной работы считается одним из важных 

мероприятий по выполнению качества знание студентов-будущих специалистов. 

Авторы констатируют, что одним из путей повышения качества самостоятельной работы является 

созадания самодельных инструментов и их использование при выполнение курсовых и выпускных работ, 

потому что подготовка самодельных инструментов совершенствует содержание самостоятельной работы 

и играет важную роль в развитии мышления и познавательной деятельности студентов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самодельные инструменты, курсовая работа, физические величины, 

металлические и пластические шарики, эксперимент, навыки, умения. 
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THE ROLE OF DIY TOOLS IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES AND SKILLS OF 

STUDENTS IN THE PERFORMANCE OF COURSE WORK IN PHYSICS 
 

The article emphasizes that the education reform requires the training of highly qualified personnel. In 

fulfillment of this task, the implementation of independent work is considered one of the important measures for 

the implementation of the quality knowledge of students-future specialists. 

The authors state that one of the ways to improve the quality of independent work is to create home-made 

tools and use them in coursework and graduation work, because the preparation of home-made tools improves the 

content of independent work and plays an important role in the development of thinking and cognitive activity of 

students. 

KEY WORDS: homemade tools, term paper, physical quantities, metal and plastic balls, experiment, 

skills, abilities. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Ашурова Ш.К., Холмуродов Ф.Р. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Наиболее распространённой, наиболее удобной с точки зрения организации с учетом 

степени интереса и степени знаний студентов, формой внеаудиторной работы является 

индивидуальная работа преподавателя с каждым из студентов в отдельности. Индивидуальную 

внеаудиторную работу надо отличать от индивидуальных дополнительных занятий, проводимых 

во внеаудиторное время. Смешение этих двух видов работы и превращение индивидуальной 

внеаудиторной работы в дополнительные занятия может стать причиной утери интереса 

студентов к внеаудиторной работе в целом. 

Дополнительное занятие непосредственно связано с программой и проводится с 

отстающими студентами как обязательное, в целях восполнения пробелов в их знаниях. 

Внеаудиторная индивидуальная работа – дело добровольное. Она проводится по инициативе 

самых студентов в целях дополнения, углубления и расширения знаний, полученных на 

занятиях. Связь содержания этой работы с программой аудиторных занятий иногда желательна, 

но необязательно ее постоянное соблюдение [1, с. 232]. 
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Одной из основных форм индивидуальной внеаудиторной работы является внеаудиторное 

чтение, т.е. чтение любого вида художественной, общественно-политической, научно-

популярной или специальной литературы (книг, брошюр, статей из журналов и газет), не 

входящей в программу обязательного чтения, предусмотренного программой самостоятельной 

работы в курсе русского языка вуза. 

Кроме внеаудиторного чтения, к индивидуальной внеаудиторной работе относится и 

следующее: подготовка доклада, выступления или краткое сообщение по той или иной теме, 

написание частного письма, подбор материала для кружковой работы по русскому языку, 

оформление стендов, изготовление наглядных пособий, индивидуальная работа с 

аудиовизуальными средствами обучения и т.п. Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

Умением подготовить сообщение, выступление или доклад на русском языке и выступить 

с ним на собрании, совещании или конференции должен владеть каждый специалист народного 

хозяйства, на какой бы должности он ни работал. Выработка элементов такого умения 

предусматривается в программах практического курса русского языка неязыковых вузов, но 

специальную целенаправленную работу в этом направлении программа не предусматривает. Так 

что проведение этого вида индивидуальной работы во внеаудиторное время в какой-то мере 

может восполнить этот пробел [3, с. 42]. 

Желательность проведения такой работы не групповым, а индивидуальным способом 

объясняется тем, что выработка умения составить и написать такой вид письменной работы во 

многом зависит от степени владения языком, а успешность овладения этим умением зависит от 

мотивированности выполнения этой работы в каждом конкретном случае, т.е. если студенту 

обязательно надо выступить с докладом или сообщением на каком-то конкретном собрании или 

конференции, то он с желанием и охотой сам возьмется за эту работу, сам начнет искать и 

подбирать материал и не раз обратится к преподавателю русского языка за консультацией, будет 

заниматься этой работой каждый день, пока не выполнит ее, успешность же ее выполнения 

зависит от степени его знаний по русскому языку. 

Но такая необходимость может возникнуть не всегда и не у всех студентов одновременно. 

Поэтому работа осуществляется индивидуальным путем.  

Участие преподавателя в подготовке студентов любого из трех видов сообщений 

заключается в том, чтобы помочь в составлении плана выступления, в подборе необходимой 

литературы, научить извлекать из литературы нужную информацию и уместно включать ее в 

выступление, выбирать нужный стиль изложения, грамотно оформлять его и т.п. Самое главное 

при проведении этого вида внеаудиторной работы – это максимальная самостоятельность и 

творчество самих студентов. Инициатива проведения каждого индивидуального занятия должна 

исходить не от преподавателя, а от самых студентов, заинтересованных в подготовке хорошего 

доклада, выступления или сообщения [5, с. 81]. 

Интересным видом индивидуальной работы со студентами является подбор материалов 

для кружка по русскому языку. Кружок русского языка – это экран для демонстрации наиболее 

интересной и нужной дополнительной информации о русском языке и литературе. Содержание 

кружка может быть различным: стенгазеты, ящик вопросов, объявление об очередном 

внеаудиторном мероприятии, постоянно обновляющиеся занимательные материалы: ребусы, 

загадки, кроссворды, викторины, интересные факты о русском языке; материалы об этимологии 

слов и фразеологизмах; различный информативный материал: списки наиболее трудных слов, 

образцы деловых бумаг, советы по написанию аннотаций, тезисов, докладов и т.п. Обязательным 

компонентом материалов кружка русского языка являются красочно оформленные 

высказывания о красоте и богатстве русского языка. 

Стремление поместить в кружке как можно больше высказываний не оправдывается ни 

учебными, ни воспитательными целями. Когда материалы долго не обновляются, их перестают 

читать и вдумываться в их смысл. Поэтому лучше помещать несколько высказываний, но 

периодически менять их. В этом случае новизна материала привлекает внимание и появляется 

интерес к его содержанию. 
Важно, чтобы материалы кружка сразу привлекали внимание студентов не только 

красочным оформлением и новизной, благодаря постоянному их обновлению, но и необычными, 
привлекательными названиями рубрик. 

В кружке могут быть даны также другие рекомендации по внеаудиторному чтению: списки 
рекомендуемой литературы, интересные статьи и публикации. 
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Для пробуждения и поддержания интереса к внеаудиторным занятиям русским языком 
можно использовать «Ящик вопросов», куда опускаются карточки с различными вопросами о 
правописании, употреблении, происхождении и возможных сочетаниях слов, о форме написания 
тех или иных видов документации, по содержанию прочитанных материалов, прослушанных 
передач по Интернету или телевидению. На обратной стороне карточки пишется факультет, 
курс, группа и фамилия студента, обратившегося с вопросом. Каждую неделю, в определенное 
время эти карточки забирает преподаватель и в индивидуальном порядке отвечает студентам. 
Можно отвечать на вопросы на занятиях кружка [6, с. 21]. 

К оформлению кружка русского языка, подбору материалов для него по каждой из рубрик, 
даже к организации консультаций по некоторым вопросам и ответам на некоторые вопросы 
привлекаются и сами студенты (чаще всего студенты с высоким уровнем знаний русского языка). 
Часто благодаря богатой фантазии и выдумке самих студентов кружок русского языка 
становится местом, где они с удовольствием проводят свободное время, где каждый находит для 
себя что-то интересное и полезное. Ответственными за порядок и обновление материалов уголка 
в кружке (т.е. заведующими кружком русского языка и их заместителями) назначаются студенты 
старших курсов. В оформлении и обновлении его материалов принимают активное участие и 
кружковцы. На занятиях кружка время от времени заслушиваются отчеты заведующих кружком, 
предложения отдельных кружковцев по оформлению кружковой документации. 

К индивидуальной внеаудиторной работе относится также работа преподавателей с 
отдельными студентами по оформлению тематических альбомов и стендов. В альбомах и 
стендах дается не только иллюстративный, но и текстовой материал по той или иной теме. 
Например, в альбоме, посвященном истории Таджикистана, в частности Душанбе, можно 
собрать видеоматериал или слайд-шоу с изображением достопримечательностей и новостроек 
столицы Таджикистана, поместить краткий рассказ о прошлом города, описание его внешнего 
облика в прошлые века, некоторые статистические данные, свидетельствующие о размахе 
новостроек, о жителях Душанбе, о развитии промышленности и культуры города и т.п. Подбор 
и оформление подобных стендов и альбомов является еще одним видом индивидуальной 
внеаудиторной работы студентов под руководством преподавателя, способствующей 
повышению интереса к языку, к расширению и углублению знаний. 

Работа по совершенствованию речевых умений и навыков студентов значительно 
облегчается при использовании современных технических средств. В индивидуальной 
самостоятельной работе студентов по развитию речи самое большое применение находит новые 
технологии, т.е. лингафонный кабинет.  Он помогает совершенствовать навыки произношения 
слов, аудирования текста и другие навыки владения устной речью [2, с. 37].  

Чаще всего у студентов возникают вопросы в связи с прослушиванием и просмотром 
телепередач. Индивидуальная беседа с преподавателем по разъяснению многих слов, 
выражений, смысла и значения некоторых фактов, содержащихся в этих передачах, составляет 
еще одну разновидность индивидуальной внеаудиторной работы преподавателя со студентами, 
направленной на выработку у них интереса к овладению русским языком. 

Внеаудиторное чтение – это как предусматриваемое планом самостоятельной работы 
обязательное чтение дополнительной литературы, так и чтение художественной, общественно-
политической, научно-популярной и специальной литературы, а также статей в периодической 
печати [4, с. 26]. 

Рассматривая внеаудиторное чтение как средство развития интереса, важно учесть, что к 
внеаудиторному чтению следует подходить с точки зрения трех выполняемых им функций: 
средство развития интереса, объект интереса, мерило интереса или орудие определения степени 
интереса. В связи с этим различаются два направления в развитии интереса к внеаудиторному 
чтению: 

1. Развитие интереса студентов к самому процессу внеаудиторного чтения (например, 
развитие интереса к предусматриваемому учебным планом в вузе обязательному чтению 
дополнительной литературы). 

2. Развитие интереса студентов к языку посредством внеаудиторного чтения, т.е. 
внеаудиторное чтение рассматривается как средство развития интереса к языку. Внеаудиторное 
чтение, обогащая студентов новыми знаниями, раскрывая их значение и показывая новые 
стороны известных им явлений, несомненно, способствует повышению интереса к языку. 

Внеаудиторное чтение на русском языке позволяет студентам всегда быть в курсе событий 
дня, в курсе дел страны, политических событий в мире, своевременно узнавать о последних 
достижениях науки, техники и культуры, так что выработка интереса и привычки к регулярному 
чтению газет, журналов, произведений художественной литературы по специальности очень 
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важна для того, чтобы стать высококвалифицированным специалистом и всесторонне развитым 
членом нашего общества. 

Во внеаудиторной работе, направленной на развитие интереса к чтению дополнительной 
литературы, нужно иметь в виду следующие моменты: 

1) вести ее по определенному плану; 
2) фиксировать результаты работы, вести ее учет;  
3) использовать специальные приемы, вызывающие заинтересованность студентов в 

чтении дополнительной литературы; обучать студентов работать с книгой, систематически 
подводить итоги этой работы (викторины, диспуты, конференции, конкурсы и т.п.) [8, с. 34]. 

Планируя внеаудиторное чтение художественной литературы, следует в списке 
рекомендуемой литературы учитывать имеющиеся в библиотеке книги и тематику занятий. 

Список литературы для внеаудиторного чтения давать по частям три раза в год (список 
литературы, рекомендуемой для чтения в первом полугодии, во втором полугодии и на лето). 
Это дает возможность, во-первых, лучше учитывать меняющиеся интересы обучаемых, во-
вторых, грамотно оформить рекомендательный список, сопровождая вошедшие в него книги, 
небольшими аннотациями. Такая форма стимулирования интереса к внеаудиторному чтению 
дает возможность лучше учитывать уровень знаний обучаемых. 

Обучение студентов методике работы с книгой заключается в показе способов работы со 
словарем, в приучении их делать нужные выписки из книг, записывать наиболее интересные 
моменты и нужные для запоминания слова, и словосочетания, составлять небольшие аннотации. 

Учет проработанной дополнительной литературы ведется не только студентами, но и 
преподавателем в целях правильного планирования дальнейшей работы в этом направлении. 

Таким образом, журнал учета чтения дополнительной литературы помогает также 
определению тематики и содержанию бесед, дискуссий и викторин по прочитанным книгам, а 
также тематики читательских конференций и различных конкурсов, которые проводятся на 
основе одной или нескольких прочитанных всеми книг, на основе газетных материалов за 
неделю и месяц. 
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ХОНИШИ БЕРУНАЗАУДИТОРӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ БАЛАНДБАРДОРИИ ЗАВҚИ 
ДОНИШҶӮЁН БА ЗАБОНИ РУСӢ 

 

Дар ин мақола муаллифон хониши беруназаудиториро ҳамчун воситаи баланд бардоштани завқи 
донишҷӯён ҳангоми омӯзиши забони русӣ мавриди баррасӣ қарор додаанд. Омӯзиши забони русӣ бояд ба 
инкишофи фикрронӣ ҳиссиёти нутқи донишҷӯён таъсир расонад, завқи омӯзиши забони русиро дар онҳо 
бедор намояд, маҳорати таҳлили ин ва ё он ҳодисоти забониро ба амал оварад ва дар охир барои инкишофи 
нутқ хизмат намояд. Мавқеи махсуси ба амал баровардани ин вазифа ба зимаи курси амалии забони русӣ 
гузошта шудааст, Мақсади асосии ин таҳқиқот омӯзиши амиқ инкишоф ва пурра омӯхтани забони русӣ 
шифоҳӣ ва хаттӣ мебошад. Дар вақти омӯзиши ин курс омӯзгор мебояд диққати асосиро ба талаффузи 
дуруст, истифода бурдани шакли пурраи калима инчунин сохтани конструксияи синтаксисии он равона 
созад.  

Муаллифон ба он ақидаанд, ки хониши беруназаудиторӣ ҳамчун нақшаи мустақилонаи корӣ 
дониста шуда, ҳатман адабиётҳои иловагӣ ҳамчунин  адабиётҳои бадеӣ, ҷамъиятӣ сиёсӣ, илмӣ-шӯҳратёфта 
ва адабиётҳои махсус, ҳамчунин мақолаҳои пайдарҳамии дар ВАО чоп шуда мавриди омӯзиш ва мутолиа 
қарор гиранд. 

КАЛИДВОЖАҲО: хониши беруназаудиторӣ, шароити муқаррарӣ, омӯзиш, забони русӣ, донишҷӯ, 
кори мустақилона, мақсад, сифат, фаъолият, равиш. 
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ИНДУВИДУАЛЬНАЯ ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА 

СТУДЕНТОВ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

В данной статье авторы рассматривают внеаудиторное индивидуальное занятие как средство 
развития интереса студентов при обучении русскому языку. Внеаудиторная работа по русскому языку 
должно содействовать развитию их мышления и языкового чутья, пробуждать у них интерес к русскому 
языку, способность анализировать те или иные языковые явления и в конечном итоге служить целям 
развития речи. Особая роль в осуществлении этих задач принадлежит индивидуалной работе по русскому 
языку, главной целью которого является углубление, развитие и совершенствование знаний русского 
языка, русской устной и письменной речи. На таких занятиях преподавателю необходимо уделять большое 
внимание выработке навыков произношения, правильного употребления словоформ, построения 
синтаксических конструкций. 

Авторы считают, что формы внеаудиторной индивидуальной работы – это как предусматриваемое 
планом самостоятельной работы обязательное чтение дополнительной литературы, так и чтение 
художественной, общественно-политической, научно-популярной и специальной литературы, а также 
статей в периодической печати. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внеаудиторное чтение, оптимальные условия, обучение, русский язык, 
студенты, индивидуальная работа, цель, качество, активизация, процесс. 
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VNEAUDITORNOE READING AS FACILITY OF THE DEVELOPMENT OF THE INTEREST 

STUDENT ON LESSON OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
   

In given article authors consider внеаудиторное reading as facility of the development of the interest 
student when learning Russian language. Education student Russian language must assist the development of their 
thinking and language scent, arouse beside them interest to Russian language, ability to analyses that or other 
language phenomena’s and finally serve the purpose of the development speech. The Special role in realization of 
these problems belongs to the practical course of the Russian language, the main by purpose which is a deepening, 
development and improvement of knowing Russian, Russian spoken and written speech. At study given course 
teacher necessary to spare big attention to production skill pronunciations, correct using the word forms, buildings 
syntax design. 

The Authors consider that внеаудиторное reading - as the additional literature provided by plan of the 
independent work obligatory reading, so and reading artistic, public-political, scientifically popular and special 
literature, as well as article in periodic seal. 

KEY WORDS: reading, optimum conditions, education, Russian language, students, the individual work, 
purpose, quality, activation, process. 
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ҲАЛЛИ ҲОСИЛАҲОИ ХУСУСӢ ВА ДИФФЕРЕНСИАЛҲОИ 

 ПУРРАИ ТАРТИБАШОН ГУНОГУН  
 

Иззатуллоев Д.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи НосириХусрав 

Ҳукумов Б.  

Литсейи давлатии №1-и шаҳри Бохтар 
 

Вазифаи муҳимтарини курси математика инкишоф додани тафаккури мантиқии хонандаҳо 

маҳсуб меёбад. Худи объекти натиҷаҳои математикӣ ва қоидаҳои дар математика қабулшуда, ба 

ташаккули маҳорати исбот ва асоснок кардани муҳокимарониҳо, таърифи аниқ додан, мухтасар 

ва аёнӣ ошкор кардани моҳияти сохтанҳои мантиқӣ ва тадбиқи онҳо ёрӣ мерасонад. Аз ҳамин 

сабаб, ба хонандагон ҳалли баъзе ҳосилаҳои хусусӣ ва дифференсиалҳои пурраи тартибашон 

гуногунро пешниҳод менамоем.  

1. Ҳосилаҳои хусусии тартиби гуногун. 

Бигзор функсияи Ƶ = f(x,y)-и дутағйирёбандаи x ва y дода шудааст. 

Ҳосилаҳои хусусии тартиби якуми он чунин мебошанд [1, с. 428]. 

Ƶ=f(х‚у) 
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∂ƶ

∂х
= fх

′

  (х‚у)‚            
∂ƶ

∂у
= fу

′

 
(х‚у)                                                (1) 

Дар баъзе мавридҳо барои ин функсияҳо боз ҳосилаҳои хусусие низ вуҷуд доранд‚ ки 
онҳоро ҳосилаҳои хусусии тартиби дуюм меноманд. 

Ин ҳосилаҳои хусусӣ бо чунин тарзҳо ишорат карда мешаванд: 
Ƶ = f(х‚у); 

                   
∂2ƶ

∂х
2=

∂

∂х
· (

∂ƶ

∂х
);                         

∂2ƶ

∂у2
=

∂

∂у
· (

∂ƶ

∂у
)                                            (2) 

∂2ƶ

∂х ∂у
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∂

∂у
  · (

∂ƶ

∂х
);                      

∂2ƶ

∂у ∂х
= 

∂

∂х
 ·  (

∂ƶ

∂у
). 

Ҳосилаҳои хусусии тартиби дуюмро ба тарзи дигар ҳам ишора кардан мумкин аст 1, с. 

430. 

fxx
´´ = 

∂

∂х
 ·  (

∂ƶ

∂х
);                        fуу

′′ = 
∂

∂у
 · (

∂ƶ

∂у
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fху
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∂

∂у
 · (

∂ƶ

∂х
);                   fух

′′ =  
∂

∂х
  ·  (

∂ƶ

∂у
). 

Барои функсияи Ƶ=(Х‚У) ҳосилаҳои хусусии тартиби сеюм аз рӯи формулаҳои зерин 
муайян карда мешаванд:   

Ƶ=f(х‚у)
∂3ƶ

∂х3
= 

∂

∂х
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∂2ƶ

∂х2
);                        

∂3ƶ

∂у3
= 

∂

∂у
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∂у2
); 

  
∂3ƶ

∂х2 ∂у
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∂

∂у
 · (

∂2ƶ

∂х2
);                         

∂3ƶ

∂у2 ∂х
= 

∂

∂х
 · (

∂2ƶ

∂у2
).                          (3) 

Ишораҳои  
∂ƶ

∂х
 ‚ 

∂2ƶ

∂х2
  ва 

∂3ƶ

∂х3
   бо чунин тарз хонда мешаванд: 

1)  
∂ƶ

∂х
 ‚("Дэ зет   ба дэ икс"); 

2)  
∂2ƶ

∂х2
 ‚ ("Дэ ду зет ба дэ икс квадрат"); 

3)  
∂3ƶ

∂х3
 ‚("дэ се зет ба де икс куб"). 

Дифференсиалҳои пурраи тартиби дуюм ва сеюми функсияи ƶ = f(х‚у)  аз  рӯи 

формулаҳои d
2
ƶ =  d(dƶ),  d3

ƶ =  d(d
2
ƶ)  муайян карда мешаванд. Онҳо бо ёрии ҳосилаҳои хусусӣ 

бо чунин тарз ифода меёбанд:   
Ƶ=f(х‚у) 

                                                                 d Ƶ=
∂ƶ

∂x
 dx +

∂ƶ

∂у
 dy                                                              (4) 

Баробарии (4)-ро дифференсиали пурраи тартиби якум меноманд.  
Дифференсиали пурраи тартиби дуюмро чунин менависанд:  

d
2
ƶ =

∂2ƶ

∂х2
dx

2 
+2  ·  

∂2ƶ

∂x ∂у
  dx · dy+ 

∂2ƶ

∂y2
 dy2                                                 (5) 

Дифференсиали пурраи тартиби сеюм чунин ифода мешавад: 

d
3
ƶ =

∂3ƶ

∂х3
dx

3 
+3  ·  

∂3ƶ

∂х2 ∂у
 ∂х2 ∂у +3 

∂3ƶ

 dx ∂y2
dx dy2 + 

∂3ƶ

∂х3
 dy3                                    (6) 

Акнун дар асоси формулаҳои додашуда, ҳалли мисолҳои зеринро ба хонандагон пешниҳод 
менамоем:  

Мисоли 1. Ҳосилаи хусусии тартиби дуюми функсияи додашударо меёбем [3, с. 345]: 

ƶ = x3 -5x2y-4y2. 
Ҳал: Аввал ҳосилаҳои хусусии тартиби якумро нисбат ба x ва y муайян мекунем: 
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3 
-5x2y-4y2)= 3x2-10xy; 

∂ƶ
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= 

∂
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  · (x

3 
-5x2y-4y2)= -5x2-8y. 

Сипас мувофиқи формулаи (2) ҳосилаҳои хусусии тартиби дуюмро меёбем. Он гоҳ:  
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Мисоли 2. Ҳосилаҳои хусусии тартиби дуюм ва сеюми функсияи додашударо ҳисоб 
мекунем. 

ƶ = x3y2 + 2x2y − 6. 
Ҳал: Аввал ҳосилаҳои хусусии тартиби якумро нисбат ба x ва y меёбем: 

𝜕ƶ

𝜕х
= 

𝜕

𝜕х
  · (𝑥3 𝑦2+2𝑥2y-6)= 3𝑥2𝑦2+4xy; 

𝜕ƶ

𝜕𝑦
= 

𝜕

𝜕𝑦
  · (𝑥3 𝑦2+2𝑥2y-6)= 2𝑥3𝑦+2𝑥2; 

Акнун мувофиқи формулаи (2) ҳосилаҳои хусусии тартиби дуюмро муайян менамоем: 

𝜕2ƶ

𝜕х2
= 

𝜕

𝜕х
∙ (

𝜕ƶ

𝜕х
) =

𝜕

𝜕х
∙ (3𝑥2𝑦2 + 4𝑥𝑦) = 6𝑥𝑦2 + 4𝑦; 

𝜕2ƶ

𝜕𝑦2
=

𝜕

𝜕𝑦
∙ (

𝜕ƶ

𝜕𝑦
) =

𝜕

𝜕𝑦
∙ (2𝑥3𝑦 + 2𝑥2) = 2𝑥3; 

𝜕2ƶ

𝜕𝑥𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑦
∙ (

𝜕ƶ

𝜕𝑥
) =

𝜕

𝜕𝑦
∙ (3𝑥2𝑦2 + 4𝑥𝑦) =  6𝑥2𝑦 + 4𝑥; 

𝜕2ƶ

𝜕𝑦𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑥
∙ (

𝜕ƶ

𝜕𝑦
) =

𝜕

𝜕х
∙ (2𝑥3𝑦 + 2𝑥2) = 6𝑥2𝑦 + 4𝑥. 

Дар асоси формулаи (3) ҳосилаҳои хусусии тартиби сеюмро меёбем. Он гоҳ: 

𝜕3ƶ

𝜕х3
=

𝜕

𝜕𝑥
∙ (

𝜕2ƶ

𝜕𝑥2
) =

𝜕

𝜕х
∙ (6𝑥𝑦2 + 4𝑦) = 6𝑦2 + 4; 

𝜕3ƶ

𝜕𝑦3
=

𝜕

𝜕𝑦
∙ (

𝜕2ƶ

𝜕𝑦2
) =

𝜕

𝜕𝑦
∙ (2𝑥3) = 0; 

𝜕3ƶ

𝜕х2𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑦
∙ (

𝜕2ƶ

𝜕𝑥2
) =

𝜕

𝜕𝑦
∙ (6𝑥𝑦2 + 4𝑦) = 12𝑥𝑦 + 4; 

𝜕3ƶ

𝜕𝑦2𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑥
∙ (

𝜕2ƶ

𝜕𝑦2
) =

𝜕

𝜕𝑥
∙ (2𝑥3) = 6𝑥2. 

Мисоли 3.  Ҳосилаҳои хусусии тартиби дуюм ва сеюми функсияи додашударо муайян 
мекунем:  

ƶ = 𝑥2 ∙ 𝑦3. 
Ҳал. Аввал ҳосилаҳои хусусии тартиби якумро нисбат ба x ва y меёбем. 

𝜕ƶ

𝜕х
= 

𝜕

𝜕х
  · (𝑥2 𝑦3)= 2𝑥𝑦3; 

𝜕ƶ

𝜕𝑦
= 

𝜕

𝜕𝑦
  · (𝑥2 𝑦3)= 3𝑥2𝑦2. 

Сипас ҳосилаҳои хусусии тартиби дуюмро меёбем. Бо ин мақсад формулаи (2)-ро 
истифода мебарем: 

𝜕2ƶ

𝜕х2
= 

𝜕

𝜕х
∙ (

𝜕ƶ

𝜕х
) =

𝜕

𝜕х
·(2𝑥 ∙ 𝑦3) = 2𝑦3; 

𝜕2ƶ

𝜕𝑦2
= 

𝜕

𝜕𝑦
∙ (

𝜕ƶ

𝜕𝑦
) =

𝜕

𝜕𝑦
·(3х2 ∙ 𝑦2) = 6𝑥2𝑦; 

𝜕2ƶ

𝜕𝑥𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑦
∙ (

𝜕ƶ

𝜕𝑥
) =

𝜕

𝜕𝑦
∙ (2𝑥𝑦3) = 6𝑥𝑦2; 

𝜕2ƶ

𝜕𝑦𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑥
∙ (

𝜕ƶ

𝜕𝑦
) =

𝜕

𝜕х
∙ (3𝑥2𝑦2) = 6𝑥𝑦2. 

Аз формулаи (3) истифода бурда, ҳосилаҳои хусусии тартиби сеюмро муайян мекунем: 

𝜕3ƶ

𝜕х3
=

𝜕

𝜕𝑥
∙ (

𝜕2ƶ

𝜕𝑥2
) =

𝜕

𝜕х
∙ (2𝑦3) = 0; 

𝜕3ƶ

𝜕𝑦3
=

𝜕

𝜕𝑦
∙ (

𝜕2ƶ

𝜕𝑦2
) =

𝜕

𝜕𝑦
∙ (6𝑥2𝑦) = 6𝑥2; 

𝜕3ƶ

𝜕х2𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑦
∙ (

𝜕2ƶ

𝜕𝑥2
) =

𝜕

𝜕𝑦
∙ (2𝑦3) = 6𝑦2; 

𝜕3ƶ

𝜕𝑦2𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑥
∙ (

𝜕2ƶ

𝜕𝑦2
) =

𝜕

𝜕𝑥
∙ (6𝑥2𝑦) = 12𝑥𝑦. 

Мисоли 4.  Ҳосилаи хусусии тартиби дуюми формулаи додашударо меёбем [2, с.198]. 
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ƶ =
1

3
√(𝑥2 + 𝑦2)3  . 

Ҳал: Ҳосилаҳои хусусии тартиби якумро меёбем. 
Функсияи додашударо бо чунин тарз ҷудо мекунем: 

ƶ =
1

3
√(𝑥2 + 𝑦2)3 =

1

3
∙ (𝑥2 + 𝑦2)

3
2; 

𝜕ƶ

𝜕х
= 

𝜕

𝜕х
(
1

3
∙ (𝑥2 + 𝑦2)

3
2) =

1

3
∙
3

2
∙ (𝑥2 + 𝑦2)

1
2 ∙ (𝑥2 + 𝑦2)х = 

=
1

2
(𝑥2 + 𝑦2)

1

2 ∙ 2𝑥 = 𝑥 ∙ (𝑥2 + 𝑦2)
1

2 = 𝑥 ∙ √𝑥2 + 𝑦2 , 

𝜕ƶ

𝜕х
= 𝑥 ∙ √𝑥2 + 𝑦2 ; 

𝜕ƶ

𝜕𝑦
= 

𝜕

𝜕𝑦
(

1

3
∙ (𝑥2 + 𝑦2)

3

2) =
1

3
∙

3

2
∙ (𝑥2 + 𝑦2)

1

2 ∙ (𝑥2 + 𝑦2)у= 

=
1

2
(𝑥2 + 𝑦2)

1
2 ∙ 2𝑦 = 𝑦 ∙ √𝑥2 + 𝑦2 ; 

𝜕ƶ

𝜕𝑦
= 𝑦 ∙ √𝑥2 + 𝑦2 ; 

 Акнун ҳосилаҳои хусусии тартиби дуюмро муайян мекунем: 

𝜕2ƶ

𝜕х2
=

𝜕

𝜕𝑥
∙ (

𝜕ƶ

𝜕𝑥
) =

𝜕

𝜕х
∙ (𝑥 ∙ √𝑥2 + 𝑦2 ) = 𝑥𝑥

′ ∙ √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥 ∙ (√𝑥2 + 𝑦2 )𝑥
′ = 

= √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥 ∙ ((𝑥2 + 𝑦2)
1
2)

𝑥

′

= √𝑥2 + 𝑦2 +
𝑥

2
(𝑥2 + 𝑦2)

−
1
2 ∙ (𝑥2 + 𝑦2)

𝑥

′
= 

= √𝑥2 + 𝑦2 +
1

2
∙ 𝑥(𝑥2 + 𝑦2)

−
1
2 ∙ 2𝑥 = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥2 ∙ (𝑥2 + 𝑦2)

−
1
2 = 

= √𝑥2 + 𝑦2 +
𝑥2

√𝑥2+𝑦2 
=

𝑥2+𝑦2+𝑥2

√𝑥2+𝑦2 
=

2𝑥2+𝑦2

√𝑥2+𝑦2 
 ; 

𝜕2ƶ

𝜕𝑦2
= 

𝜕

𝜕𝑦
∙ (

𝜕ƶ

𝜕𝑦
) =

𝜕

𝜕𝑦
· (𝑦 ∙ √𝑥2 + 𝑦2 ) = 𝑦𝑦

′ ∙ √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑦 ∙ (√𝑥2 + 𝑦2 )𝑦
′ = 

= √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑦 ∙ ((𝑥2 + 𝑦2)
1
2)

𝑦

′

= √𝑥2 + 𝑦2 +
𝑦

2
(𝑥2 + 𝑦2)

−
1
2 ∙ (𝑥2 + 𝑦2)

𝑦

′
= 

= √𝑥2 + 𝑦2 +
1

2
∙ 𝑦(𝑥2 + 𝑦2)

−
1
2 ∙ 2𝑦 = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑦2 ∙ (𝑥2 + 𝑦2)

−
1
2 = 

= √𝑥2 + 𝑦2 +
𝑦2

√𝑥2+𝑦2 
=

𝑥2+𝑦2+𝑦2

√𝑥2+𝑦2 
=

𝑥2+2𝑦2

√𝑥2+𝑦2 
 ; 

Пас:  
𝜕2ƶ

𝜕х2
= 

2𝑥2+𝑦2

√𝑥2+𝑦2 
 ;          

𝜕2ƶ

𝜕𝑦2
= 

𝑥2+2𝑦2

√𝑥2+𝑦2 
 . 

Мисоли 5. Дифференсиали пурраи функсияи додашударо меёбем [2, с. 200]:  

ƶ = 𝑥𝑦2 − 𝑥2𝑦 . 
Ҳал: Аввал ҳосилаҳои хусусии тартиби якум ва дуюмро меёбем: 

𝜕ƶ

𝜕х
= 

𝜕

𝜕х
(𝑥𝑦2 − 𝑥2𝑦) = 𝑦2 − 2𝑥𝑦 ; 

𝜕ƶ

𝜕𝑦
= 

𝜕

𝜕𝑦
(𝑥𝑦2 − 𝑥2𝑦) = 2𝑥𝑦 − 𝑥2 . 

Ҳосилаҳои хусусии тартиби дуюмро дар асоси формулаи (2) меёбем: 
𝜕2ƶ

𝜕х2
= 

𝜕

𝜕х
∙ (

𝜕ƶ

𝜕х
) =

𝜕

𝜕х
(𝑦2 − 2𝑥𝑦) = −2𝑦 ; 

𝜕2ƶ

𝜕𝑦2
= 

𝜕

𝜕𝑦
∙ (

𝜕ƶ

𝜕𝑦
) =

𝜕

𝜕𝑦
(2𝑥𝑦 − 𝑥2) = 2𝑥 ; 

𝜕2ƶ

𝜕𝑥𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑦
∙ (

𝜕ƶ

𝜕𝑥
) =

𝜕

𝜕𝑦
∙ (𝑦2 − 2𝑥𝑦) = 2𝑦 − 2𝑥 ; 

𝜕2ƶ

𝜕𝑦𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑥
∙ (

𝜕ƶ

𝜕𝑦
) =

𝜕

𝜕х
(2𝑥𝑦 − 𝑥2) = 2𝑦 − 2𝑥 . 

Қиматҳои ҳосилшударо ба формулаи (5) гузошта, ҳосил мекунем: 

𝑑2ƶ =
𝜕2ƶ

𝜕х2
𝑑х2 + 2 ∙

𝜕2ƶ

𝜕𝑥𝜕𝑦
∙ 𝑑𝑥𝑑𝑦 +

𝜕2ƶ

𝜕𝑦2
𝑑𝑦2 ; 

Аз ин ҷо  

𝑑2ƶ = −2𝑦𝑑х2 + 2 ∙ (2𝑦 − 2𝑥)𝑑𝑥𝑑𝑦 + 2𝑥𝑑𝑦2 = −2𝑦𝑑х2 + 4(𝑦 − 𝑥)𝑑𝑥𝑑𝑦 + 2𝑥𝑑𝑦2 . 
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Пас:  𝑑2ƶ = −2𝑦𝑑х2 + 4(𝑦 − 𝑥)𝑑𝑥𝑑𝑦 + 2𝑥𝑑𝑦2 . 
Мисоли 5. Дифференсиали пурраи функсияи додашударо меёбем [2, с. 200]: 

𝑈 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ ƶ 
Ҳал. Аввал ҳосилаҳои хусусии тартиби якумро муайян мекунем: 

𝜕𝑢

𝜕х
=

𝜕

𝜕х
(𝑥 ∙ 𝑦 ∙ ƶ) = 𝑦 ∙  ƶ ; 

𝜕𝑢

𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑦
(𝑥 ∙ 𝑦 ∙ ƶ) =  𝑥 ∙ ƶ ; 

𝜕𝑢

𝜕ƶ
=

𝜕

𝜕ƶ
(𝑥 ∙ 𝑦 ∙ ƶ) = 𝑥 ∙ у ; 

𝜕2𝑢

𝜕х2
= 

𝜕

𝜕х
∙ (

𝜕𝑢

𝜕х
) =

𝜕

𝜕х
·(𝑦 ∙ ƶ) = 0 ; 

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
=  

𝜕

𝜕𝑦
∙ (

𝜕𝑢

𝜕𝑦
) =

𝜕

𝜕𝑦
·(𝑥 ∙ ƶ) = 0 ; 

𝜕2𝑢

𝜕ƶ2
= 

𝜕

𝜕ƶ
∙ (

𝜕𝑢

𝜕ƶ
) =

𝜕

𝜕ƶ
·(𝑥 ∙ у) = 0 ; 

𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑦
∙ (

𝜕𝑢

𝜕𝑥
) =

𝜕

𝜕𝑦
∙ (𝑦 ∙ ƶ) = ƶ ; 

𝜕2𝑢

𝜕𝑦𝜕ƶ
=

𝜕

𝜕ƶ
∙ (

𝜕𝑢

𝜕𝑦
) =

𝜕

𝜕ƶ
∙ (𝑥 ∙ ƶ) = 𝑥 ; 

𝜕2𝑢

𝜕𝑦𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑥
∙ (

𝜕𝑢

𝜕ƶ
) =

𝜕

𝜕𝑥
∙ (𝑥 ∙ 𝑦) = 𝑦 . 

Дар ин ҷо U=f(x, y, ƶ) мебошад, аз ин рӯ, барои се аргумент формулаи дифференсиали 
пурраи тартиби дуюмро чунин менависем: 

𝑑2𝑢 = (
𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝑑𝑥 +

𝜕𝑢

𝜕𝑦
𝑑𝑦 +

𝜕𝑢

𝜕ƶ
𝑑ƶ)

2

=
𝜕2𝑢

𝜕х2
𝑑𝑥2 +

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
𝑑𝑦2 + 

 

+
𝜕2𝑢

𝜕ƶ2
𝑑ƶ2 + 2 ∙

𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝜕𝑦
𝑑𝑥𝑑𝑦 + 2 ∙

𝜕2𝑢

𝜕𝑦𝜕ƶ
𝑑𝑦𝑑ƶ + 2 ∙

𝜕2𝑢

𝜕ƶ𝜕𝑥
𝑑ƶ𝑑𝑥 .  (7) 

Қиматҳои ҳосилшударо ба формулаи (7) гузошта, ҳосил мекунем: 

𝑑2𝑢 = 0 ∙ 𝑑𝑥2 + 0 ∙ 𝑑𝑦2 + 0 ∙ 𝑑ƶ2 + 2 ∙ ƶ𝑑𝑥dy + 2 ∙ xdydƶ + 2 ∙ ydхdƶ = 
= 2ƶdxdy + 2xdydƶ + 2ydхdƶ ; 

Пас: d
2
u = 2ƶdxdy + 2xdydƶ + 2ydхdƶ . 
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ҲАЛЛИ ҲОСИЛАҲОИ ХУСУСӢ ВА ДИФФЕРЕНСИАЛҲОИ ПУРРАИ  

ТАРТИБАШОН ГУНОГУН 
 

Дар мақола қайд шудааст, ки вазифаи асосии курси математика аз рушд додани тафаккури мантиқии 
хонандагон иборат мебошад. Мақсаднок истифода бурда тавонистани натиҷаҳои математикӣ ва қоидаҳои 
дар математика қабулшуда ба ташаккули маҳорати исбот ва асосноккунии муҳокимарониҳо ва ошкор 
кардани моҳияти сохтанҳои мантиқӣ ва тадбиқи онҳо кумак мерасонад. 

Муаллифон барои исботи гуфтаҳои худ ҳалли яксанд ҳосилаҳои хусусӣ ва дифференсиали пурраи 
тартибашон гуногунро пешниҳод намудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: тафаккури мантиқӣ, ҳосилаҳои хусусӣ, дифференсиал, функсия, формула, 
ҳосилаҳои хусусии тартиби якум, ҳосилаҳои хусусии тартиби дуюм, ҳосилаҳои хусусии тартиби сеюм. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Иззатуллоев Достӣ, номзади илмҳои физика-
математика, дотсенти кафедраи таҳлили математикии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири 
Хусрав. 

Ҳукумов Бахтовар, омӯзгори фанни математикаи литсейи давлатии №1-и ш. Бохтар.  
 

РЕШЕНИЕ ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ И ПОЛНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ  

РАЗНОГО ПОРЯДКА 
 

В статье  отмечается, что основной задачей курса математики является развитие логического 
мышления учащихся. Умение целесообразного использования математических результатов и правил, 
принятых в математике способствуют формированию навыков доказательства и обоснования расуждений 
и выявлению сущности логического построения и их применения. 

Авторы в доказательство своих взглядов предлагают решение некоторых частных производных и 
полных дифференциалов разного порядка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: логическое мышление, частные производные, дифферециал, функция, 
формула, частные производные первого порядка, частные производные второго порядка, частные 
производные третьего порядка. 



142 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРОВ: Иззатуллоев Дости, кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры математического анализа Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. 

Хукумов Бахтовар, преподаватель математики государственного лицея №1 г. Бохтара.  
 

SOLUTION OF PRIVATE DERIVATIVES AND COMPLETE DIFFERENTIALS OF  

DIFFERENT ORDERS 
 

The article notes that the main task of the mathematics course is to develop the logical thinking of students. 
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АСОСҲОИ МЕТОДИИ НАТИҶАИ ОЗМОИШӢ ВА ТАҲЛИЛИ НАТИҶАҲОИ 

ДИДАКТИКИИ ОЗМОИШИ ПЕДАГОГӢ 
 

Абдуллоев С.Р. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
  

Дар педагогика ва методикаи таълими ватанӣ таҷрибаи муайян оид ба гузаронидани 

озмоиши педагогӣ ҷамъ шудааст, ки дар корҳои М. Лутфуллоев, Ф. Шарифзода, Ҷ. Шарифов, Ҳ. 

Маҷидов, С. Холназаров, Х. Шерматов ва дигарон инъикоси худро ёфтааст [1-6]. 

Натиҷаи таҳқиқоти педагогӣ дар соҳаи методикаи таълими физика, ба монанди дигар 

илмҳо, санҷиши озмоишии ақида, методикаҳои пешниҳод кардашударо талаб дорад. Таҳлили 

натиҷаҳои озмоиш барои баҳо додани таъсири ақидаҳои пешниҳодшуда ба амалияи таълим ва 

пешгӯии системаи таълим, ёфтани реҷаи муътадили кор ёрӣ мерасонад.  

Ақидаҳое, ки дар корҳои М. Нугмонов, Х. Шерматов, А.В. Усова, В.Н. Журавлев, Л.И. 

Фаридман ва дигарон гузашта шудаанд, асосҳои назариявии ташкили озмоиши педагогӣ ва 

интихоби методҳои таълимиро ташкил менамоянд [1-7].  

Дар назди озмоиши педагогӣ чунин вазифаҳо гузошта шудаанд: 

1. Омӯзиши ҳолати проблемаи робитаи байнифании физика бо биология ва дигар фанҳои 

таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар таълими салоҳиятнок. 

2. Такмил додан ва санҷиши муваффақиятнокии методикаи амалӣ намудани робитаи 

физика бо биология, дар доираи нақша ва барномаи физикаи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ; 

3. Санҷиши муваффақиятнокии методикаи озмоиши педагогӣ дар шаклҳои гуногуни 

машғулиятҳои таълимӣ ва баҳо додан ба самаранокии методикае, ки пешниҳод карда шудааст.  

Озмоиши педагогӣ давраҳои муқарраркунӣ, интихобӣ, таълимдиҳанда ва озмоиши 

назоратиро дар бар мегирад. 

Дар давраи аввал мақсади асосӣ муайян кардани ҳолати истифодаи робитаи байнифаннӣ 

дар таълим, сатҳи ташаккулёбии маҳорати хонандагон дар баамалбарории робитаи байнифании 

физика бо дигар фанҳои таълимиро ташкил медод. Озмоиши ташаккулёбӣ дар литсейи назди 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, литсейи №1-и шаҳри Бохтар ва 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии  №4 ва 5-и ноҳияи Данғара гузаронида шуд. 

Дар давраи дуюм мақсад аз коркарди маҷмуъ ва сохтори фаъолияти омӯзгор ва хонандагон 

доир ба амалӣ намудани робитаи байнифаннии физика бо биология дар машғулиятҳои физика 

иборат буд. Дар ин давра мо усулу воситаҳои амалӣ намудани робитаи байнифаннии физика бо 

биологияро  муайян намудем, инчунин дар методикаи ташкили фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ 

тағйирот дохил намудем. Маводи таълимӣ барои хонандагон ва тавсияҳои методӣ барои 

омӯзгорони фанни физика тайёр карда шуд. Озмоиш дар литсейи «Ориёно»-и шаҳри Бохтар ва 

литсейи №4-и ноҳияи Данғара гузаронида шуд. 

Давраи сеюм ба озмоиши системаноки таълим бахшида шуд, ки дар рафти он 

муваффақиятнокии методикаи амалӣ намудани робитаи байнифаннӣ бо биология дар шаклҳои 
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гуногуни физика санҷида шуд. Санҷиши таъсири методҳо ва воситаҳои коркардашуда ба 

ташкили фаъолияти хонандагон дар асоси робитаи байнифаннии физика бо биология дар раванди 

омӯзиши курси физика, дар ташаккулёбии маҳорати мустақилона аз худ намудани донишҳо ва 

таъсири онҳо ба ташаккули донишҳои байнифаннӣ гузаронида шуд. Барои гузаронидани 

озмоиши таълимдиҳӣ синфҳои озмоишӣ ва назоратӣ интихоб карда шуданд, ки азхудкунӣ ва 

қобилияташон қариб якхела буд. Хонандагони синфҳои назоратӣ ва озмоишӣ дар аввали озмоиш 

қариб сатҳи дониши якхела доштанд. 

Дар синфҳои назоратӣ таълим ба тарзи анъанавӣ, яъне бе чуқур амалӣ намудани робитаи 

байнифаннӣ бо биология гузаронида шуд. Дар синфҳои озмоишӣ омӯзгорон натанҳо худ методи 

байнифанниро дар дарсҳо истифода мебурданд, балки хонандагонро махсусан маҳорати 

истифода бурдани онҳоро дар дарсҳо меомӯзонанд. 

Дар давраи чорум озмоиши назоратӣ бо мақсади тасдиқи муваффақиятнокии методикаи 

коркардшуда, амалӣ намудани робитаи байнифаннии физика бо биология гузаронида шуд. 

Муқоисаи кори назоратӣ ва тестӣ дар синфҳои назоратӣ ва озмоишӣ дурустии таклифҳои 

пешниҳодшударо дар бораи таълим дар асоси робитаи байнифаннӣ барои баланд бардоштани 

сатҳи азхудкунии мафҳумҳои асосӣ, қонунҳо ва назарияҳо, ташаккули донишҳои байнифаннӣ 

имконият медиҳад. Натиҷаи таҳлили озмоиш имконият дод, ки чунин хулосаҳо барорем:  

1. Тахминҳо дар бораи мақсаднокии методикаи пешниҳодшудаи робитаи байнифаннӣ, 

восита ва тарзи амалӣ намудани робитаи байнифаннӣ, инчунин роҳҳои самаранок истифода 

бурдани онҳо тасдиқи худро ёфтаанд; 

2. Дар давраи аввали озмоиш хонандагон донишҳои худро ба таври маҷмӯӣ истифода карда 

наметавонистанд, донишҳои физикӣ, биологӣ барои фаҳмонидани ҳодисаҳои табиат ва рушд 

додани салоҳияти онҳо ёрии калон мерасонад; 

3. Озмоиш зарурати амалӣ намудани робитаи байнифанниро ҳангоми омӯзиши физика ва 

аҳамияти онро барои баланд бардоштани сатҳи дониши хонандагон тасдиқ намуд. 

Ҳамин тариқ, санҷиши муваффақиятнокии таҳқиқот ҳама намуди эксперименти 

педагогиро дар бар гирифта, мазмуни таълими эксперименталӣ дурустии интихоби методҳои 

коркард ва натиҷаҳоро тасдиқ намуд. 

Барои муайян кардани муваффақиятнокии методикаи ташаккулёбии донишҳои 

байнифаннӣ чунин меъёрҳо интихоб карда шуданд: 

1. Ба пуррагӣ аз тарафи хонандагон аз худ шудани мазмун ва ҳаҷми донишҳо, ки барномаи 

курси физикаи муассисаҳои таҳсилоти асосӣ ва стандарти давлатии таълими умумӣ аз физика 

муайян менамояд; 

2. Маҳорати истифода бурда тавонистани донишҳои физикӣ ва биологӣ ҳангоми 

фаҳмонидани ҳодисаҳои табиӣ, хосияти ҷисмҳо ва моддаҳо; 

3. Маҳорати истифода карда тавонистани қонунҳо ҳангоми ҳалли масъалаҳо, ки аз 

таълимгирандагон истифодаи мазмуни донишҳои физикӣ ва биологиро талаб доранд; 

4. Таъсири методикаи амалӣ намудани робитаи байнифаннӣ ба мустаҳкамии дониши 

хонандагон. 

Дар асоси меъёрҳо ва сатҳи ташакулёбии донишҳои байнифаннӣ мо чор сатҳи 

муваффақиятҳои хонандагонро ҷудо намудем:  

Сатҳи якум доштани донишҳои ҳақиқии маводи таълимии физикиро талаб дорад, лекин 

донишҳо ҳаҷми муайян доранд. 

Сатҳи дуюм дохил намудани аломатҳои муайяни донишҳо, ҷудо намудани донишҳои 

марказии мазмуни стандартии таълимии физикадошта ва маҳорати аз тарафи хонандагон 

истифода карда тавонистани донишҳо ҳангоми ҳалли масъалаҳои на он қадар мураккабро дар 

назар дорад. 

Сатҳи сеюм аз худ намудани мафҳумҳо, қонунҳо ва ҳолатҳои назариявии табиӣ-илмӣ, 

маҳорати муайян намудани сабаб ва оқибати алоқаи байни ҳодисаҳои гуногуни табиат, аз ҷумла 

байни ҳодисаҳои физикӣ ва биологиро дар назар дорад. 

Сатҳи чорум дар бораи азхудкунии донишҳои умумии табиӣ-илмӣ, маҳорати ҳал карда 

тавонистани масъалаҳое, ки истифодаи маҷмӯии донишҳои физикӣ ва биологӣ талаб доранд, 

маълумот медиҳад. 

Ба сифати меъёрҳои миқдории муваффақиятнокии методикаи амалӣ намудани робитаи 

байнифаннӣ бо биология дар курси физикаи муассисаҳои таҳсилоти асосӣ инҳо интихоб карда 

шудаанд: 
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1. Коэффитсиенти пурагии ташаккулёбӣ то сатҳи зарурии донишҳои байнифаннӣ 

𝑘 = ∑ 𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1  , 

ки дар ин ҷо 𝑛𝑖 - миқдори донишҳои ташаккулёфтаи (то сатҳи зарурӣ) дар 𝑖 -хонандагон дар 

раванди фаъолият; 𝑛 - миқдори донишҳо, ки бояд то сатҳи муайян ташаккул ёбанд, мебошанд; 

2. Коэффитсиенти пуррагии ташаккулёбӣ то сатҳи зарурии донишҳои байнифаннӣ бо 

чунин формула муайян карда мешавад: 

𝑘 =
1

𝑛𝑁
∑ 𝑛𝑖

𝑛
𝑖=1  , 

ки дар ин ҷо: 𝑛𝑖 - миқдори донишҳои ташаккулёфта (то сатҳи зарурӣ) дар 𝑖 -хонандагон дар 

раванди фаъолият; 𝑛 - миқдории донишҳое, ки бояд то сатҳи муайян ташаккул ёбанд; 𝑁– миқдори 

хонандагоне, ки дар иҷрои супоришҳо иштирок намуданд, мебошанд; 

3. Коэффитсиенти рушди муваффақиятнокии донишҳои байнифаннӣ дар хонандагон, бо 

формулаи зерин муайян карда мешавад: 

𝛾 =
𝑘2
̅̅ ̅

𝑘1
̅̅ ̅, 

ки дар ин ҷо: 𝑘1
̅̅ ̅ ва 𝑘2

̅̅ ̅ – коэффитсиенти миёнаи пуррагии миқдори донишҳо то сатҳи зарурӣ дар 

асоси натиҷаи буриши аввала ва охирин мебошанд.  

Хулосаи охиринро дар бораи муваффақиятнокии методикаи пешниҳодшуда оид ба 

робитаи байнифаннии физика бо биология дар асоси муайян намудани аҳамияти коэффитсиенти 

муваффақиятнокӣ 𝜂, ки барои муқоисаи муваффақиятнокии шаклҳои озмоишӣ ва анъанавӣ 

ҳамчун воситаи рушди донишҳои байнифаннӣ истифода шудааст, бо чунин формула муайян 

менамоянд: 

𝜂 =
𝛾м

𝛾к
, 

ки дар ин ҷо 𝛾м ва 𝛾к  – мутаносибан коэффитсиенти муваффақиятнокии рушди донишҳои 

байнифаннӣ дар хонандагони синфҳои озмоишӣ ва назоратӣ мебошанд.  

Дурустии натиҷаҳои озмоиш барои бузургӣ, коэффитсиентҳо ва сатҳи муваффақиятҳои 

хонандагон маълумот дода, дар асоси меъёри розигӣ 𝜒2 (хи  – квадрат) ҳангоми сатҳи 

аҳамиятнокӣ 0,05 муайян карда мешавад. Дар асоси ин меъёр санҷиши ақидаҳои пешниҳодшуда 

дар бораи аҳамияти статистикии мушоҳидаҳои гуногун дар синфҳои назоратӣ ва озмоишӣ дар 

сатҳи аввал ва охири таълим амалӣ карда мешавад. Аҳамияти статистикии Т аз рӯи меъёри 𝜒2 бо 

формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

𝜒2  =
1

𝑛1𝑛2

∑
(𝑛1𝑄2𝑖−𝑛2𝑄1𝑖)

2

𝑄1𝑖+𝑄2𝑖

𝑐
𝑖=1 , 

ки дар ин ҷо: 𝑛1 – миқдори хонандагони гурӯҳи озмоишӣ; 𝑛2 – миқдори хонандагони гурӯҳи 

назоратӣ; 𝑄1𝑖 – миқдори гурӯҳи озмоишӣ, ки ба сатҳи 𝑖 – расиданд; 𝑄2𝑖 – миқдори гурӯҳи 

назоратӣ, ки ба сатҳи 𝑖 – расиданд; С – миқдори сатҳи ҷудокарда мебошад.  

Аҳамияти статикӣ Т (Т - мушоҳидашаванда) дар асоси мушоҳида, бо меъёри аҳамиятноки 

Тм аз руи ҷадвали 𝜒2 бо 𝜒 = С − 1 дараҷаи озоди баҳисобгирии аҳамияти интихобшуда, муайян 

карда мешавад. 

Ба сифати сифрӣ (0) ақидаҳо (фарзияҳо)-и сатҳи ташаккулёбии донишҳои байнифаннӣ дар 

синфҳои назоратӣ ва озмоиширо, ки аз якдигар фарқи на он қадар зиёд доранд, пешниҳод 

намудем. Ба сифати ақидаҳо (фарзияҳо)-и дигар сатҳи ташаккулёбии синфҳои назоратӣ ва 

озмоишӣ хеле фарқ менамоянд.  

Ҳангоми иҷрои нобаробарии  Тму < Тм барои мо асоси зарурӣ ҷиҳати дарк кардани 

азхудкунии якхелаи гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ мавҷуд нест. Агар баъди аҳамиятнокӣ 

𝑄1𝑖  ва 𝑄2𝑖 < 5 бошад дар он вақт барои истифодаи меъёр якҷоя намудани якчанд сатҳ дар маҷмуъ 

тавсиф дода мешавад, барои ин бояд ҳамаи аҳамиятнокиҳои дар ҷадвал нишондодашуда аз 5 кам 

набошад. 

Таҳқиқот аз озмоиши муқаррарӣ оғоз ёфт, ки вазифааш омӯзиши ҳолати проблемаи амалӣ 

намудани робитаи байнифаннӣ дар курси физика дар зинаи дуюми муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ иборат буд.  

Мо масъалаи ташаккул додани робитаи байнифанниро дар раванди амалӣ намудани 

робитаи байнифаннии курсҳои физика ва биология ҳаматарафа омӯхтем. 

Мақсади омӯзиш аз муайян кардани он, ки оё дар хонандагони синфҳои VII-IX донишҳо 

(аз таҷрибаи ҳолат ва омӯхтани физика ва биология ҳосилнамуда) доир ба алоқамандии 

ҳодисаҳои физикӣ ва биологӣ дида мешавад, иборат буд. Дар доираи ин омӯзиш ба хонандагони 



145 

 

синфҳои VII-IX муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №5-и шаҳри Бохтар ва №4-и ноҳияи 

Данғара таҳқиқот гузаронида шуд. 
Анкетаҳо чунин саволҳоро дар бар мегирифтанд: 
1. Қонуни нигоҳдории энергия дар организмҳои зинда риоя мегардад? 
2. Нақши соиш дар ҳолати растаниҳо ва ҳайвонот чӣ гуна мебошад? 
3. Диффузия дар фаъолияти организмҳои зинда чӣ аҳамият дорад? 
4. Нақши равшанӣ дар ҳаёти растаниҳо, ҳайвонот ва одам чӣ гуна аст? 
5. Нақши намӣ дар фаъолияти ҳаётии организмҳо чӣ гуна аст? 
6. Дар бораи одат намудани ҳайвонот, растаниҳо ва одам ба намнокӣ мисолҳо биёред. 
7. Барои чӣ дар ботлоқзор ҳаракат кардан мушкил аст? 
8. Оид ба истифодаи қонуни Паскал дар олами табиати зинда мисолҳо биёред. 
9. Доир ба ошкор шудани ҳодисаи электрикӣ дар табиат мисолҳо биёред? 
10. Барои чӣ тухмиҳои хурд (масалан тухми сабзӣ, укроб)-ро бо дасти тар пошидан мушкил 

аст? 
Натиҷаи анкетаҳо дар расми 1 ва диаграммаи 1 оварда шудааст. 

Ҷадвали 1  

Натиҷаи анкета бо ҷавобҳои дуруст ва нодурусти хонандагон 
 

№ Савол 

Ҷавобҳои дуруст, 

% 

Ҷавобҳои 

нодуруст, % 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 
Қонуни нигоҳдории энергия дар организмҳои зинда риоя 

мегардад? 
13 39 25 87 61 75 

2 
Нақши соиш дар ҳолати растаниҳо ва ҳайвонот чӣ гуна 

мебошад? 
32 39 62 68 61 38 

3 
Диффузия дар фаъолияти организми зинда чӣ аҳамият 

дорад? 
32 51 62 68 49 38 

4 
Нақши равшанӣ дар ҳаёти растаниҳо, ҳайвонот ва одам чӣ 

гуна аст? 
27 38 64 73 62 36 

5 Нақши намӣ дар фаъолияти ҳаётии организмҳо чӣ гуна аст? 29 43 31 71 57 69 

6 
Дар бораи одат намудани ҳайвонот, растаниҳо ва одам ба 

намнокӣ мисолҳо биёред 
21 34 48 79 66 52 

7 Барои чӣ дар ботлоқзор ҳаракат кардан мушкил аст? 27 43 52 73 57 48 

8 
Оид ба истифодаи қонуни Паскал дар олами табиати зинда 

мисолҳо биёред. 
15 21 33 85 79 67 

9 
Доир ба ошкор шудани ҳодисаи электрикӣ дар табиат 

мисолҳо биёред. 
47 48 53 53 52 47 

10 
Барои чӣ тухмиҳои хурд (масалан, тухми сабзӣ, укроб)-ро бо 

дасти тар пошидан мушкил аст? 
30 35 61 70 65 39 

 

 
Расми 1. Натиҷаи анкета барои ҷавобҳои дуруст ва нодурусти хонандагон (бо фоиз). 
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Чи тавре ки аз ҷадвал ва расми 1 дида мешавад ба саволи «Қонуни нигоҳдории энергия дар 
организмҳои зинда риоя мегардад?» аз ҳама ҷавоби камтарин гардонидаанд. Натиҷаи 
ғайричашмдошт, яъне натиҷаи хеле хубе, ки дар ин санҷиш мо ба даст овардем ин ҷавоб ба 
саволи  «Ошкоршавии ҳодисаи электрикӣ дар табиат мисолҳо биёред» мебошад. Чунончи, 47% 
хонандагони синфҳои VII, 48% хонандагони синфҳои VIII ва 53% хонандагони синфҳои IX доир 
ба ин пурсиш мисол оварда тавонистанд. Ҳол он ки хонандагон «Фасли электрик»-ро нахонда 
буданд, вале ба савол аз таҷрибаи ҳаётӣ ҷавоб гардонида тавонистанд ва ҷавоби гардонидаашон 
дуруст буд. Аз натиҷаи таҳқиқот бармеояд, ки фоизи хонандагони ба саволҳо ҷавоби дуруст дода 
натавонистанд ва ё ҷавоби нопурра гардонида баланд аст. Зеро ҷавоб ба саволҳо аз онҳо 
истифодаи маҷмуи донишҳои физикиро талаб менамояд. Аз ҷавобҳои баъзе хонандагон аён гашт, 
ки фоизи ҷавобҳо бо гузариш ба синфҳои болоӣ баланд мешавад. Ин аз он дарк медиҳад, ки 
хонандагон натанҳо донишҳои ҳангоми омӯзиши физика ва биология азхудкарда, балки 
донишҳои дар раванди таҷрибаи ҳаётӣ ҳосилкардаашонро низ истифода бурда метавонанд.  

Аз ин ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки методикаи махсуси коркард шуда дар 
хонандагон ба ташаккул ва рушди донишҳои байнифаннӣ ёрӣ мерасонад. Яке аз чунин 
методикаҳо доир ба таълими физика, ки аз тарафи мо коркард шудааст, мебошад.  
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АСОСҲОИ МЕТОДИИ НАТИҶАИ ОЗМОИШӢ ВА ТАҲЛИЛИ НАТИҶАҲОИ ДИДАКТИКИИ 

ОЗМОИШИ ПЕДАГОГӢ 
 

Дар ин мақола асосҳои методии натиҷаи озмоишӣ ва таҳлили натиҷаҳои дидактикии озмоиши 
педагогӣ баррасӣ гардидааст. 

Муаллиф вазифаҳои озмоиши педагогиро тасниф намуда, давраҳои онро муайян карда, омӯзиши 
ҳолати проблемаи робитаи байнифаннии физика бо биология ва дигар фанҳои таълимиро зарур 
мешуморад. 

Ба сифати меъёрҳои миқдории муваффақиятноуии методикаи амалӣ нам удани робитаҳои 
байнифаннӣ бо биология коэффитсиенти пуррагии ташаккулёбӣ қабул карда шудааст. 

Натиҷаи озмоиш ба туфайли анкетагузаронӣ иуайян гардида, аниқ шудааст, ки фоизи ҷавобҳои 
дуруст ба саволҳо бо гузариш ба синфҳои болоӣ баланд мегардад. 

КАЛИДВОЖАҲО: физика, биология, робитаи байнифаннӣ, озмоиш, мафҳумҳои асосӣ, қонунҳо, 
назария, салоҳият, коэффитсиент, гурӯҳи назоратӣ, энергия, растанӣ, диффузия, қонуни Паскал. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Абдуллоев Суҳроб Раҳматович, омӯзгори кафедраи 
физикаи умумии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 915-38-60-80. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ И АНАЛИЗ ДИДАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

В статье рассматриваются методические основы организации эксперимента и анализ его 
дидактических результатов.  

Автор характеризуя функции педагогического эксперимента, определяет его этапы по 
исследованию состояние проблемы межпредметных связей физики с биологией и другими дисциплинами. 

В качестве количественных показателей эффективности практической методики по осуществлению 
межпредметных связей физики с биологией разработаны коэффициент сформированности знания, умений 
и навыков. 

Результаты эксперимента подытожены анкетированием, где установлен высокий процент 
правильных ответов с переходом на старшие классы. 
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METHODOLOGICAL BASIS OF APPLICATION AND ANALYSIS OF DIDACTIC RESULTS OF 

PEDAGOGICAL EXPERIMENT 
 

The article discusses the methodological foundations of the organization of the experiment and the analysis 

of its didactic results. 

Characterizing the functions of a pedagogical experiment, the author defines its stages in researching the 

state of the problem of intersubject connections between physics and biology and other disciplines. 

As quantitative indicators of the effectiveness of practical methods for the implementation of 

interdisciplinary connections between physics and biology, the coefficient of formation of knowledge, skills and 

abilities has been developed. 

The results of the experiment were summarized by a questionnaire, where a high percentage of correct 

answers was established with the transition to senior classes. 

KEY WORDS: physics, biology, interdisciplinary communication, experiment, basic concepts, laws, 

theory, competence, coefficient, control group, energy, plant, diffusion, Pascal's law. 
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РУШД ВА КОРКАРДИ ОМӮЗИШИ  КУРСҲОИ ТАЪЛИМИ ЭЛЕКТРОНӢ ДАР 

РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
 

Исмоилов Ш.М., Набиева М.А., Пӯлотов Б.Б. 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 
 

Ҷаҳони муосир доимо дар ҳолати тағйирёбӣ қарор дорад. Дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти 

инсон навовариҳое ҷорӣ карда мешаванд, ки одамонро ба сӯи рушди доимӣ, такмил додани 

дониш, малака ва азхудкунии намудҳои нави фаъолият дар соҳаҳои марбут ба иқтисодиёт равона 

мекунанд. Тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар Паёми солонаи худ қайд карданд, сатҳ ва сифати 

таълимро дар ҳама зинаҳои таълим баланд бардоштан зарур аст. 

Моҳияти тағйирёбии сохтори рақамӣ аз самаранок ва шаффофона татбиқ намудани 

технологияҳои навтарин барои гузаштан ба сӯи раванди таълимии инфиродӣ ва ба натиҷа 

нигаронидашуда иборат аст. 

Дар ин раванди  ҳадафмандона ба омӯзиши илмҳои табиӣ, дақиқ ва математика, инчунин 

рушди тафаккури технологии насли ҷавон диққати зиёд дода мешавад. Эълон шудани солҳои 

2020-2040 ҳамчун «Бистсолаи рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ» маҳз ба ҳамин 

мақсад равона гардидааст [1]. 

Рушди иқтисодиёти рақамӣ бояд тавассути истифодаи васеи технологияҳои муосир ва 

инноватсия амалӣ карда шавад. Солҳои охир олимони кишварҳои хориҷӣ рушди иқтисоди 

рақамиро мавриди омӯзиш қарор додаанд. Бо дарназардошти таҷрибаи муҳаққиқони хориҷӣ, бо 

боварӣ гуфтан мумкин аст, ки тағйирёбии рақамии таҳсилот ҷомеаро ба рушди иқтисоди рақамӣ 

оварда мерасонад, ки дар ин ҳол низоми таҳсилот ба талабот ва имкониятҳои ҷомеаи рақамӣ 

ҷавобгӯ гардида, ҳамзамон, ба яке аз унсурҳои асосии рақамисозии таҳсилот ва баланд 

бардоштани саводнокии рақамӣ табдил меёбад. 

Бояд зикр кард, ки «саводнокии рақамӣ афзалияти асосии таълим буда, он қолаби 

тарҳрезишуда ва истифодашудаи технологияҳои рақамӣ, татбиқи барномасозии компютерӣ, 

усулҳои визуализатсияи графикӣ, графикаи компютерӣ, таҳияи мултимедиявии курсҳои онлайн 

ва ғайра мебошад» [6, с. 353] . 

 Бо мақсади мусоидат ба омӯзиш ва рушди илмҳои табиӣ, дақиқ ва математика, мо 

барномаи таълими компютериро таҳия намудем, ки ба беҳтар аз худ намудани мавзуҳои фанни 

геометрия мусоидат менамояд. Барномаи компютерии таълимии таҳҳиянамудаи мо, натанҳо ба 

омӯзиши ин фан мусоидат мекунад, балки малакаҳои амалиро дар соҳаи технологияҳои 

иттилоотӣ такмил медиҳад, ки ин бо мурури замон боиси баландшавии саводнокии рақамӣ 

мегардад.  

Ин модули курси таълими электронии фанни геометрия буда, барои мактаббачагон, 

донишҷӯён ва кулли шахсоне, ки ин фанро омӯхтан мехоҳанд, пешбинӣ шудааст.  
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Инчунин, барномаи омӯзиши электронӣ метавонад аз ҷониби омӯзгор дар синф барои 

пешниҳоди маводи нав ва мустаҳкамкунии минбаъдаи он истифода бурда шавад. Ба донишҷӯён 

тавсия дода мешаванд, ки сараввал бо маводи назариявӣ тавассути ин барнома шинос шаванд. 

Кори барномаи омӯзиши электронӣ ба фаъолияти мустақилонаи маърифатии донишҷӯён 

ва худсанҷишии дониши бадастомада равона карда шудааст. Иқтидори нисбатан баланди 

таълимии он бо пешниҳоди муносиби маводи назариявӣ, мавҷудияти мисолҳо, тасвирҳои 

графикӣ, луғат, дастурҳо барои истифода ва видеоҳои таълимӣ муайян карда мешавад.  

Барномаи мазкур маводи зарурии таълимиро дар бар мегирад, ки асоси фаъолияти 

истеҳсолӣ ва технологӣ мебошад. Ин барнома ба чунин намудҳои  мавзуъҳои фаннӣ, ба монанди 

омӯзиши шаклҳои геометрӣ, ҳисобкунии ҳаҷм ва масоҳати онҳо, татбиқ ва истифодаи формулаҳо 

равона карда шудааст, ки азхудкунии ин фанро нисбатан шавқовар ва рангоранг мегардад. 

Пас аз оғози барнома, корбар ба равзанаи асосии барнома ворид мешавад, ки дар расми 1 

нишон дода шудааст. Ин саҳифа ҳангоми оғози барнома кушода мешавад. 
 

 
Расми 1. Саҳифаи асосии барнома. 

 

Тавре ки аз ин расм дида мешавад, дар саҳифаи асосӣ 5 тугма мавҷуд аст. Вақте, ки 

истифодабаранда яке аз онҳоро пахш мекунад, амали муайян ба иҷро медарояд. Ҳамзамон дар 

саҳифаи асосӣ дар бораи геометрия маълумоти умумӣ мавҷуд аст. Ғайр аз он, дар равзанаи асосӣ 

вақти ҷорӣ, рӯз, моҳ, сол ва рӯзи ҳафта инъикос карда мешавад. Дар саҳифаи асосӣ, ба мисли 

таъминоти барномавии дигар, тугмаи баромад мавҷуд мебошад, то корбар дар сурати зарурӣ ба 

осонӣ аз барнома хориҷ шавад. 

Тавре ки қаблан қайд намудем, мо шаклҳои асосии геометриро ба 4 гурӯҳ гурӯҳбандӣ 

кардаем. Аз расм дида мешавад, барои ҳар як гурӯҳ тугмаи алоҳида сохта шудааст ва ҳангоми 

пахш кардани он, корбар ба шакли муайяни дигар медарояд. Барои мисол, тугмаи»чоркунҷа»-ро 

дида мебароем. 

Чоркунҷаҳо. Пас аз пахш кардани тугмаи «чоркунҷа» саҳифаи асосӣ пӯшида мешавад ва 

оинаи нав кушода мегардад, ки дар расми 2 нишон дода шудааст. 
 

 
Расми 2. Саҳифаи чоркунҷа. 

 

Дар саҳифаи «чоркунҷа» маълумоти мухтасар дар бораи чоркунҷа оварда шудааст, 

инчунин дар саҳифа ду тугмаи: «асосӣ» ва «баромад» мавҷуд аст. Пахш кардани тугмаи «асосӣ» 

саҳифаи ҷориро мебандад ва корбар ба сафҳаи асосӣ интиқол дода мешавад. Тугмаи «баромад» 

барои интиҳои кори барнома хизмат мекунад. Дар саҳифа инчунин рӯйхати кушодашавандае 

мавҷуд аст, ки  ба чоркунҷа ишора мекунад (расми 3). 
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Расми 3. Рӯйхати кушодашаванда (намудҳои шакл).  

 

Аз ин рӯйхат, корбар шакли барои худ заруриро интихоб мекунад. Пас аз интихоб кардан, 

маълумоти нав дар бораи ин шакл, ки дар расми зерин нишон дода шудааст, пайдо мешавад. 
 

 
 

Расми 4. Омӯзиши як шакли мушаххас. 
 

Тавре ки аз расм дида мешавад, дар рӯйхат шакли «чоркунҷа» интихоб шудааст. Дар 

саҳифа тасвири ин шакл пайдо мешавад, илова бар ин, тавсифи мухтасари ин шакл ва 

формулаҳои зарурӣ барои ҳисоб кардани параметрҳои зарурии он пайдо мегарданд.  

Мо ба ҳисоб кардани масоҳат, параметр ва диагонали ин рақам мегузарем. Вазифаи мо 

маҳз дар ҳамин буд, ки автоматикунонии формулаҳои зарурӣ барои геометрияро дида бароем. 

Пас аз ворид кардани маълумот ба саҳифаи матн ва пахш кардани тугмаи зарурӣ барнома бо 

истифода аз формула ин шаклро ҳисоб мекунад. Дарҳол, пас аз ҳисобкунӣ, натиҷаҳои он дар 

ҳамон саҳифа нишон дода мешавад, ки дар расми 5 оварда шудааст. 
 

 
 

Расми 5. Ҳисоб кардани масоҳат, параметр ва диагонали чоркунҷа. 
 

Дар ҳолати зарурӣ, истифодабаранда метавонад маълумоти навро ворид кунад. Ҳамин 

тавр, формулаҳои дигар шаклҳои геометрӣ инъикос ва ҳисоб карда мешаванд. 

Дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ,  маводи электронии таълимӣ  торафт васеъ истифода 

бурда мешавад, вале набудани маводи мушаххас боиси камфаъолиятии донишҷӯён мегардад. 



150 

 

Дар шароити ҳозира сифати тайёр кардани мутахассисони оянда аз рӯи малакаҳо ва 

маҳорати истифодаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ баҳо дода мешавад [4, с. 52]. 

Мо кӯшиш кардем, ки ин заруратро тавассути таҳияи барномаи электронии омӯзишӣ барои 

фанни геометрия дар кафедраи технологияҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёти Донишгоҳи давлатии 

ҳуқуқ, тиҷорат ва сиёсати Тоҷикистон баррасӣ намоем. 

Дар ҷараёни таҳқиқот мо ба хулосае омадем, ки баланд бардоштани самаранокии таълими 

фанни геометрия ҳангоми истифодаи курси таълимӣ дар ҳолатҳои зерин имконпазир аст: 

1. Барномаҳои омӯзишии электронӣ аз фанҳои мухталиф, аз ҷумла фанни геометрия таҳия 

ва амалӣ карда шавад. Истифодаи методикаи таълими фанни геометрия дар барномаи омӯзишии 

электронӣ дар ҳама намудҳои корҳои таълимӣ (дарсҳои амалӣ, кори мустақилона, машғулиятҳои 

лабораторӣ) асос ёфтааст, дар  фаъолияти таълимӣ ва маърифатии донишҷӯён истифода шавад. 

2.  Фаъолияти таълимӣ ва маърифатии донишҷӯён пурзӯр карда шавад. Барномаи 

электронии таълимӣ, ки барои баланд бардоштани фаъолияти маърифатии донишҷӯён ба 

омӯзиши фанни геометрия нигаронида шудааст, агар бо принсипҳои дидактикӣ (эҷодӣ, 

ҳавасмандкунӣ) барои омӯзиши фан, пешниҳоди визуалии маълумоти таълимӣ, таваҷҷуҳ ба 

азхудкунии мустақили маводи таълимро дарбар гирад, аз аҳамият холӣ нахоҳад буд. Инчунин 

принсипҳои мушаххаси ғайрихаттии сохтори маводи таълимӣ ва муттасилии технологӣ зарур 

аст. 

3.  Технологияҳои гуногуни пешниҳоди мавод оқилона омезиш дода  шаванд. Хусусияти 

курси таълими электронӣ дар фанни геометрия аз он иборат аст, ки раванди проексияро ба таври 

визуалӣ тасвир намояд, то барои донишҷӯён дарк кардани онҳо нисбатан осон гардад. 

4. Самаранокии барномаҳои электронии омӯзишӣ дар ҷараёни корҳои таҷрибавӣ санҷида 

шудааст. Кор бо ин курси омӯзиши электронӣ ба фаъолияти мустақилонаи маърифатии 

донишҷӯён ва худсанҷишии дониши бадастомада равона карда шудааст. Иқтидори баланди 

таълимии он бо пешниҳоди муносиби маводи назариявӣ, мавҷудияти мисолҳо, тасвирҳои 

графикӣ, луғат ва дастур барои истифода муайян карда мешавад. 

5. Барномаи омӯзишии электронӣ метавонад аз ҷониби муаллим дар синф барои 

пешниҳоди маводи нав ва мустаҳкамкунии минбаъдаи он истифода шавад. Барномаи омӯзишии 

электроние, ки аз ҷониби мо таҳия шудааст, барои толибилмони мактабҳои миёна ва 

донишгоҳҳо, ки дар онҳо нақшакашӣ, геометрияи тасвирӣ ва графикаи муҳандисӣ омӯхта 

мешавад, ҷолиб ва муфид хоҳад буд. 

6. Ҳамин тариқ, дар иқтисоди муосир аз ҳисоби рушди босуръати технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ ва бозори хизматрасонии иттилоотӣ тағйироти сифатӣ ба амал 

омада истодаанд. Дараҷа ва суръати истифодаи дастовардҳои инқилоби иттилоотӣ ба рушди 

минбаъдаи иҷтимоию иқтисодии кишвар, сифати зиндагии аҳолӣ, афзоиши рақобатпазирии 

иқтисоди миллӣ дар бозори ҷаҳонӣ таъсири ҳалкунанда мерасонад [ 7, с. 45]. 
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РУШД ВА КОРКАРДИ ОМӮЗИШИ КУРСҲОИ ТАЪЛИМИ ЭЛЕКТРОНӢ  

ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
 

Дар ин мақола нақши технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар соҳаи маориф, ки аҳамияти 

калони таълимӣ дорад, мавриди баррасӣ қарор  дода шудааст. Муаллифон барои фанни геометрия як курси 

таълимии электронӣ таҳия кардаанд, ки на танҳо ба омӯзиши курс мусоидат мекунад, балки малакаҳои 

амалии технологияҳои иттилоотиро низ такмил медиҳад. Ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ ва 

коммуникатсионӣ дар соҳаи таълим мазмуни курсҳои таълимиро сифатан тағйир медиҳад ва инчунин 

боиси баланд шудани маърифати рақамии донишҷӯён мегардад ва дар айни замон ба рушди иқтисоди 

рақамӣ мусоидат менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, раванди таълим, рақамисозии 

таҳсилот, барномаҳои таълимӣ, саводнокӣ, баланд бардоштани сифати таълим, саводнокии рақамӣ, 
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РАЗВИТИЕ И РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье изложена роль информационно-коммуникационных технологий в образовании, которые 

представляют собой огромный педагогический потенциал. Авторами разработан электронный учебный 

курс по дисциплине «Геометрия», которая не только способствует изучению курса, но и повышает 

практические навыки по информационным технологиям. Внедрение информационно-коммуникационных 

технологии в образование качественно изменяет содержание преподаваемых курсов, а также приведёт к 

повышению цифровой грамотности студентов и одновременно способствует развитию цифровой 

экономики. 
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DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TRAINING COURSES IN THE 

LEARNING PROCESS 
 

The article outlines the role of information and communication technologies in education, which represent 

a huge pedagogical potential. The author has developed an electronic training course in the discipline «Geometry», 

which not only contributes to the study of the course, but also improves practical skills in information technology. 

The introduction of information and communication technologies in education qualitatively changes the content 

of the taught courses, and will also lead to an increase in students' digital literacy and at the same time contributes 

to the development of the digital economy. 
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ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ ДАР ДАРСҲОИ МЕТОДИКАИ 

ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Муродов Н.М. 

Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ҳанӯз аз ибтидои солҳои 1995-2000-ум сар карда, дар омӯзишгоҳи педагогӣ, дар раванди 

дарсҳои анъанавӣ аз усулҳои фаъоли таълим истифода бурда мешуд. Таҳқиқотро мо аз усули 

«Кластер» шурӯъ намудем. Чаро маҳз аз ҳамин усул? Барои он ки онро ба туфайли қулай 

буданашдар ҳамаи лаҳзаҳои дарс истифода бурдан мумкин аст. Дар суҳбат бо устодони 

ботаҷриба оид ба кластер чунин маълумот гирифтем: кластер барои каҷхата, номунтазам ифода 

кардани фикрҳо, мусоидат мекунад. Дар зинаи мустақилона омода кардани ақидаҳои худ дар 

шакли хаттӣ ё шифоҳӣ кластерро истифода бурдан мумкин аст. Ба таври дигар, ин навъи 

фаъолиятро «тарҳи мулоҳизаҳо» низ гуфтан мумкин аст. Ин усул аз ҷониби мутахассиси 

масъалаҳои эҷодкорӣ Тони Бюзан таҳия гардидааст. Он имкон медиҳад, ки хонандагон барои 

мулоҳизаи мавзуи нав ҳавасманд карда шаванд. Самаранокии ин усул дар он аст, ки хотираи 

биноӣ ба ҷараёни мулоҳизаронӣ ҷалб мешавад, «нимкурраи рости эҷодии майнаи сар нисбат ба 

нимкурраи чапи мантиқӣ» фаъолтар мегардад. Шаклҳои кластер гуногун буда, метавонанд мисли 

«хӯша», дар атрофи мавзуъ, бо паҳлуҳои гуногун паҳн шудан гиранд. Дар рафти ҷо ба ҷо кардани 

ақидаҳо робитаҳои дуҷониба муқаррар карда мешаванд. Бисёр муҳим аст, ки муҳассилин ҳарчӣ 

бештар ин алоқамандиҳоро ошкор намоянд. 

Қадамҳои асосии татбиқи ин усул иборат аст аз: 

1) навиштани номи мавзуъ дар як ё ду калима дар байни саҳифа ва дар дохили давра; 

2) ҷо ба ҷо кардани фикрҳо дар доирачаҳо дар атрофи мавзуи асосӣ ва муқаррар кардани 

алоқаҳои мантиқию маъноӣ дар байни онҳо. 

Ҳар як мавзуъ метавонад зермавзуъ ва дар навбати худ ҳар кадом зермавзуъҳои дигар 

дошта бошанд.  

Таҳлил нишон медиҳад, ки усули кластер ба муҳассилин чунин имкониятҳоро фароҳам 

меоварад: 

- муроҷиат ба донишҳои пешина ва фаъолгардонии онҳо барои омӯзиши минбаъда; 

- тасаввуроти аввалини муассилин доир ба мавзуи омӯхташаванда;  

- ба хулосабарории ҳамаҷониба мусоидат мекунад; 

- тарҳи мулоҳизаҳо оид ба мавзуъ ба таври аёнӣ пешниҳод карда шаванд. 

Чи тавре медонем, дар дарсҳои анъанавӣ 2 панҷ лаҳзаи дарс маълум аст. Саволе ба миён 

меояд, ки оё мо метавонем дар лаҳзаи пурсиши вазифаи хонагӣ ё дар вақти баёни мавзуи нав ва 

ё дар қисмати мустаҳкамкунии мавзуи нав усули кластерро истифода барем? Барои муътақид 

шудан, мо дар се лаҳзаи дарси анъанавӣ (ки онҳоро дар боло қайд кардем), истифодаи ин усулро 

омӯхтем. Онро дар дарси методикаи таълими математика барои донишҷӯён дар мавзуи 

«Методикаи омӯзиши муодилаҳои якамала дар синфҳои ибтидоӣ», дар қисмати баёни мавзуи нав 

истифода бурдем. 

Дар аввал ба донишҷӯён чунин савол пешниҳод намудем: 

 

Донишҷӯён намудҳои гуногуни онро дар «Кластер» нишон доданд. Лаҳзаҳое шуд, ки мо 

ба донишҷӯён ёрдам мекардем. Ба монанди «Ба хотир оред, ки тақсимшавандаи номаълумро чи 

тавр меёбанд?» ё «Ба хотир оред, ки тарҳкунандаи номаълумро чи тавр меёбанд?» ва ҳоказо. 

Сипас баъди ба пуррагӣ иҷро намудани супориш «Кадом муодилаҳои якамаларо дар 

мактаб омӯхтаед?» ва тарзи омӯзиши ҳар кадоме аз онҳоро фаҳмондем. 

Дар лаҳзаи пурсиши вазифаи хонагӣ, муаллим усули «Кластер»-ро бо саволи зайл оғоз 

намуд: 

 

Кадом муодилаҳои 
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Ба ин тариқ, муаллим то кадом андоза дониши азбарнамудаи донишҷӯёнро фаҳмида 
мегирад. Иҷрои тарзу усулҳои омӯзиши ҳар як намуди муодилаҳои якамаларо аз донишҷӯён 
пурсон мешавад. 

Дар қисмати мустаҳкамкунии дарс бошад, муаллим метавонад усули «Кластер»-ро бо 
саволи зерин оғоз намояд: 

 
Истифодаи ин усул донишҷӯёнро дар раванди дарс фаъол намуда, диққат ва хотираи 

онҳоро нисбат ба мавзуи омӯхташуда ҷоннок менамояд.       
Бояд қайд кард, ки муодилаҳои якамала (тарзи омӯзиши муодилаҳои якамала дар синфҳои 

ибтидоӣ)-ро аз рӯи алгоритми зерин қарор додан мумкин аст.     
Дар аввал ба воситаҳои чӯбчаҳо. Ба болои якчандто чӯбча 3-то чӯбча гузоштем, 8-то чӯбча 

ҳосил кардем. Аввал чандто чӯбча буд? Хонандаҳо аз 8-то чӯбча 3-то чӯбчаро мегиранд. 5-то 
чӯбча боқӣ мемонад.  

Ин усулро якчанд маротиба бо рақамҳои гуногун иҷро карда, сипас муаллим дар омӯзиши 
муодилаи якамала намуди х+а=в-ро дида мебарояд. 

Дар аввал бояд аъзои амалро ба хонандагон ёдрас намоем.    
Масалан: Дар ҳолати умумӣ а+в=с; дар ҳолати хусусӣ 5+3=8.  

а-ҷамъшаванда              5- ҷамъшаванда,     
в-ҷамъкунанда               3- ҷамъкунанда     
с-ҳосили ҷамъ                                       8- ҳосилиҷамъ    

Акнун ифодаҳоро дар намуди +в=с   +3=8 навиштан лозим меояд. Муаллим ба 
хонандаҳо чунин суол мегузорад. Ҷои кадом аъзои амал холӣ мемонад? Хонандаҳо дарҳол 
(аксарият мегӯянд, ки а- нест ё 5-нест), бо ёрдами муаллим дар тахтаи синф 2-ҳолат муоина 
мегардад:    

1)   а+в=с                               1) 5+3=8        

 2)    +в=с                            2)  +3=8 
Боз ҳам ҳарду ҳолатҳоро муқоиса мекунанд. 
Ҳолати хусусиро ба назар гирифта, муаллим мепурсад, ки дар хоначаи холӣ кадом адад 

бояд бошад?             
Ҳамин тавр, намуди дигари ифодаҳо дар шакли хусусӣ иҷро карда мешаванд.  

Масалан: 1)  +1=4         

     2)   +5=12        

      3)    +12=30      

       4)   +17=29 
Дар ифодаҳои якум ва дуюм хонандаҳо ба осонӣ рақамҳои дар хоначабударо мегӯянд. 

Аммо дар ифодаҳои 3)-юм ва 4)-ум ба мушкилӣ дучор мегарданд. Муаллим барои аз мушкилӣ 
баровардани хонандаҳо пешниҳод мекунад, ки ба ифодаҳои 3-юм ва 4-ум ҳарфҳоро ворид 
намоянд. Шояд ин ҳарфҳо а ва ё х бошанд; 

Ифодаҳои 3) а+12=30, 4) х+17=29 (Барои хотиррасон кардани аъзои амал муаллим 
мепурсад, ки дар ифодаи 3) кадом ҳарфро гузоштем ва дар ифодаи 4) кадом ҳарф гузошта шуд? 

Ҷавоби хонандагон аниқ: дар ифодаи 3) а ва дар ифодаи 4) х.    
Усулҳои анъанавӣ имконият медиҳанд, ки ба хонанда тарзи иҷрои ёфтани қимати ҳарфҳо 

фаҳмонда шавад:           
яъне 3) а+12=30 ва  4) х+17=29.                                              
а-ҷамъшавандаи номаълум,  х - ҷамъшавандаи номаълум    
12-ҷамъшавандаи маълум,  17- ҷамъшавандаи маълум     
30-ҳосили ҷамъ.                          12 - ҳосили ҷамъ. 
Муаллим метавонад ду роҳи фаҳмондадиҳиро нишон диҳад: яъне дар аввал ба таври 

шифоҳӣ: барои ёфтани ҷамъшавандаи номаълум аз ҳосили ҷамъ ҷамъкунанда тарҳ карда шавад: 
а+12=30,         х+17=29 
а=30-12            х=29-17                 

Дар ҳолати дигар, муаллим дар тахтаи синф муодилаҳоро бо тарзи ҳаллашон менависад: 
а+12=30,          х+17=29 
а=30-12            х=29-17 

Кадом намуди 

муодилаҳои 

якамала омӯхтед? 
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Муаллим аз хонандаҳо мепурсад, ки барои ёфтани қиматҳои «а» ва «х» ман чи кор кардам?  
Хонандаҳо посух медиҳанд, ки барои ёфтани ҷамъшавандаи номаълум, аз ҳосили ҷамъ 
ҷамъкунандаи маълум тарҳ мешавад.           

Яъне ҳолати 2-юм бартарӣ дошта, хонандаҳо худашон қоидаи ёфтани ҷамъшавандаи 
номаълумро гуфта медиҳанд.          

Усули дуюм хонандагонро фаъолтар менамояд. Зеро усули ҳозиразамон тақозо мекунад, 
ки хонанда каме ҳам бошад, муттамарказ шавад ва дар ин ҳолат муаллим нақши мушоҳидакорро 
бар душ дошта бошад. Ҳамин тариқ, мо шоҳиди он мегардем, ки фаҳмондадиҳӣ аз содда ба 
мураккаб мегузарад:  

 
Хулоса барои пур кардани хоначаҳои холӣ аз ҳосили ҷамъ ҷамъкунандаи маълум тарҳ 

мешавад. Ҳамин тавр, ба ҷои хоначаҳои холӣ мо ҳамон бузургии номаълуми «х»- ро мегузорем. 
Ҳамин тариқ, мо ба андешае меоем, ки дар фуроварди дарс дар қисмати мустаҳкамкунии 

дарс дар синфҳои ибтидоӣ истифода бурдани усули кластер мазмуни дарсро шавқовару  
самаранок мегардонад.                   

Суолро вобаста ба мавзуъ ба тарзи зайл гузоштан ба маврид аст: 

 
Посух: Ба воситаи чӯбчаҳо, хоначаҳо ва формулаҳо.      
Ҳамин тариқ, истифодаи усули кластер дар дарсҳои математикаи синфҳои ибтидоӣ аз 

манфиат холӣ набуда, баръакс боиси самаранокии дарс мегардад. 
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ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ ФАЪОЛИТАЪЛИМ ДАР ДАРСҲОИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ 
МАТЕМАТИКА ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 

 

Дар ин мақола дар хусуси истифодаи усулҳои фаъоли таълим дар дарсҳои анъанавӣ, дар ҷараёни 
дарси математика сухан рафатааст. Тарзу усулҳои истифодаи усули кластер дар дарси методикаи таълими 
математика барои донишҷӯён доир ба мавзуи «Методикаи омӯзиши муодилаҳои якамала дар синфҳои 
ибтидоӣ», дар қисмати баёни мавзӯи нав, пурсиши вазифаи хонагӣ ва дар қисмати мустаҳкамкунии дарс 
нишон дода шудааст. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В МЕТОДИКЕ 
 ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

 

В статье представлено использование новейших методов преподавания математики в начальных 
классах. Метод кластера был использован по теме «Методика обучение уравнение с одним значением в 
начальных классах» в опросе домашнего задания, при объяснении новой темы и закрепления новой темы. 
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USE OF INTERACTIVE LEARNING METHODS IN THE METHODS TEACHING 

MATHEMATICS IN ELEMENTARY CLASSES 
 

The article presents the use of the latest methods of teaching mathematics in primary grades. The cluster 
method was used on the topic «Methodology for teaching an equation with one value in primary grades» in a 
homework survey, when explaining a new topic and consolidating a new topic. 

KEY WORDS: interactive teaching methods, lesson, cluster, pupil, student, teacher, teaching methods of 
mathematics, equation with one value, elementary grades, consolidation of a new topic, unknown term. 
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ПРИНСИПҲОИ АСОСИИ  ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВӢ  

 

Мамадкулов У.Н. 
Коллеҷи омӯзгории ноҳияи Қубодиён 

 

Таълими фосилавӣ ва ё таҳсилоти фосилавӣ (ТФ) дар раванди таълим ҳамчун методи 
инноватсионии таълим ҳарчӣ бештар тадбиқ шуда истодааст [1, с. 2]. Он чунин равандест, ки 
тамоми муассисаҳои таълимии ҷаҳони имрӯзаро фаро гирифтааст ва ба принсипҳои зерин такя 
менамояд: 

 
Донишҷӯён барои дар муассисаҳои таълимии олии касбӣ таълим гирифтан маблағи 

роҳкиро, иҷоракиро ва истеъмоли шабонарӯзӣ сарф менамоянд. Мақсади ТФ аз сарфаи ин 
хароҷотҳо иборат аст, яъне, хусусияти фарқкунандаи ТФ ё масофагӣ  иборат аз он аст, ки 
донишҷӯи имрӯза роҳи дарозро тай накарда, аз ҷои истиқомат таълим мегирад. Дар ин таълим 
вақт дар мувофиқат бо хоҳиши субъектҳои раванди таълим муайян карда мешавад.  

ТФ ба манфиати муассисаҳои таълимӣ (МТ) низ мебошад. Чунки барои МТ ҷудо намудани 
иморати бисёр ва воситаю таҷҳизоти таълим, аз қабили мизу курсӣ, китобҳои дарсӣ, маводи 
идорӣ ва ғайраҳо зарур намегардад.  

Дар асри ХХI ташкили раванди таълими фосилавӣ бо истифода аз шабакаҳои компютерӣ 
ва барномаҳои шабакавӣ иқдомотӣ мебошад. ТФ-и ҳозира бо истифода аз Интернет гузаронида 
мешавад. Ҳарчанд шумораи шабакаҳои глобалӣ зиёд ҳам бошад, вале Интернет шабакаи 
умумиҷаҳониест, ки дар ҷумҳурии мо эътироф гардидааст. ТФ бо истифодаи Интернет имконият 
медиҳад, ки хонандагони қитъаҳои гуногун истифодаи технологияҳои гуногуни 
информатсиониро омӯзанд, мустақилона ҷустуҷӯ намуда, маводи таълимиро азбар намоянд ва 
ҳузурӣ ё масофагӣ санҷишу имтиҳонотро супорида, соҳиби диплом гарданд. Дар натиҷаи иҷрои 
корҳои амалии мустақилона хонандагон дорои тафаккури амалӣ шуда, бо тестҳои компютерӣ 
худро санҷида,  ба гирифтани холи адеквативӣ ноил мегарданд. Аз ҳама муҳим он аст, ки муҳити 
ягонаи таълимӣ ба вуҷуд меояд.  

Омӯзгори «электронӣ» ба ҳамаи хонандагон бе назорати тарбияи онҳо ва гузоштани  холи 
ҳавасмандӣ (холи иштирок, тарбия, маводи таълимӣ, сару либос), таълими ягонаро пешниҳод 
менамояд, яъне холҳои ҳақиқӣ нишон дода мешавад ва инро хонанда бе ягон норозигӣ қабул 
намуда, баҳри баланд бардоштани холҳои худ иқдомоти шахсиро ба роҳ мемонад.  

Пас, таълими фосилавӣ ин таъсири мутақобилаи омӯзгор ва хонандагони миёни ҳам дар 
масофа ҷойгиршуда мебошад [2, с. 5]. Дар ин ҳолат омӯзгорро тютор (аз калимаи  англисии tutor  
гирифта шуда, маънояш омӯзорест, ки дарси иловагӣ медиҳад) меноманд. ТФ тамоми 
элементҳоеро, ки раванди таълим дар бар мегирад, чунончи мақсад, мазмун, методҳо, шакли 
ташкилӣ ва воситаҳои таълимро фарогир мебошад. ТФ боиси мустақилияти хонандагон мегардад 
ва воситаи асосии барандаи он технологияҳои информатсионию коммуниктсионӣ (ТИК) маҳсуб 
меёбад. 
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Элементҳои асосии ТФ аз инҳо иборатанд: 

1. Муҳити интиқоли иттилоот (почта, телевизиону радио); 

2. Методҳои истифодаи технологияҳои интиқоли додашудаҳо. 

Методҳои таълими фосилавӣ таърихан ба вуҷуд омадааст. Сарчашмаи асосии методҳои 

мазкур зарурати таълим гирифтани ҳар шахсе мебошад, ки ба таълим зарурат дораду бо сабабҳои 
гуногун дар раванди он иштирок карда наметавонад. Масалан, ҳолатҳои зерин боиси ба вуҷуд 

омадани ин таълим гардидаанд: хонанда рӯзи имтиҳон бемор мешавад, маъмурияти муассиса ба 

хулосае меояд, ки имтиҳонгирандагон ё шахсони масъулро ба назди  хонанда равон намояд, то 

ки аз ӯ  имтиҳон қабул намоянд. Дар ин ҳолат имтиҳон хаттӣ  ё даҳонӣ қабул мегардад, яъне ба 
шахси бемор имтиёзҳо дода мешавад, ки дар таълимгоҳ ҳозир нашуда, имтиҳон супорад. 

Ҳолати дигари таълими фосилавиро мисол меорем: шахс бемори дуру дароз аст, вале 

хоҳиши хондан дорад. Давлат махсусан барои чунин шахсон таълими фосилавиро амалӣ 
менамояд, чунки ҳар шахс ҳуқуқ ба хонданро дорад. 

Дигар ҳолат: шахс мехоҳад, ки якбора дар раванди кору фаъолияти истеҳсолӣ таълим 

гирад, вале дур аз муассисаи таълимӣ ҷойгир аст ё шароити оилавӣ имкон намедиҳад, ки таҳсили 

илм намояд, чунки бояд кор намуда, оиларо аз ҷиҳати иҷтимоӣ таъмин намояд. Амсоли ин 
мисолҳои зиёдеро овардан мумкин аст, ки зарурати таълими фосилавиро ба миён меоваранд. 

Дар шароити имрӯз ба шарофати рушди телекоммуникатсияҳо имконият пайдо шуд, ки 

шахсони эҳтиёҷманд масофагӣ имтиҳон супоранд ва ин асос барои бавуҷудоии таълим дар 
масофа гардид.   

Пас таълими фосилавӣ натиҷаи зарурат ба маълумоти дастрас ва талаботест, ки бо табиати 

иқтисодӣ ва иҷтимоии инсоният алоқаманд мебошад. Раванди информатсиякунонии ҷомеа 

бошад, онро такон мебахшад.  
Истифодаи технологияҳои шабакавии компютерӣ ва инқилобҳои электронӣ ба пайдоиши 

насли муосири ТФ асос гузрштанд. Ба шарофати истифодаи телекоммуникатсияҳо дар раванди 

ташкили таълими фосилавӣ алоқаи баръакс имконпазир гардид, чунки ин намуд технологияҳои 
таълим алоқаи дутарафаро имкони амалӣ намудан доранд. Аёнияти таълим бо истифода аз 

имкониятҳои Интернет афзуд. Сифат ва натиҷаи таълими фосилавӣ ба дараҷаи таълими анъанавӣ 

баробар ва аз он ҳам зиёд гардид. Иқдомоти ташкили таълими фосилавии сатҳи ҷаҳонӣ ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бетаъсир намонда, боиси пайдоиши таълими фосилавӣ гардид.  
Моҳи сентябри соли 2011 бо иштироки Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Донишкадаи технологии 

Тоҷикистон маркази таълими фосилавии «Маърифат» кушода шуд.  
Аз  соли 2017 бошад, Низомномаи таҳсилоти фосилавӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ тасдиқ гардид. Консепсияи ТФ аз 21. 02. 2018 барои солҳои 2017-2023 таҳия гардид, ки ба  

Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 6-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

дурнамои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» асос ёфтааст. Бо Фармони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз соли 2021 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ низ ба ТФ гузаронида мешаванд.  

Акнун барои ташкили раванди таълими фосилавӣ аз воситаҳои ҳамаи наслҳо дар якҷоягӣ 
истифода бурда мешавад ва мавқеи асосиро телекоммуникатсияҳо (телефон, телевизион, 

телеконференсияҳо, почтаи ҷамъиятӣ, электронӣ, барномаҳои компютерӣ ва телефонҳои 

мобилӣ) ишғол менамоянд. 

Асри навро асри таълими фосилавӣ номидан  мумкин аст, чунки маҳз дар  асри XXI  ТФ 
васеъ паҳн шуда истодааст ва воситаи асосии амалинамоии он Интернет мебошад. Пас, гуфтан 

мумкин аст, ки бо шарофати хати Интернетӣ мафҳуми таълими фосилавӣ арзи вуҷуд намуд. 

Технологияҳои шабакавӣ хеле зиёданд ва фазои таълими онҳо беканор аст. Ин аст, ки муайян 

намудани асосҳои методии ТФ беканор ва беохир мемонад.     
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ПРИНСИПҲОИ АСОСИИ  ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВӢ ВА ТАЪРИХИ ҶАҲОНИИ ОН 
 

Дар ин мақола сабабҳо ва зарурати бавуҷудоии методҳои таълими фосилавӣ аз нуқтаи назари 

таърихӣ ва дар миқёси байналхалқӣ баррасӣ гардидааст. Принсипҳо ва давраҳои гуногуни инкишофи 

таълими фосилавӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, воситаҳои асосии наслҳои таълими фосилавӣ баён 

карда шуда, мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди қабули таълими фосилавӣ баҳо дода шудааст. 

Асри нав чун асри таълими фосилавӣ номида шуда, воситаи асосии амалигардонии он компютери 

фардӣ ва Интернет дониста шудааст. Қайд карда мешавад, ки технологияҳои барномавию дастгоҳи 

шабакавӣ зиёданд ва фазои таълими он беканор аст, аз ин рӯ, муайян намудани асосҳои методии таълими 

фосилавӣ беканор ва беохир мемонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: донишгоҳи эфирӣ, амсилаи консултативӣ, таълими мукотиботӣ, омӯзгори 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО  

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ 
 

В данной статье рассматриваются причины и необходимость создания методов дистанционного 

обучения с точки зрения исторического и мирового развития. Изучаются  различные принципы и этапы 

развития дистанционного обучения. Определены основные средство дистанционного обучения и оценена 

роль Республики Таджикистан  в процессе принятия дистанционного образования.        

Новый век был назван веком дистанционного обучения, и основными средствами его 

осуществления являются персональный компьютер и Интернет. Было отмечено, что в сети существует 

множество программных и аппаратных технологий, а пространство обучения бесконечно, поэтому 

определение методологической основы дистанционного обучения остается широким и бесконечным. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эфирный университет, консультативный модель, заочное обучение, 

электронный учитель, репетитор, корреспондентское обучение, поколение дистанционного обучения.  
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BASIC PRINCIPLES OF DISTANCE EDUCATION AND ITS WORLD HISTORY 
 

This article discusses the reasons and the need to create distance-learning methods in terms of historical 

and world development. Various principles and stages of development of distance learning are being studied. The 

main means of distance learning are identified and the role of the Republic of Tajikistan in the process of adopting 

distance learning is assessed. 

The new century has been called the age of distance learning, and the main means of its implementation 

are the personal computer and the Internet. It was noted that there are many software and hardware technologies 

on the web, and the learning space is infinite, so the definition of the methodological basis for distance learning 

remains broad and endless. 

KEY WORDS: ethereal university, advisory model, distance learning, electronic teacher, tutor, 

correspondent training, distance learning generation.  
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТИЮ КОММУНИКАТСИОНӢ  

ҲАНГОМИ ТАЪЛИМИ ДОНИШҶӮЁН 
 

Фурқати С. 

Донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб 
 

Дарсу машғулиятҳои муосир бидуни истифодаи технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ ғайриимкон аст. Набояд имкони компютерҳоро фаромӯш кард. Интиқоли 

иттилоот ҳанӯз кафолати комилан таъмин будан нест, интиқоли донишҳо, фарҳанг, ТИК ҳама 

кӯмаку мусоидати самарабахш мебошанд. Дар соҳаи омӯзиш, хусусан бо пайдоиши низоми 

амалиётии Windows, имкониятҳои нав фароҳам омаданд. Пеш аз ҳама, ин дастрасии муколама 

дар барномаҳои интерактивӣ мебошад. Гузашта аз ин, истифодаи васеи графика (расмҳо, 

диаграммаҳо, нақшаҳо, ҷадвалҳо, харитаҳо, аксҳо) имконпазир гардид. Истифодаи тасвирҳои 

графикӣ дар маводи таълимии компютерӣ имконият медиҳад, ки маълумотро ба сатҳи нав 

интиқол дода, фаҳмишро беҳтар созанд. 
Таълими муосирро бе технологияи мултимедиявӣ тасаввур кардан душвор аст, зеро он 

имкон медиҳад матн, графика, видео ва аниматсия дар реҷаи интерактивӣ истифода ва бо ин 
васила самтҳои истифодаи компютер дар ҷараёни таълим васеътар гардад. Баландтарин ҳадди 
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фаъолнокии маърифатӣ рушди тафаккури мустақилонаи эҷодӣ маҳсуб меёбад, ки он вазифаи 
муҳимтарини таълим ба ҳисоб меравад. Асоси таълимро бояд иштироки фаъоли донишҷӯён дар 
раванди гирифтани иттилоот, тафаккури мустақили онҳо, ташаккули тадриҷии қобилият дар 
истифодаи мустақилонаи донишу маълумот ташкил  диҳад. Такмил додани усулу васила ва 
шаклҳои таълим барои ҳар як муаллим бояд ҳадди имкон эҷодкорӣ ва ташаббускорӣ бошад, то 
ки фаъолона азхудкунии донишҳои донишҷӯёнро таъмин намуда, барои рушди ҳамаҷонибаи 
онҳо замина гузорад. 

Маводи электронӣ татбиқ ва амалӣ гардонидани се ҷузъи ҷараёни таълимро, ки фаъолияти 
таълимӣ ва маърифатии донишҷӯёнро тақвият мебахшанд: гирифтани маълумот; истифодаи 
амалии иттилоот; санҷиши дониш ва малакаҳои ҳосилшуда ташкил медиҳад. 

Бо истифода аз усулҳои анъанавии таълим дар мактаб, имконоти зерин: ҷалби ҳар як 
донишҷӯ дар раванди фаъоли маърифатӣ; ҳамкорӣ дар раванд барои ҳалли мушкилоти мухталиф; 
робитаи васеъ бо ҳамтоёни худ аз дигар мактабҳо, минтақаҳо, кишварҳо; дастрасии озод ба 
иттилооти зарурӣ дар марказҳои иттилоотии тамоми ҷаҳон бо мақсади ташаккули афкори  
мустақилона оид ба масъалаҳои гуногунро таъмин кардан ғайриимкон аст. 

Навсозӣ ва муосиргардонии таҳсилоту маориф бидуни ворид кардани ТИК дар раванди 
таълим ғайриимкон аст. Воситаҳои асосии иттилоотонӣ дар соҳаи маориф ин сахтафзор, 
нармафзор ва пуркунии иттилоотӣ мебошанд. 

Самаранокии истифодаи компютерҳо ва технологияҳои иттилоотӣ аз он, ки мо онҳоро чӣ 
гуна истифода мебарем, инчунин ба усул ва шаклҳои истифодаи ин технологияҳо вобаста аст. 

Амсилаҳои ТИК: иҷроиш бо дастгирии муаррифии мултимедиявӣ; озмоиши компютерӣ; 
истифодаи тренажерҳои ҷамъоварии электронӣ; кор бо энсиклопедияҳои электронӣ; иҷрои 
барномаҳои муаррифии мултимедиявӣ. 

Презентатсия дар экрани калон бо ҳамроҳии муаллиф намоишро ба иҷро дароварда, 
номҳои фаслҳои асосӣ ва тезисҳои презентатсия, ҳамчунин тасвирҳои собит ва манқул (аксҳо, 
видеоҳо, мултипликатсия)-ро фаро мегирад. 

Баланд бардоштани самаранокии ҷараёни таълим ва омӯзиш ба сабаб ва омилҳои зерин 
вобаста аст: 

− такмил додани дарки муҳассилин тавассути истифодаи намунаҳои садоӣ ва визуалӣ, 
нишон додани фикрҳои асосӣ; 

− дар рафти иҷроиш муаллим ба тахта намерасад, бинобар ин, робита бо синф гум 
намешавад, ҳангоми навиштани матн дар тахта вақтро беҳуда сарф намекунад; 

− миқдори зиёди маълумотро аз Интернет ва диски компактӣ ба даст овардан мумкин аст 
ва дар экран формати барои ҳама донишҷӯён намоён зоҳир  мешавад; 

− вақте ки онҳо ба нақшаи фаъолияти дар экран нишондодашуда такя мекунанд, барои 
донишҷӯён вокуниш кардан осонтар аст. 

Санҷиши компютерӣ. Муаллиме, ки тасмим дорад усули тестро истифода барад, 
мустақилона тест сохта метавонад. Истифода аз низоми мувофиқ барои таҳияи тестҳо судманд 
мебошад (он бо истифодаи маҷмӯи интерактивии сахтафзор-нармафзор имконпазир аст). 

Тесткунии компютерӣ (бо истифодаи панелҳои инфиродии тестӣ) имкон медиҳад, ки 
натиҷаи кор  сабт ва таҳлил шавад, он ба вазифаи иҷрошуда баргардад ва дар фосилаи кӯтоҳ 
хатоиҳо коркард гардад. 

Кор бо энсиклопедияҳои электронӣ. Одамони муосир бояд қодир бошанд маълумоти 
заруриро, ки дар ВАО-и гуногун ҷойгиранд, зуд ҷустуҷӯ ва пайдо кунанд. Компютер ба одам 
имкон медиҳад, ки иттилоотро интихоб ва таҳлил кунад. Барои ҷустуҷӯи муассири иттилоот, 
бояд тарзи дуруст таҳия кардани саволҳо ва истифодаи низомҳои ҷустуҷӯ омӯхта шавад. 

Кор бо энсиклопедияҳои электронии кӯдакон имкон медиҳад, ки вақт сарфа гардида, 
маълумот дар бахши зарурӣ пайдо карда шавад. Масалан, бо интихоби номи муаллиф дар 
китобхонаи электронӣ, метавон кори дилхоҳ ё тасвири зарурӣ ва маълумоти дилхоҳи соҳаи худро 
пайдо кард. 

Ҳадафҳои истифодаи ТИК дар дарсҳо аз инҳо иборатанд: таъсис додани як барномаи  
омӯзишӣ, ки метавонад дар дарс истифода шавад; амалӣ намудани ғояи фардикунонии таълим 
мувофиқи мавзӯи наздиктарини ҳар як донишҷӯ; интиқоли сарборӣ оид ба санҷиши дониши 
донишҷӯён аз муаллим ба компютер; ба ҳадди аққал расонидани эҳтимолияти донишҷӯён оид ба 
«маҷмӯи номутобиқатӣ».  

Воридшавии кишвар ба ҷомеаи иттилоотӣ ва якбора фарогирии байни ҷараёни афзояндаи 
иттилоот ва имконоти ба даст овардани миқдори донише, ки барои касб зарур аст, ҷомеаро ба 
омӯзгороне, ки дар асоси нақшаи иттилоотӣ таҳсил кардаанду дар миқёси калон андеша 
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менамоянд, тамоми миқдори захираҳои ҷамъшудаи иттилоотиро дар доираи анъанавӣ ифода 
мекунанд ва шакли электронӣ, ки қобилияти ҷустуҷӯ кардани иттилоот, амалияи оқилонаи 
иттилоот ва равандҳои фаъолияти иттилоотиро доранд, муҳайё месозад.  

Айни замон, яке аз вазифаҳои низоми таҳсилоти касбӣ ташаккули дониш дар донишҷӯён, 

малака дар соҳаи ТИК, қобилият ва омодагии истифодаи воситаҳои онҳо дар фаъолияти касбии 

педагогӣ мебошад. Тавре ки таҷриба нишон медиҳад, бидуни технологияҳои нави иттилоотӣ  

муассисаи муосири таълимиро тасаввур кардан ғайриимкон аст. Таҷрибаи кунунии ватанӣ ва 

хориҷӣ дар иттилоотисозии муҳити таълимӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки он ба баланд бардоштани 

самаранокии ҷараёни таълим имкон медиҳад. 

Таҳлили назариявии адабиёти илмӣ нишон дод, ки иттилоотисозии таълим омили 

муайянкунандаи сатҳи рушди ҷомеа шуда истодааст, ки дар ин ҷо таҳкурсии калидии рушди 

иттилоотонӣ дар соҳаи маориф равандҳои иттилоотӣ дар муассисаҳои таълимии сатҳҳои 

мухталиф ҳастанд, ки дар онҳо воситаҳои ТИК васеъ истифода мешаванд. Талаботи асосӣ барои 

омӯзгори оянда омодагии касбӣ ба қобилияти ӯ оид ба ҷорисозии ҷараёни иттилоот, қобилияти 

кор бо технологияи компютерӣ, қобилияти ба зудӣ мутобиқ шудан пешниҳод карда мешаванд. 

Шароити тағйирёбанда ва дигар вижагиҳои шахсияти донишҷӯ бо алоқа ба коркарди иттилоот 

вобаста мебошад. Дар натиҷаи иттилоотисозии маърифат, фарҳанги иттилоотии шахсият имкон 

медиҳад, ки муҳтавои донишу маълумоти донишҷӯёни баркамолро дар фазои фаъолияти 

иттилоотӣ таъмин кунад, арзёбии оқилона дар бораи манфиатмандӣ ва дурустии маълумоти дар 

синф бадастомада, дар асоси воситаҳои муосири ТИК маълумоти шахсии мувофиқро самаранок 

ҷустуҷӯ кунад [1, с. 215]. 

Дар асоси омӯзиши проблемаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва таҳлили захираҳои ТИК, барои 

муаллимоне, ки дар машғулиятҳои таълимӣ ТИК-ро истифода мебаранд, як қатор тавсияҳоро 

пешниҳод кардан мумкин аст: омӯзгорон ва донишҷӯён бояд компютерро дар сатҳе донанду 

амалиётро дар дараҷае иҷро кунанд, ки барои иҷроиши вазифаҳои компютерӣ зарур бошад; 

муаллим бояд возеҳ  дарк кунад, ки кадом шаклҳои ТИК дар ин марҳалаи дарсу машғулият  бояд 

истифода шаванд ва оё истифодаи онҳо асоснок аст; пешакӣ интихоб кардани мавод барои дарс 

бо истифодаи ТИК, бо дар назардошти меъёрҳои муайян, мутобиқ кардани маводи 

интихобшудаи рақамӣ мутобиқи вазифаҳо ва шароити таълим зарур аст; муаллим бояд бо ҷалби 

ТИК кори мустақилонаи донишҷӯёнро дар ин фан ба нақша гирад ва ташкил намояд. 

Тавсия дода мешавад, ки бо дастгирии ТИК имконоти зерини таълимӣ истифода гардад. 

Бо дастгирии мултимедиа (дарси намуди намоиш) дар аудитория як компютер истифода 

мешавад, муаллим онро ҳамчун «тахтаи электронӣ» истифода мебарад. Ин роҳи маълуми 

истифодаи компютер ҳамчун дастгоҳи намоишӣ мебошад. Бо ин мақсад, ба ғайр аз дарсҳои 

компютерӣ дар як муассисаи таълимӣ компютери сайёр (мобилӣ) бо проекторҳои мултимедиявӣ 

тавсия дода мешавад, ки имкон медиҳад омӯзгор дарси худро бо дастгирии компютер дар ҳама 

фанҳо дар вақти дилхоҳ зудтар ташкил намояд. 

Ҳамчун нармафзор истифодаи маводи тайёркардаи нармафзор дар SB ё DVD, ки миқдори 

зиёди аксҳо, видео, аудио дар мавзуъҳои гуногун доранд, тавсия дода мешавад. Муаллим бояд  

барои синфҳояш презентатсияҳо ташкил кунад. Пайдоиши захираҳои таълимии ҳозиразамони 

электронӣ, ки маҷмуи чунин мавод ва роҳи соддаи дастрасӣ ба онҳо мебошад, ба омӯзгоре, ки 

асосҳои ТИК-ро медонад, имкон медиҳад, то ҳама гуна касбро хеле шавқовар ва бо сифати 

баланд муаррифӣ кунанд. Синфҳои ин намуд дар омӯзиши фанҳои гуманитарӣ танҳо як чизи 

ҳатмӣ мебошанд. 

Бо ин мақсад бояд дар аудитория якчанд компютер мавҷуд бошад, то донишҷӯён ба таври 

гурӯҳӣ ва ё ба навбат кор кунанд. Дар чунин синфҳо супоришҳо дода мешавад, ки донишҷӯён бо 

нақшаи таълимӣ кор кунанд ва дар якҷоягӣ бо матни илмӣ ва таълимӣ, расмҳо барои корҳои 

амалӣ, машқҳои таълимӣ ва назоратӣ дохил мешаванд. Ҳамин тариқ, таҳлили инфиродӣ ва 

пурраи сатҳи дониши донишҷӯён ва баҳодиҳии воқеъбинона имконпазир мегарадад ва ба 

туфайли он камбудиҳоро дар азхудкунии донишҳои донишҷӯён муайян кардан мумкин аст. 

Дар синфҳо бо ёрии компютер санҷиш тавсия дода мешавад. Самаранокии баланди 

барномаҳои идорӣ аз он вобаста аст, ки онҳо робитаи бозгаштро дар низоми «муаллим-донишҷӯ» 

тақвият медиҳанд. Барномаҳои тестӣ имкон медиҳанд, ки натиҷаи кор зуд баҳо дода, мавзуъҳое 

муайян карда шаванд, ки дар онҳо камбудиҳо дар донишу маълумот мавҷуданд. Нармафзор 

барномаҳои озмоишӣ мебошад. Имрӯз ба назар чунин мерасад, ки барои муаллимон навъу 

намудҳои компютерии санҷишҳои гуногун таҳия ва эҷод карда мешавад ва дар дарсҳои онҳо 

истифода мегарданд [2]. 
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Истифодаи захираҳои Интернет. Дар чунин дарсу машғулият ҳамчун истифодаи 
ҳамоҳангсозии таълимию методии дарсҳо нашрияҳои гуногуни электронӣ дар CD, DVD 
(китобҳои дарсӣ, дастурҳо, китобҳои супоришӣ, луғатҳо, маълумотномаҳо, тестҳо, ашёҳои 
рамзӣ, статикӣ ва динамикӣ, амсилаҳо ва ғайра), ҳамчунин захираҳои таълимии Интернет 
пешбинӣ мегардад. Тавсия дода мешавад, ки ин мавод барои омӯзгор ҳангоми тайёрӣ ба дарс, 
дар марҳалаҳои гуногуни татбиқи он (фаҳмондадиҳӣ, тасҳеҳ, назорат) истифода карда шаванд 
[4]. 

Алгоритми тахминӣ. Дар марҳалаи омодагӣ ба дарсу машғулият таҳлили захираҳои 
иттилоотии электронӣ омӯзгор метавонад, маводи зарурӣ дар мавзуи дарс, сохтор ва интихоби 
он дар васоити электронӣ ё коғазӣ; ҳангоми тавзеҳи маводи нав маҷмуаҳои мавзуӣ (аксҳо, 
тасвирҳо, портретҳо, намоиши таҷрибаҳо, видеоклипҳои равандҳои омӯхташуда, зуҳурот, видео 
экскурсияҳо), диаграммаҳо ва ҷадвалҳои динамикӣ, объектҳои рамзӣ, амсилаҳои  интерактивиро 
истифода барад. Дар ин ҳолат муаллим бояд маълумоти дар экран пайдошударо бо ҳамроҳии 
намунаҳо ва тавзеҳҳои иловагӣ шарҳ диҳад; ҳангоми ҷамъбасти маводи интиқолшуда - ба 
донишҷӯён бо матни як китоби дарсии электронӣ, дастури таълимӣ, феҳристҳои электронӣ, 
антологияҳо, китобҳои проблемавӣ, луғатҳо ва ғайра муҳтавои корро пешниҳод намояд. 

Истифодаи шаклҳои гуногуни кор - инфиродӣ, гурӯҳӣ, фронталӣ ва тафриқавии ташкили 
фаъолияти таълимии донишҷӯён тавсия дода мешавад. Барои ташкили таълими тафриқа ба 
омӯзгорон тавсия дода мешавад, ки барои донишҷӯён дар асоси истифодаи ин захираҳо бо 
дарназардошти вижагиҳои  инфиродӣ вазифаҳо таҳия намоянд. Дастурҳоро ҳам дар шакли 
электронӣ ва ҳам дар шакли коғазӣ омода кардан мумкин аст. 

Шаклҳои ғайрианъанавии гузаронидани дарс: лексияи мултимедиявӣ, лабораторияи 
виртуалӣ, экскурсия ва ғайра низ муҳим мебошад. Чунин ташкили раванди таълим дохил шудани 
тамоми курсро ба кор бо ТИК бо истифодаи шаклҳои мухталиф ва фардикунонидашуда фаро 
мегирад. 

Яке аз роҳҳои воқеии баланд бардоштани сифати таҳсилоти олӣ ин  истифодаи 
технологияҳои иттилоотӣ дар фаъолияти баҳодиҳии омӯзгор мебошад. Истифодаи он имкон 
медиҳад, ки раванди коркарди натиҷаҳои корҳои мавзуӣ, ниҳоии санҷишӣ, пайгирии динамикаи 
онҳо, саривақт мутобиқ кардани мундариҷа ва методикаи таълимӣ иҷро карда шавад.  Истифодаи 
ТИК коркард ва таҳлили натиҷаҳои супоришҳои санҷиширо осон менамояд ва онҳоро дар шакли 
ҷадвалҳо ва диаграммаҳо тасвир мекунад, ки дар маҷмуъ асоси иттилоотии идоракунии сифати 
таҳсилотро ташкил медиҳад. Санҷиши компютерӣ дар дарсҳои амалӣ вақтро барои назорат ва 
баҳодиҳии дониши донишҷӯён кам мекунад. 

Ҳамин тариқ, бо итминони комил гуфта метавонем, ки истифодаи ТИК дар раванди таълим 
воситаи муассирест, ки тавассути диверсификатсияи таълиму тарбия ва рушди ҳамаҷонибаи 
донишҷӯ имконпазир аст. Истифодаи ТИК маънои миқёси иттилоотии истеъмолшавандаро ба 
таври назаррас афзоиш медиҳад, фаъолияти маърифатиро ташвиқ мекунад, тафаккурро рушду 
инкишоф медиҳад, захираҳои ақлонии одамонро фаро мегирад, сохтори  ҳаёти равонии инсонро 
тағйир медиҳад. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ-КОММУНИКАТСИОНӢ  

ҲАНГОМИ ТАЪЛИМИ ДОНИШҶӮЁН 
 

Дар мақола масъалаҳои вобаста ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ зимни 

таълими донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ баррасӣ гаштаанд. 

Ба андешаи муаллиф, дарсу машғулияти муосир бидуни истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-

коммуникатсионӣ  ғайриимкон аст. Набояд имкони компютерҳоро фаромӯш кард. Интиқоли иттилоот то 

ҳол кафолати комилан таъмин будан нест, интиқоли донишҳо, фарҳанг, ТИК ҳама кумаку мусоидати 

самарабахш мебошанд. Дар соҳаи омӯзиш, хусусан бо пайдоиши низоми амалиётии Windows, 

имкониятҳои нав фароҳам омаданд. Пеш аз ҳама, ин дастрасии муколама дар барномаҳои интерактивӣ 

мебошад. Гузашта аз ин, истифодаи васеи графика (расмҳо, диаграммаҳо, нақшаҳо, ҷадвалҳо, харитаҳо, 

аксҳо) имконпазир гардидааст. Истифодаи тасвирҳои графикӣ дар маводи таълимии компютерӣ имконият 

медиҳад, ки маълумотро ба сатҳи нав интиқол дода, фаҳмишро беҳтар созанд. 

Муаллиф меафзояд, ки яке аз роҳҳои воқеии баланд бардоштани сифати таҳсилоти олӣ истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ дар фаъолияти баҳодиҳии омӯзгор мебошад. Истифодаи ин хусусиятҳо имкон 

медиҳад, ки раванди коркарди натиҷаҳои корҳои мавзуӣ, ниҳоии санҷишӣ, пайгирии динамикаи онҳо, 

саривақт мутобиқ кардани мундариҷа ва методикаи таълимӣ иҷро гарданд. Истифодаи ТИК коркард ва 

таҳлили натиҷаҳои супоришҳои санҷиширо осон менамояд ва онҳоро дар шакли ҷадвалҳо ва диаграммаҳо 

тасвир мекунад, ки дар маҷмуъ асоси иттилоотии идоракунии сифати таҳсилотро ташкил медиҳад. 

Санҷиши компютерӣ дар дарсҳои амалӣ вақтро барои назорат ва баҳодиҳии дониши донишҷӯён дар ин 

мавзуъ кам мекунад. 

Мулоҳизаҳоро ҷамъбаст намуда, муаллиф хулоса мекунад, ки  истифодаи ТИК дар раванди таълим 

воситаи муассирест, ки тавассути диверсификатсияи таълиму тарбия ва рушди ҳамаҷонибаи донишҷӯ 

имконпазир аст. Истифодаи ТИК маънои миқёси иттилоотии истеъмолшавандаро ба таври назаррас 

афзоиш медиҳад, фаъолияти маърифатиро ташвиқ мекунад, тафаккурро рушду инкишоф медиҳад, 

захираҳои ақлонии одамонро фаро мегирад, сохтори  ҳаёти равонии инсонро тағйир медиҳад. 

КАЛИДВОЖАҲО: технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, донишҷӯён, хусусиятҳо, раванди 

таълим, иттилоот, фаъолияти маърифатӣ, идоракунии сифати таълим, дониши донишҷӯён, назорат ва 

баҳодиҳӣ, рушди тафаккур, сохтор, санҷиши компютерӣ, коркард ва таҳлили натиҷаҳо. 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Фурқати Сикандарӣ, ассистенти кафедраи 

технологияҳои барномасозӣ ва техникаи компютерии Донишкадаи технология ва менеҷменти 
инноватсионӣ дар ш. Кӯлоб. Тел.: (+992) 987-90-01-54; e-mail: furkat.8924@mail.ru 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием информационно-
коммуникационных технологий при обучении студентов вузов. 

По мнению автора, современные уроки невозможны без использован ия информационно-
коммуникационных технологий. Нельзя забывать о возможности компьютеров. Передача информации все 
еще не является гарантией, знания, культура, ИКТ – все это эффективная помощь и содействие. В области 
обучения появились новые возможности, особенно с появлением операционной системы Windows. 
Прежде всего, это наличие диалога в интерактивных приложениях. Кроме того, возможно широкое 
применение графики (чертежи, схемы, планы, таблицы, карты, фотографии). Использование графических 
изображений в компьютерных учебных материалах может вывести данные на новый уровень и улучшить 
понимание. 

Автор утверждает, что одним из реальных способов повышения качества высшего образования 
является использование информационных технологий в оценке преподавателей. Применение этих 
функций позволяет обрабатывать результаты тематических, итоговых тестов, отслеживать их динамику, 
своевременно адаптировать контент и методики обучения. Использование ИКТ облегчает обработку и 
анализ результатов тестов и иллюстрирует их в виде диаграмм и таблиц, составляющие основу общей 
информационной базы данных управления качеством образования. Компьютерное тестирование может 
сократить время, необходимое для мониторинга и оценки знаний учащихся по предмету. 

Подводя итоги, автор приходит к выводу, что использование ИКТ в учебном процессе является 
эффективным инструментом, который может быть достигнут путем диверсификации обучения студентов 
и всестороннего их развития. Использование ИКТ значительно увеличивает объем потребляемой 
информации, стимулирует познавательную деятельность, развивает мышление, охватывает 
интеллектуальные ресурсы людей, вводит их и изменяет структуру психической системы человека. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационно-коммуникационные технологии, студенты, 
характеристики, учебный процесс, информация, познавательная деятельность, управление качеством, 
знания студентов, контроль и оценка, развитие мышления, структура, компьютерное тестирование, 
обработка и анализ результатов.  
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USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY  

IN TEACHING UNIVERSITY STUDENTS 
 

The article discusses issues related to the use of information and communication technologies in teaching 
university students. 

According to the author, modern lessons are impossible without the use of information and communication 
technologies. We must not forget about the possibility of computers. The transfer of information is still not a 
guarantee, knowledge, culture, ICT - all this is an effective help and assistance. In the field of training, new 
opportunities have appeared, especially with the advent of the Windows operating system. First of all, it is the 
presence of dialogue in interactive applications. In addition, widespread use of graphics (drawings, diagrams, 
plans, tables, maps, photographs). The use of graphic images in computer-based teaching materials can take data 
to a new level and improve understanding. 

The author claims that one of the real ways to improve the quality of higher education is to use information 
technology in assessing teachers. The use of these functions allows you to process the results of thematic, final 
tests, track their dynamics, timely adapt the content and teaching methods. The use of ICT facilitates the processing 
and analysis of test results and illustrates them in the form of diagrams and tables, which form the basis of the 
general information database of education quality management. Computer testing can reduce the time required to 
monitor and evaluate students' knowledge of the subject. 

Summing up, the author comes to the conclusion that the use of ICT in the educational process is an 
effective tool that can be achieved through diversification of student learning and their comprehensive 
development. The use of ICT significantly increases the amount of information consumed, stimulates cognitive 
activity, develops thinking, embraces people's intellectual resources, introduces them and changes the structure of 
the human mental system. 

KEY WORDS: information and communication technologies, students, characteristics, educational 
process, information, cognitive activity, quality management, students' knowledge, control and evaluation, 
development of thinking, structure, computer testing, processing and analysis of results.  

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Furqati Sikandari, аssistant of the department of 
programming technology and computer equipment Institute of Technology and Innovation Management of Kulоb 
sity. Phone: (+992) 987-90-01-54; e-mail: furkat.8924@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                              ЭКОНОМИКА 

 
ТАҲЛИЛИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ 

 

Хушвахтзода Қ.Х. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Зувайдуллоева Г.Х. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

 

Ҳадафи сармоягузорӣ ба саноати вилояти Хатлон, аввалан гирифтани фоида ва баъдан 

албатта, ба даст овардани самараҳои мусбат, аз қабили муҳайё намудани ҷойҳои корӣ, баланд 

бардоштани сатҳи зиндагии мардум, зиёд наудани ҳаҷми истеҳсолот ва рақобатпазир намудани 

иқтисодиёти вилояти Хатлон мебошад. Дар хотир бояд дошт, ки барои пӯшонидани 

сармоягузориҳо ба саноат вақт лозим аст ва фоида танҳо пас аз хароҷоти назаррас ба даст оварда 

мешавад. 

Дар вилояти Хатлон рушди иқтисоди бозорӣ мустақиман аз ҳаҷми сармоягузорӣ дар саноат 

вобаста шудааст. Сармоягузорӣ ба саноат на танҳо барои корхонаҳои хусусие, ки ҳадафи асосии 

худмаблағгузориро тавассути фаъолиятҳои гуногуни сармоягузорӣ муқаррар кардаанд, 

фоидаовар буда, инчунин барои мақомоти давлатӣ, ки барои татбиқи барномаҳои сармоягузории 

давлатӣ захираҳои назаррас ҷудо мекунанд, аз манфиат холӣ нест.  

Ҳамин тариқ, мушоҳида намудан мумкин аст, ки тақсимоти сармоягузориҳои хориҷие, ки 

аз рӯи омор мушоҳида мешаванд,  сармоягузорӣ ба ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурӣ, яъне 

саноатикунонии рушди устувор равона шудааст.  

Ҳамин тариқ, сарфи назар аз баъзе пешравиҳо дар истеҳсолоти саноатӣ, дар ин соҳа 

мушкилот низ боқӣ мондааст. Аз ин рӯ, интихоб ва асосноккунии самтҳои стратегии инкишофи 

корхонаҳои истеҳсолии саноатӣ, ҳамзамон бо ҳаҷми сармоягузориҳои зарурӣ, сарчашмаҳои ин 

сармоягузориҳо, инчунин арзёбии самаранокӣ ва хавфу хатарҳои сармоягузорӣ муайян карда 

мешавад. Ба муносибатҳои иқтисоди бозоргонӣ гузаштани бахши саноат ва зарурати баланд 

бардоштани рақобатнокии саноат ба таври назаррас масъалаи таҷдиди истеҳсолот ва инкишофи 

истеҳсолоти саноатии вилоятро тезу тунд гардонидааст. Ноустувории баъзе соҳаҳои саноат, аз 

қабили истеҳсоли саноати маснуотбарор, саноати куҳкорӣ, истихроҷи кони санг ва шағал, ҳатто 

дар бозори дохилӣ, ғайрирақобатнок ва зараровар сохтааст. Шарти муҳимми инкишофи устувори 

соҳаи саноат чун дар тамоми дигар соҳаҳои иқтисодиёти вилоят мавҷуд будани ҳаҷми зарурии 

сармоягузориҳо мебошад. 

Мо фикр мекунем, ки фаъолияти сармоягузорӣ дар саноат, ки дар ягонагии равандҳои онро 

ташкилдиҳанда (элементҳо, хусусиятҳо, алоқаҳо, зиддиятҳо ва равияҳо) зоҳир мегардад, таҳия 

ва амалӣ намудани системаи тадбирҳои дорои хислатҳои ташкилию иқтисодӣ, молиявию 

тиҷоратӣ, ки ба дарёфт кардани захираҳои зарурии сармоягузорӣ, интихоби оқилонаи объектҳои 

нисбатан самараноки сармоягузорӣ равона карда шудаанд, талаб менамояд. Дар системаи 

тадбирҳои зикршуда сатҳи  хавфу хатарҳои сармоягузории корхонаҳои саноатӣ  ба эътибор 

гирифта мешавад. Метавон дар умум чунин сатҳҳои хавфу хатарҳои сармоягузориро дар 

корхонаҳои саноатӣ нишон дод: 
 

 
Расми 1. Хавфу хатарҳои сармоягузориро дар корхонаҳои саноатӣ. 

Манбаъ: Таҳияи муаллифон. 
 

Ҳамин тариқ, хавфҳои сармоягузории корхонаи саноатӣ, аввалан, хавфҳои бозаргониро 

дар бар мегиранд, ки аз фазои сармоягузории ягон давлати мушаххас вобастаанд. Дуюм, қисми 

зиёди хавфҳои худи корхона, инчунин хавфҳои лоиҳаи муайяни сармоягузорӣ (расми 1). 
Дар зери таъсири хатарҳои системавӣ ҳамаи намудҳои тиҷорат қарор дорад. Субъекти 

хоҷагидорӣ наметавонад ба онҳо таъсир расонад. Онҳо дар зери таъсири вазъи макроиқтисодӣ, 
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инчунин сиёсати иқтисодӣ, сармоягузорӣ, инноватсионӣ, қарзӣ ва дигар сиёсати давлатӣ 
ташаккул меёбанд. Хатарҳои дохилии корхона, аз як тараф, бо шароити объективӣ ба фаъолияти 
корхонаҳои саноатӣ алоқаманданд (пардохт накардан, афзоиши арзиши маҳсулот ва ғайра), аз 
тарафи дигар, он натиҷаи таъсири омилҳои субъективӣ мебошад, ба монанди хатоиҳои идоравӣ, 
сатҳи пасти тахассуси кормандон, ки бештар аз омили инсонӣ вобастаанд. Кам кардани таъсири 
омилҳои субъективӣ тавассути ҷорӣ кардани усулҳои муосири идоракунӣ, назорат ва омӯзиши 
кормандон имконпазир аст. Дар масъалаи  хатари сармоягузорӣ ҳамчун набудани эътимод ба 
баргардонидани маблағҳои сармоягузорӣ ва гирифтани даромади пешбинишуда амал мекунад. 
Ин натиҷаи он нест, ки ҳангоми қабули қарор оид ба сармоягузорӣ дар бораи татбиқи лоиҳаи 
сармоягузорӣ маълумоти пурра ва дақиқ мавҷуд аст. Қарори нодурусти сармоягузорӣ метавонад 
на танҳо боиси бад шудани сифат гардад, балки инчунин боиси аз даст додани маблағҳои 
гузошташуда низ шуда метавонад. 

Ҳангоми таҳлил намудани вазъияти соҳа ва корхонаҳои саноатии вилояти Хатлон мавқеи 
сармоягузорӣ ва муайян намудани хавфу хатарҳои сармоягузорӣ низ муҳим мебошад. Зеро хавфу 
хатар ин омили доимӣ, ба таври стохастикӣ таъсиркунандаи муҳити беруна ва ё дохилии 
корхонаи саноатӣ мебошад, ки ба пастравии арзиши онҳо мерасонад. Муҳаққиқони ватанӣ 
Саидмуродов Ш.М., Саидаҳмадова Ш.С. қайд менамоянд, ки имконияти муайян кардани таъсири 
хавфу хатарҳое, ки ба гурӯҳҳои мухталиф хос аст ва таҳлили тамоми хавфҳои эҳтимолӣ, ки 
метавонанд ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории хоҷагиҳо таъсири манфӣ расонанд, ғайриимкон 
мебошад [10, с. 97]. Дар баробари ҳамин гуфтаҳо ба корхонаҳои саноатии амалкунандаи вилояти 
Хатлон чунин хавфу хатарҳо таҳдид менамоянд:  

1. Хавфу хатари бозорӣ; 
2. Хавфу хатарҳои қарзӣ; 
3. Хавфу хатарҳои экологӣ; 
4. Хавфи барҳамхӯрии корхонаҳои санаотӣ.  
Ҳар яки ин хавфу хатар хусусият ва нишондиҳандаҳои хоси худро дорад. Масалан, 

таҳқиқгари ватанӣ Нуриллоев Х.Р. [6, с. 88] дар диссератсияи худ муайякунии хавфу хатари 
иқтисодиро ба сатҳи таваррум дар назар дошта, бо истифода аз индекси нархҳои истеъмолии 
молҳо ва хизматрасонӣ ҳисоб намудааст. Мо низ андешаи мазкурро ҷонибдор буда илова 
менамоем, ки  хавфи бозорӣ хусусияти дарозмуддат дошта, бо рушди ояндаи корхонаҳои саноатӣ 
алоқаманд аст. Агар корхонаҳои саноатии вилояти Хатлон мунтазам молҳоро дар хориҷ 
харидорӣ ё фурӯшанд, он ҳамеша бо хавфи кам шудани даромад ё зиёд шудани хароҷот вобаста 
ба тағйирёбии номусоид дар қурби асъор рӯ ба рӯ мешавад, ки ин хавфи дарозмуддати иқтисодӣ 
номида мешавад.  

Ҷадвали 1 
Нишондиҳандаҳои хатарҳои бозорӣ: индекси нархҳои истеъмолӣ барои маҳсулоти саноатӣ  ва сатҳи 

бекорӣ дар иқтисодиёти вилояти Хатлон (бо %) барои солҳои 2014-2019 [7, с. 8, 69] 
 

Нишондиҳанда 
Солҳо Ба ҳисоби миёна дар 

давраи таҳлилӣ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Индекси нархҳои истеъмолӣ  105,7 114,2 102,3 124,3 113,1 118,7 113,0 

Сатҳи бекорӣ  3,0 3,0 2,5 2,1 1,9 1,7 2,6 
 

Дар мавриди сатҳи бекорӣ бошад, пас тибқи манбаъҳои расмии иттилоотӣ, он дар сатҳи 

паст, яъне  дар доираи  3,0 - 1,7% қарор гирифтааст. Хавфҳои бекорӣ - эҳтимолияти аз кормандон 

ва мутахассисон ба категорияи бекорон гузаштани кормандон мебошад. Таъсири автоматизатсия 

ва рақамисозӣ дар корхонаҳои саноатӣ ҳамчун омили коҳиш додани эҳтиёҷоти меҳнатӣ буда, 

хавфи коллективиро ба миён меорад.   

Дар байни ҷузъҳои хавфи бозорӣ, мо метавонем индекси  маҳсулоти саноатӣ дар шаҳру 

ноҳияҳои вилояти Хатлон барои соҳои 2014-2019-ро, ки аз ҷониби Сарраёсати Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҳисоб карда шудааст ва ҳисоби 

миёнаи онро муайян намуда, дар ҷадвали 2 ҷой додем.  

Ҷадвали 2  
Индекси маҳсулоти саноатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вил. Хатлон барои соҳои 2014-2019 (бо %) [7, с. 69]: 

 

Шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ба ҳисоби миёна 

ш. Бохтар 133,0 98,3 100,2 105,7 102,6 119,7 109,9 

н. Кӯшониён 101,4 111,8 99,0 107,3 118,0 103,4 106,8 

н. Вахш 87,0 95,1 102,3 143,1 105,9 93,8 104,5 

н. Хуросон 2,4 бар 80,1 101,2 169,8 78,1 105,5 89,1 
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н. Дӯстӣ 76,5 175,0 79,6 157,7 124,0 113,6 121 

н. Қубодиён 90,7 175,0 100,7 100,3 114,8 113,8 115,8 

н. Ҷ.Балхӣ 87,4 110,1 114,9 101,3 82,7 149,3 107,6 

н. А.Ҷомӣ 114,9 104,9 100,3 108,3 101,4 121,1 108,4 

н. Ҷайҳун 100,2 101,4 114,5 112,1 82,8 115,1 104,3 

н. Панҷ 102,0 103,3 100,5 109,8 109,2 120,8 107,6 

н. Шаҳритуз 108,0 105,1 87,0 101,7 136,2 117,4 109,2 

н. Ёвон 2,1 бар 136,0 143,3 120,2 131,5 112,6 107,2 

н. Н.Хусрав 108,4 108,4 107,5 122,2 94,3 160,2 116,8 

ш. Левакант 120,2 116,4 102,5 111,6 104,4 106,1 110,2 

ш. Кӯлоб 108,0 118,7 112,0 101,0 112,0 125,2 112,8 

н. Муъминобод 101,7 115,1 100,5 102,8 106,2 266,4 132,1 

н. Восеъ 97,2 105,6 100,0 101,2 100,9 113,1 103 

н. М.С.А.Ҳамадонӣ 100,4 100,4 96,2 113,6 107,2 147,2 110,8 

н. Фархор 76,9 114,5 99,6 102,9 109,7 108,6 102 

н. Темурмалик 109,0 118,2 102,6 101,3 108,1 144,7 113,9 

н. Данғара 92,6 160,3 125,9 189,0 110,1 118,2 132,6 

н. Ховалинг 136,7 115,3 125,2 93,3 104,0 107,6 113,6 

н. Ш.Шоҳин 101,2 135,4 115,6 114,0 80,1 120,4 111,1 

н. Балҷувон 100,5 67,7 80,6 102,0 124,8 129,0 100 

ш. Норак 117,2 108,9 95,5 112,9 116,8 114,9 111 
 

Тибқи маълумоти ҷадвал дида мешавад, ки ба ҳисоби миёна дар зарфи 6 соли охир  индекси  

маҳсулоти саноатӣ дар шаҳру ноҳияҳои  Муминобод ва Данғара  аз ҳама баландтарин буда, дар 

ноҳияҳои Хуросон ва Балҷувон ба ҳадди минималӣ баробар гаштааст. Ғайр аз ин, индекси 

баландтарин  дар соли 2019 дар ноҳияи Ҷ. Балхӣ ба 149,3, ноҳияи Носири Хусрав ба 160,2, ноҳияи 

М.С.А. Ҳамадонӣ ба 147,2, ноҳияи Темурмалик ба 144,2 баробар мебошад. Дар муқоиса бо 

минтақаҳои дигар, дар ин минтақаҳо мушкилоти хавфу хатарҳои нархии ноустуворе, ки ба 

гурезиши сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатӣ оварда мерасонад, аз ҷиҳати фоизнокӣ бештар 

ба назар мерасад. Ин маънои онро дорад, ки дар ин ноҳияҳо хавфи зиёди нархӣ вуҷуд дорад. 

Дар мавриди ҷузъи дигари хавфи сармоягузорӣ корхонаҳои саноатӣ, ки онро қарзӣ 

меноманд, андешаронӣ намудан низ, дар доираи мақсади кор мебошад. Аҳамияти хавфу 

хатарҳои сармоягузории қарзҳо барои маблағгузории таҷдиди истеҳсолот ва фаъолияти 

истеҳсолӣ аз ҳисоби сатҳи пасти рақобатпазирии корхонаҳои саноатии влояти Хатлон  афзоиш 

хоҳад ёфт. Динамикаи қарздиҳӣ ва табиати нобаробарии он асосан аз ҷониби хусусияти хавфҳои 

қарзии низоми бонкӣ, муайян ва таҳлили нишондиҳандаҳои соҳаи ба сарчашмаҳои асосии 

хавфҳои кредитии низоми бонкӣ хос ва баҳо додан ба динамикаи онҳо муҳим аст. 

Хусусиятҳои асосии соҳа дар маҷмуъ аз нуқтаи назари имконияти бо қарзҳои дебиторӣ  

таъмин намудани он дар солҳои 2014-2019 хеле афзоиш ёфтааст. Ҳаҷми қарзҳои саноати 

маснуотбарор 30,1, саноати куҳкорӣ ва истихроҷи кони сангу шағал 0,6 фоиз ва таъминоти барқ, 

газ ва об  51,4 фоизро нисбат ба ҳаҷми умумӣ ташкил медиҳад (ҷадвали 3). Ҳамзамон, динамикаи 

ин нишондиҳандаҳо, ки дар заминаи соҳавӣ таҳлил шудаанд (аз рӯи соҳаҳо), низоми бонкиро 

водор мекунад, ки ҳангоми қабули қарор дар бораи таъмин намудани корхонаҳои саноатӣ бо 

захираҳои қарзӣ хеле эҳтиёткор бошанд. Ҳамин тариқ, даромаднокии истеҳсолоти саноатӣ 

асосан аз ҳисоби конъюнктураи ҷаҳонӣ меафзояд ва маънои коҳиш ёфтани хавфи қарздиҳӣ ба 

бахшҳои бозори дохилиро надорад. Гузашта аз ин, афзоиши назарраси даромаднокии соҳаҳои 

содирот маънои беҳтар шудани вазъи пардохтпазирии онҳоро надорад ва аз ин рӯ, саволро дар 

бораи хавфҳои қарздиҳии онҳо бартараф намекунад. Ҳиссаи нисбатан баланди қарзи дар 

муҳлаташ пардохтнашуда дар ҳаҷми қарзҳои дар соҳаҳои ба назар густаришёфта инчунин касро 

водор месозад, ки бо захираҳои қарзӣ эҳтиёткор бошанд. 

Ҳамин тариқ, хавфнокии сармоягузории қарзӣ ба соҳаҳои таъминоти барқ, газ ва об ва 

саноати маснуотбарор нисбат ба саноати куҳкорӣ ва истихроҷи кони сангу шағал баландтар аст. 

Ба назар чунин мерасад, ки ин соҳаҳо имконият доранд нишондиҳандаҳои беҳтарини расмии 

молиявӣ ва интизоми сахти қарзиро нишон диҳанд.  

 Ба андешаи мо, хавфҳои асосии қарздиҳӣ ба саноатро вазъи даромаднокӣ, пардохтпазирии 

корхонаҳои саноатии вилоят муайян мекунанд. 
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Ҷадвали 3  

Хавфу хатарҳои сармоягузории қарзӣ дар корхонаҳои саноатӣ [7, с. 170] 
 

Хатарҳо 
Солҳо 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Қарздории дебиторӣ ҳамагӣ 883343,3 1052064,7 1653813,9 2056365,5 2562148,1 2741583,4 

бо % 100 100 100 100 100 100 

Саноати маснуотбарор 254092,6 294177,0 617178,8 823498,0 847445,2 825073,5 

бо % 28,8 28,0 37,3 40,0 33,1 30,1 

Саноати куҳкорӣ ва истихроҷи 

кони сангу шағал 
7673,3 59678,6 17059,7 25807,0 8331,9 15861,1 

бо % 0,9 5,6 1,0 1,3 0,3 0,6 

Таъминоти барқ, газ ва об 471546,2 534744,4 811917,0 1019705,1 1165386,6 1410481,9 

бо % 53,4 50,7 49,1 49,5 45,5 51,4 
 

Ҷузъи дигари хавфҳо хавфу хатарҳои аз ҳисоби ҳоидисаҳои фавқулода дар вилояти Хатлон 

баамаломада мебошад. Ба унсурҳои таркибии ин хавф хавфи дорои хусусияти табиидошта  ва 

хавфи дорои хусусияти техногенидошта  мансуб мебошанд.   

Ҷадвали 4 

Хавфу хатарҳои экологӣ:  аз ҳисоби ҳодисаҳои фавқулода [7, с. 65-66] 
 

Хатарҳо 
Солҳо 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ҳодисаҳои фавқулода (адад) 832 777 693 652 653 619 

бо % 100 100 100 100 100 100 

Аз ҷумла       

дорои хусусияти табиидошта 11 14 6 3 6 9 

бо % 1,3 1,8 0,8 0,4 0,9 1,4 

Дорои хусусияти техногенидошта 821 763 687 649 644 613 

бо % 98,7 98,2 99,2 99,4 99,1 98,6 

Маблағи зарари умумӣ (ҳазор сомонӣ) 39741,0 32037,6 19930,8 4730,8 19544,2 15395,9 
 

Тавре ки маълумоти ҷадвали 4 нишон медиҳанд, ҳодисаҳои фавқулода дар маҷмуъ дар 

вилоят сол то сол кам мегардад. Масалан, агар ҳодисаҳои фавқулода дар вилояти Хатлон соли 

2014 832 бошад он дар соли 2019 ба 619 адад баробар шудааст, ки нисбат ба соли 2014 213 адад 

кам мебошад.   

Хатари дигар ин хавфу хатарҳои дорои хусусияти техногенидошта дар вилоят мебошад, ки 

ҳиссаи он дар  ҳодисаҳои фавқулода дар соли 2019 98,6 фоизро ташкил медиҳад.  

Ба андешаи муҳаққиқон Акимов В.А., Лесних В.В., Радаев Н.Н. таъсиси системаи 

интегралии мониторинг барои пешгӯии ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ ва техногенӣ таъсири кам 

кардани хавфро аз ҳисоби дақиқӣ ва саривақтии пешгӯиҳо хеле зиёд мекунад [1, с. 352]. 

Ба андешаи Холов Т.А., Саидмуродов Ш.М. хатар ҳолате мебошад, ки эҳтимолияти сар 

задани он вуҷуд дорад, яъне умед бастан ба ҳолати омодаи кор [11, с. 69]. 

Ба андешаи мо яке аз самтҳои сиёсати сармоягузории корхонаҳои саноатии вилояти 

Хатлон барои ҳифзи корхона аз ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ ва техногенӣ  ин омодагӣ ва татбиқи 

чорабиниҳои пешгирикунанда мебошад, ки ба пешгирии ҳолатҳои фавқулода ё кам кардани 

миқёси онҳо нигаронида шудааст. Зеро таҷрибаи хориҷӣ ва таҷрибаи аксар корхонаҳои саноатии 

ватанӣ нишон медиҳанд, ки хароҷоти лоиҳаҳо барои пешгирии ҳолатҳои фавқулода нисбат ба 

зарари эҳтимолии онҳо хеле камтар аст. 

Дар асоси гуфтаҳои боло, идоракунии хавфу хатарҳои аз ҳисоби ҳодисаҳои фавқулода 

бамалоянда бояд дар ду самти асосӣ амалӣ карда шавад: 

1. Мониторинги мунтазам аз рӯи як қатор параметрҳои мушаххаси истифодаи иншооти 

хатарнок аз ҷумла, муайян кардани заминаҳои ҳолати фавқулода ва пешгӯии рушди минбаъдаи 

вазъи кунунӣ; ташкили чорабиниҳои таъҷилии профилактикӣ, ки ба пешгирии садамаҳои 

эҳтимолӣ дар иншоот ё сабук кардани вазнинии онҳо нигаронида шудаанд; агар садама, бо 

вуҷуди ин, аллакай рух дода бошад - банақшагирӣ ва амалисозии чорабиниҳо оид ба 

барқарорсозии фаъолияти муътадили иншооти саноатӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода; 

2. Банақшагирӣ ва татбиқи системаи тадбирҳои маъмурӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ, ки ба коҳиш 

додани хавфу  хатарҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатӣ нигаронида шудаанд, ба монанди 
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ташкили ҷамъоварӣ ва нигоҳдории маълумот дар бораи объектҳои хатарнок, таҳлили 

ҳамаҷонибаи онҳо ва муайян кардани «тангии бештар», ки таваҷҷуҳи бештарро талаб мекунанд 

(гурӯҳбандии корхонаҳо аз рӯи дараҷаи хатар); такмили сохтори ташкилии воҳидҳое, ки барои 

рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода масъуланд. 

Таснифоти пешниҳодшудаи сатҳи хавфу хатарҳои сармоягузорӣ, ки хусусияти махсуси 

истеҳсоли саноатӣ мебошад, ба паст кардани лапишҳои хатарҳои сармоягузорӣ, идоракунии 

самарабахши ҳолатҳои хавфу хатар, баланд бардоштани устувории истеҳсоли маҳсулоти санотӣ, 

фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди корхонаҳои саноатӣ кумак мерасонад. 

Дар шароити рақобати корхонаҳои саноатӣ зарурати баланд намудани сатҳи техника - 

технологияи истеҳсоли маҳсулот, беҳтар намудани механизмҳои идоракунии равандҳои 

истеҳсолӣ ва хатарҳои сармоягузорӣ, таъмини афзоиши сифати маҳсулот, кам кардани хароҷоти 

истеҳсолот ва ғайраро ба миён меорад. Ин равандҳо корхонаҳоеро, ки дорои захираҳои зиёди 

сармоягузорӣ мебошанд, водор месозад ба фаъолияти инноватсионӣ машғул шаванд. 

Воситаи самараноки идоракунии фаъолиятҳои сармоягузории корхонаҳои санотӣ ва хавфу 

хатарҳои сармоягузорӣ, ки ба амалӣ намудани ҳадафҳои умумӣ ва инкишофи онҳо дар шароити 

доимотағйирёбанда тобеъ мебошанд. Шароити асосие, ки муҳиммияти коркарди онҳоро муайян 

мекунад, ба тағйироти пурраи самтҳои амалиётии корхонаҳои саноатӣ  алоқаманд мебошад.   

Амалисозии чунин мақсадҳо тақвияти маҳсулот, ҷорӣ намудани технологияҳои нав, рушди 

бозорҳои самараноки маҳсулот ва ғайраро талаб менамояд. Дар ин шароит асосан афзоиши 

дороиҳои сармоягузории корхона ва шаклҳои диверсификатсияи фаъолияти сармоягузории он 

пешгӯӣ карда шуда, бо таҳияи стратегияи мухтасари сармоягузорӣ таъмин карда мешавад. 

Дар хулосаи мақола бояд қайд кард, ки ҷалби маблағ аз сармоягузорони хориҷӣ яке аз 

муҳимтарин вазифаҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурӣ мебошад. Барои ҳалли он бояд фазои 

муътадили сармоягузорӣ, рушди минтақаҳои озоди иқтисодӣ, рушди инфрасохтор дар 

минтақаҳои кишвар, сохтани роҳҳо, фурӯдгоҳҳои байналмилалӣ, рушди телекоммуникатсия 

заруранд. Барои рушди сармоягузорӣ, таваррумро муътадил кардан ва дастрасии захираҳои 

молиявиро таъмин кардан лозим аст. Барои ҷалби сармояи хориҷӣ зарурати таъмини 

дахлнопазирии сармоягузории хориҷӣ ва риояи стандартҳои байналмилалии ҳуқуқии марбут ба 

ҳалли масъалаҳои сармоягузорӣ зарур аст. Зарур аст, ки ҳавасмандӣ ва кафолатҳо ё ин ки сохтори 

махсус ҷиҳати пешгирӣ намудани хавфу хатарҳои сармоягузорӣ  барои сармоягузорон дар 

бахшҳои алоҳидаи иқтисодиёт ва минтақаҳо таҳия карда шаванд. 
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ТАҲЛИЛИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ  ДАР КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ 
 

Муаллифон дар ин мақола масъалаи таҳлили хавфу хатарҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои 
саноатиро мавриди баррасӣ қарор додаанд. Қайд шудааст, ки ҳадафи сармоягузорӣ ба саноати вилояти 

Хатлон, аввалан гирифтани фоида ва баъдан албатта, ба даст овардани самараҳои мусбат, аз қабили муҳайё 
намудани ҷойҳои корӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсолот ва 
рақобатпазир намудани иқтисодиёти вилояти Хатлон мебошад. Маълум аст, ки барои пӯшонидани 
сармоягузориҳо ба саноат вақт лозим аст ва фоида танҳо пас аз хароҷоти назаррас ба даст оварда мешавад. 

Ба андешаи муаллифон фаъолияти сармоягузорӣ дар саноат, ки дар ягонагии равандҳои онро 
ташкилдиҳанда (элементҳо, хусусиятҳо, алоқаҳо, зиддиятҳо ва равияҳо) зоҳир мегардад, таҳия ва амалӣ 
намудани системаи тадбирҳои дорои хислатҳои ташкилию иқтисодӣ, молиявию тиҷоратӣ, ки ба дарёфт 

кардани захираҳои зарурии сармоягузорӣ, интихоби оқилонаи объектҳои нисбатан самараноки 
сармоягузорӣ равона карда шудаанд, талаб менамояд. Дар системаи тадбирҳои зикршуда сатҳи хавфу 
хатарҳои сармоягузории корхонаҳои саноатӣ  ба эътибор гирифта мешавад. Муаллифон хулоса намудаанд, 

ки зарур аст, ки ҳавасмандӣ ва кафолатҳо ё ин ки сохтори махсус ҷиҳати пешгирӣ намудани хавфу 
хатарҳои сармоягузорӣ  барои сармоягузорон дар бахшҳои алоҳидаи иқтисодиёт ва минтақаҳо таҳия карда 
шаванд. 

КАЛИДВОЖАҲО: таҳлил, хатар, сармоягузорӣ, захира, корхона, саноат, иқтисодиёт, хатарҳои 

экологӣ, хатарҳои иҷтимоӣ, хатарҳои қарзӣ, хатарҳои бозорӣ.  
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт, доктори илмҳои 

иқтисодӣ, профессори кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.  
Зувайдуллоева Ганҷина Холмуродовна, омӯзгори кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудити Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 902-09-09-28. 
 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Автор в своей статье рассматривает анализ инвестиционных рисков на промышленных 
предприятиях. Он отметил, что целью инвестирования в промышленность Хатлонской области является, 
прежде всего, получение прибыли, а затем, конечно же, достижение положительных результатов, таких 

как создание рабочих мест, повышение уровня жизни, повышение производства и конкурентоспособности 
экономики. Хатлонской области. При этом следует учитывать, что на окупаемость инвестиций в отрасль 
нужно время, а прибыль получается только после значительных затрат. По мнению автора, 

инвестиционная деятельность в отрасли, которая отражает единство составляющих ее процессов 
(элементы, особенности, взаимосвязи, противоречия и тенденции), разработка и реализация системы мер 
организационного, экономического, финансового и коммерческого характера необходимо найти. 
необходимые инвестиционные ресурсы.Разумное вложение наиболее эффективных объектов. Система 

этих мер учитывает уровень инвестиционных рисков и рисков промышленных предприятий. Автор 
приходит к выводу о необходимости разработки стимулов и гарантий или специальных структур для 
предотвращения инвестиционных рисков для инвесторов в определенных секторах экономики и регионах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анализ, риск, инвестиции, ресурс, предприятие, промышленность, 
экономика, экологические издержки, социальные риски, кредитные риски, рыночные риски. 
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ANALYSIS OF INVESTMENT RISKS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

In his article, the author discusses the analysis of investment risks and risks in industrial enterprises. He 
noted that the purpose of investing in the industry of Khatlon region is, first of all, to make a profit and then, of 

course, to achieve positive results, such as job creation, improving living standards, increasing production and 
competitiveness of the economy of Khatlon region. It should be borne in mind that it takes time to cover 
investments in the industry and the profit is obtained only after significant expenditures. According to the author, 

investment activity in industry, which reflects the unity of its constituent processes (elements, features, 
relationships, contradictions and trends), the development and implementation of a system of measures of 
organizational, economic, financial and commercial nature to find the necessary investment resources. Reasonable 
investment of the most effective objects. The system of these measures takes into account the level of investment 

risks and risks of industrial enterprises. The author concludes that there is a need to develop incentives and 
guarantees or special structures to prevent investment risks for investors in certain sectors of the economy and 
regions. 

KEY WORDS: analysis, risk, investment, resource, enterprise, industry, economy, environmental costs, 
social risks, credit risks, market risks. 
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АНДОЗАГИРИИ ОМОРӢ ВА БАҲОИ ИҚТИСОДИИ САТҲИ ТАВАРРУМ 
 

Ҷурабоев Ғ.Ҷ.  
Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат 

Иматчоев З.Х.  
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

 

Номутаносибии дар иқтисодиёт бавуҷудомада, хусусан дар давраи ҳасос, яъне COVID-19, 
ба доираи муомилоти пулӣ ва дигар соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии на танҳо Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, балки тамоми дунё таъсири манфии худро расонид. Ҳамзамон ин омил ба дигар 
нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ таъсир расонида, талаб менамояд, ки механизми бозорӣ дақиқ 
ва пурра омӯхта шавад. Баҳои самаранокии низоми пулӣ дар маҷмуъ ва дар алоҳидагӣ тавассути 
таҳлили оморӣ ба даст оварда мешавад. Аз нигоҳи олими рус Матвеева Т.Ю. таваррум истилоҳи 
итолявӣ буда, мазмунан ҳамчун категорияи иқтисодӣ  устувории суръати баландшавии ҳамаи 
сатҳи нархҳо дар давраҳои муайяни вақт мебошад [8, с. 19]. 

Мувофиқ бо ин ақида бояд қайд намуд, ки таваррум яке аз нишондиҳандаҳои муҳим ба 
ҳисоб рафта, сатҳ ва андозаи он ба дигар нишондиҳандаҳои рушди макроиқтисодӣ, ё дар маҷмуъ 
ба сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсир мерасонад. Бо дастрасӣ аз маълумоти мушаххаси омори расмӣ, 
таваррум ва системаи нишондиҳандаҳои баҳогузории сатҳи он мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор 
гирифтаанд, ки яке аз ин усулҳо истифодабарии баробарии олими классик И. Фишер мебошад 
[1, с. 45-49]. 

Вобаста ба гуфтаҳои боло бояд қайд намуд, ки дар ин давраи ҳасос, яъне пандемия, таҳияи 
сиёсати зидди таваррумӣ яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи на танҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
балки дигар давлатҳои пешрафта низ ба ҳисоб меравад. Тибқи ақидаи мактабҳои иқтисодӣ,  аз 
он ҷумла монетаристӣ (асосгузораш М. Фридмен) назарияҳои гуногун дар самти танзими 
давлатии нархҳо, афзоиши нарх ва музди меҳнат, васеъ гардидани истеҳсолот ва афзудани 
пасандозҳои аҳолӣ дар бонкҳо вуҷуд дорад  [6, с. 24]. 

 Бинобар ин, хусусияти хоси иқтисодиёти давлатҳои ҷудогона ба эътибор гирифта 
мешавад. Пеш аз ҳама, донистани сабаб ва оқибатҳои  раванди таваррум ва тамоюли тағйирёбии 
он хеле муҳим ба ҳисоб меравад. Барои ҳалли ин масъала низоми нишондиҳандаҳои омории 
таваррум аҳамияти муҳим дорад. Барои омӯзиши раванди таваррум ва ошкор намудани 
дигаргуншавии он аз манбаҳои мухталифи маълумот, соҳаҳои алоҳидаи омори иҷтимоӣ-
иқтисодӣ, аз ҷумла омори андоз, нарх ва муомилоти пулӣ истифода бурдан мумкин аст. Дар 
асоси ин маълумот низоми нишондиҳандаҳои таваррум дар маҷмуъ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муайян карда мешавад. Дар таҷрибаи байналхалқӣ барои тавсифи умумии сатҳи таваррум 
нишондиҳандаи дефлятори ММД ва намояи нархҳои истеъмолиро истифода мебаранд. Аз сабаби 
он, ки ММД яке аз нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ ба ҳисоб меравад, бинобар ин, 
истифодабарии намояи дефлятори ММД ба мақсад мувофиқ буда, тамоми сатҳи истеҳсолот ва 
хизматрасониро дарбар гирифта, бо дарназардошти тағйирёбии нарх дар сатҳи макроиқтисодиёт 
ҳисоб карда мешавад. Барои муайян намудани намояи дефлятори ММД тағйирёбии нархҳо на 
танҳо барои маҳсулоти истеъмолӣ, балки содирот ва воридот ва сармоягузориҳо дар иқтисодиёт 
низ ба назар гирифта шуда, тавассути намояи нархии олими оморшинос Пааше ҳисоб карда 
мешавад. Барои шарҳи пурратари муомилоти пулӣ ва алоқамандии он бо сектори ҳақиқии 
иқтисодиёт нишондиҳандаи омори муомилоти пул, сатҳи монетаризатсияи иқтисодиёт ҳисоб 
карда мешавад. Бояд қайд намуд, ки аз тарафи як қатор муҳаққиқони кишвар тафовути 
монетизатсия ва монетаризатсия пешниҳод гаштааст. Аз ҷумла, аз тарафи унвонҷӯ Холов Р.Ш.  
фарқияти монетизатсия ва монетаризатсия чунин шарҳ дода шудааст: «Монетизатсия таносуби 
М4 нисбат ба ММД буда, дар шакли маҷмуъ (бо асъори хориҷӣ низ) арзёбии оморӣ дода мешавад. 
Монетаризатсия бошад, таносубияти М2 (танҳо пули сомонӣ) нисбат ба ММД аст». Сатҳи 
монетаризатсияро одатан вобаста ба унсури пулии М2 муайян менамоянд:  

Км= 
М2

ММД
. 

Ин нишондиҳанда андозаи ҳаҷми пулиро ба 1 сомонии ММД шарҳ медиҳад. Қайд кардан 
бамаврид аст, ки коэффитсиенти сатҳи монетаризатсияи иқтисодиёт дар давлатҳои пешрафта аз 
0,65 то 0,80, дар Федерасияи Русия аз 0,42 то 0,43 ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбатан пасттар 
буда, аз 0,18 то 0,22-ро ташкил додааст. Ҳамзамон, солҳои охир тамоюли каме болоравии он дида 
мешавад, ки онро ҳамчун омили пастшавии сатҳи таваррум фаҳмидан мумкин аст [10, с. 105-
109]. 
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Дар баробари ин, бояд қайд намоем, ки унсурҳои пулӣ яке аз нишондиҳандаҳои асосии 
андозагирии сатҳи рушди иқтисодиёт аст. Одатан нишондиҳандаи баръакси коэффитсиенти 
монетаризатсияро суръати гардиши ҳаҷми (массаи) пул меноманд, ки дар давоми ҳафт соли охир 
ба ҳисоби миёна 4,66 маротибаро (ҷадвали 1) ташкил дода, чунин ҳисоб карда мешавад: 

 

ММД

М2
=

𝑃𝑄

𝑀2
=V. 

Ҷадвали 1 
 

Нишондиҳандаҳои ташаккулдиҳандаи динамикаи раванди монетизатсия  
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2013-2019 (млн. сомонӣ) 

 

Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Унсури пулии (пулҳои васеъ) М4 8492 9092 10790 14788 18018 18721 22155 

ММД 40524,5 45605,2 48401,6 54471,1 6193,6 68844 77354 

М4/ММД. Сатҳи монетизатсия, бо % 20,9 19,9 22,2 27,1 29,1 27,2 28,6 

Унсури пулии   М2 5627 5826 6535 10238 13982 15382 15156 

М2/ММД. Сатҳи монетаризатсия, бо %. 13,8 12,7 13,5 18,7 22,8 22,3 19,6 

ММД/М2. Суръати гардиши пул М2 7,20 7,83 7,41 5,32 4,37 4,47 4,66 

Намояи  нархҳои истеъмолӣ, бо % 3,7 7,4 5,1 6,1 6,7 3,8 0,3 

Суръати рушди иқтисодиёт, бо % 7,5 7,4 6,4 6,9 7,1 7,3 7,5 
 

Ҳисоби муаллифон аз рӯи маълумоти Бюллетени омори бонкӣ, 2013. – №12(221) ва 2019.                          
– №12(293). Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. – 416 с. [3; 9, с. 82]. 

 

Барои шарҳи раванди таваррум дар бозори истеъмолии мол ва хизматҳо намояи (индекси) 
нархҳои истеъмолиро (ННИ) истифода мебаранд, ки аз рӯи он дар омор намояи қобилияти 
харидории воҳиди пулӣ, ҳамчун бузургии баръакси ННИ ҳисоб карда мешавад.  

Нишондиҳандаҳои асосии ташкилдиҳандаи динамикаи (пӯёӣ) баробарии мубодилавӣ 
чунин шаклро доранд [7, с. 45-49]: 

Imv =IpQ=>Iм ∙Iv = Ip∙Iq, 
аз ин ҷо:    

Ip= 
𝐼м•𝐼𝑣

𝐼𝑄
, 

Ip – намояи нарх, яъне намоя-дефлятори ММД;  
IQ – намояи меъёри ҳаҷми ҷисмии пул;  
Iv – намояи суръати гардиши ҳаҷми пул. 
Ҳарчанд дар ҷадвал сатҳи монетизатсия то 1,4% зиёдшавӣ ба назар мерасад, аммо намояи  

нархҳои истеъмолӣ рӯй ба коҳишёбӣ буда, ба 3,5% омада расидааст, ки нигаронкунанда 
мебошад. Мантиқан, агар ба муодилаи баробарии пешниҳоднамудаи олими машҳури мактаби 
монетаристон назар намоем, илман болоравии сатҳи монетизатсия ва рушди иқтисодиёт 
(муқоисаи ММД нисбат ба сол ё семоҳа), бетағйир ё камшавии ННИ аз нигоҳи илми омори молия 
(дар баробари истифодабарии усулҳои андозагирӣ дар омори молия) ғайриимкон аст. 

Бо ақидаи мо нақши Бонки миллии Тоҷикистон дар танзими нишондиҳандаҳои 
ташаккулдиҳандаи динамикаи ҷараёни монетизатсия бузург арзёбӣ мегардад, вале яке аз омили 
калидии таъсиррасон бемории сироятии (пандемияи COVID-19) паҳнгаштае мебошад, ки 
мустақиман нақш мебозад.  

Бархе аз иқтисоддонҳо барои баланд бардоштани сатҳи монетизатсия пешниҳоди эмиссияи 
(интишори) пулро доранд, аммо дигарон баръакси гуфтаҳо баромад намуда, чунин мешуморанд, 
ки интишори зиёди пули миллӣ ва ё асъори хориҷӣ ба тағйирёбии сатҳи тавварум, дар маҷмуъ 
ба паст шудани сатҳи монетизатсия оварда мерасонад. Иқтисоддон ва ташхисгари рус Елисеева 
И.И. қайд намудааст, ки «… кӯшиши дар амалия пешниҳоди зиёди интишори пул барои баланд 
намудани сатҳи коэффитсиенти монетизатсия то сатҳи 30-35%, ё ин ки 50-60% ба натиҷаи 
баръакс оварда мерасонад, яъне ба пастшавии бузургии он» [4, с. 66-69]. 

Чуноне ки қайд намудем, сатҳи таваррумро бо усули омор ва бо истифода аз низоми 
намояи нархҳо, ки муҳимтаринаш намоя-дефлятори ММД ба ҳисоб меравад, муайян мекунанд. 
Бинобар ин, дефлятори ММД (2018/2019) =1,045 ё 104,5%, яъне аз ҳисоби тағйирёбии нарх ММД 
4,5% афзудааст, ки ММД-и воқеӣ дар соли 2019 чунин ҳисоб карда мешавад: 

(77354/1,045)=74022,9 млн. сом. 
Акнун меъёри таваррумро муайян мекунем:  

N=
104,5−102,5

102,5
= 0,019 ё ин ки 1,9 %. 
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Меъёри таваррум нишон медиҳад, ки дар давраи таҳлилшаванда сатҳи таваррум 1,9% 
коҳиш ёфтааст. Маҳз аз рӯи меъёри ҳамин нишондиҳанда таваррумро ба «хазанда», «ҷаҳанда» ё 
«гиперинфлятсия» ҷудо менамоянд [2, с. 54-61]. 

 Дар шароити мураккаби муносибатҳои бозорӣ ё худ дар давраи пурталотум (пандемия), 
суръати гардиши пул ва ҳаҷми ҳақиқии истеҳсоли мол муътадил набуда, байни суръати рушди 
ҳаҷми пул ва нарҳҳо алоқаи мустаҳкам мушоҳида карда намешавад. Ҳамчунин баробарии 
мубодилавиро ба сифати амсилаи намояи таваррум, ки аз рӯи дефлятори ММД баҳо дода 
мешавад, истифода бурдан мумкин аст. Мувофиқи маълумоти дар ҷадвали 2 овардашуда 
динамикаи (индекси) таваррумро барои солҳои 2013-2019 таҳлил менамоем.   

                                                                      Ҷадвали 2 
Динамикаи ҳаҷми пул ва ММД дар солҳои 2013-2019   

 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

2013 2019 

Нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул М4 (млн. сом) 8 492 18 945 

ММД бо нархҳои ҷорӣ (млн. сом.) 40524.5 77 354 

ММД бо нархҳои доимӣ (млн. сом.) 3877,9 74022,9 
 

Ҳисоби муаллифон аз рӯи маълумоти Бюллетени омори бонкӣ, 2013. – №12(221) ва 2019. – №12 
(293). Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. – С. 416. 

 

Iр =
77354

74022,9
= 1,045;Iq=

74022,9

3877,9
=1,908; Im=

18945

 8492
=2,231; 

Iv= (
77354

18945
÷

40524,5

8492
) = 4,08:4,77=0,855-0,868. 

Амсилаи тағйирёбии сатҳи таваррумро аз ҳисоби cе омил дида мебароем. Мувофиқи 
таҳлили омилӣ қисматҳои ҷудонашавандаи таваррум инҳоянд: 

1. Таъсири тағйирёбии ҳаҷми пул:  
If=(IM-1)∙100= (2,231-1)∙100 =123,0%. 

2. Тағйирёбии суръати гардиши пул: 
If=(IV-1) IM∙100=(0,855-1)∙2,231∙100=-32,3%. 

3. Тағйирёбии ҳаҷми воқеии ММД: 

If= (
1

1,908
− 1)2,2310,855100 = −90,77. 

Дар маҷмуъ бо таъсири ин cе омил, ки фарқи он ба -0,07% баробар аст, сатҳи таваррум ба 
123,0-32,3-90,77= -0, 07 % баробар мешавад. 

Пас чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки омили асосии афзоиши таваррум дар соли 
2019 нисбат ба соли 2013 афзудани ҳаҷми пул, ки 123,0 ё 23 % зиёд гардидааст, мебошад. Паст 
гардидани суръати гардиши ҳаҷми пул ва афзоиши ҳаҷми воқеии ММД ба пастшавии сатҳи 
таваррум ба андозаи -32,3% ва -90,77 % оварда расонид, ки сатҳи веқеии таваррум чи тавре қайд 
намудем 7,0 фоизро ташкил додааст. Тибқи консепсияи монетаристҳо риоя нагардидани 

мувозинати тарафҳои чап ва рости баробарии мубодила (MV>PQ) ба афзудани нархҳо ва 

таваррум оварда мерасонад. Аз баробарии мубодилавии Фишер бармеояд, ки тарафи чапи он 
(MV) гардиши пул ва тарафи рости баробарӣ (PQ) ҳаҷми ММД-ро дар сатҳи макроиқтисод дар 
бар гирифтааст. Нобаробарӣ дар ифодаи Фишер аз номувозинатии гардиши пул ва ҳаҷми ММД 
дар ин давра шаҳодат медиҳад, ки мувофиқан ин нобаробарӣ ба таваррум оварда мерасонад          
[5, с. 45-49]: 

IM∙IV = IQ∙ IP;   2,231∙0,855 = 1,908∙1,045; 1,9<>1,9. 
Чуноне ки маълум аст, таркиби таваррум ниҳоят мураккаб буда, ба ҳисоб гирифтани 

омилҳои зиёди дохилӣ ва беруниро тақозо менамояд. Дар ин асос ба сектори истеъмолии 
иқтисодиёт рӯй оварда, барои солҳои 2013-2019 таҳлили омилӣ мегузаронем. Ба сифати 
нишондиҳанда унсури пулӣ М0 - пулҳои нақди дар муомилотбударо қабул намудем, зеро он 
нақши асосиро дар муомилоти пулӣ ва гардиши чаканаи молӣ мебозад. 

Ҷадвали 3 
Гардиши чаканаи молӣ ва ҳаҷми пулӣ   

                    

Нишондиҳандаҳо 2013 2019 Афзоиши мутлақ Суръати афзоиш (%) 

Гардиши чаканаи молӣ (млн. сом) 2644,5 6331,4 3686,9 239,4 

Унсури пулии M0 4 140 15 332 11192 370,3 

Суръати гардиши унсури пулии M0 9,79 5,05 - 4,79 51,5 
 

Ҳисоби муаллифон аз рӯи маълумоти Бюллетени омори бонкӣ, 2013. – №12(221) ва 2019.                              
– №12(293). Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. – С. 416. 
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Аз маълумоте, ки дар ҷадвали 2 пешниҳод шудаанд, чунин натиҷаҳоро ба даст овардан 

мумкин аст, яъне дар ин муддат дар бозори истеъмолӣ аз ҳисоби таваррум ва болоравии нархҳо 

аҳолӣ 26,18 млн. сомонӣ даромадҳои пулии худро аз даст додааст:  

(2644,5 ∙0,999) = 26,180 млн. сомонӣ. 

Амсилаи монетаристии таваррум:  
3,703∗0,515

1,908
= 0,999, 

агар IQ ба I1
Q, иваз карда шавад, онгоҳ:  

I1
Q  =

1

1,908
= 0,524;   3,703 ∙0,515 ∙ 0,524=0,999 ё 0,999 % 

Акнун хароҷотҳои барзиёди воситаҳои пулии аҳолиро аз ҳисоби таваррум, вобаста ба 

омилҳои алоҳида, дар давраҳои додашуда дида мебароем:  

А) тағйирёбии пулҳои нақди дар муомилотбуда: 2644,5∙(3,703-1)=7148 млн. сомонӣ.  

В) тағйирёбии суръати гардиши пул: 2644,5∙3,703 (0,515-1)=5042,2 млн. сомонӣ.  

С) тағйирёбии ҳаҷми воқеии фурӯш: 2644,5∙3,703∙0,515 (0,524-1)=-2400,5 млн. сомонӣ. 

Ҳамин тариқ, бартарияти афзудани даромадҳои аҳолӣ дар муқоиса бо афзоиши нархҳо 

имконият медиҳад, ки аҳолӣ дар бозори истеъмолӣ 2400,5 млн. сомонӣ маблағҳоро сарфа намояд. 

Афзудани нархҳо бошад даромадҳои воқеии аҳолиро дар ин муддат ба андозаи 7148 млн. сомонӣ 

кам намудааст. Заиф гардидани гардиши воситаҳое, ки бо афзудани пасандозҳои аҳолӣ 

вобастаанд, сарфа намудани хароҷотҳои пулиро ба андозаи 5042,2 млн. сомонӣ ифода кардаанд. 

Дар натиҷаи таъсири ин cе омил хароҷотҳои барзиёди воситаҳои пулӣ, вобаста ба ҳолати 

таваррум, чунин аст:  

7148,0 – 5042,2 – 2400,5 = - 294,7 млн. сомонӣ. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки барои баҳогузорӣ ҳамаҷониба ва пурра омӯхтани таъсири 

ҳаҷми пул ба сатҳи таваррум, суръати миёнаи моҳонаи тағйирёбии унсурҳои пулиро истифода 

мебаранд, ки ин масъала мавзуи алоҳидаи омӯзиш аст. 

Дар ин маврид, аз ҳисоби омилҳои аввали овардашуда чунин хулоса баровардан мумкин 

аст: 

- новобаста аз ҳисоби зиёд гаштани ҳаҷми пул дар муомилот сатҳи таваррум зиёд мегардад, 

ки ин масъала таъсири омили ҷаҳонист, зеро кулли мардум кӯшиши ба даст овардани пулҳои 

нақдро доштанд; 

- омили дигар тағйирёбии суръати гардиши пул мебошад, ки назар ба солҳои пешин 

натиҷаи ҳосили амсилаи мо хуб ба назар менамояд, аммо зарурати истифода ва таблиғи 

маърифати молиявӣ дар дилхоҳ вазъият ба миён омадааст; 

- омили сеюмин аз ҳисоби амсилаи аввали мо афзоиши ММД, аст, ки ин қонуният буда, 

ҳангоми  зиёд гардидани аҳолӣ бевосита талабот зиёд гашта, тамоми секторҳои иқтисодиёт рӯй 

ба афзоиш меоваранд. Ҳарчанд масъалаи мазкур оддӣ менамояд, вале ҳар як корхона зарурати 

истифодаи сенарияҳои СМР-2030-ро ҳамчун нақшаи корӣ ҳатмӣ меҳисобад, зеро он ба сатҳи 

таваррум таъсири мустақим дорад. 
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АНДОЗАГИРИИ ОМОРӢ ВА БАҲОИ ИҚТИСОДИИ САТҲИ ТАВАРРУМ 
 

Дар давраи ҳасосе, ки (COVID-19) имрӯз мо паси сар намудем, доираи муомилоти пулӣ ва дигар 

соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии на ин ки Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки тамоми дунё рӯ ба коҳишёбӣ намуд. 

Масъалаи мазкур ҳамчун омили калидӣ зарурати омӯзиш ва пешниҳодҳои баҳои иқтисодии механизми 

бозорро талаб менамояд. Бинобар ин, хусусияти хоси иқтисодиёти кишварро ба эътибор гирифта, пеш аз 

ҳама, донистани сабаб ва оқибатҳои раванди таваррум ва тамоюли тағйирёбии он хеле муҳим ба ҳисоб 

меравад. Барои ҳалли ин масъала низоми нишондиҳандаҳои омории таваррум аҳамияти муҳим доранд. Бо 

ақидаи муаллифон барои омӯзиши раванди таваррум ва ошкор намудани дигаргуншавии он аз манбаҳои 

мухталифи маълумот, соҳаҳои алоҳидаи омори иҷтимоӣ-иқтисодӣ, аз ҷумла омори андоз, нарх ва 

муомилоти пулӣ истифода бурдан аз имкон холӣ нест. Аз ин лиҳоз, дар мақола муаллифон омилҳои 

таъсиррасони сатҳи таваррумро бо усулҳои омори андозагирӣ ва баҳои иқтисодӣ-омориро пешниҳод 

кардаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: ММД, коэффитсиенти монетаризатсия, таваррум, унсури пулӣ, пулҳои васеъ, 

намояи  нархҳои истеъмолӣ, суръати рушди иқтисодиёт, даромадҳои аҳолӣ, намоя-дефлятори ММД. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Ҷӯрабоев Ғафурҷон Ҷӯрабоевич, доктори илмҳои 

иқтисодӣ, профессори кафедраи идоракунии давлатӣ ва маҳаллии Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат. 

Иматчоев Зинатшо Хизматчоевич, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи омори 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Тел.: (+992) 988-25-65-81. 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ  

УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ 
 

В критический период, который мы пережили сегодня (в связи со вспышкой COVID-19), привели к 

упадку сферы денежного обращения и других социально-экономических сфер не только в Республике 

Таджикистан, но и во всем мире. Как ключевой фактор, этот вопрос требует изучения, экономической 

оценки и рыночных механизмов. Поэтому, учитывая специфику экономики страны, важно знать, прежде 

всего, причины и последствия инфляции и ее тенденцию к изменению. Система статистических 

показателей инфляции важна для решения этой проблемы. По мнению авторов, для изучения 

инфляционного процесса и выявления изменений в нем можно использовать различные источники 

данных, определенные области социально-экономической статистики, включая налоги, цены и денежную 

массу. В связи с этим авторы статьи статистическими методами анализируют факторы, влияющие на 

уровень инфляции, и дают экономические и статистические оценки. 
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ИННОВАЦИЯ КАК ИНДИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
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Бобомуродов П.У., Исвалиев Б.Д. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

В орбите рынка активизация инновационного спроса требует совсем новую модель 

экономического роста. Проблемы экономического роста начали изучать со второй половины 

двадцатого столетия. При изучении данной проблемы на первый план тогда были выдвинуты три 

важнейшие показатели, связанные с ростом национальной экономики особенно, в развитых 

странах с потенциальной экономикой. Следовательно, дефиниция инновации получила широкое 

распространение в научных трудах австрийского и американского экономиста И. Шумпетера, 

который впервые в начале XX века вел в научный оборот понятие инновации в экономике, и он 

пишет, что инновация – это новое научно-организованное комбинирование производственных 

факторов мотивирования предпринимательским духом [9, с. 24-25]. 

В современных международных экономических системах динамика экономического роста 

измеряется на основе абсолютной величины валового внутреннего продукта ВВП (в 

сопоставимых ценах и его величиной), отнесенный к численности населения страны.  Изучая 

данный вопрос, А. Смит пишет, что «величина готового продукта создается производительным 

трудом в материальном производстве и зависит от двух факторов: от уровня производительности 

труда и доли населения, занятого в материальном производстве» [8, с. 4]. 

Так, к этим проблемам относятся нижеследующие аспекты воздействия инновации к 

экономическому росту: 

Первая проблема – это оптимальная цель экономического роста, повышение жизненного 

уровня всего населения. Здесь приемлемым показателем будет выступать величина 

национального дохода в расчете на душу населения. 

Второй показатель роста – это темпы роста национального дохода, которые являются 

важнейшей долговременной целью общества, обеспечивающая стабильные и достаточные 

темпы экономического роста. Путь достижения такого эффекта является основной целю 

экономического развития всех стран мира. 

Последняя проблема экономического роста это за счет каких доходов производства можно 

обеспечить экономический рост в оптимальном варианте, то есть как наращивать производство 

и национальный доход на душу населения. 

Исследуя данные проблемы, можно прийти к такому выводу, что решение проблемы 

экономического роста, без его применения недостижимо, ибо все виды предприимчивого деяния 

человека направлен на максимизации прибыли или увеличению объема производства и 

получения большего дохода. 

Все виды вышеуказанных показателей достигается посредством внедрения и применения 

на практике новаторского продукта с целью развития производства. Осуществление нового 

новаторского продукта в виде новшества в целях форсирования производственного процесса 

способствуют в той или иной мере развитию экономики первичного звена, региона и в целом 

страны. 

Следует отметить, что наряду с показателями экономического роста, которые 

способствуют индустриальному инновационному развитию соответственно весьма важное 

место для его расширения и укрепления занимают основные его факторы. Изучая проблемы 

экономического роста, профессор Е.Ф. Борисов отмечает четыре основные его факторы – это 

увеличение инвестиции, норма накопления в национальном доходе, темп роста населения и 

технический процесс» [2, с. 272-273]. 

К четвертому фактору экономического роста относится технический прогресс, который 

отражает в себе все нововведения, повышающие эффективность производства. Данный фактор 

безграничен, поскольку пока продолжается жизнь производственный процесс постоянно 

нуждается в совершенствовании. С этой точки зрения данный фактор не лимитирован и не имеет 

свою границу применения и постоянно находится в рельсе производственных плодов. 

Поэтому в зависимости от того, как используется технический прогресс, для увеличения 

масштабов производства национального дохода необходимо перевести углубленные 

исследования, также применять типы экономического роста в процессе изучения. 
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Настоящее время экономический рост изучается посредством двух типов развития: 

Первый тип экономического роста – это экстенсивный путь развития (лат. Extensivus - 

расширяющийся). Данный показатель и его уровень увеличения, объем производства 

осуществляется за счет трех факторов: основной капитал; различные доходы; рабочие силы и 

материальные затраты. 

  Более сложный тип экономического роста – это интенсивный способ производства. Его 

главный отличительный признак-его повышение эффективности производственных факторов на 

базе технического прогресса. 

Каждый из показателей могут выступать как важнейший базис современного 

экономического роста в рельсе рыночных отношений. В современных экономических 

литературах при исследовании существующих проблем иногда ставку делают на доходы от 

экспорта природных ресурсов, недооценку рабочей силы и экономии на инвестициях в глубокую 

технологическую модернизацию производства [7, с. 109]. 

В странах, где есть такой потенциал и нет условия переработки природных ресурсов в 

течение определенного времени до достижения и воссоздания условия можно получать доход от 

сырьевых потоков. Однако практика показывает, что все ресурсы в природе ограничены. 

Решение данной проблемы в качестве пропорционального распределения и перераспределения 

этих благ является главной проблемой современной экономики. Здесь по мере возможностей 

надо поэтапно использовать индустриально-инновационные механизмы, дефиниции 

ограниченности – феномен всеохватывающий и экономический составляющий. 

Далее идет такой процесс недооценки   рабочей силы, что можно назвать включением в 

действии механизмы минимальной оплаты труда, применение стандартов оплаты в бюджетной 

сфере в качестве средства стимулирования общего роста цен на рынке рабочей силы. Здесь в 

первую очередь должно быть ориентировано на рост оплаты работников тех профессий, которые 

связаны с их рабочими местами и профессией. Здесь необходимо использование инновационных 

деталов развития. 

Последняя – это экономия на инвестициях и направление инвестиции в глубокую 

технологическую модернизацию производства ряд подходов. В этом направлении особенно на 

практике применяются инвестиции, которые, не могут дать необходимого эффекта, поэтому для 

долгосрочного последствия пользования такие инновационные проекты будут принимать 

политику инновационного спроса. Политика поощрения инновационного спроса охватывает 

комплекс мер в структуре институционально - правовых условий и реализации инновационных 

проектов. Здесь главным индикатором, который катализирует комплекс инновационных 

элементов и мер в орбите модернизации экономики являются экономические льготы, 

применение которые могут побуждать и стимулировать инвестирующие стороны. 

Таким образом, цель реализации инвестиционных проектов направлена на повышение 

экономического роста и увеличения объема производства продукции. 

Как было выше отмечено, одним из факторов экономического роста является технический 

прогресс. Иногда в экономических литературах можно встречаться с таким определением, что 

первый фактор влияет на весь ход расширения воспроизводства общественного продукта. Во 

второй половине ХХ века произошлп научно-технологическая революция для главных 

российских теоретиков и пропагандистов, возникла идея постиндустриализма: «Мир XXI века 

останется миром обновленного индустриального строя» [7]. 

Научно-техническая революция с момента своего появления породила наукоемкие отрасли 

хозяйства, которые считаются более устойчивыми в условиях турбулентности экономики. При 

изучении данного момента можно прийти к такому выводу, что первичный базис на основе 

инновационного развития выступает НТП и НТР, что во многих их аспектах можно улавливать 

идентичные, экономические механизмы, что в инновационном процессе эти механизмы 

охватывают чуть расширенную форму и в целом оба эти инструменты являются феноменальным 

компонентом инновации. 

Главной целью применения инновационной деятельности является инновационное 

развитие на ракурс, которого увеличение производства и реализация продукции на мировом 

рынке отличается конкурентоспособностью и представлением высокотехнологической 

продукции, содержащей цепочек вновь созданной стоимости за счет интеллектуального подхода. 

Опираясь на данную цель, можно отметить, что основная цель социально-экономического 

развития Республики Таджикистан в настоящее время выстроена в переходе национальной 

экономики на инновационные рельсы развития. 
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В связи с этим, необходимо подготовить все необходимые условия для создания в 

Республике Таджикистан инновационную среду, а также отраслевые инновационные 

подсистемы для функционирования национальной, инновационной системы, которые требуют 

разработку и реализацию стратегии инновационного развития на уровне всех отраслей 

национальной экономики. 

В настоящее время, касаясь инновационных преобразований, реализовывается программа 

инновационного развития Республики Таджикистан на период 2011-2020 годы (утверждена 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2010 года №227), а 

стратегия инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года 

(утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 мая 2005 года 

№354). 

Следует отметить, что до принятия данной программы еще в 2003 году Правительство 

Республики, осознав необходимость изменения путь развития в новом пласте, была принята 

концепция развития промышленности в Республике Таджикистан, где заложен фундамент 

основы развития инновации в системе национальной экономики. 

Далее с принятием национальной стратегии развития Республики Таджикистан в период с 

2016 по 2030 годы создан рыночный совокупный пласт, многоспектральные основы развития 

национальной экономики в формате, которого вполне можно осуществлять и показывать 

экономический потенциал отрасли экономики, что после его полной реализации можно 

достигать основную цель государства социально экономического обеспечения общества. 

Следует отметить, что независимо от уровня реализации инновации, она опирается на 

единой политике инновационного научно-технического развития общества в обусловленности, 

от которого в экономических уровнях используются соответствующие инновационные процессы 

формирования. 

Экономика страны по инновационному принципу подразумевает не только создание новых 

продуктов технологий, технических средств и инновационной инфраструктуры. Следовательно, 

при исследовании инновации необходимо уделять внимание на создание инновационных 

продуктов, применение новых технологий в производственном процессе, которые должны быть 

направлены на повышение эффективности функционирования национальной экономики. 

Можно упоминать, что в национальной экономике Республики Таджикистан, в период 

индустриальной экономики было аграрно-индустриальное государство, что в условиях 

самостоятельности такое ведение экономики только увеличивает зависимость, а не снижает 

поток уровня импортов промышленных товаров.  

Учитывая эту характерную особенность отраслей национальной экономики и 

необходимости решения созревший ситуации, в своем Послании Президент Республики 

Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмон к Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

отмечал, «что своими стратегическими целями мы наметили обеспечение энергетической 

независимости, эффективное использование электроэнергии, выход страны из 

коммуникационного тупика и превращение ее в транзитную, обеспечение продовольственной  

безопасности, а также доступ населения страны к качественному питанию, расширенной 

продуктивной занятости и в этом направлении осуществим план перевода экономики страны из 

аграрно-индустриальной в индустриально - аграрную» [6]. 

В обоих случаях в инновационной деятельности видится изготовление нового блага или 

внедрение новой технологической инновационной структуры, которые направлены на 

обеспечение друг друга элементами. Значит изготовление нового блага или нового качества в 

виде вновь созданной продукции непредставимо без внедрения новой технологии в 

соответствующей отрасли. Здесь можно основываться на определенные закономерности 

законов, которые выражают «такую связь двух явлений, когда при наличии одного явления 

всякий раз происходит другое» [2, с.12]. Другими моментами, которые могут дать импульс 

производственному процессу, считаются освоение нового рынка сбыта, который имел спрос к 

новым продукциям нового качества, имеющего репутацию на рынке или, имеет потребителей. 

Базовой основой для формирования инновационной деятельности будут выступать 

бесперебойное рыночное обеспечение источником сырья или полуфабрикатами для 

осуществления инновационной деятельности. Последняя – для того, чтобы предприниматель вел 

монопольную деятельность. Для этого ему приходится постоянно создавать сети для 

осуществления инновационного процесса. 
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В сегодняшних условиях Республики Таджикистан приемлемой и эффективной основой 
реализации концепции инновационного развития экономики считается: 

- разработка положения и реализация индустриально-инновационной программы на 
государственном уровне; 

- реструктурирование и модернизация индустриально-инновационного сектора 
экономики; 

- технические обновления и совершенствование процесса производства, основываясь на 
формат инновационной информации; 

- формирование развития и совершенствование системы подготовки и переподготовки 
специалистов в сфере инновационной – коммуникационной деятельности. 

Следует отметить, что вышеуказанные основы, составляющие факторы, в свою очередь 
формируют приемлемую или неприемлемую инновационную среду, в результате которого 
должна развиваться инновационная деятельность и, обеспечивать экономический рост развития 
в стране целом. 

Учитывая все характерные особенности и видя инновационную среду Республики 
Таджикистан, ее можно определить, как совокупность взаимосвязанных систем, которые 
обеспечивают стабильное функционирование системы инновационного производства и 
формирования системы инновационного продукта. 

Следовательно, нами   представляется, что инновационная деятельность, которая может 
создать инновационную среду, состоит из следующих экономических составляющих (рис.1).  

Рыночная структура инновационной среды 
 

Инновационная среда Республики Таджикистан 
  

Основа составляющей является система науки и образования 
  

Структурирующие – это система производства: 
технико-технологических разработок; внедрение инновационного предпринимательства 

  

Конструктирующие – это создание нового инновационного продукта 
обеспечивающий социально – экономического роста национальной экономики 

 

Рис. 1. Разработано авторами на основе обобщения существующих различных идей  

в научном обороте по проблемам инновационного развития. 
                

Как видно из представленного рисунка 1, здесь тоже результат инновационной 
деятельности направлен на экономический рост, а последний блок рыночной структуры 
инновационной среды направлен на обеспечение социально-экономического роста 
национальной экономики.  

Можно отметить, что всякие нововведения в инновационной форме в виде ноу-хау в 
конечном счете должны служить увеличению объема производства. Здесь посредством 
наименьшей затраты получения большого дохода в себе отражает рыночную форму социально-
экономического развития оно имеет всестороннюю основу, которая охватывает комплекс 
формационно-цивилизационного состояния существующей в орбите рыночной системы. В 
целом, инновационный процесс в системе экономических отношений выступает как индикатор, 
обеспечивающий экономический рост.  
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ИННОВАТСИЯ ҲАМЧУН НИШОНДИҲАНДАИ РУШДИ ИҚТИСОДӢ 
 

Дар ин мақола масъалаи инноватсия ҳамчун нишондиҳандаи рушди иқтисодӣ дар шароити гузариш 

ба иқтисоди бозорӣ таҳқиқ шудааст. Дар низоми муосири иқтисоди ҷаҳон динамикаи рушди иқтисодӣ дар 

асоси ҳаҷми ММД ниисбат ба шумораи аҳолии мамлакат муайян карда мешавад. Қайд намудан зарур аст, 

ки дар қатори нишондиҳандаҳои рушди иқтисодӣ, ки рушди инноватсионӣ-саноатиро таъмин менамояд, 

мавқеи асосиро дар васеъшавӣ ва мустаҳкамии он омилҳои асосӣ ишғол менамояд. Ҳамчунин муаллифон 

дар таҳқиқот хусусияти амалии механизми таъсиррасонӣ ва нишондиҳандаҳои инноватсионӣ-технологии 

тасвиркунандаи иқтидори инноватсионии иқтисоди миллии давлатро нишон додаанд.   

КАЛИДВОЖАҲО: инноватсия, иқтисодиёт, иқтисодиёти миллӣ, рушд, модернизатсия, 

истеҳсолот, сармоя, самаранокӣ. 
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ИННОВАЦИЯ КАК ИНДИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 

В статье исследуется комплекс вопросов инновации как индикатора экономического роста в 

условиях перехода к рыночной экономике. В современных международных экономических системах 

динамика экономического роста измеряется на основе абсолютной величины валового внутреннего 

продукта ВВП (в сопоставимых ценах и его величиной), отнесенный к численности населения страны.  

Следует отметить, что наряду с показателями экономического роста, которые способствуют 

индустриально-инновационному развитию, соответственно, весьма важное место для его расширения и 

укрепления занимают основные его факторы. Также, авторы в работе указывают на прикладную 

характеристику механизма инновационно-технологического влияния и показателя, характеризующие 

инновационный потенциал национальной экономики страны.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновация, экономика, национальная экономика, рост, модернизация, 
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INNOVATION AS AN INDICATOR OF ECONOMIC GROWTH 
 

The work examines a complex of issues of innovation as an indicator of economic growth in the transition 

to a market economy. In modern international economic systems, the dynamics of economic growth is measured 

on the basis of the absolute value of the gross domestic product of GDP (in comparable prices and its value) 

referred to the population of the country. It should be noted that along with the indicators of economic growth, 

which contribute to industrial and innovative development, respectively, a very important place for its expansion 

and strengthening is occupied by its main factors. Also, the authors in the work indicate the applied characteristics 

of the mechanism of innovative technological influence and indicators characterizing the innovative potential of 

the national economy of the country. 
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УДК 621.3 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МГЭС И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ИХ СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУТАЦИИ  
 

Рахимов З.С. 

Институт энергетики Таджикистана 

Мирсаидов А.Б. 

Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан 
 

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 

одним из приоритетов в развитии реального сектора экономики является обеспечение и 

«дальнейшее развитие малой гидроэнергетики  и других возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) как для снижения бедности и обеспечения доступа населения, особенно сельского, к 

социальным благам, так и для общего развития экономики, в первую очередь, малого 

предпринимательства» 1, с. 80.  В действительности в республике существует потенциальные 

ресурсы, прежде всего гидроэнергетические ресурсы для развития малых гидроэнергетических 

станций. Следует отметить, что Таджикистан, занимая несколько более 20% площади 

Аральского бассейна (350 тыс. кв. км), горная зона дает около 90% поверхностного стока. В 

среднем, водность в год здесь формируется 115 млрд. куб. м речного стока, ключевым образом, 

в пределах амударьинской и сырдарьинской речных систем. Из этого объема на территорию 

республики приходится 51,2 млрд. куб. м вод, или 44% годового стока Аральского моря, причем 

на бассейн Амударьи - 50,5 млрд. куб. м, Сырдарьи - 0,7 млрд. куб. м. Ключевой сток дают реки. 

Потенциальные гидроресурсы Таджикистана оцениваются около 500 млрд. киловатт. ч. в год. В 

настоящее время используется лишь 5% этого потенциала. Более 95% всей электрической 

энергии (около 15-18 млрд. киловатт. ч. ежегодно) вырабатывается на гидроэнергетических 

станциях. Удельная насыщенность гидроэнергоресурсами составляет 3682,7 киловатт. ч. на 1 км2 

территории. Указанные гидроэнерегетические ресурсы сосредоточенны, в главном, на крупных 

реках Вахш, Пяндж, Обихингоу и других, протекающих в глубоких скальных каньонах и 

позволяющих сооружать действенные гидроузлы. Поэтому в Таджикистане поддерживался 

развитие малой энергетики. Для этой целы Правительством Республики Таджикистана было 

принято еще в 2009 году Постановление «Долгосрочная Программа строительства малых 

электростанций на период 2009-2020 годов» (от 2 февраля 2009 г., № 73 Согласно этого 

государственного документа к 2020 было предусмотрено строительства 189 малых ГЭС общей 

мощностью 103,6 МВт. Финансирование строительства этих объектов было осуществлено при 

содействии международных организаций (Азиатский банк развития, DB, GIZ, ПРООН и др.). 

Создание малых гидроэнергетических станций на основе использования богатых 

гидроэнергетических потенциалов, особенно важное социально-экономическое значение имеет 

для территорий сельской местности страны, устойчивая деятельности агентов экономики 

которого является источником обеспечения продовольственной безопасности страны 2, с. 43-

54. Потому что большие электростанции сориентированы на энергетическое обеспечение 

городов и промышленных предприятий. Малые населенные пункты и хозяйства, которые 

рассеяны среди горных ущелий, не обеспечены или мало обеспечены электрической энергией. В 

сельских местностях Таджикистана на душу населения годовое потребление электрической 

энергии составляет 198 киловатт. ч., тогда как в странах ЦА региона около 300 киловатт. ч. 

Примерно 80 % потребления электрической энергии в быту в горных регионах употребляется на 

освещение помещений, а в некоторых местах население на практике не имеет доступа к 

электрической энергии: Комароу, верхняя часть Ромитского ущелья, горная Матча и др. 

Ключевыми энергетическими носителями в целях отопления таких районов являются древесина, 

уголь, нефтепродукты. Подсчитано, что освоение лишь 10 % гидроэнергетического потенциала 

малых рек в среднегорном и высокогорном поясе предоставляет потенциальность обеспечить 

электрической энергией до 70% малых населённых пунктов и сельскохозяйственных объектов.  

Предварительные расчеты Физико-технического института Академии наук Республики 

Таджикистан подтверждают действенность возведения микро и малых гидроэнергетических 

станций. Например, наиболее перспективными зонами на Памире в целях сооружения малых 

гидроэнергетических станций в среднегорном и высокогорном поясах являются Калай-

Хумбский, Ванчский и Рушанский районы. Здесь вероятно сооружение 20 гидроэнергетических 

станций общей мощностью более 18 тыс. киловатт.  
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Богатые энергетические ресурсы бассейна реки Зеравшан эксплуатируются недостаточно, 
ключевым образом из-за их проектной неизученности. На притоках горных рек с экономической 
точки зрения действенным представляется сооружение микро, мини и малых ГЭС мощностью 
до 3000 киловатт. Сооружение и запуск малых гидроэнергетических станций вероятно в 
короткий период времени. По данным ассоциации энергетиков Таджикистана развитие малой 
энергетики создает возможность в целях создания более 40 новых рабочих мест в расчете на 
каждый мегаватт. Но, если в дополнение к развитию малой энергетики, Таджикистан будет 
реализовывать курс на преимущественное развитие трудоемких и капиталосберегающих 
производств, то приведенная цифра может подняться до уровня 80-100 новых рабочих мест. Если 
каждая сельская семья в Республике Таджикистан будет обеспечена дополнительной 
электрической энергией до 1-2 киловатт в день, то это может привести к сокращению уровня 

бедности до 15-25% 3, с. 24-27. Поскольку повышение занятости представляет собой один из 
важных факторов снижения уровня бедности населения это означает, что к 2019 году страна 
сможет добиться снижения уровня бедности намного больше, определенного в ЦРТ (снижение 
уровня бедности до 29% к 2019 г.).  

Необходимость обеспечения развития малых энергетических станций  для республики, 
также исходит из того, что Таджикистан принял инициативу ООН «Доступность энергии для 

всех» 3, с. 24-27 и намерен до 2030 года довести уровень использования ВИЭ до 20% и 
сократить потери тепловой энергии до 20% и этим обеспечить доступность энергии для 
населения страны. В Таджикистане, на долю ВИЭ приходит приблизительно 2 % общего 
энергобаланса и это в основном связано с внедрением микро- и миниГЭС. Всего в Таджикистане: 
314 шт. малых ГЭС, небольшое количество ветроустановок (мощностью от 0,1 до 10 кВт), 
солнечные ФЭС (в сумме приблизительно 300 кВт), солнечные коллектора площадью 

приблизительно 20 000 м2 и одна установка с тепловым насосом 3, с. 24-27. В настоящее время 
структура потребляемого энергоносителя значительно различаются между городом и сельской 
местностью.  

 В области строительства и проектирования, поставки оборудования и материалов для 
создания малых энергетических станций необходимо установить экономических критерий. В 
связи с этим нами обосновано предложение о выборе экономической критерий. Экономическим 
критерием, по которому определяют наиболее выгодный вариант, является минимум расчётных 
затрат: 

З =рК + И,                                                                    (1) 
где р =0,12 – нормативный коэффициент эффективности; 
К – капиталовложение – стоимость всех расходов на проектирование и сооружение малой ГЭС, 
И – стоимость ежегодных затрат на эксплуатацию.  

В настоящее время должна быть разработана специальная методика для определения 
экономической эффективности строительства малых ГЭС как альтернативы большим станциям; 
должны быть учтены, по крайней мере, такие вопросы как унификация и типизация основного 
оборудования и конструкторско-компоновочных решений, создание прогрессивной технологии 
строительства.  

Тем не менее, предварительную оценку экономической целесообразности строительства 
малых ГЭС можно получить, используя методики, которые применяются при оценке 
эффективности крупных энергетических объектов. В условиях Таджикистан многие ранее 
действовавшие ГЭС малых мощностей по своим удельным капиталовложениями были близки, а 
в отдельных случаях даже дешевле тепловых электростанций. Так, например, десятки ГЭС 
мощностью 150-9000, которые имели стоимость 1 кВт установленной мощности порядка 200 
тыс. сомони. 

 В силу физико-географических особенностей территории республики районы 
расположения малых ГЭС самые различные, однако, они находятся в зоне влияния 
энергосистемы, которые должно быть соединены с системой линиями электропередач, могут 
быть случаи изолированной работ малых ГЭС. При определении технико-экономических 
параметров необходимо учесть режим работ малых ГЭС в составе большой энергосистемы, 
малые ГЭС, в первую очередь, будут строиться в основном при выходе реки из ущелья в долину, 

а долинная часть почти охвачена электрическими сетями 6, с. 56. 
Целесообразность строительства малых ГЭС, как и других объектов топливно-

энергетического комплекса страны, при проектировании определяется сопоставлением 
капиталовложений и затрат различных типов и оборудования малых ГЭС, обеспечивающих 
получение одинакового народнохозяйственного эффекта, т.е. дающим ту же выработку 

электроэнергии и мощность 5, с. 72-73. 
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Такой способ выбора наиболее оптимального варианта называется методом сравнительной 
эффективности. В обычных экономических расчётах по этому методу требуется выполнения 
условий экономической и технической сопоставимости вариантов. 

Условие экономической сопоставимости предусматривает приведение к сопоставимому 
виду, с одной стороны, разных по характеру затрат (единовременных капиталовложений и 
длительно продолжающихся ежегодных издержек производства), с другой стороны, разных во 
времени абсолютных значений этих затрат. В применении к малым ГЭС, которые 
характеризуются небольшими сроками строительства (1-2 года) и быстрым освоением их 
мощности и выработки электроэнергии разновременность затрат можно не учитывать и 
экономическое обоснование затрат производить без фактора времени. 

Величина обратная сроку окупаемости 
р = 1/Т                                                                            (1) 

называется отраслевым нормативным коэффициентом сравнительной эффективности, которая в 
соответствии с типовой методикой определения эффективности капитальных вложений 

принимается в промышленности равной р н = 0,12. Это значение соответствует нормативному 

сроку окупаемости капитальных вложений в течение Т н = 8 лет. 

В связи с этим рассматриваем структуру затрат и сметы. На малых ГЭС иная, чем на 
крупных ГЭС, структура затрат. Так по данным Международной энергетической комиссии 
(МЭК) затраты на технологическое оборудование малых ГЭС сопоставимы со стоимостью 
строительно-монтажных работ, а иногда даже превышают их (рис. 1). В Китае ориентировочная 
структура затрат, определённая для 25 построенных малых ГЭС мощностью 150-1200 кВт при 

напоре 4,5-612 м, составляла: строительные работы – 4265%; оборудование – 3148%; 
строительство ЛЭП – 4¸14%. 

Одним из наиболее эффективных путей повышения экономичности малых ГЭС является 
отказ от индивидуального проектирования основных сооружений и технологического 
оборудования, т.е. переход на применение типовых решений с использованием 

унифицированных строительных элементов и серийно выпускаемого оборудования 6, с. 62.  
  Снижения стоимости строительства малых ГЭС за счет применения типовых 

унифицированных проектов, применении унифицированного оборудования и организации 
поточного строительства серии малых ГЭС в Индонезии, по 750 кВт с горизонтальными 
радиально-осевыми гидротурбинами. Строительная часть этих малых ГЭС имел одинаковые 
состав сооружений (платина, деривационные водовод и здания станции из стандартных модулей 
на 1 или 2 гидроагрегата). Экономическиф эффект также был получен за счет унификации 
чертежей (было выпушено всего 175 чертежей на все 6 станцией, вместо 450 при обычном 
проектировании), снижения обшей стоимости оборудования на 20% за счет сокращения 
стоимости монтажа и обучения обслуживающего персонала. Стоимость поставок также было 
снижена. Общее снижение стоимости строительства составило около 20%. 

 

 
а) 
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б) 

Рис. 1. Структура затрат на малых ГЭС по данным МЭК. а) при готовом напорном фронте, б) в новом 
створе: 1 – строительная часть; 2 – гидроагрегаты; 3 – электрическое оборудование; 4 - прочее 

оборудование; 5 – проектно-изыскательские работы; 6 – увеличение затрат за период строительства. 
 

Важным фактором повышения эффективности проектирования и строительства малых 
ГЭС является сокращение сроков их исполнения. Благодаря широкому использованию типовых 
и унифицированных проектов многие иностранные фирмы обеспечивают ввод ГЭС в 
эксплуатацию через 12…15 мес. после получения заказа [4]. 

При использовании унифицированных оборудований во время проектирования МГЭС с 
учетом боле полного использования стока реки на основе гидрологических характеристик 
определят расчетный расход по коэффициенту использования энергии воды.  

Qpac = Q4 x K                                                               (3) 
Такой расход назван расчетным расходом воды для данного гидрографа, например, реки 

Зеравшана для выбранной мощности. Расчётный расход составил относительно максимального 

Q р  = 0.5625. Расчеты, сделанные по другим рекам, показали, что этот показатель можно принять 

и для других рек в пределах К = 0.5 – 0.7.  Для ориентировочного определения мощности ГЭС 
можно его рассчитать по максимальному расходу, умноженному на коэффициент К=0,6. Выбор 
мощности ГЭС осуществляется с учётом естественного использования годового водного стока 
реки. Для удобства анализа и расчётов обычный хронологический график среднемесячного 
свободного расхода воды реки Зеравшона преобразуется в нарастающий график при условии 
сохранения месячного стока, который можно представить функцией (рис.3) 

На основе гидрографа реки Зеравшана для дальнейшего расчёта построим график с 
расчётными показателями расхода воды, которые показаны на рис. 3. Из графика видно, что 
минимальный расход воды равно Q1 которое можно определять по формуле. 
 

                               (4) 

 
Рис. 3. Расчётный график гидрографа реки Зеравшона. 
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Из графика видно, что Q2, Q3 и Q4 в летнем периоде с учётом таяния ледников на данной 
реке увеличивается, но каждая ступень по графику имеет свой период времени.   

 

 

 
Точка пересечения функции (1) с прямой Qрас=cons-t2 делит вес период функционирования 

МГЭС на два этапа. 
1. t1 - t2 МГЭС работает по естественному расходу на минимальную мощность или один 

агрегат. 
2. t3-t4 МГЭС работает по естественному расходу на номинальную мощность. 
Рассмотрим методику определения оптимальной мощности малых ГЭС. Мощность каждой 

ГЭС определяется по известной формуле 
Р = 9,81 Q H  , кВт,                                                          (8) 

где Q – расход воды, м
3

/с; H – напор воды, м; Η – КПД. 
Деривационные МГЭС, работающие по естественному стоку без регулирование водного 

потока работают, как и другие виды, возобновляемых источников энергии. Из гидрографа видно 
(рис 2) сток в ручном промежутке времени становится неравномерным. Таким образом, 
оптимальная мощность малых ГЭС определяется по минимуму удельной стоимости 
электроэнергии ($/кВт*ч). 

 ;                                                                        (9) 

Капиталовложение состоит из следующих затрат и определяется по смете.  
К=К2+ К2+ К3+………Кn;                                                  (10) 

Выработка электроэнергии определяется как сумма выработок за каждый месяц. 

         (11) 
Предлагается считать, что часть капиталовложения является постоянной. Пользуясь 

данными литературными источниками, принимаем. 

К= Кпос+Кпер                                                              (12) 

Ориентировочно нами принята из опыта мировой практики структура затрат, в которой 

доля строительных работ составляет около 50%. Эта часть затрат при сравнении вариантов 

принята постоянной. 

За Кпос принимаем половину Кмак. 

                                          Кмак = Ск ·Рмак                                                               (13) 

Ск- среднее удельное стоимость кВт*ч по литературным данным.  

Для определения ориентировочных удельных показателей необходимо знать стоимость 

сооружения ГЭС. При проектировании и строительстве каскада ГЭС необходимо учесть 

постоянную часть затрат и переменную часть, учитывающую рост стоимости в зависимости от 

мощности ГЭС.  

Таким образом, Кпер принимаем равным: 

Кпер=Р·0.5·Ск                                                               (14) 

Основным исходным положением для проектирования малых ГЭС: в первую очередь 

нужно использовать унифицированные гидроагрегаты и автоматизирование рабочего процесса 

без обслуживающего персонала. При таких условиях проектирование снижается стоимость ГЭС 

и обеспечивается быстрый ввод ГЭС в эксплуатацию после получения заказа на проектирование. 

В технологическом процессе проектирование малых ГЭС целесообразнее, чем крупных 

ГЭС или других источников энергии. Малые ГЭС у развитых стран, как правило, оснащаются 

весьма совершенными агрегатами, оборудованными сложными электронными системами 

регулирования. Соответственно высока и стоимость таких машин. А энергетика развивающихся 

стран, как и Таджикистан, ориентируется главным образом на максимально дешёвые агрегаты 

упрощённой конструкции простые в обслуживании и эксплуатации.  
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Если мощность агрегата принимать по рекомендуемым шкалам унифицированных 

мощностей (800, 1600, 2400, 3200, 4000) кВт. Определяем мощность согласно среднемесячным 

расходом Р1, Р2, Р3, Р4. 

Значения Q1, Q2, Q3, Q4 определены как среднемесячные расходы за зимние, летние, 

осенние и весенние месяцы рис 3. 

Для выбора оптимальной мощности в МГЭС первую очередь по гидрологическим данным 

определяем выработку электроэнергии по каждый мощности. Определяем стоимость кВт. ч по 

каждой мощности и строим график зависимости капиталовложений, выработки электроэнергии 

и удельной стоимости кВт. часа от мощности. Выбираем оптимальную мощность МГЭС, которая 

имеет минимальную стоимость кВт. ч. 

Расход воды при полной загрузке, выбранной МГЭС называем расчётным. 
   

            

       (1 

При определении выработки электроэнергии с расчётным расходом необходимо учесть 

то, что летом при Q4>Q3 часть воды сбрасывается в холостую. От точки пересечения Q3 до Q4 в 

летнем периоде вода сбрасывается в холостую, которая определяется формулой. 

                                                                  (16)             

Таким образом, рассмотрен метод технико-экономического обоснования с учетом 

структуры затрат, выбора оптимального выбора мощности ГЭС по удельным показателям с 

учетом экономической эффективности унификации малых ГЭС. Предлагаемый подход к 

проектированию и строительству малых ГЭС, заключаются, во-первых, в полном использовании 

стока реки по естественному режиму, во-вторых, в применении унифицированных проектов и 

оборудования, в-третьих, в применении каскадного проектирования и строительства. 
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АҲАМИЯТИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ НБО-И ХУРД ВА АСОСНОККУНИИ  
ИҚТИСОДИИ БУНЁД ВА ИСТИФОДАИ ОНҲО 

 

Дар мақола неруи захираҳои энергетикаи обии ҷумҳурӣ таҳлил гардидааст, ки ба рушди истгоҳҳои 
хурди барқи обӣ мусоидат мекунад. Бори дигар зарурати бунёди истгоҳҳои хурди барқи обӣ дар асоси 
истифодаи неруи бузурги захоири энергетикии обӣ дар минтақаҳои деҳоти мамлакат асоснок карда 
шудааст, ки аҳамияти калони иҷтимоию иқтисодӣ доранд. 

Доир ба интиоби меъёрҳои иқтисодии арзёбии бунёд ва истифодаи НХБО бо дарназардошти 
истифодаи тавоноии содакардашуда ва истифодаи пурраи ҷоришавии об, пешниҳод гардидааст. 

Методи асосноккунии техникию иқтисодии бо дарназардошти самаранокии иқтисодии 
содагардонии НХБО истифода гардидааст, ки аввал, истифодаи пурраи ҷоришавии табии об, дуюм, 
истифодаи лоиҳаҳои содиршуда ва таҷҳизот, сеюм, балоиҳагирӣ ва бунёди шаршаравии онҳоро дар бар 
мегирад.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МГЭС И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
ОБОСНОВАНИЕ ИХ СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУТАЦИИ  

 

В статье анализируется потенциальные гидроэнергетические ресурсы республики, способствующие 
развитие малых гидроэнергетических станций. Обосновывается еще раз необходимости создание малых 
гидроэнергетических станций на основе использование богатых гидроэнергетических потенциалов в 
территории сельской местности страны, имеющий важное социально-экономическое значения. 
Предложено методические подходи к выбору экономических критерии оценки создание и эксплутации 
малых ГЭС, рассмотрена оценка технико-экономических показателей проектирования и строительства 
МГЭС с учётом использования унифицированных мощностей и боле полного использования стока реки. 
Обоснованно, метод технико-экономического обоснования с учетом структуры затрат, выбора 
оптимального выбора мощности малых ГЭС по удельным показателям с учетом экономической 
эффективности унификации малых ГЭС, заключающих, во-первых, в полном использовании стока реки 
по естественному режиму, во-вторых, в применении унифицированных проектов и оборудования, в-
третьих, в применении каскадного проектирования и строительства. 
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SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF SHPP AND ECONOMIC 
JUSTIFICATION OF THEIR CREATION AND OPERATION 

 

The article analyzes the potential hydropower resources of the republic, contributing to the development of 
small hydropower plants. The necessity of creating small hydropower stations based on the use of rich hydropower 
potential in the country’s rural area, which has important socio-economic importance, is substantiated once again. 
Methodological approaches to the selection of economic criteria for assessing the creation and operation of small 
hydroelectric power plants are proposed, the assessment of technical and economic indicators for the design and 
construction of small hydroelectric power plants is considered, taking into account the use of unified capacities 
and more complete use of the river flow. It is substantiated that the method of feasibility study, taking into account 
the structure of costs, the choice of the optimal choice of the capacity of small hydroelectric power plants in terms 
of specific indicators, taking into account the economic efficiency of unification of small hydroelectric power 
plants, concluding, firstly, in the full use of the river flow according to the natural regime, and secondly, in the 
application unified projects and equipment, thirdly, in the application of cascade design and construction. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРНЫХ ПОТОКОВ ОДКБ 
 

Стулов С.В., Климашин К.А. 

ФГКВОУ ВО «Вольский военный институт материального обеспечения» 
 

Методологической основой решения задачи разработки методики оценки оптимального 

расположения субъектов комбинированной логистической системы коалиционной группировки 

войск (сил) на территории государства ОДКБ были определены труды классиков экономической 

науки, посвященные проблематике территориального размещения центров производства и 

потребления ресурсов (таблица 1).  

Таблица 1 

Модели анализа оптимальности территориального размещения центров производства и 

потребления материальных ресурсов 
 

Теоретические модели Экономическая сущность Условия применения (допущения, недостатки) 

Модель изолированного 

государства, теория 

сельскохозяйственного 

штандорта (модель 

Иоганна фона Тюнена) 

В основе логистической модели 

находится центр потребления 

(город), вокруг которого 

расположены кольца различного 

диаметра, формирующие пояса 

однородного вида 

сельскохозяйственного 

производства 

В основу модели положены 8 допущений, 

направленных на ее максимальную 

абстракцию. Государство имеет площадь 

самого дальнего сельскохозяйственного 

кольца и является полностью изолированным 

от внешнего влияния. Рельеф на 100 % 

равнинный. Нет гор, холмов, рек и др. 

водоемов 

 

Анализ всех вышеперечисленных методов и оценка возможностей их применения для 
решения нашей задачи дают возможность сделать следующие выводы: 

- все вышеперечисленные модели основаны на оптимальных методах решения 
экономических задач применительно к изолированным (закрытым) системам; 

- использование каждой из моделей приводит к получению различных результатов, 
которые существенно отличаются друг от друга; 

- данные методы характеризуются существенными недостатками в виде высокой 
субъективности используемых экспертных оценок и значительного числа допущений (высокий 
уровень абстракции); 

Рациональный 

штандорт 

промышленного 

предприятия 

(модель 

Лаунхардта) 

Модель направлена на поиск 

оптимального места размещения 

производства в зависимости от 

весовых соотношений перевозимых 

грузов и расстояний. Решение 

оптимизационной задачи происходит 

графически методом построения 

локационного треугольника 

Модель предполагает наличие одного 

предприятия потребителя ресурсов 

(отсутствие конкуренции за сырье). 

Учитываются только затраты на 

транспорт. Модель абстрагирована от 

показателей рыночной конъюнктуры и др. 

факторов внешней среды. Затраты на труд 

одинаковы в любой географической точке 

Теория 

промышленного 

штандорта 

(Модель Вебера) 

Модель предполагает поиск 

оптимального решения между 

агломерацией и дегломерацией. При 

этом процесс агломерации 

рассматривается как положительный 

(рост размеров агломерации – рост 

эффективности использования 

ресурсов), но конечный. Далее 

начинается процесс дегломерации, 

связанный с ростом земельной ренты 

в центре города 

В модели учитываются факторы цены 

рабочей силы, земельной ренты и 

численности населения агломерации. По 

мере роста размеров агломерации и 

численности ее населения улучшается 

доступ производства к источникам 

ресурсов и растет эффективность 

производства. В то же время растет и 

земельная рента в центре агломерации. 

Модель направлена на оптимизацию 

параметров логистики, стоимости труда и 

земельной ренты 

Метод анализа 

иерархий 

Поиск оптимального логистического 

решения основывается на анализе 

альтернативного соотношения 

параметров группы индикаторов при 

условии наличия альтернативных 

сценариев развития ситуации 

Использование данного метода 

основывается на экспертных оценках и 

имеет в значительной мере субъективный 

характер. Сценарии развития ситуации 

также определяются экспертно 
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- данные модели не учитывают специфику военно-экономического анализа и 
малоприменимы к решению сложных прикладных задач [1]. 

Учитывая все вышеприведенные обстоятельства, целесообразным является учет базовых 
классических идей экономического обоснования территориального размещения логистических 
центров при разработке авторской методики. 

В основу разработки методики оценки оптимального расположения субъектов 
комбинированной логистической системы коалиционной группировки войск (сил) на 
территории государства ОДКБ положен критерий оптимальности размещения логистического 
центра. Уровень оптимальности оценивается на основе расчета затрат на организацию движения 
товарных потоков от производителя (поставщика) до потребителя. Решение задачи оптимизации 
по критерию минимума расходов на логистику с учетом военной обстановки осуществляется на 
основе многокритериальной оптимизации [2]. Координаты логистического центра (x0, y0) 
предлагается рассчитывать из условия, что целевая функция, зависящая от расстояний между 
элементами логистической сети с координатами (xi, yi), должна быть минимальной. Таким 
образом, целевая функция комбинированной логистической системы приобретает следующий 
вид: 

𝑍 = ∑ 𝑏𝑖 + ∑ 𝐵𝑗
𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1 = ∑ 𝐵𝑠

𝑎+𝑏
𝑠=1 ,                                           (1) 

где      bi – расстояние от i-го производителя (поставщика) до логистического центра;  
Вj – расстояние от j-го подразделения группировки до логистического центра;  
Bs – расстояние до s-го элемента комбинированной логистической системы группировки 

(поставщика или подразделения-потребителя) до логистического центра;  
n – число производителей (поставщиков);  
m – количество подразделений-потребителей. 
Отметим, что все множества потребителей и производителей образуют множество {Ws} 

(s=2, …, a+b) – множество элементов комбинированной логистической системы группировки 
войск. Графически множество элементов комбинированной логистической системы Ws в 
системе координат имеет следующий вид (рисунок 1). Минимальная дистанция Ws от субъекта 
комбинированной логистической системы до ее центра определяется расстоянием на плоскости 
системы координат по координатам ее краев. Расстояние B1 рассчитывается как гипотенуза 
прямоугольного треугольника ∆W1NM: 

𝐵1 = 𝑊1𝑀 = √(𝑥2 − 𝑥1)
2 + (𝑦2 − 𝑦1)

2.    (2) 

Таким образом, с учетом формулы (2) целевая функция (1) приобретает следующий вид: 

𝑍(𝑥, 𝑦) = ∑ √(𝑥 − 𝑥𝑠)
2 + (𝑦 − 𝑦𝑠)

2𝑎+𝑏
𝑠=1  → 𝑚𝑖𝑛,  (3) 

где    (x; y) – координаты логистического центра; 
(xs; ys) – координаты субъекта комбинированной логистической системы. 
Модель оценки оптимальности расположения субъектов комбинированной логистической 

системы группировки войск (сил) (3) не учитывает факторы определения места размещения 
логистического центра и является максимально абстрагированной. 

 
Рисунок 1. Графическое изображение комбинированной логистической системы 

 коалиционной группировки войск (сил) на территории государства ОДКБ. 
 

В данном случае следует учесть модели рационального штандорта промышленного 
предприятия и модели промышленного штандорта, где одним из определяющих факторов был 
обозначен транспортный тариф [3]. Соответственно, увеличение расстояния доставки 
материальных средств увеличивает их стоимость и требует располагать логистический центр 
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ближе к месту непосредственного потребления. В то же время модель изолированного 
государства (группировка войск в условиях военного конфликта на территории государства 
ОДКБ фактически является изолированной системой) предполагает ориентацию на объемы 
потребления [4]. В данной логике логистический центр комбинированной логистической 
системы следует располагать ближе к центрам потребления.  

Таким образом, целевую функцию следует представить в следующем виде: 

𝑍(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑟𝑠g
𝑠
√(𝑥 − 𝑥𝑠)

2 + (𝑦 − 𝑦𝑠)
2  → 𝑚𝑖𝑛,

𝑎+𝑏

𝑠=1

                                    (4) 

где     rs – транспортный тариф для доставки груза в подразделение s 
gs – объем потребления материальных средств подразделением s. 
Однако следует также учитывать и фактор интенсивности, характера и динамики боевых 

действий, которые оказывают существенное влияние на построение логистической сети. 
Отдельно следует учитывать возможности транзита через территорию дружественных 
сопредельных государств, а также факторы доступности инфраструктуры. Таким образом, 
модель (4) следует дополнить следующим условием: 

√(𝑥 − 𝑥𝑠)
2 + (𝑦 − 𝑦𝑠)

2 ≤ 𝑓 + ℎ,   𝑠 = 2, 𝑎 + 𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,                    (5) 

где   f – ограничения, не позволяющие (в т.ч. и временно) осуществлять поставки по маршруту 
по причине изменения военной и/или политической обстановки,  

h – ограничения в виде обязательной близости логистического центра к объектам 
инфраструктуры и укрепленным (в части оборонительных возможностей) районам (фактор 
изменения оптимальных координат расположения логистического центра). 

Военно-экономическая оценка оптимального расположения субъектов комбинированной 
логистической системы коалиционной группировки войск (сил) на территории государства 
ОДКБ предполагает получение наиболее оптимального местоположения логистического центра. 
Анализ всех вариантов размещения логистического центра сети подразделений 
комбинированной логистической системы группировки требует обработки на основе моделей 
(4–5) следующих параметров: 

• координаты субъектов сети подразделений комбинированной логистической системы 
группировки; 

• транспортный тариф на перевозку материальных средств; 

• объемы потребления материальных средств отдельными подразделениями; 

• параметры военных (в т.ч. и военно-политических) и инфраструктурных 
ограничений [5]. 

Полученные в результате расчетов варианты расположения логистического центра сети 
подразделений комбинированной логистической системы группировки анализируются по 
критерию оптимальности и направляются командованию для обоснования принятия решения, 
направленного на повышение военно-экономической эффективности материального 
обеспечения группировки в рамках данной кампании. 

Таким образом, методика оценки оптимального расположения субъектов 
комбинированной логистической системы коалиционной группировки войск (сил) на 
территории государства ОДКБ отличается учетом военно-экономических параметров 
комбинированной логистической системы  группировки войск (сил) (координаты субъектов сети 
подразделений комбинированной логистической системы группировки; транспортный тариф на 
перевозку материальных средств; объемы потребления материальных средств отдельными 
подразделениями), критерия минимума расходов на логистику с учетом ограничений изменения 
военной и/или политической обстановки и требований обязательной близости логистического 
центра к объектам военной инфраструктуры. Она позволяет повысить военно-экономическую 
эффективность материального обеспечения коалиционной группировки войск (сил). 
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АМСИЛАИ НАЗАРИЯВӢ ВА МУНОСИБАТИ ТАБИИИ ТАҚСИМОТИ ВОРИДОТИ  
МОЛ ДАР ФАЗОИ СААД 

 

Дар мақола мушкилоти ҷойгиркунии оқилонаи субъектҳои низоми омехтаи логистикӣ баҳри 
таъминоти комил ва замонавии қувваҳои эътилофӣ ҳангоми  фаъолияти онҳо дар минтақаҳои амнияти 
дастҷамъӣ баррасӣ гардидааст. Барои ҳалли мушкилоти мазкур методикаи арзёбии ҷойгиркунонии 
оқилонаи субъектҳои низоми омехтаи логистикии гурӯҳҳои эътилофии ҳарбӣ дар ҳудуди мамлакатҳои 
Созмони Аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ пешниҳод гардидааст. Мувофиқи хулосаи муаллифон методикаи 
мазкур бо дарназардошти пешниҳодҳои ҳарбӣ-иқтисодии низоми омехтаи логистикии гурӯҳи қувваҳои 
ҳарбӣ, меъёри хароҷоти камтарин барои логистика бо баҳисобгирии маҳдудиятҳои тағйироти вазъияти 
ҳарбӣ ва талаботи ҳатмии наздикии маркази логистикӣ ба мавзеъҳои инфрасохтори ҳарбӣ фарқ мекунад. 
Ин методика барои баланд бардоштани самаранокии ҳарбию иқтисодии таъминоти моддии гурӯҳҳои 
эътилофии қувваҳои ҳарбӣ мусоидат мекунад.  

КАЛИДВОЖАҲО: методика, низоми омехтаи логистикӣ, гурӯҳҳои эътилофӣ, таъминоти моддӣ, 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРНЫХ ПОТОКОВ ОДКБ  

 

В статье рассмотрена проблема оптимального расположения субъектов комбинированной 
логистической системы для своевременного и полного материального обеспечения коалиционных войск при 
их действиях в различных регионах коллективной безопасности. Для решения данной проблемы предложена 
методика оценки оптимального расположения субъектов комбинированной логистической системы 
коалиционной группировки войск (сил) на территории государств Организации Договора о коллективной 
безопасности. По заключению авторов статьи, данная методика отличается учетом военно-экономических 
параметров комбинированной логистической системы группировки войск (сил), критерия минимума 
расходов на логистику с учетом ограничений изменения военной и/или политической обстановки и 
требований обязательной близости логистического центра к объектам военной инфраструктуры. Она 
позволяет повысить военно-экономическую эффективность материального обеспечения коалиционной 
группировки войск (сил). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика, комбинированная логистическая система, коалиционная 
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE OPTIMAL LOCATION OF THE SUBJECTS OF THE 
COMBINED LOGISTICS SYSTEM OF THE COALITION GROUP OF TROOPS(FORCES) 

ON THE TERRITORY OF THE CSTO STATE 
 

The article deals with the problem of optimal location of the combined logistics system subjects for timely 
and complete material support of coalition troops during their actions in various regions of collective security. To 
solve this problem, a method is proposed for evaluating the optimal location of the subjects of the combined 
logistics system of the coalition group of troops (forces) on the territory of the state of the collective security Treaty 
Organization. At the conclusion of the authors of the article, this technique is subject to military-economic 
parameters of the combined logistics system, the grouping of troops (forces), of the criterion of minimum cost of 
logistics, given the constraints of changes in military and/or political environment and the requirements of the 
mandatory reach of the logistics center to the military infrastructure. It makes it possible to increase the military 
and economic efficiency of material support for the coalition group of troops (forces). 
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ИМКОНИЯТҲОИ МАВҶУДА ВА ЗАРУРАТИ БА РОҲ МОНДАНИ ИСТЕҲСОЛИ 

ШАКАР АЗ ЛАБЛАБУИ ҚАНД ДАР ШАРОИТИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Рустамҷони С.Қ., Муқимов Ф.М., Шукуров С.Р. 
Донишгоҳи давлатии Данғара 

Ашуров И.С. 

Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Русия 
 

Баъди барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ барои иқтисодиёти Ҷумҳурии тозаистиқлоли 

Тоҷикистон  осон набуд. Инчунин ба вуҷуд омадани ҷанги шаҳрвандӣ сабаби паст рафтани сатҳи 

иқтисодиёт ва кам гаштани сармоягузориҳои дохилию хориҷӣ гардида, боиси аз кор мондани 

миқдори зиёди корхонаҳои саноатӣ шуд. Дар баробари ин, маҷмуи маҳсулоти дохилӣ кам 

гардида, соҳаи кишоварзию саноати хурд (чунки маҳз бештари молҳои соҳаи саноати хурдро 

соҳаи кишоварзӣ таъмин менамуд) коҳиш ёфт.  

Давлатҳои тозаистиқлоли дигари Иттиҳоди Шӯравӣ (Беларус, Украина, Қазоқистон, 

Ӯзбекистон, Қирғизистон ва дигарон) тавонистанд, ки баъди барҳамхӯрӣ саноати худро рушд 

диҳанд. Саноати хӯрокворӣ, саноати сабук, соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла истеҳсоли шакар аз 

лаблабуи қанд ба ин мисол шуда метавонад. Ҳамаи ин давлатҳо истеҳсоли шакари ватаниро аз 

лаблабуи қанд (баъзеяшон якчанд корхонаҳои истеҳсоли шакар доранд) ба роҳ монданд. 

Мутаассифона, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то ба имрӯз истеҳсоли шакар ба роҳ монда нашудааст. 

Ҳол он ки ин соҳаи истеҳсолот метавонад якчанд соҳаҳои дигар, ба монанди соҳаи кишоварзӣ, 

саноати хӯроквориро тақвият бахшад.   

Ташкили ҳар гуна фаъолияти бомақсад дар макон ё ҳудуди алоҳида шарт ва шароитҳои 

аввалаи кифояро тақозо менамояд. Барои ташкил ва ба роҳ мондани истеҳсоли шакар дар 

шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама, бояд асосҳои методологии ин раванд, яъне асосҳои 

методологии ташкил ва истеҳсоли шакар аз лаблабуи қанд дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон 

коркард ва пешниҳод карда шаванд. Ин раванд метавонад барои рушди босуботи амнияти 

озуқаворӣ, кам кардани фисади молҳои воридотӣ ва саноатикунонии босуръати миллӣ саҳми 

калон дошта бошад. Аз ин лиҳоз, ин методология дар маҷмуъ омилҳои зерини пайдарпайи, ҳатмӣ 

ва ҳампайвастаро  дар бар мегирад: 

1. Меъёрҳои ҳуқуқие, ки барои ташкили истеҳсол, тақсимот ва истеъмоли шакар мусоидат 

менамоянд ва ё ақаллан дар ин ҷода монеа пайдо намекунад; 

2. Мавҷудияти техника ва технологияҳои нисбатан пешқадам дар Тоҷикистон ва берун аз 

он барои ба роҳ мондани истеҳсоли шакар; 

3. Кифоягии захираҳои молиявӣ барои харид, расонидан ва ба кор андохтани олотҳои 

меҳнатии лозима ҷиҳати истеҳсоли шакар; 

4. Имкониятҳои пурраи таъмини ҷараёни истеҳсоли шакар бо ашёи хом, ғолибан бо ашёи 

хоми маҳаллӣ; 

5. Мавҷудияти захираҳои зеҳнии маҳаллӣ (кадрҳо) ва ё дар муддати кӯтоҳ омода намудани 

онҳо барои ташкили истеҳсолот, тақсимот ва истеъмолоти шакар дар қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

6. Имкониятҳои истифодабарии амалияи ҷаҳонии пешқадам дар ташкил ва истеҳсоли 

шакар аз лаблабуи қанд дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Оид ба қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастурҳо, амру фармонҳо ва дигар 

меъёрҳои ҳуқуқие, ки ҷараёни  ташкил ва истеҳсоли шакарро аз лаблабуи қанд, яъне соҳибкориро 

дар ин раванд ба танзим медароранд, пешакӣ бе таҳлили амалияи иҷроиши  ин меъёрҳои ҳуқуқӣ, 

гуфтан мумкин аст, ки онҳо на чандон хуб ва умедбахш ҳастанд. Зеро, ки ба мавҷудияти 

меъёрҳои ҳуқуқии зиёд (мумкин, ки беҳад зиёд) дар кишвари мо нигоҳ накарда, рушди дилхоҳи 

соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дида намешавад. Ба муҳокимаи васеи муаммоҳои муосири  

масъалаи мазкур диққати бештар надода, ду тарафи мутафовити онро ҷудо менамоем. Якум, ин 

қонунҳо маҷмуи ҳамаи масъалаҳои соҳибкориро, ки дар Тоҷикистон мавҷуданд ва ё дар оянда 

пайдо шуданашон мумкин аст, дар бар гирифта натавонистанд. Дувум, таъкиди ин чанд қадаре, 

ки  маҳзунона (аламангезона) бошад ҳам, бояд гуфт, ки мавҷудияти қонунҳои бениҳоят бисёр 

дар ҷомеа – ба каммаърифатӣ, ба қафомондагии он ишора мекунад. Зиёда аз ин мусаллам аст, ки 

ин қадар қонунҳои бисёрро бо мақсади истиснои мухолифоти байни онҳо бо ҳам мувофиқа 

кардан масъалаи на чандон осон аст (ин на танҳо дар кишвари мо). 

Бо дарназардошти он, ки ҳар як намуди соҳибкорӣ бояд дар асоси қонунҳои мавҷудаи 

мамлакат ва дар чорчӯбаи ин қонунҳо ташкил карда шавад. Дар ин робита, якчанд нуқтаҳои аз 
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меъёрҳои ҳукукие, ки ба ташкил ва истеҳсоли шакар аз лаблабуи қанд вобастагӣ доранд, дида 

мебароем. 

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон моликияти шахсӣ эътироф шуда, он дар ҳимояи 

давлат қарор дорад. Чунончи, дар моддаи 12 омадаст: «Асосҳои иқтисодиёти Тоҷикистонро 

шаклҳои гуногуни моликият ташкил медиҳад. Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, 

баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз он ҷумла моликияти хусусиро 

кафолат медиҳад» [1, с. 7]. 

Дар моддаи 50-и Кодекси Шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон, чунин қайд шудааст: банди 

1: «Ташкилотҳо шахси ҳуқуқӣ буда, метавонанд, ки ба даст овардани фоидаро мақсади асосии 

фаъолияти худ қарор диҳанд»; банди 2: «Шахси ҳуқуқие, ки ташкилотҳои тиҷоратӣ мебошанд, 

метавонанд дар шакли ширкату ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ, кооперативҳои тиҷоратӣ, корхонаҳои 

воҳиди давлатӣ ва коммуналӣ таъсис диҳанд»; моддаи 231: «Даъво нисбат ба моликияти хусусӣ 

муҳлат надорад» [2, с. 50]. Аз ин ҷо фаҳмида мешавад, ки соҳибкорони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

имконияти васеъ доранд, ки чунин фаъолиятро пурра ба роҳ монанд. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии соҳибкорӣ», ки аз  

26.07.2014, №1107 қабул шудааст, аз 4 боб ва 26  модда иборат буда, пурра ба масъалаҳои ташкил 

ва истеҳсоли шакар аз лаблабуи қанд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманд мебошад [3]. Дар 

ҳолати ба роҳ мондани ин фаъолият ҳукумати ҷумҳурӣ низ метавонад соҳибкоронеро, ки ба ин 

фаъолият мепардозанд, дастгирӣ намояд. 

Дар моддаи 7-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ», ки ба 

«Кафолати баробарҳуқуқии сармоягузор» бахшида шудааст, чунин омадааст: «Давлат 

баробарҳуқуқии сармоягузорони хориҷӣ ва ватаниро кафолат дода, ба поймолкунии ҳуқуқи 

сармоягузорон новобаста ба мансубияти шаҳрвандӣ, миллат, забон, ҷинс, нажод ва эътиқоди 

динӣ роҳ намедиҳад». Дар моддаи 8 «Кафолати ҳифзи ҳуқуқии сармоягузор», моддаи 9 

«Кафолатҳо ва тадбирҳои иловагӣ ҳимояи сармоягузорон», моддаи 10 «Кафолати ҳуқуқии 

истифодаи даромадҳо» ҳуқуқи сармоягузорон ҳимоя карда шудааст [4]. 

Андозбандии корхонаҳои шакаристеҳсолкунанда ва хоҷагиҳои ба кишту кори лаблабуи 

қанд машғулбуда, мувофиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда 

мешаванд. Дар моддаи 109-и ин кодекс – «Меъёри андоз барои фаъолият оид ба истеҳсоли 

молҳо» чунин қайд шудааст: «Аз 1-уми январи соли 2017 – 23 фоиз, вале на камтар аз 1 фоизи 

даромади умумӣ андозбандӣ мешаванд» [5, с. 135-136].  

Аз ин бармеояд, ки ба роҳ мондани корхонаҳои истеҳсоли шакар ва андозбандии он қонунӣ 

буда, манбаи дигари даромад ба буҷети ҷумҳурӣ мегардад. 

Тартиби ворид кардани техника, технология ва ашёи хом барои корхонаҳои истеҳсолӣ дар 

чорчӯбаи  Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон  амалӣ карда мешаванд [6, с. 3]. Аз ин нуқтаи 

назар маълум мегардад, ки ин раванд ба тамоми меъёрҳои ҳуқуқие, ки барои оғоз ва ба роҳ 

мондани корхонаҳои истеҳсоли шакар пешбинӣ шудаанд, муқобил набуда, тамоми рафти 

фаъолияти он (аз давраи сохтмони корхона то раванди истеҳсолот) қонунӣ амалӣ мегарданд. 

Дар давраи муосир омода намудан ва содирот кардани техника ва технологияҳо оид ба 

саноати хӯрокворӣ аз ҷониби давлатҳои алоҳида ба амал бароварда мешаванд. Дар масъалаи  

омода техника ва технологияҳо барои истеҳсоли шакар аз лаблабуи қанд, бояд таъкид намуд, ки 

заводҳои хурду миёна, асосан аз ҷониби Олмон ва Чин омода ва фурӯхта мешаванд. Дар ин 

маврид моро зарур меояд, ки иқтидори корхонаи истеҳсоли шакарро муайян намуда, бунёд, 

воридоти техникаю технология ва истеҳсоли онро ба роҳ монем.  

Мувофиқи таҳлилҳои илмии иқтисоддон Ҷ.А. Алиҷонов танҳо барои истеъмолоти аҳолӣ 

дар соли 2018 (аҳолӣ он вақт қариб ба 9 млн. расида буд) соле 152,3 ҳазор тонна шакар зарур 

меомад. Иловатан қариб 30-40 фоизи дигар барои таъминоти саноати хӯрокворӣ ва соҳаи тибу 

дигар соҳаҳо лозим буд. Аммо аз ин нишондод дар ҷумҳурӣ танҳо 115 ҳазор тонна шакар ворид 

гардид, ки 75 фисади аҳолиро бо шакари истеъмолӣ таъмин менамуд. Дар асоси баҳои экспертҳо 

соли 2021 талаботи аҳолӣ ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба шакар ва маҳсулоти он мувофиқи 

сабади истеъмолӣ (бе дарназардошти даромадани ғайрирасмии шакар ва бе дарназардошти 

омори ғайрирасмии гумрукӣ) 250-270 тоннаро ташкил медиҳад. Бо дарназардошти ин талабот, 

барои Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтани як заводи истеҳсоли шакар бо иқтидори солонаи 1000 

тонна ва ё ду завод бо иқтидори истеҳсолии  500 тонна лозим аст.  Аз нуқтаи назари мавзеи кишту 

кори лаблабуи қанд ва логистикаи расонидани он ба корхонаи истеҳсолӣ дар шароити 

Тоҷикистон дар ду мавзеъ сохтани ду заводи миёнаи истеҳсоли шакар бо иқтидори солонаи 
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истеҳсолии ҳар кадом 500 тонна самаранок ҳисобида мешавад. Аз рӯи баҳои экспертҳо арзиши 

чунин заводҳо  тақрибан 40-45 млн. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. 

Манбаҳои моддӣ, молиявӣ ва инфрасохтории барои ташкил ва таъмини фаъолияти  заводи 

истеҳсоли шакар аз лаблабуи қанд заруриро метавон чунин тасниф кард: 

Манбаъҳои моддӣ: 

- лаблабуи қанд; 

- оҳак; 

- ангишт; 

- гази оксиди сулфур (SO2); 

- об ва энергияи барқ.  

Бояд таъкид намуд, ки ҳама ин манбаъҳои лозимаи овардашуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мавҷуданд ва ё истеҳсоли онҳоро ба роҳ мондан мумкин аст. 

Манбаъҳои молиявӣ: 

- маблағгузории давлатӣ; 

- маблағҳо ва ё моликияти давлатӣ (масалан, бино ва инфрасохторҳои он) ва маблағҳои 

шахсҳои воқеӣ, ҳуқуқӣ; 

- маблағҳои молиявии шахсони воқеӣ (соҳибкорони ватанӣ); 

- маблағҳои шахси ҳуқуқӣ (корхонаю ташкилотҳо); 

-  маблағҳои омехтаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ватанӣ; 

- инвеститсияи хориҷӣ; 

- сармояҳои омехта – маблағҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ватанӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва 

воқеии хориҷӣ ва ё дар дигар мансубаҳо. 

Омода намудан ва мавҷудияти инфрасохторҳои зерин: 

- роҳҳои оҳан ва автомобилгард; 

- хатҳои баландшиддати барқтаъминкунӣ; 

- қубурҳо, хатҳои обтаъминкунӣ ва канализатсия; 

- иншоотҳои таъмини экологии истеҳсолот.   

Дар ин маврид омӯзиши таҷрибаи корхонаҳои коркарди шакари «Ангрен-Шекар» ва 

«Хоразм-Шекараз»-и Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва дар кишварамон амалӣ гардондани таҷрибаи 

онҳо аз аҳамияти калон бархӯрдор аст. 

Дар хусуси бо ашёи хом, ғолибан ашёи хоми маҳаллӣ пурра таъмин намудани ҷараёни 

истеҳсоли шакар ҳаминро бояд қайд кард, ки ин равандро аз нуқтаи назари таъминот бо ашёи 

хом ба се омил алоқаманд донистан мумкин аст: 

1. Таъминоти пурра ба лаблабуи қанди истеҳсоли маҳаллӣ. Дар ин ҳолат гуфтан мумкин 

аст, ки ба туфайли омилҳои зерин самаранокии корхонаи истеҳсоли шакар хеле баланд мешавад: 

-  хоҷагиҳои деҳқоние, ки ба кишту кори лаблабуи қанд машғуланд бо кор ва даромади 

муайян таъмин мешаванд;  

- корхона вобаста аз ашёи хоми худӣ дар давоми сол пурра фаъолият карда метавонад; 

- дар ҳолати истифодаи лаблабуи қанд чорвои маҳаллӣ бо хӯрокаи серғизо таъмин 

мешавад; 

- дар ҳолати истифодаи ашёи хоми маҳаллӣ арзиши шакар ва маҳсулоти аз он 

истеҳсолшаванда коҳиш меёбад; 

- истеҳсоли маҳсулоти иловагӣ аз лаблабу (дефекат, потока, фишурда ва ғайраҳо) 

имкопазир мегардад. 

2. Ҳолати пурра истифода нашудани шакари нимтайёр дар корхонаҳои истеҳсоли шакар. 

Бояд тазаккур дод, ки ин ҳолат бо сабабҳои зерин ба вуҷуд омаданаш мумкин аст: 

- рӯй додани офатҳои табиӣ (сел, жола, обхезӣ ва ғайра); 

- нагирифтани ҳосили хуби лаблабуи қанди лозимӣ аз заминҳои кишти бароҳмонда. 

Бояд таъкид намуд, ки дар мавриди пурра фаъолият надоштани корхонаи истеҳсоли шакар 

аз ҳисоби ашёи шакари нимтайёр ҳолатҳои зерин ба вуқуъ мепайванданд: якум,  самаранокии 

истеҳсолот хеле паст мешавад ва мумкин аст, ки корхона то ба муфлисшавӣ рафта расад. Дар ин 

маврид корхонаҳои истеҳсолии шакари Ҷумҳурии Ӯзбекистонро мисол овардан мумкин аст. 

Соли 2020 корхонаҳои истеҳсолии шакари Ҷумҳурии Ӯзбекистон («Хоразм Шекар» ва «Ангрен 

Шекараз») аз сабаби баланд гардидани нархи маҳсулоти хом (лаблабуи қанд) ба мушкилоти 

молиявӣ дучор гардида буданд. Дар баъзе маворид корхонаҳо то якчанд моҳ фаъолияти 

кориашонро қатъ намуданд. Танҳо соли 2021 баъди аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурияшон дастгирӣ 

ёфтан фаъолияти хешро идома доданд; дуюм, маҳсулоти иловагӣ (масалан, хӯрокаи чорво, 
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дефекат, потока, фишурда ва ғайраҳо) истеҳсол намегарданд ё ин ки ба миқдори хеле кам 

истеҳсол мешаванд. 

Таҷрибаи фаъолияти корхонаҳои истеҳсоли шакар дар хориҷи кишвар нишон дод, ки 

самаранокии корхонаҳои истеҳсоли шакар дар ҳолати  истифодаи қисман шакари нимтайёр ва 

қисман лаблабуи қанд нисбатан таъмин кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат ба туфайли нигаҳдории 

хуби лаблабуи қанд (махсусан, дар фасли зимистон) фаъолияти корхона дар давоми сол таъмин 

мегардад.  

3. Мавҷудияти захираҳои зеҳнии маҳаллӣ (кадрҳо) ва ё дар муддати кӯтоҳ омода намудани 

онҳо барои ташкили истеҳсолот, тақсимот ва истеъмолоти шакар дар қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Дар ин ҷода бояд таъкид кард, ки дар ҷумҳурии мо шумораи зиёди кадрҳои лозимӣ 

барои ташкил ва таъмини фаъолияти корхонаи истеҳсолӣ бо истифодаи лаблабуи қанд, аз ҷумла 

кормандони ташкилӣ, тақсимоти моли истеҳсолшуда ва истеъмолот (ин нафақат истеъмоли 

шакар аст, балки истифодаи шакар ва маҳсулоти иловагӣ аз лаблабуи қанд дар дигар соҳаҳои 

саноати кишвар) мавҷуданд. Яъне, ки мутахассисони агротехникӣ ва деҳқонони кишткунандаи 

лаблабуи қанд, мутахассисони барқ ва обтаъминкунӣ, канализатсию масъалаҳои экологӣ ва ба 

ҳамин монанд кормандони инфрасохтори корхонаи истеҳсолӣ дар ҷумҳурӣ мавҷуд мебошанд. 

Танҳо дар ҳолати ворид намудани техника ва технологияҳо барои истеҳсоли шакар аз лаблабуи 

қанд, лозим меояд, ки кормандони алоҳидаи муҳандисӣ ва техникӣ омода карда шаванд. Одатан 

ин ҷараён дар шартномаи таҳвили техника ва технологияҳои нав дар назар дошта мешаванд ва 

ба арзиши шартнома дохил карда мешавад. Ҷараёни омода намудани мутахассисони соҳаи 

мазкур чунин тадбирҳоро дар бар мегирад: 

- курсҳои кӯтоҳмуддати такмили ихтисоси кормандони корхона дар қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва берун аз он (одатан дар давлати техника воридоткунанда бо дарназардошти 

шартномаи дутарафа); 

- дар феҳристи тахассусҳои муассисаҳои таълимии олии касбӣ (мутахассисони муҳандисӣ, 

техникӣ) ва литсейҳои касбӣ ворид кардани ихтисосҳои барои заводи шакаристеҳсолкунӣ аз 

лаблабуи қанд ва мутахассисони коркарди шакари нимтайёр зарурӣ; 

- дар ҳолати зарурӣ ҷалб намудани мутахассисони баландихтисоси ин соҳа аз хориҷи 

кишвар.       

Имкониятҳои истифодабарии таҷрибаи ҷаҳонии пешқадам дар ташкил ва истеҳсоли шакар 

аз лаблабуи қанд дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи нав мебошад. Ҳар як кори наве, 

ки дар ҳар як давлатҳо ҷорӣ мешавад ба мушкилоти алоҳида дучор мегардад. Ин ҳолат, махсусан 

ҳангоми истифодаи таҷрибаи пешқадами давлатҳои тараққикарда дар қаламрави дигар давлатҳо 

рӯй медиҳад. Албатта, Тоҷикистон ҳам аз ин гуна давлатҳо истисно шуда наметавонад.  Омӯзиш  

ва истифодаи таҷрибаи пешқадам дар ташкил ва истеҳсоли шакар - ин ҷараёни яккарата набуда, 

балки пай дар пай ва мунтазам аст. Яъне дастовардҳои пешқадами дунёро дар истеҳсоли шакар 

бо истифодаи лаблабуи қанд дар давоми тамоми фаъолияти ин намуд корхонаҳо бояд омӯхт ва 

мавриди истифода қарор дод. 

Дар шароити имрӯз бештари молу маҳсулоти дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодашаванда 

маҳсулоти воридотӣ мебошанд. Ин нишондод 75 фоизи маҳсулоти кишварро ташкил медиҳад. 

Аз ин миқдор 90 дарсадашро молу маҳсулоти Ҷумҳурии Мардумии Чин ташкил медиҳад, ки ба 

қатори он шакар ва маҳсулоти аз он истеҳсолшаванда низ дохил мешавад [7, с. 22 ].  

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти ҳамаи ин меъёрҳо сад дарсад имконияти 

истеҳсол намудани шакари ватаниро дар дохили кишвар дорад. Истеҳсолоти шакар ба мо имкон 

медиҳад, ки ба миқдори муайян ба дараҷаи молҳои воридотӣ (70 дарсади тамоми молҳои 

ҷумҳурӣ) таъсир расонем. Ташкили чунин корхонаро аввалан дар асоси истифодаи маҳсулоти 

нимтайёр (ҳам аз маҳсулоти хоми ватанӣ ва ҳам аз ҳисоби маҳсулоти нимтайёр) ба роҳ мондан 

мумкин аст, вале беҳтар мебуд, ки он сад дарсад аз ҳисоби маҳсулоти ватанӣ ба роҳ монда шавад. 

Тарафҳои манфии таҷрибаи истифодаи шакари нимтайёри воридотиро дар мисоли 

заводҳои истеҳсоли шакар дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва тарафҳои мусбати истифодаи онро дар 

мисоли ҷумҳуриҳои дигар болотар дида баромадем. Дар ин ҷо ба як масъалаи дигар диққати 

ҷиддӣ додан зарур аст.  Сохтан ва таъмини фаъолияти корхонаи истеҳсоли шакар бо истифода аз 

лаблабу ва шакари нимтайёри воридотӣ шояд ба баъзе меъёрҳои ҳуқуқии амалкунандаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, чунончи, танзими боҷи гумрукӣ барои корхонаҳои истеҳсолие, ки дар 

минтақаи озод фаъолият доранд; танзими  боҷи гумрукӣ барои воридоти шакари нимтайёр; андоз 

аз арзиши изофа барои хоҷагиҳои деҳқоние, ки ба кишт ва истеҳсоли лаблабуи қанд машғуланду 



194 

 

маҳсулоти худро ба корхонаҳое, ки дар минтақаи озоди иқтисодӣ фаъолият доранд, мефурӯшанд 

(корхонаҳое, ки аз бисёр андозҳо озоданд) ва ғайра даровардани тағйироту иловаҳоро талаб  

намояд. Дар мавриди амалӣ шудани ин тадбир мо сад дарсад гуфта метавонем, ки корхонаи 

истеҳсоли шакар дар дохили кишварамон самаранокии хуб ба бор меоварад.  
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ИМКОНИЯТҲОИ МАВҶУДА ВА ЗАРУРАТИ БА РОҲ МОНДАНИ  ИСТЕҲСОЛИ ШАКАР АЗ  

ЛАБЛАБУИ ҚАНД ДАР ШАРОИТИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Дар ин мақола натанҳо имкониятҳои иқтисодии истеҳсоли шакар аз лаблабуи қанд, балки меъёрҳои 

ҳуқуқӣ, имконияти техникӣ, манбаъҳои маблағгузорӣ, имконияти ба роҳ мондану идора намудани ҷараёни 

истеҳсолот, мавҷудияти кадрҳои болаёқат ва ба талаботи молҳои ҷаҳонӣ рақобатпазир будани маҳсулот 

баррасӣ шудааст. Инчунин масъалаи таъмини талаботи аҳолӣ бо шакар дар шароити иқтисоди бозоргонӣ 

ва истифодаи тамоми имкониятҳое, ки дар вилояти Хатлон барои ба роҳ мондани истеҳсоли шакар 
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для налаживания производства сахара. 
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EXISTING OPPORTUNITIES AND THE NECESSITY TO INCREASE THE PRODUCTION OF 
SUGAR FROM SUGAR BEET IN THE CONDITION OF KHAT LON REGION 

 

The given article explores not only the economic potential of sugar production from the sugar beet. Rather 
than that, the author analyzes legal regulations, technical capabilities, funding sources, the possibility of creating 
and managing the production process, the availability of qualified personnel and competitiveness in accordance 
with the requirements of the world goods. This article also summarizes the demand for sugar for the consumption 
of inhabitants and its supply in the market economy. In general, an article analyzes all the possibilities that exist 
in Khatlon region for the establishment of sugar production. 

KEY WORDS: legal norm, sustainable development, food security, production, industrialization, import, 
export, import-substitution, investment, raw materials, processing, sugar beet. 
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ПРОИЗВОДСТВО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ПРОДУКЦИИ – ОСНОВА РОСТА 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Рахимов П.С., Муллоев Х.А., Кенжаев И.У. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В условиях перехода к рыночным отношениям в рамках ВТО спрос на продукции высокого 
качества будет расти и, соответственно, сельскохозяйственная продукция, производимая в нашей 
стране, не отвечает спросу рынка и перерабатывающих предприятий. При этом, 
перерабатывающие промышленные предприятия функционируют на довольно низком уровне, 
испытывая трудности в обеспечении сырьём и финансовыми средствами, с низким уровнем 
технологии производства и управления производством. 

Для повышения уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли и 
производимой им продукции следует внедрить современные ресурсосберегающие технологии с 
использованием современных достижений науки. Стратегия использования 
ресурсосберегающей технологии предполагает проведения модернизации отраслей, 
совершенствования методов управления, оптимизации производственных процессов, 
повышения материальной заинтересованности и стимулирования рационального использования 
природных и материально-технических ресурсов, что способствует более эффективному 
использованию производственного потенциала сельскохозяйственной организации.  

Формирование инновационно развитой и конкурентоспособной сельскохозяйственной 
отрасли возможно при разработке следующих видов стратегий: 

а) диверсификация производства в соответствии со спросом потребителей 
сельскохозяйственной продукции; 

б) снижение затрат на единицы сельскохозяйственной продукции за счет внедрения 
достижений науки, передовой технологии, снижение затрат, роста производительности труда, 
совершенствования управления производства; 

в) снижение цен сельскохозяйственной продукции, увеличение номенклатуры товаров; 
г) увеличение уровня товарности производимой продукции и расширения существующего 

рынка; 
д) повышение качества производимой продукции; 
е) поиск нового рынка реализации продукции, повышение качества услуг, товарного вида, 

упаковки, сервиса потребителей. 
Использование достижения науки и инновационного пути развития приводит к 

повышению плодородия почвы, росту урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животных, улучшению мелиоративного состояния земель, преодолению 
деградации земель сельскохозяйственного назначения, улучшению экологии, экономии 
энергоресурсов, трудовых и финансово-материальных затрат, росту объемов производства 
продукции.  

Но для стимулирования инновационного развития сельскохозяйственной отрасли, на наш 
взгляд, необходимо правительством принять следующие меры: 

− производителям, использующим современные инновационные технологии в процессе 
производства предоставлять налоговые льготы, субсидии, таможенные льготы и другие 
механизмы роста их заинтересованности; 
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− создать государственный банк информационной системы, позволяющей получать 
информацию о новых инновационных достижениях, передовом опыте и возможности 
использования опыта;  

− создание инновационного фонда и внедрения достижений науки в производстве. 
Однако, для роста производства конкурентоспособной продукции и защиты внутреннего 

рынка от низкокачественных дешевых продукций, необходимы следующие меры 
государственного регулирования: 

− привести в норму законодательную базу для повышения уровня стандартизации, 
сертификации производимых продукций, отвечающих требованиям Всемирной торговой 
организации; 

− разработать такие таможенно-тарифные механизмы, способствующие защите 
внутреннего рынка от контрафактных продукций низкого качества путем повышения 
таможенных пошлин; 

− с учетом экспортно-ориентированности товара осуществить государственные проекты 
с выделением субсидии, льготные кредитования, льготное налогообложение и 
реструктуризацию долгов. 

 Предлагаемые нами меры государственного протекционизма по поддержке производства 
экспорто-ориентированной продукции должны охватывать вопросы эффективного управления, 
предусматривать конкурсную систему в использовании финансовых, материально-технических, 
трудовых ресурсов. 

Однако, низкий уровень производительности труда и нахождение на стадии банкротства 
большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей затрудняет возможности 
самостоятельного решения проблемы роста конкурентоспособности продукции. Мировой опыт 
формирования крупно товарных форм хозяйствования на принципах кооперации в форме 
интегрированных структур, холдингов, корпораций, ассоциаций создают благоприятные 
условия для объединения финансовых, материальных, производительных ресурсов, которых 
можно использовать для производства конкурентоспособной продукции. 

Основной принцип формирования крупно-товарных производственных объединений на 
добровольной основе подразумевает распределения прибыли в соответствии доли в капитале 
организации. Форма консолидации средств в интегрированных объединениях не должна 
способствовать поглощению сельскохозяйственных организаций, снижению хозрасчетной 
формы деятельности, а создавать условия свободного действия и равноправного сотрудничества. 
В качестве основного интегрируемого предприятия целесообразно выбирать крупные 
промышленные предприятия, способные организовать безубыточное производство и 
расширенное воспроизводство всего объединения. 

Для эффективного функционирования всех звеньев производства необходимо обеспечить 
стабильную работу, ритмичность процесса производства высококонкурентоспособной 
продукции, для чего требуется рациональное распределение обязанностей. Организовать четкую 
работу производственных структур, для которых необходимо: 

− производители сырья должны обеспечить своевременную их поставку и продукции 
высокого качества, отвечающих требованиям мировых стандартов; 

− учитывать, что конкурентоспособность продукции непосредственно связана с 
качеством продукции, ростом таких экономических показателей, как урожайность 
сельскохозяйственных культур, продуктивность животных, снижение их себестоимости. А это 
невозможно без модернизации, технического перевооружения, внедрения наукоемкой 
энергосберегающей технологии. 

А проведение названных мероприятий невозможно без государственной поддержки и 
регулирования, которое будет направлено для организации производства 
высококонкурентоспособной продукции, концентрируя материально-технические, финансовые, 
трудовые ресурсы и систему организованного сбыта продукции. 

Производство конкурентоспособной продукции невозможно без эффективной 
организации маркетинга, как основы эффективного управления процессов производства и сбыта 
продукции. Маркетинг обеспечивает эффективность управления, определяет направления 
производства, позволяет разрабатывать номенклатуру продукции в соответствии со спросом 
рынка, разрабатывает и реализовывает ценовую политику, находит рынок сбыта и осуществляет 
продвижение продукции на этом рынке с учетом интересов товаропроизводителей и 
удовлетворения потребности покупателей. Поэтому от эффективной организации маркетинга и 
его управления во многом зависит эффективная работа целой системы производства в 
предприятиях АПК. 
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Маркетинговая деятельность в агропромышленном производстве призвана решать 
следующие задачи: 

− формирование необходимых масштабов производства конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции; 

− полное удовлетворение потребностей рынка в жизненно необходимых продуктах 
питания (по номенклатуре, количеству и качественным свойствам); 

− обеспечить перерабатывающую промышленность необходимым количеством и 
качеством сырьевых материалов; 

− осуществление международного и межрегионального обмена товаров и услуг;  

− изучение спроса рынка и выхода продукции на внутренний и внешний рынки; 

− изучение возможности конкурентов и разработку мероприятий по преодолению 
возможных их преимуществ и др. 

В связи с этим маркетинговому управлению следует обеспечить соответствующий уровень 
производства и реализацию конкурентоспособной продукции, соблюдая законы 
территориального и отраслевого функционирования рынка. 

Организационная структура маркетинга в агропромышленном комплексе состоит из 
маркетинговых служб сельскохозяйственных организаций. Это звено, объединяет маркетинговые 
службы всех организаций по показателям уровня специализации, формам собственности, степени 
самостоятельности, объемам производства и сбыта продукции.  

Организация служб маркетинга невозможно без соблюдения следующих этапов их 
формирования: 

− разработки положения о маркетинговой службе, где определяются права и обязанности 
службы, каждого специалиста и их задачи;  

− формирования групп профессионалов, их функций и задач;  

− разработки программы действия и маркетинговой ориентации; 

− разработки перспективного плана действия маркетинговой службы. 
Следующий уровень маркетинговой деятельности – это управление маркетинговой 

деятельностью на уровне города и административного района. Особенности управления 
маркетинга на этом уровне заключаются в том, что именно маркетинговая служба 
административного района является доступным для маркетинговой службы 
сельскохозяйственных предприятий. Именно на этом уровне в большинстве случаев решается 
вопрос сбыта продукции сельскохозяйственных предприятий. Именно маркетинговая служба 
района регулирует объем производства и находит рынки сбыта продукции на основе изучения 
спроса региональных рынков и прогнозирует рыночную конъюнктуру. 

Районная служба маркетинговой деятельности должна направлять свою деятельность в 
решении следующих задач:  

− координации деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
эффективной организации производства и сбыта сельскохозяйственной продукции; 

− создания эффективной системы производства и рынков сбыта продукции в рамках 
региона; 

− обеспечения спроса населения продовольствием и перерабатывающих промышленных 
предприятий в сырье; 

− оказания практической помощи сельскохозяйственным предприятиям района в области 
маркетинга. 

Третий (республиканский) уровень организационной структуры маркетинговой 
деятельности осуществляется посредством: 

− формирования научно-методического центра маркетинговой деятельности в структуре 
Министерства сельского хозяйства; 

− поддержку и распространения теоретических и практических достижений в 
совершенствовании маркетинговой деятельности; 

− разработку программ и системы мер по развитию маркетинговой деятельности на 
перспективу; 

− организационное формирование производства и реализации отдельных видов 
продукции первой необходимости на республиканском масштабе и др. 

Организационное формирование производства и реализации отдельных видов 
специализированной продукции представляет собой объединения системы предприятий одной 
отрасли, целью которых является удовлетворение потребности республики в определенных 
видах продуктов первой необходимости (зерно, мясо, яйцо). 
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Важным условием эффективного функционирования системы маркетинга считается 
создание единой централизованной информационной службы, которая создает банк информации 
на базе компьютерных сетей и обеспечит оперативной информацией районные и 
производственные маркетинговые структуры. Источником сбора информации послужат 
маркетинговые структуры на уровне сельскохозяйственных предприятий посредством 
организационных структур маркетинга района. Сбор информаций из сельскохозяйственных 
организаций, промышленных предприятий, кооперативы по оптовой и розничной торговле 
обрабатываются с помощью компьютерного программного обеспечения, а затем информация 
передается в республиканский маркетинговый центр. 

Таким образом, переход к рыночной экономике поставила дополнительные задачи перед 
сельскохозяйственными организациями, которые должны самостоятельно выбирать 
эффективные рынки сбыта продукции, довести ее до потребителей, разработать программу 
действия на перспективу. Предлагаемые нами пути повышения конкурентоспособности 
продукции отечественных производителей позволят не только производить продукцию в 
соответствии со спросом на рынке, но и создавать условия для расширенного воспроизводства. 

 В рыночной экономике устойчивость сельскохозяйственных предприятий на рынке 
товаров определяется ее конкурентными преимуществами, заключающейся в способности 
производить и реализовывать товары высокого качества с сравнительно низкими ценами по 
сравнению с конкурентами. В условиях членства в ВТО проблема конкурентоспособности 
производимых продукций занимает ведущее место в экономическом анализе хозяйствующих 
субъектов республики и за рубежом, что обусловлено международной и внутренней 
конкуренцией в последние десятилетия. 

На конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и организации в 
современных условиях влияет ряд внутренних и внешних факторов.  

К важным внутренним факторам конкурентоспособности продукции можно отнести: 

− финансовое состояние и платежеспособную устойчивость предприятия; 

− его эффективная маркетинговая деятельность; 

− организация инновационного управления и наукоемкого производства на основе 
внедрения ресурсосберегающей технологии и др.  

В числе важнейших внешних факторов, на наш взгляд, можно отнести: 

− механизмы государственной поддержки, направленных на снижение издержки 
производства путем бюджетного финансирования, льготного налогообложения и кредитования, 
целевого инвестирования; 

− протекционистскую политику, направленной на поддержку конкурентоспособности 
продукции посредством таможенного регулирования, воздействующей на конъюнктуры рынка, 
его инфраструктуру;  

− политику поддержки платежеспособного спроса населения в стране и др.  
Конкурентоспособность и финансовая устойчивость сельскохозяйственных предприятий 

во многом зависят от состава, номенклатуры, качества, себестоимости продукции, которые во 
многом обусловлены природно-территориальными особенностями региона. 

Необходимо отметить, что в теории экономики в современных условиях не разработан 
единый подход к оценке конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и отрасли. 
Например, отдельные западные ученые являются сторонниками количественной оценки этой 
экономической категории. Они исследуют основные факторы, влияющие на рациональное 
функционирование организаций и расчет сводного индекса конкурентоспособности. При этом в 
качестве объекта исследования используют конкурентоспособность отдельных продукций и 
компаний. Ученые нашей республики большой акцент делают на исследование таких факторов, 
форм, как хозяйствование, круглогодичное производство продукции. При этом используются 
методы статистического анализа, расчет индексов и методы рейтинговых оценок 
конкурентоспособности.  

На наш взгляд, факторы, влияющие на конкурентоспособность отрасли, зависят от уровня 
развития экономики и их географического расположения. В связи с этим, определить точную 
количественную оценку конкурентоспособности практически невозможно. Тем не менее, в 
теории существует ряд критериев оценки конкурентоспособности, которые играют 
основополагающую роль при определении данного показателя. Однако, отсутствие единого 
подхода к оценке влияния факторов на конкурентоспособность отрасли ведет к необходимости 
их классификации, с учетом мирового опыта и тенденции развития аграрной экономики. 
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При этом следует отметить, что классификация М. Портера в условиях переходной 
экономики является наиболее совершенной и охватывает значительное количество факторов. 
Поэтому при оценке влияния факторов конкурентоспособности отрасли сельского хозяйства, 
нами была поставлена задача доработать и расширить классификацию, предложенную М. 
Портером, с учетом особенностей сельскохозяйственной отрасли нашей республики и 
имеющегося производственного потенциала. Классификация факторов, оценивающих 
конкурентоспособность отрасли с учетом наших доработок, приведена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Факторы, формирующие конкурентоспособность сельского хозяйства. 
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ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

- форма собственности на землю и государственное регулирование земельных отношений; 
- правовое регулирование деятельности в сельском хозяйстве; 

- политика аграрных отношений и стратегия их реализации; 

- государственное регулирование: налогообложение, субсидирование, государственные закупки; 
таможенные регулирования;  

- внешнеполитические и внешнеэкономические меры. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

- состояние почвы: типы почв, уровень плодородия, площадь, водообеспеченность; 
- климатические условия: климатическая зона, количество осадков и другие природные явления; 

- трудовые ресурсы: классификация, наличие и стоимость рабочей силы, уровень производительности 

труда; 

- производственный потенциал: уровень амортизации основных фондов механизации; 
- доступность капитала: финансы, кредиты, лизинг; 

- инновационный и технологический уровень отрасли; 
- уровень развития инфраструктуры. 

УРОВЕНЬ СПРОСА 

- емкость рынка и требовательность покупателей; 

- типы спроса: государственный, потребительский, для дальнейшей переработки, оптовый, перепродажа, 
временный, сезонный; 

- развитость рынка потребителей. 

СТРАТЕГИЯ, СТРУКТУРА И СОПЕРНИЧЕСТВА 

- стратегия: ориентация на устойчивый рост, качество управления, маркетинг; 

- структура: эффективное управление, наличие общественных организаций, профсоюзов, способных 

защищать интересы производителей; 

- состояние конкуренции внутри отрасли и внешней конкуренции.   

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

- себестоимость, цена, потребительская ценность; 

- экологичность, узнаваемость, восприятие потребителем, товарный вид, соответствие стандартом; 

- органолептические показатели, нормативные сроки использования, наличие ноу-хау на товаре, состав, 

наличие субститутов, наличие аналогических товаров у конкурентов. 

ПРОЧИЕ 

- изменение конъюнктуры цен на мировых рынках на продукции; 

- форс-мажорские обстоятельства, природные катаклизмы. 

РОДСТВЕННЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОТРАСЛИ 
- производство конкурентоспособной техники; 

- производство качественных семян, удобрений и средств защиты растений; 

- развитие аграрной науки, селекции и генетики; 

- проектно-строительные организации; 
- транспорт и коммуникации. 
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Конкурентоспособность отрасли сельского хозяйства определяется множеством факторов, 

которых можно разделить на семь групп: 
− политика правительства;  

− стратегия, структура и соперничество;  

− производственные факторы; 

− родственные и сопутствующие факторы;  

− конкурентоспособность продукции; 

− уровень спроса; 
− прочие факторы. 

С целью выявления степени влияния факторов в аграрной отрасли считаем необходимым 

более подробно рассмотреть каждую группу факторов.  

На наш взгляд, важнейшим и определяющим фактором является выбор правильной 

политики правительства, так как от этого зависит конкурентоспособность не только 

продукции сельского хозяйства, а всех секторов экономики страны. Поскольку сельское 

хозяйство является более рискованной с невысоким уровнем добавленной стоимости, как в 

других отраслях, а продукция отрасли не заменит продукции других отраслей, играет важную 

роль в формировании продовольственного фонда страны, в большинстве развитых странах мира 

получает бюджетную поддержку. Меры государственной поддержки сводятся, в первую 

очередь, к бюджетному субсидированию и посредством: 

− эффективной налоговой политики; 

− доступности финансовых, кредитных и других видов ресурсов; 

− таможенного регулирования ввоза и вывоза товаров. 

Важную роль в этом играет форма собственности на землю, так как привлекательность 

отрасли может расти при возможности получения права собственности на сельскохозяйственные 

угодья и пашни. 

Внедрение современных методов разработки стратегии на перспективу, способность 

предвидеть состояние рынка и определение направления вложения инвестиционных ресурсов с 

целью получение конкурентоспособного продукта в будущем, выявление сильных и слабых 

сторон деятельности предприятий является важным фактором конкурентоспособности 

производства в перспективе. В этом большую роль играет научно-обоснованная маркетинговая 

политика, целью которой является повышение объемов производства и реализации.  

Крупно-товарная форма организации производства ведет к оптимизации производства, 

снижению затрат на содержание управленческого аппарата, гибкости и оперативности в 

управлении и роста производительности труда в отрасли.  

Наличие здоровой внутриотраслевой конкуренции стимулирует рост качества продукции, 

снижению себестоимости и эффективности производства, повышению качества производимой 

продукции в сельскохозяйственных организациях. Это, в свою очередь, повышает 

заинтересованность производителей внедрить новые технологии в производство и искать новые 

рынки сбыта продукции.  

Несомненно, другим важным фактором производства конкурентоспособной продукции 

являются условия производства. От природно- и почвенно-климатических условий зависит рост 

урожайности сельскохозяйственных культур. В качестве примера можно отметить, что согласно 

исследованию, американских ученых штата Айовы уровень снижения урожайности кукурузы 

зависит от уменьшения верхнего слоя почвы, происходящего в результате эрозии. Уменьшение 

верхнего слоя почвы на 12 дюймов привело к снижению урожайности более чем на 70% [1]. 

Такие же влияния на урожайность сельскохозяйственных культур оказывают уровень и 

периодичность осадков, природно-климатические условия и другие природные явления.  

Известно, что в росте объема производства сельскохозяйственных продукций ключевую 

роль играют не только почвенно-климатические условия, но современные тенденции роста за 

счет применения генетически модифицированных (ГМ) организмов.  

Использование ГМ организмов в мире началось в 1996 г. и к 2007 г. оно распространялось 

в большинстве странах мира, с площадью более 114 млн. га. Около 50% мировых площадей ГМ-

растений приходится на США; в Аргентине, Бразилии, Канаде и Парагвае около 90 % посевных 

площадей заняты ГМ-культурами [2]. 

Ни одна передовая технология в сельском хозяйстве не давала большие доходы без 

использования высококвалифицированной рабочей силы. Сочетание новых технологий и 
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рабочей силы с высоким уровнем механизации и низким уровнем износа могут служить 

фактором повышения производительности труда в отрасли. В качестве показателя 

экономического индикатора эффективности может выступать объем добавленной стоимости на 

одного сельскохозяйственного работника.  

Приведенный анализ показывает, что наиболее высокие показатели достигнуты развитыми 

странами, где имеются высокие уровни механизации трудовых процессов и используются 

современные технологии производства (табл. 1). 

Таблица 1 
Добавленная стоимость в сельском хозяйстве на одного работника в 2017 г., российский рубль 

 

Страна 
Добавленная стоимость на одного работника 

сельского хозяйства, долл. США 

В отношении к Республике 

Таджикистан, в разы 

Таджикистан 5114 100,0 

Армения 19772 386,5 

Азербайджан 10342 202,2 

Белоруссия 14012 274,0 

Казахстан 15743 307,8 

Кыргызстан 5044 98,6 

Молдова 6954 136,0 

Россия 12745 249,2 

Узбекистан 7327 143,3 

Украина 9390 183,6 

Источник: Система национальных счетов стран СНГ. Статкомитет СНГ, 2018. – С. 276. 
 

Если в современном мире в результате повышения уровня технологической оснащенности 

идет тенденция снижения занятости в отрасли сельского хозяйства, то в Республике 

Таджикистан, наоборот, этот показатель имеет тенденцию к росту. Так, в 1991 году в сельском 

хозяйстве Республики Таджикистан трудились 881 тыс. чел. или 44,7 занятых в производстве. В 

2016 году этот показатель достиг 1524,2 млн. чел., или 65,5 % от всех занятых в экономике, что 

свидетельствует о низком уровне механизации в отрасли. При этом показатель 

производительности труда составила в 2017 году 5114 рубль, или 40,1% от уровня Российской 

Федерации.  

Немаловажную роль в росте конкурентоспособности продукции сельского хозяйства 

играют доступность материально-финансовых и кредитных ресурсов и возможность 

привлечения инвестиций, особенно для осуществления капитальных вложений. 

Развитие конкурентоспособной отрасли сельского хозяйства немыслимо без развития 

родственных и сопутствующих отраслей экономики, таких как: 

− развитого семеноводства высокой репродукции; 

− обеспечения удобрением и химическими средствами защиты растений высокого 

качества; 

− высокоэффективной сельскохозяйственной техникой; 

− высокопродуктивных видов животных и кроссы птицы; 

− ветеринарных услуг и препаратов; 

− достижения современной мировой аграрной науки.  

В современном уровне развития экономики произвести конкурентоспособную продукцию 

невозможно без развития аграрной науки. При таких уровнях затрат на науку рассчитывать на 

большие изменения в развитии экономики сельского хозяйства не приходиться, так как в 

развитых странах эти затраты настолько велики, что с таким скудным нашим бюджетом 

состязаться с ними немыслимо. Кроме того, в развитых странах наиболее 

конкурентоспособными производителями являются крупные транснациональные корпорации, а 

не мелкотоварные дехканские (фермерские) хозяйства. В связи с этим многие страны мира 

вынуждены импортировать сельскохозяйственную продукцию этими структурами.  

Следует отметить, что если в стране исторически не имеются предпосылки эффективного 

сельскохозяйственного производства, то выгоднее создать необходимое условие для ввоза 

продукции, или формировать крупно-товарные холдинги на примере транснациональных 

корпораций. В условиях мелкотоварного, низкорентабельного производства организовать 
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конкурентоспособное производство в сельском хозяйстве без исторических предпосылок крайне 

сложно.  

Другим направлением производства конкурентоспособной продукции является 

формирование конкурентоспособной отрасли. Именно конкурентоспособная отрасль может 

произвести конкурентоспособную продукцию. Вместе с тем, наличие нескольких видов 

конкурентоспособной продукции увеличивает лояльность потребителей ко всей отрасли. 

Производя конкурентоспособную продукцию, товаропроизводитель достигает 

определенный рост производства и тем самым увеличивает прибыль, которая использована при 

диверсификации производства. Ярким примером такой продукции в условиях республики может 

являться хлопок тонковолокнистых сортов, вино, лимон и мёд. Кроме того, перечисленные 

продукции имеют большой спрос, их производство приведет к росту спроса на сырьё, из 

которого они выпускаются (виноград и др.). 

На рост конкурентоспособной продукции также влияет уровень спроса на данную 

продукцию. Большая емкость и высокий спрос рынка является достаточно существенным 

конкурентным преимуществом сельскохозяйственных товаропроизводителей. Высокий уровень 

спроса и объем рынка на сельскохозяйственную продукцию стимулирует спрос на 

промышленную переработку. В результате у фермеров по производству сельскохозяйственных 

продукций будут возможности роста объемов производства и реализации. В результате действия 

эффекта масштаба поднимутся показатели производства продукции, снижается себестоимость 

продукции. Будут произведены новые виды конкурентоспособных продукций, обеспечивающих 

спрос потребителей.  

Важным механизмом роста спроса на сельскохозяйственную продукцию является 

государственный заказ. Сельскохозяйственная отрасль в большинстве развитых стран 

производит продукцию на заранее оговоренные объемы по цене, обеспечивающей прибыль, и 

таким образом стимулирует производство продукции первой необходимости и поддерживает 

производителей.  

Развитие отрасли сельского хозяйства непосредственно связаны с природными 

непредсказуемыми изменениями. В связи с этим следует уделить пристальное внимание к 

минимизации всех видов рисков. Производители сельскохозяйственных продукций чаще всего 

прибегают к страхованию сельскохозяйственных культур. Внедрение передовых технологий 

производства позволяет несколько снизить зависимость товаропроизводителей от почвенно-

климатических условий. Появляются новые гибридные сорта растений с высокой устойчивостью 

к гнили, засухоустойчивостью, холодостойкостью и другие явления. Например, против 

снижения ценовых рисков могут выступать форвардные и фьючерсные контракты, инструменты 

биржевой торговли и др. 

Таким образом, при учете конкурентообразующих факторов производства имеются все 

основания произвести конкурентоспособную продукцию и это может служить фактором роста 

торгово-экономических отношений между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией 

[3]. 
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ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ РАҚОБАТПАЗИР – АСОСИ РУШДИ ҲАМКОРИИ 

ТИҶОРАТӢ-ИҚТИСОДӢ 
 

Дар ин мақола истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ҳамчун яке аз омилҳои асосии рушди ҳамкориҳои 

тиҷоративу иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия баррасӣ карда шудааст. Барои 

афзоиши истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир бояд технологияҳои муосири сарфакунандаи захираҳо бо 

истифода аз дастовардҳои илмии муосир ҷорӣ карда шаванд ва барои ин, соҳаҳо такмил додашуда, усулҳои 

идоракуниро мукаммал гардонида, равандҳои истеҳсолотро муносибкунонида, ҳавасмандии моддиро 

афзоиш дода, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва моддӣ-техникӣ ҳавасманд карда шавад, ки ин ба 

истифодаи самараноки иқтидори истеҳсолии корхонаҳои кишоварзӣ мусоидат менамояд. 
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Муаллифони мақола бо мақсади ҳалли масъалаҳои истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир як қатор 

тадбирҳои танзими давлатиро пешниҳод намуда, бо дарназардошти хусусиятҳои хоси соҳаи кишоварзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқтидори истеҳсолии мавҷуда таснифи омилҳоеро, ки рақобатпазирии соҳаи 

кишоварзиро такмил дода, гурӯҳбандии омилҳои ҷойдоштаро васеъ намудаанд, пешшниҳод кардаанд. 
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ПРОИЗВОДСТВО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ПРОДУКЦИИ – ОСНОВА РОСТА  

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

В данной статье рассматривается производство конкурентоспособной продукции в качестве одного 

из основных факторов роста торгово-экономического сотрудничества между Республикой Таджикистан и 

Российской Федерацией. Для роста производства конкурентоспособной продукции следует внедрить 

современные ресурсосберегающие технологии с использованием современных достижений науки и для 

этого нужно проводить  модернизацию отраслей, совершенствовать методы управления, оптимизировать 

производственные процессы, повышать материальную заинтересованность и стимулировать 

рациональное использование природных и материально-технических ресурсов, что способствует более 

эффективному использованию производственного потенциала сельскохозяйственной организации. 

Авторы статьи для решения проблем производства конкурентоспособной продукции предлагают 

ряд мер государственного регулирования и с учетом особенностей сельскохозяйственной отрасли 

Республики Таджикистан и имеющего производственного потенциала доработали и расширили 

классификацию факторов, формирующих конкурентоспособность сельского хозяйства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: производство, производственный потенциал сельскохозяйственная 

продукция, конкурентоспособность, маркетинг. 
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PRODUCTION OF COMPETITIVE PRODUCTS – THE BASIS OF GROWTH TRADE AND 

ECONOMIC COOPERATION 
 

This article examines the production of competitive products as one of the main factors in the growth of 

trade and economic cooperation between the Republic of Tajikistan and the Russian Federation. To increase the 

production of competitive products, modern resource-saving technologies should be introduced using modern 

scientific achievements and for this it is necessary to modernize industries, improve management methods, 

optimize production processes, increase material interest and stimulate the rational use of natural and material and 

technical resources, which contributes to more efficient use the production potential of an agricultural organization. 

The authors of the article, in order to solve the problems of the production of competitive products, propose 

a number of measures of state regulation and, taking into account the peculiarities of the agricultural sector of the 

Republic of Tajikistan and the existing production potential, have finalized and expanded the classification of 

factors that form the competitiveness of agriculture. 
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МОДЕЛҲОИ САМАРАНОКИ МАБЛАҒГУЗОРИИ МОЛИЯВӢ – ПОЯИ АСОСИИ 
РУШДИ ТАШКИЛИ ИСТЕҲСОЛОТ ДАР ГӮСФАНДПАРВАРӢ 

 

Ашуров И.С. 
Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон 

Расулова Д.Б. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар шароити муосир, рушди гӯсфандпарварӣ бояд ба таври ҳамаҷониба ҳамчун як 

системаи мураккаб зерсистемаҳои иқтисодӣ, ташкилӣ, технологӣ, иҷтимоӣ ва экологии соҳаро 

дарбар гирад.  

Назардошти ин зерсистемаҳо имкон медиҳад, ки самти афзалиятноки рушди 

гӯсфандпарварӣ таҳия шуда, барои баланд бардоштани сатҳи интенсификатсия ва самаранокии 

истеҳсолоти он шароит фароҳам оварда шавад. Дар байни омилҳои таъсирбахши самаранокии 

соҳа, мо муҳимтарини онҳо: омилҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ (қонунҳо, стратегияҳо, консепсияҳо, 

барномаҳо, низомномаҳо, меъёрҳо), ташкилӣ (сохтори истеҳсолот, нигаҳдорӣ ва савдо),  

иқтисодӣ (тақозо, арза, рақобат, нархгузорӣ), захиравӣ (саршумор, захираҳои замин, моддӣ-

техникӣ, сармоя), меҳнатӣ (истифодаи захираҳои меҳнатӣ, тарбияи кадрҳо) ва  сармоягузорӣ 

(давлатӣ, хусусӣ, шарикӣ, лизинг)-ро ҷудо намуда, дар намуди расм чунин тасвир намудем 

(расми 1).  

 
Расми 1. Омилҳои ташкилӣ ва иқтисодии самаранокии рушд ва ҷойгиркунии гӯсфандпарварӣ. 

 

Афзоиши нуфузи аҳолӣ ва сатҳи некуаҳволии он дар ҷумҳурӣ боиси афзоиши талабот ба 
маҳсулоти парвариши гӯсфандон мегардад. Тамоюли болоравии истеъмоли гӯшти гӯсфанд дар 
бозори дохилӣ идома хоҳад ёфт ва тибқи ҳисобҳо то соли 2025 11-13% афзоиш хоҳад ёфт. 

Самаранокии фаъолияти соҳаи парвариши гӯсфандон дар минтақаҳо гуногун аст. Индекси 
баландтари самаранокии истеҳсоли маҳсулоти соҳаи гӯсфандпарварӣ барои минтақаҳои алоҳида 
чунин аст (ҷадв. 1). 

Ҷадвали 1 
Нишондиҳандаҳои самаранокии истеҳсоли маҳсулоти гӯсфанд дар хоҷагиҳои 

 кишоварзӣ дар минтақаҳои табиии Тоҷикистон дар соли 2019 
 

Мавзеъҳо 
Маҳсулнокии 1 сар 

чорво, кг 

Арзиши аслии 1 

сент/сомонӣ 

Нархи фурӯши 1 

сент/сомонӣ 

Индекси самаранокии 

истеҳсолот 

Гӯшт 

Дашт 42,3 2391,0 2650,0 1,108 

Наздикӯҳӣ 40,6 2407,0 2608,0 1,047 

Кӯҳӣ 38,2 2490,0 2618,0 1,051 

Ҳамагӣ 40,4 2429,3 2625,3 1,054 

Пашм 

Дашт 2,5 1574,2 1730,0 1,099 

Наздикӯҳӣ 2,4 1601,0 1800,0 1,124 

Кӯҳӣ 2,4 1655,0 1900,0 1,148 

Ҳамагӣ 2,5 1610,0 1810,0 1,124 
 

Сарчашма: ҳисобҳои муаллифон дар асоси таҳқиқи хоҷагиҳои гӯсфандпарварӣ. 
 

Чуноне ки аз рақамҳои ҷадвал бармеояд, нишондиҳандаҳои самаранокии истеҳсоли гӯшт 

ва пашм дар хоҷагиҳои кишоварзӣ дар минтақаҳои табиии Тоҷикистон дар соли 2019 гуногунанд. 

Индекси самаранокии истеҳсоли гӯшти гӯсфанд дар вазни зинда дар минтақаҳои даштӣ ба 1,132 

баробар бошад, пас ин нишондиҳанда дар минтақаҳои наздикӯҳӣ ва кӯҳӣ аз 1, 047 то 1,124 аст.  

Омилҳои самараноки рушд ва ҷойгиркунии гӯсфандпарварӣ 

Захиравӣ: 

саршумор, захираҳои 

замин, моддӣ-техникӣ, 

сармоя) 

Меъёрӣ-ҳуқуқӣ: 

қонунҳо, стратегияҳо, 

консепсияшо, барномаҳо, 

низомномаҳо, меъёрҳо 

 

Ташкилӣ; 

сохтори истеҳсолот, 

нигаҳдорӣ ва савдо 

Меҳнатӣ: 

Истифодаи захираҳои меҳнатӣ; Тарбияи кадрҳо 

Иқтисодӣ: 

тақозо, арза, 

рақобат, 

нархгузорӣ 

Сармоягузорӣ: 

давлатӣ, хусусӣ, шарикӣ, лизинг 
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Ҷадвали 2 
Шароити кунунӣ ва зарурии ташкилию иқтисодӣ барои самаранокии рушд ва ҷойгиркунии 

гӯсфандпарварӣ дар Тоҷикистон 
 

Ҳолати кунунӣ Бояд бошад 

Шароитҳои 
ташкилӣ-иқтисодӣ 

Натиҷаҳо 
Шароитҳои ташкилӣ- 

иқтисодӣ 
Натиҷаҳои 
имконпазир 

Як қатор шароити 
иқлимӣ-табиии 

минтақаҳо кофӣ 
истифода 

намешаванд 

Минтақаҳои омехта, ғайри 
махсусгардонидашуда, сатҳи 
пасти истифодаи сарватҳои 

табиӣ 

Махсусгардонии 
минтақаҳо барои 
парвариши зотҳои 

гуногуни гӯсфандон бо 
самаранокии баланд 

Имконият медиҳад, 
ки захираҳои 
минтақаҳо 

самаранок истифода 
бурда шаванд 

Раванди аз ҷиҳати 
иқтисодӣ нопурра 
ташаккул ёфтани 

хоҷагиҳои ба 
рақобат тобовар 

Бартарии миқёси хоҷагиҳои хурди 
хонаводаҳои аҳолӣ, ки барои рушд 

шароити кофӣ надоранд 

Рушди шарикии давлат 
бо бахши хусусӣ ва 
ҷалби сармоягузорӣ 

 

Таъсиси хоҷагиҳои 
калон ва муттаҳид-

шуда, ки рушди 
интенсивии соҳаро 
таъмин менамоянд 

Системаи номукам-
мали маркетингӣ ва 
фурӯши маҳсулот 

 

Истеъмоли гӯшти гӯсфанд 
нисбат ба меъёрҳои физиологӣ, 
истифодаи пашми маҳин дар 
бозори дохилӣ дар ҳаҷми на 

бештар аз 5 фоизи истеҳсол, 
талафоти пашми дурушт ва 

нимдурушт то 30% 

Афзоиши талабот ба 
гӯшти гӯсфанд, пашм 

ва молҳои аз пашм 
тайёршаванда дар 
бозорҳои дохилӣ ва 

берунӣ 

Таъмини талабот ба 
гӯшти гӯсфанд дар 

натиҷаи ҷорӣ 
намудани техноло-
гияи пешрафтаи 

нигоҳубин ва забҳи 
чорво, коркарди 

саноатии он 

Рушди ноустувори 
системаи 

нархгузории 
маҳсулоти соҳаи 
гӯсфандпарварӣ 

 

Маҳдудиятҳои шадиди усулҳои 
парвариши гӯсфандон, 

номутаносибӣ дар рушди соҳа дар 
минтақаҳо 

Ташаккули механизми 
нархгузории 

таъминкунандаи 
самаранокии 

истеҳсолот дар соҳа 

Ҷалби механизми 
ташаккули нархи 

мувозинат дар 
бозори гӯшт ва 
пашм, таъмини 

баланд бардоштани 
сифати маҳсулот 

Сарчашма: Таҳияи муаллифон.   
 

Барои навсозии соҳа бояд омилҳои васеътар, аз ҷумла сармоягузории  хориҷӣ ҷалб карда 
шаванд. Мусаллам аст, ки ин омилҳо махсусан дар ҳамкорӣ самаранок мебошанд, зеро онҳо бо 
ҳам алоқаманданд ва омили рушди устувори соҳа мегарданд. 

Ҳангоми минтақабандии соҳа бояд омилҳоеро ба назар гирифт, ки ба рушди соҳа таъсири 

амиқ мерасонанд, зеро бе дарназардошти муҳит таъмини рушди самараноки соҳа аз имкон берун 

аст. Муҳити минтақабандии гӯсфандонро мо ба 5 қисм тақсим намуда, дар намудаи расм 

пешниҳод намудем (расми 2). 

 Муҳимтар аз ҳама баррасии ҳамаҷонибаи шароити табиӣ ва иқлимӣ (равиши агроклиматӣ) 

аст, зеро гуногунии онҳо, аз як тараф ва талаботи нобаробаре, ки аз ҷониби соҳаҳои кишоварзӣ 

ба онҳо гузошта мешаванд, аз тарафи дигар, рушди махсусгардонии минтақавиро дар таъмини 

истифодаи самараноки шароити ҳар як минтақаи (минтақаи табиӣ) ҷумҳурӣ барои зиёд кардани 

ҳаҷм, кам кардани хароҷоти истеҳсолӣ ва баланд бардоштани даромаднокии соҳа вобаста аст. 

Вале, дар сурати мутобиқати нисбии шароити табиӣ, бе истифодаи дастовардҳои 

пешрафти илмӣ-техникӣ самараи хуб ба даст овардан мумкин нест. Зеро набудани захираҳои 

лозима, боиси доимо иваз намудани тақсимоти ҳудудии кишоварзӣ мегардад.  

 
Расми 2. Муҳитҳое, ки барои минтақабандии гӯсфандпарварӣ муҳайё бояд кард. 

Манбаъ: аз ҷониби муаллифон дар асоси [2] таҳия гардидааст. 

Муҳити ҷойгиркунии гӯсфандон 

 

Агромуҳит 

Мавҷудияти 

чарогоҳҳо, 

зироатҳои хӯроки 

чорво ва муҳлати 

истифодаи онҳо 

Технологияи 

инноватсионӣ 

Чорвои зотӣ, 

мукаммалгар-

донии ҳайати 

пода 

Ташкилӣ-иқтисодӣ 

Ташкили подаи 

тиҷоратӣ, системаи 

гиргардиши пода, 

дастгирии селексия 

 

Иҷтимоӣ-демографӣ 

Ҳавасаманд-гардонии 

истеҳсол, истеъмол, 

қобилияти харидорӣ 

 

 

Бозорӣ 

Тақозо (дохилӣ 

ва беруна), 

нархгузорӣ, 

инфрасохтор, 

рақобат 
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Такмили ташкилию иқтисодӣ ҳамчун асоси фаъолияти истеҳсолот бе дидани чораҳои 

зерин: 

- имконияти ба муомилот ворид намудани захираҳои нав (чарогоҳҳо) ва истифодаи онҳо; 

- такмили системаи нархгузорӣ, аз ҷумла маҳсулоти истеҳсолӣ; 

- ташкили рамаҳои тиҷоратӣ; 

- истифодаи системаи самараноки ҳавасмандгардонии меҳнат; 

- истифодаи дастгирии интихобии давлатӣ барои рушди соҳаҳои алоҳидаи истеҳсолот; 

- такмили системаи тақсимоти маҳсулот; 

- тавсияи робитаҳои мустақими иқтисодӣ дар қатори занҷирҳои арзиш ва ғ. имконият 

надорад.  

Мақсади такмил додани минтақабандӣ ва махсусгардонии гӯсфандпарварӣ аз он иборат 

аст, ки самтҳои воқеӣ ва ояндаи рушди самараноки он муайян карда шавад. 

Ба ақидаи олимон, пеш аз ҳама, хоҷагиҳо бояд бо ташкили рамаҳои тиҷоратӣ, дурагакунӣ 

ва зиёд намудани зоти парваришёфтаи гӯсфандон (равишҳои агроиқлимӣ, ташкилӣ, иқтисодӣ ва 

технологӣ) машғул шаванд. Барои татбиқи ин самт саршумори гӯсфандони зоти 

тезфарбеҳшавандаро зиёд кардан мумкин аст, дар ҳоле ки истифодаи самарабахши имконоти 

баланд бардоштани маҳсулнокии гӯсфандони маҳинпашм ва гӯштӣ пешбинӣ шудааст, ки ин 

имкон медиҳад ҳамзамон пашм ва гӯшт ба даст оварда шавад [6]. 

Барои ташкили рамаи иборат аз 500 сар гӯсфанд давлат тибқи лоиҳаи пешниҳодшуда 1244 

ҳаз. сомонӣ ҷудо намояд (ҷадв. 2). 

 Ҷадвали 2 

Самаранокии модели сармоягузории буҷетӣ 
 

Моддаҳои хароҷот Модели сармоягузории буҷетӣ 

Хароҷотҳо 

Арзиши лоиҳаи ташкили фермаи молӣ барои истеҳсоли гӯшт ва 

пашм, ҳаз. сомонӣ 
1244,0 

Хариди гӯсфандон, 400 сар, ҳаз. сомонӣ 800,0 

Хариди қӯчқор, 100 сар ҳаз. сомонӣ 250,0 

Музди меҳнати чӯпонҳо (6 наф.х 2000х12моҳ) 144,0 

Фонди ҳифзи иҷтимоӣ, ҳаз. сомонӣ 36,0 

Дигар хароҷотҳо  (ба як сар гӯсфанд (100 сом.х500) 50,0 

Ҳамагӣ хароҷот дар соли аввал, ҳаз. сомонӣ 1280,0 

Хароҷотҳои ҳамасола дар 10 сол, ҳаз. сомонӣ 2300,0 

Хароҷот барои нигоҳдории барраҳо дар 2 сол 254,7 

Хамаи хароҷотҳо, ҳаз. сомонӣ 3604,7 

Хароҷот ба як сар (подаи асосӣ ва 800 барра), сомонӣ 2772,8 

 
Даромад 

Ҳоҷагӣ Давлат 

Истеҳсоли барра дар 10 сол, сар 4000,0 2000,0 

Истеҳсоли пашм, т 100,0 Х 

Арзиши барра, (4000 Х 1000 сомонӣ/сар), ҳаз. сомонӣ 4000,0 2000,0 

Арзиши пашм (1 т Х 10 сомонӣ/кг) 100,0 Х 

Андози даромад дар 10 сол, ҳаз. сомонӣ Х 180,0 

Фонди ҳифзи иҷтимоӣ, ҳаз. сомонӣ дар 10 сол Х 360,0 

Ҳамагӣ 4100,0 2540,0 

Фоида дар 10 сол, ҳаз. сомонӣ 495,0 1296,0 

Дараҷаи даромаднокӣ дар 10 сол, % 13,7 104,2 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллифон.       
 

Бояд дар назар дошт, ки ҳамасола аз рама 400 сар барраи навзод гирифта шуда, фурӯхта ба 

буҷет баргардонда мешавад. Дар давоми 10 сол агар 4000 сар барра таваллуд шуда, ҳар кадоме 

1000 сомонӣ арзиш дошта бошад, пас даромад аз ҳисоби барраҳои фурӯхташуда 4000,0 ҳаз. 

сомониро ташкил хоҳад дод. Хоҷагӣ аз ҳисоби фоидаи ҳамасола метавонад дар панҷ сол 

маблағҳои буҷетиро пурра баргардонад ва давлат метавонад аз соли шашум то даҳум, яъне 5 сол 

ҳамасола 200 сар барра ва 540 ҳаз. сомонӣ андоз аз даромад ва фонди ҳифзи иҷтимоӣ гирад. Бо 

ин роҳ давлат имконият дорад ҳар сол як рамаи 200 сар барраро ташкил намуда, хоҷагии нав 

таъсис диҳад ва такрористеҳсолкунии подаро таъмин намуда, даромади иловагӣ ба даст орад.  
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Дар давоми 10 сол хоҷагӣ 2,0 ҳаз. сар барра гирифта, рамаи худро ба 2500 расонад ва ё 
фурӯхта ҳамасола 200,0 ҳаз. сомонӣ даромад гирад. 

Ҷадвали 3 
Самаранокии лоиҳаи ташкили рамаи гӯсфандпарварӣ аз ҳисоби буҷет 

Моддаҳои хароҷот 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Ҳамагӣ 

Хароҷотҳо 

Арзиши лоиҳаи ташкили 
фермаи молӣ барои 
истеҳсоли гӯшт ва 
пашм, ҳаз. сомонӣ 

1050,0 ХХ Х Х Х Х Х Х Х Х 1050,0 

Музди меҳнати чӯпонҳо 
(6 наф.х 2000х12моҳ) 

144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 1440,0 

Дигар харочотҳо  (ба як 
сар гӯсфанд (100 

сом.х500) 
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 500,0 

Андоз аз даромад, 13% 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 187,0 

Фонди ҳифзи иҷтимоӣ, 
25% фонди музди меҳнат 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 360,0 

Ҳамагӣ хароҷот, ҳаз. 
сомонӣ 

1298,7 248,7 248,7 248,7 248,7 248,7 248,7 248,7 248,7 248,7 3537,0 

Даромад  

Хоҷагӣ 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 4100,0 

Давлат 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 2540,0 

Фоида 

Фоидаи хоҷагӣ 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 495,0 

Фоидаи давлат 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 1296,0 

Дараҷаи даромаднокӣ, % 

Хоҷагӣ 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 14,0 
 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллифон. 
       

Модели дуюми рушди иқтисодии гӯсфандпарварӣ истифодаи қарзи бонкӣ ба ҳисоб 
меравад. Агар шахс барои ташкили рамаи гӯсфандпарварӣ истифодаи қарзи бонкиро интиҳоб 
намояд, пас самаранокии иқтисодии истифодаи қарзи бонкӣ чунин намудро мегирад. 

Ҳангоми ташкили рамаи гӯсфанди 500 сар аз ҳисоби қарзи бонкӣ бо пардохти 15 фоизи 
солона ва баргардонидан 10 фоизи қарзи асосӣ бо шартномаи бемуҳлат, хоҷагӣ дар давоми 75 
сол метавонад қарзро пурра баргардонад ва дар ин муҳлат ба бонк 1919 ҳаз. сомонӣ фоиз пардохт 
намояд. Тартиби ҳисоби ҳисобаробаркунӣ бо бонк дар  ҷадв. 4 оварда шудааст.  

Ҷадвали 4 
 Самаранокии лоиҳаи ташкили рамаи гӯсфандпарварӣ аз ҳисоби қарз 

 

Моддаҳои хароҷот Модели сармоягузории қарзӣ 

Хароҷотҳо 

Арзиши лоиҳаи ташкили фермаи молӣ барои истеҳсоли гӯшт ва пашм, 
ҳаз. сомонӣ 

1244,0 

Хариди гӯсфандон, 400 сар, ҳаз.сомонӣ 800,0 

Хариди қӯчқор, 100 сар ҳаз. сомонӣ 250,0 

Музди меҳнати чӯпонҳо (6 наф.х 2000х12моҳ) 144,0 

Дигар хароҷотҳо  (ба як сар гӯсфанд (100 сом.х500) 50,0 

Андоз аз даромад, 13% 18,7 

Фонди ҳифзи иҷтимоӣ, 25% 36,0 

Ҳамагӣ хароҷот дар соли аввал, ҳаз. сомонӣ 1280,0 

Пардохти фоизи қарз, 15 % дар як сол 192,0 

Хароҷот  бо ҳисоби фоизи бонк, ҳаз. сомонӣ 1472,0 

Хароҷот барои нигоҳдории барраҳо дар 2 сол,   254,7 

Ҳамагӣ хароҷот, ҳаз. сомонӣ 1726,7 

Хароҷот дар 10 сол, ҳаз. сомонӣ 7817,0 

 Даромад 

Ҳамагӣ Хоҷагӣ Давлат Бонк 

Даромад дар 75 сол, ҳаз сомонӣ  30750,0   

Хароҷот дар давоми 75 сол  20675,5   

Андози даромад дар 75 сол, ҳаз. сомонӣ  Х 1350,0  

Фонди ҳифзи иҷтимоӣ, 25%  Х 2700,0  

Пардохти фоизи қарз, 15 % дар як сол  Х 28,8 1890,2 
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Баргардонидани қарзи асосӣ, 10%    1279,2 

Бақияи қарз, ҳаз. сомонӣ    1,1 

Фоида, ҳаз. сомонӣ  10074,5 4078,8 1890,2 

Дараҷаи даромаднокӣ,%  48,7 Х 147,6 
 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллифон.   
   

Давлат аз ҳисоби фоидаи бонк 28,8 ҳаз. сомонӣ даромад мегирад (1890,2х1,5%:100), аз 

ҳисоби андоз аз даромад 1350,0 ҳаз. сомонӣ ва фонди ҳифзи иҷтимоӣ 2700,0 ҳаз сомонӣ даромад 

мегирад. Бонк аз ҳисоби фоизҳо дар давоми 75 сол 1890,2 ҳаз. сомонӣ  фоида мегирад ва тамоми 

хароҷотҳояшро ҷуброн менамояд.  

Ҳамин тавр, дар натиҷаи истифодаи ин модели сармоягузорӣ ҳамаи тарафҳо фоида ба даст 

меоранд (ҷадв. 5) 

Ҷадвали 5 

Самаранокии хоҷагии навтаъсис аз ҳисоби истифодаи модели лизинги молиявӣ 
 

Моддаҳои хароҷот 
Модели сармоягузории 

лизинги молиявӣ 

Хароҷот 

Арзиши лоиҳаи ташкили фермаи молӣ барои истеҳсоли гӯшт ва пашм, ҳаз. 

сомонӣ 
1244,0 

Хариди гӯсфандон, 400 сар, ҳаз. сомонӣ 800,0 

Хариди қӯчқор, 100 сар ҳаз. сомонӣ 250,0 

Музди меҳнати чӯпонҳо (6 наф.х 2000х12м 144,0 

Дигар хароҷотҳо  (ба як сар гӯсфанд (100 сом.х500) 50,0 

Фоизи бозгашти лизинг  барои истифодаи маблағ, % 10,0 

Фоизи хизматрасонии лизингӣ, % 1,0 

Нишондиҳандаҳо 

Даромад 

Хоҷагӣ 
Лизингдиҳанда 

Давлат 
Пардохт, 10% Ҳизматрасонӣ, 1% 

Даромад аз ҳисоби фурӯши барра дар 18 

сол,  ҳаз. сомонӣ 
7200,0 1159,6 Х Х 

Даромад аз ҳисоби фурӯши пашм 200,0 Х Х Х 

Хароҷоти истеҳсолӣ, сомонӣ 4930,0 Х Х Х 

Пардохти хизматрасонии лизингӣ, ҳаз, 

сомонӣ 
1275,95   1,7 

Пардохти арзиши боқимонда, ҳаз. сомонӣ 161,5 161,5 Х Х 

Пардохти фонди иҷтимоӣ, ҳаз сомонӣ 720,0    

Хароҷотҳо, ҳамагӣ 7087,45 Х Х Х 

Андоз аз даромад, ҳаз. сомонӣ Х Х Х 374,0 

Фонди ҳифзи иҷтимоӣ, ҳаз. сомонӣ Х Х Х 720,0 

Фоида, ҳаз. сомонӣ 312,55 Х 116,35 Х 

Дараҷаи даромаднокӣ, % 4,4 Х 9,4 Х 
 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллифон.     
 

Ҳамин тавр, дар натиҷаи истифодаи модели лизинги молиявӣ хоҷагӣ дар давоми 20 соли 

амали шартнома, метавонад соҳиби рамаи иборат аз 500 сар, гӯсфанд фоидаи умумӣ ба маблағи 

312,55 ҳаз. сомонӣ гардида, дараҷаи даромаднокии соҳаро ба 4,4 % расонад. Бо дарназардошти 

пурра аз ҳуд намудани рама хоҷагӣ дорои 1244 ҳаз. сомонӣ боигарӣ мегардад. Агар онро фоида 

ҳисоб намоем, хоҷагӣ дар маҷмуъ 1556,55 сомонӣ фоида ба даст меоварад. Дараҷаи даромаднокӣ 

ба 22,0% баробар мешавад. Лизингдиҳанда хароҷоти худро ҷуброн намуда, аз ин ҳисоб 116,35 

ҳаз. сомонӣ даромади соф ба даст меорад. Дараҷаи даромаднокии лизингдиҳанда 9,4 фоизро 

ташкил медиҳад. Давлат дар маҷмуъ 1095,7 ҳаз. сомонӣ, аз ҷумла  аз ҳисоби даромад аз музди 

меҳнат 374,0 ҳаз. сомонӣ, аз фонди ҳифзи иҷтимоӣ 720,0 ҳаз. сомонӣ ва аз фоидаи лизингдиҳанда 

1,7 ҳаз. сомонӣ даромад мегирад. 

Аз се моделе, ки самаранокии он муайян карда шудааст, модели лизинги молиявӣ барои 

хоҷагӣ самараноктар ҳисоб карда мешавад. 
Моделҳои самараноки маблағгузории молиявиро  пояи асосии рушди ташкили истеҳсолот 

дар  гӯсфандпарварӣ дониста, ба чунин хулоса омадем:  
1. Дар ҷараёни таҳқиқот омилҳои таъсирбахши самаранокии соҳаро ба омилҳои меъёрӣ-

ҳуқуқӣ, ташкилӣ-иқтисодӣ, захиравӣ, меҳнатӣ ва сармоягузорӣ ҷудо намуда, дар намуди расм 
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тасвир карда шуданд, ки бе дарназардошти онҳо рушди соҳаро таъмин намудан аз имкон берун 
аст. Нишондиҳандаҳои самаранокии истеҳсоли маҳсулоти гӯсфанд дар хоҷагиҳои кишоварзӣ дар 
минтақаҳои табиии Тоҷикистон дар соли 2019 нишон дод, ки  индекси самаранокии истеҳсоли 
гӯшти гӯсфанд бо вазни зинда дар минтақаҳои даштӣ ба 1,132 баробар бошад, пас ин 
нишондиҳанда дар минтақаҳои наздикӯҳӣ ва кӯҳӣ аз 1, 047 то 1,124 аст. Истеҳсоли пашм бошад 
дар хоҷагиҳои наздикӯҳӣ нисбат ба дигар минтақаҳо баландтар аст, зеро мардуми кӯҳистон дар 
партави эълон кардани соли 2019-2021 соли рушди ҳунарҳои мардумӣ истеҳсол ва коркарди 
пашмро ба роҳ монда, намудҳои гуногуни матоъҳои пашмӣ, ҷуробҳои помирӣ ва қолинҳои 
гуногунро истеҳсол менамоянд. 

2. Рушди кооперативҳои фурӯши маҳсулоти гӯсфанд ва муттаҳид намудани шаклҳои 
хурди хоҷагидорӣ имкон медиҳанд системаи захира ва фурӯше ташкил карда шавад, ки 
манфиатҳои истеҳсолкунандагонро инъикос намуда, фурӯши маҳсулот, нарх ва сифати молро 
кафолат диҳад. 

Дар шароити  Тоҷикистон, нархгузорӣ ба маҳсулот зери таъсири рақобати бозор амалӣ 
мегардад ва он метавонад омили асосии рушди интенсивии соҳа ва ҳавасмандгардонӣ барои зиёд 
намудани истеҳсоли маҳсулоти босифат, рақобатпазир дар шаклҳои гуногуни идоракунӣ гардад.   

3. Ба назари мо муқоисаи ҳолати кунунӣ ва пешниҳодҳо оид ба рушди ояндаи он, ки дар 
ҷадвали 2 оварда шудаанд, метавонад ҳолати ташкили истеҳсолотро дар соҳа беҳтар намояд. Ба 
назари мо, чораҳои беҳтар намудан шароитҳои ташкилӣ-иқтисодии рушди самаранокии 
ҷойгиркунии гӯсфандпарварӣ: махсусгардонии минтақаҳо барои парвариши зотҳои гуногуни 
гӯсфандон бо самаранокии баланд, рушди шарикии давлат бо бахши хусусӣ ва ҷалби 
сармоягузорӣ, ташаккули механизми нархгузории таъминкунандаи самаранокии истеҳсолот дар 
соҳа мебошанд. 

АДАБИЁТ: 
 

1. Дьяченко И.Л. Овцеводство: производственный и экономический потенциалы // АПК: экономика, 
управление. – 2009. – №10. – С. 74-78. 

2. Методы изучения размещения производительных сил [Интернет ресурс]. - http:// 
http://orbook.ru/index-6281.htm 

3. Методы математической статистики в обработке экономической информации: учебное пособие / 
Т.Т. Цембаленко, А.Н. Байдаков и другие; под ред. проф. Т.Т. Цембаленко. – М. Финансы и 
статистика, 2007. – С. 200. 

4. Негматов А.А. Повышение экономической эффективности производства продукции мясного 
скотоводства в условиях рынка. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук // Таджикский аграрный университет имени Шириншоха Шохтемура.                  
– Душанбе, 2010. 

5. Рябушкин Б. «Ресурсные» и «затратные» показатели экономической эффективности производства 
// Ж. Экономические науки. – 1982. – №2.  

6. Суров А.И., Пикалов А.А. Интенсивное овцеводство [Интернет-ресурс] // www.tuvaonline.ru. 
Терентьева А.С. Основные направления развития животноводства США на пороге XXI века // 
США. Канада: экономика, политика, культура, 2000. – №3. – С. 107-124.  

7. Сагинова Б.К. Повышение эффективности производства и реализации продукции овцеводства в 
рыночных условиях. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук.            
– Москва, 1998. 

8. Чистяков М.И. Система показателей планирования экономической эффективности общественного 
производства // В кн. Проблемы методологии планирования и измерения эффективности 
производства. – М.: Экономика, 1976. 

9. Шутьков A.A. Организация кормопроизводства на орошаемых землях. – М.: Колос, 1982. – 270 с. 
10. Экономика, организация и управление на предприятии / Учебник Корсаков М.Н., Ребрин Ю.И., 

Федосова Т.В., Макареня Т.А., Шевченко И.К. и др. Под ред. М.А.Боровской. – Таганрог: ТТИ 
ЮФУ, 2008. –  440 с. // http://www.konsalter.ru/biblioteka/m3/ 
  

МОДЕЛҲОИ САМАРНОКИ МАБЛАҒГУЗОРИИ МОЛИЯВӢ–ПОЯИ АСОСИИ  
РУШДИ ТАШКИЛИ ИСТЕҲСОЛОТ ДАР ГӮСФАНДПАРВАРӢ 

   

Дар ин мақола муаллифон омилҳои таъсирбахши самаранокии соҳаро ба  омилҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ,  
ташкилӣ-иқтисодӣ, захиравӣ, меҳнатӣ  ва  сармоягузорӣ ҷудо намуда,  дар  намуди расм тасвир намудаанд, 
ки бе дарназардошти онҳо рушди соҳаро таъмин намудан аз имкон берун аст. Нишондиҳандаҳои 
самаранокии истеҳсоли маҳсулоти гӯсфанд, индекси самаранокии он ҳисоб карда шудаанд. 

Ба назари муаллифон, рушди кооперативҳои фурӯши маҳсулоти гӯсфанд ва муттаҳид намудани 
шаклҳои хурди хоҷагидорӣ имкон медиҳанд системаи захира ва фурӯше ташкил карда шавад, ки 
манфиатҳои истеҳсолкунандагонро инъикос намуда, фурӯши маҳсулот, нарх ва сифати молро кафолат 
диҳад. 
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Дар шароити  Тоҷикистон, нархгузорӣ ба маҳсулот зери таъсири рақобати бозор амалӣ мегардад ва 
он метавонад омили асосии рушди интенсивии соҳа ва ҳавасмандгардонӣ барои зиёд намудани истеҳсоли 
маҳсулоти босифат, рақобатпазир дар шаклҳои гуногуни идоракунӣ гардад.   

Ба назари муаллифон, чораҳои беҳтар намудан шароитҳои ташкилӣ-иқтисодии рушди самаранокии 
ҷойгиркунии гӯсфандпарварӣ: махсусгардонии минтақаҳо барои парвариши зотҳои гуногуни гӯсфандон 
бо самаранокии баланд, рушди  шарикии давлат бо бахши хусусӣ ва ҷалби сармоягузорӣ, ташаккули 
механизми нархгузории таъминкунандаи самаранокии истеҳсолот дар соҳа мебошанд. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ - ОСНОВНАЯ ОСНОВА 
 РАЗВИТИЯ ОВЧАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В данной статье авторы выделяют наиболее эффективные факторы эффективности отрасли на 
регуляторные, организационные, экономические, ресурсные, трудовые и инвестиционные и показывают, 
что без них невозможно обеспечить развитие отрасли. Рассчитаны показатели эффективности 
производства продукции из овец, индекс ее эффективности. 

По мнению авторов, развитие кооперативов по продаже продуктов овцеводства и интеграция малых 
фермерских хозяйств позволит создать систему заготовки и продажи, отражающую интересы 
производителей и гарантирующую продажи, цены и качество товаров. 

В контексте Таджикистана ценообразование на продукцию находится под влиянием рыночной 
конкуренции и может быть ключевым фактором интенсивного развития отрасли и стимулом для 
увеличения производства качественной, конкурентоспособной продукции при различных формах 
управления. 

По мнению авторов, мерами по улучшению организационно-экономических условий для развития 
эффективности овцеводства являются: специализация регионов по разведению разных пород овец с 
высокой продуктивностью, развитие государственно-частного партнерства и инвестиций, формирование 
механизмов ценообразования. для обеспечения эффективности производства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие интенсификации овцеводства, организационная, 
технологическая, экологическая, производственная эффективность, структура производства, хранения и 
торговли, законы, стратегии, концепции, программы, положения, требования, заявки, конкурс, 
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EFFICIENT MODELS OF FINANCIAL INVESTMENT - THE MAIN BASIS FOR  
THE DEVELOPMENT OF SHEPHERD PRODUCTION 

 

In this article, the authors distinguish the most effective factors of the industry's efficiency into regulatory, 
organizational, economic, resource, labor and investment and show that without them it is impossible to ensure 
the development of the industry.  

The indicators of the efficiency of production of sheep products, the index of its efficiency have been 
calculated. According to the authors, the development of cooperatives for the sale of sheep products and the 
integration of small farms will create a procurement and sale system that reflects the interests of producers and 
guarantees sales, prices and quality of goods.  

In the context of Tajikistan, product pricing is influenced by market competition and can be a key factor in 
the intensive development of the industry and an incentive to increase the production of quality, competitive 
products under various forms of management. 

According to the authors, measures to improve the organizational and economic conditions for the 
development of the efficiency of sheep breeding are: the specialization of regions in breeding different breeds of 
sheep with high productivity, the development of public-private partnerships and investments, the formation of 
pricing mechanisms. to ensure production efficiency.  

KEY WORDS: development of intensification of sheep breeding, organizational, technological, 
ecological, production efficiency, structure of production, storage and trade, laws, strategies, concepts, programs, 
regulations, requirements, applications, competition, pricing, standards. 
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СУҒУРТАКУНОНӢ – ҲАМЧУН РАВАНДИ САМАРНОКИ ИҚТИСОДӢ ДАР 

ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ 
 

Рӯзиев А., Рустамҷони Сайдулло, Шукуров А.Р., Масолиева Ё. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Ҳар инсон кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки ҷиҳати ҳифзи саломатии худ аҳлу оилаи худ аз ҳар 

гуна бемориҳо, ҳодисаҳои ногаҳонӣ, аз садамаҳо ва ғайра заҳмат кашад. Вале дар миён ҳастанд 

ҳодисаҳое, ки ба таври фавқулода ва ногаҳонӣ пайдо мешавад ва дар натиҷаи онҳо ҳаёти инсон 

зери хатар мемонад. Ба ин қабил ҳодисаҳо омадани сели ногаҳонӣ, заминларза, беморӣ, садама, 

сӯхтор ва амсоли инҳо мисол шуда метавонанд.   

Инсоният аз азал барои рафъ кардани мушкилоти худ чораҳои гуногунро андешидааст ва 

кӯшиш ба харҷ додааст, то роҳе ва ё усулеро барои бартараф кардани мушкилиҳо ба кор барад. 

Ҳамин тавр бо гузашти вақт, дар ҳаёти одамӣ мафҳуми суғурта ба вуҷуд омад, ки ба василаи 

суғурта инсоният имкон пайдо кард, то бо миқдори муайяни маблағ ҳаёти худ ва наздиконро 

суғурта кунад. 

Доираи суғуртанамоӣ инфрастохторе мебошад, ки ба баландшавии самаранокии 

ҳамаҷиҳатаи фаъолияти сармоягузорӣ мусоидат менамояд [6, с. 10]. 

Дар шароити ҳозираи ҳамгироии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба системаи иқтисодии ҷаҳонӣ, 

гузаштан ба муносибатҳои бозаргонӣ ва густариши муносибатҳои мутақобилаи иқтисодии 

байналҳалқӣ, фаъолияти суғуртавӣ аҳамияти махсус пайдо мекунад. Аз ҷумла суғуртакунонӣ дар 

соҳаи кишоварзӣ ва базаҳои моддӣ-техникии он аз аҳамият холӣ нест. 

Дар марҳалаи кунунии тараққиёти кишоварзӣ истифодаи самараноки неруи мавҷудаи 

истеҳсолӣ аҳамияти  аввалиндараҷа дорад, чунки дар асоси он азнавбарқароркунӣ ва таҷдиди 

базаи моддӣ-техникии (БМТ) истеҳсолот  сурат мегирад.  

Ба захираҳои  моддии кишоварзӣ биноҳои истеҳсолӣ, иншоотҳо, мошинҳо ва таҷҳизоти  

кишоварзӣ, воситаҳои  нақлиёт, чорво, дарахтони бисёрсола, тухмӣ, хӯроки чорво, маҳсулоти 

нафтӣ, нуриҳо, заҳрхимикатҳо ва дигар воситаҳои моддӣ-техникии кишоварзӣ дохил мегарданд, 

ки ба таркиби он захираҳои  замин низ мансубанд. 

Базаи моддӣ-техникии кишоварзӣ ин маҷмуи унсурҳои муҳимми қувваҳои 

истеҳсолкунанда мебошад, ки суръати прогрессии баробари базаи моддӣ-техникӣ, захираҳои  

меҳнатиро ҳам дар бар мегиранд. Одамон натанҳо бунёдгарони базаи моддӣ-техникӣ, балки 

неруи  асосии ҳаракатдиҳандаи неруи мавҷудаи истеҳсолӣ ва истифодаи самараноки он низ ба 

шумор мераванд [1, с. 125]. 

Инкишофи минбаъдаи базаи моддӣ-техникӣ дар шароити тараққиёти босуръати илму 

техника бунёди чунин қувваҳои истеҳсолкунандаро тақозо дорад, ки тавассути онҳо ҳар  як 

коргар имконоти худро дар истеҳсолот  ба таври васеъ истифода карда тавонад. Ҳамчунон, 

қувваҳои истеҳсолкунанда мундариҷаи меҳнатро дар кишоварзӣ тағйир дода, ба афзоиши 

ҳосилнокии меҳнат бояд мусоидат намоянд. 

Зери мафҳуми захираҳо (ressource) дар маънои васеаш маҷмуи неъматҳои моддӣ-ашёӣ, 

сарватҳои табиӣ ва одамон фаҳмида мешаванд, ки дар ҷараёни истеҳсолот  ва истеъмолот 

иштирок мекунанд [2].  

Базаи моддӣ-техникии (БМТ) кишоварзӣ бо як зумра хусусиятҳои хоси худ аз БМТ-и дигар 

соҳаҳои хоҷагии халқ фарқ мекунад: 

1.  Қисми муҳимми таркибии базаи моддӣ-техникии кишоварзӣ захираҳои  замин ба ҳисоб  

мераванд. Қитъаҳои алоҳидаи он дорои ҳосилхезии якхела набуда, барои истеҳсоли воҳиди 

маҳсулот хароҷоти гуногунро талаб мекунанд, яъне, барои ҳосили якхела рӯёнидан аз хокҳои 

ҳосилхезиашон фарқкунанда, миқдори гуногуни фондҳои асосӣ ва васоити гардон лозим ва сарф 

мегарданд [3, с. 325]. Истифодаи самараноки биноҳои истеҳсолӣ, иншоотҳо, мошин ва таҷҳизот, 

нуриҳо, тухмӣ, хӯроки чорво, чорвои маҳсулдеҳ ва дигар воситаҳои  истеҳсолоти кишоварзӣ аз 

истифодаи оқилонаи замин вобастагӣ дорад. 

2. Базаи моддӣ-техникии кишоварзӣ нисбат ба дигар соҳаҳои хоҷагии халқ аз шароитҳои 

табиӣ вобастагии зиёд дорад, чунки истеҳсолоти кишоварзӣ дар минтақаҳои гуногуни табиӣ ва 

иқлимӣ доман афрохта аст. Бинобар ин, ҳар як минтақа низоми мошину таҷҳизоти кишоварзии 

ба шароити истеҳсолоташ мувофиқ ва хароҷоти истеҳсолии муайянро барои коркарди ҳар як 

гектар замин талабгор мебошад. 
3. Истифодаи самараноки воситаҳои моддӣ-техникии истеҳсолот дар кишоварзӣ аз бисёр 

ҷиҳат ба мавсимӣ будани истеҳсолот алоқаманд мебошад. Маълум аст, ки дар кишоварзӣ даври 
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корӣ ва вақти истеҳсол мувофиқат намекунад. Аз ин лиҳоз, бархе аз мошин ва таҷҳизоти 
кишоварзӣ дар давоми сол якчанд рӯз истифода бурда мешаванду халос. Ин ҳолат хароҷоти 
иловагиро барои нигоҳ доштани мошинҳо, тухмӣ, хӯроки чорво, нуриҳо, химикатҳо ба миён 
меоварад. 

4. Қисми  таркибии базаи моддӣ-техникии кишоварзӣ организмҳои зинда (чорвои 
маҳсулдеҳ ва корӣ, парандаҳо, дарахтони бисёрсола) ба ҳисоб  мераванд. Истифодаи самараноки 
онҳо танҳо дар ҳолати ба кадри кофӣ таъмин будан бо дигар воситаҳои истеҳсолот муяссар 
мегардад. Дар ин маврид истеҳсолоти кишоварзӣ аз равандҳои биологӣ вобаста мебошад, ки онҳо 
ба истифодаи самараноки воситаҳои моддӣ-техникӣ таъсири назаррас мерасонанд. 

5. Барои кишоварзӣ агрегатҳои зудҳаракат, шабакаи тараққикардаи нақлиёт лозим аст. 
Чунин талабот сармоягузориҳои ҳаҷман калонро барои сохтмони роҳҳо ва таъмиру тармими 
техникаи кишоварзӣ тақозо дорад. 

6. Як қисми воситаҳои истеҳсолоти базаи моддӣ-техникии кишоварзӣ (мошинҳо, таҷҳизот, 
сӯзишворӣ, равғанҳои молиданӣ) соҳаи саноат  истеҳсол менамояд. Қисмати дигари воситаҳои  
истеҳсолоти базаи моддӣ-техникии кишоварзӣ (чорво, хӯроки чорво, тухмӣ, нуриҳои органикӣ)-
ро худи истеҳсолоти кишоварзӣ ба вуҷуд меоварад. 

7. Базаи моддӣ-техникии кишоварзӣ бо дигар звеноҳои таъминоти моддӣ-техникии КАС 
алоқамандии устувор дорад, ки вазифаҳои нигоҳдорӣ, коркард ва фурӯши маҳсулоти 
кишоварзиро анҷом медиҳанд. 

Дар умум ҳамаи ин воситаҳои дар истеҳсолот истифодашаванда имкони фаъолияти 
пурсамари корро дода метавонад. Набудани чунин базаи истеҳсолӣ имкон намедиҳад, ки 
фаъолияти кории корхона пурсамар гардад. Ҳоло он ки дар давлатҳои хориҷӣ корхонаҳои 
кишоварзӣ пурра ба технологияҳои пешқадам (баъзан корхонаҳои калони кишоварзӣ ба 
технологияҳои рақамӣ) гузаштаанд. 

Мусалам аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 70 дарсади аҳолӣ дар деҳот истиқомат 
мекунанд. Дар ин робита, фаъолияти бештари онҳо дар соҳаи кишоварзӣ мебошад. Имконияти 
иқлимию географии ҷумҳурӣ намегузорад, ки ҳосили ҳарсола якранг бошад. Аз ин ҷо соҳаи 
кишоварзиро зарур меояд, ки аксари воситаҳои истеҳсолиашро суғурта кунонанд.  

Ҳамин тариқ, аз гуфтаҳои боло чунин хулосабарори кардан мумкин аст: 
- суғуртаи ҳатмӣ намудани техникаи соҳаи кишоварзӣ (инчунин маҳсулоти кишоварзиро 

низ метавон суғурта намуд);* 
- паст будани меъёри пардохти суғурта аз ҷониби суғурташаванда, махсусан дар самти 

кишоварзӣ; 
- ҳавасманд намудани суғурташавандагон аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ (махсусан, 

соҳаи кишоварзӣ); 
- ба боварии суғурташавандагон даромадани ташкилотҳои суғуртавӣ ва зуд дастгирӣ 

намудани объектҳои суғурташуда ва ғайраҳо. 
Аз сабаби он ки хизматрасонии ташкилотҳои суғуртавӣ дар Ҷуммҳурии Тоҷикистон суст 

мебошад, боварии мардум барои суғурта намудан кам гаштааст. Аз ин рӯ, ташкилотҳои 
суғуртавиро лозим меояд, ки бори дигар боварии муштариёни суғурташавандаро сазовор 
гарданд. Вале новобаста аз ин, соҳаи кишоварзӣ низ бояд барои суғурта намудан омода шуда, 
паҳлуҳои нозуки онро омӯзад. 
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СУҒУРТАКУНОНӢ ҲАМЧУН РАВАНДИ САМАРАНОКИ ИҚТИСОДӢ ДАР  
ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ 

 

Дар мақола таъкид мешавад, ки дар шароити имрӯза рушди соҳаи кишоварзӣ аз самаранок 
истифодабарии воситаҳои дар ихтиёрдошта ва захираҳои моддӣ-техникию имкониятҳои истифодабарии 
он, аз ҷумла суғуртакунонии он вобастагии калон дорад. 

Воситаҳои истеҳсолӣ дар соҳаи кишоварзӣ чунин воситаҳо, аз қабили иншоотҳои истеҳсолӣ, 
сохтмонҳо, воситаҳои соҳаи кишоварзӣ ва техникаҳои он, воситаҳои нақлиётӣ, чорвои истифодашаванда, 
дарахтони бисёрсола, тухмиҳо, маҳсулоти нафтӣ, нуриҳо ва дигар воситаҳои соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла 
замини дар ихтиёрдоштаро дар бар мегирад. 

КАЛИДВОЖАҲО: суғурта, суғурташаванда, раванд, захираҳо, воситаҳо, ашё, рушд, самаранокӣ. 
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СТРАХОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В  
АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В статье подчеркивается, что на современном этапе развития сельского хозяйства первостепенное 
значение приобретает эффективное использование имеющегося производственного потенциала, так как 
оно основано на реконструкции и модернизации материально-технической базы (НБТ) производства, а 
также страховки этим ресурсом.  

Материальные ресурсы сельского хозяйства включают: производственные здания, сооружения, 
сельскохозяйственную технику и оборудование, транспортные средства, домашний скот, многолетние 
деревья, семена, фураж, нефтепродукты, удобрения, пестициды и другие сельскохозяйственные ресурсы, 
которые также включают земельные ресурсы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ресурсы, страховка, застрахованного, процесса, средство, предмет, 
развития, эффективность. 
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INSURANCE HAW PROCESS ECONOMIC EFFICIENCY IN AGRICULTURAL PRODUCTION 
 

At the present stage of development of agriculture, the effective use of the existing production potential is 
of paramount importance, since it is based on the reconstruction and modernization of the material and technical 
base (NBT) of production as well as insurance with this resource. 

Agricultural material resources include: production buildings, structures, agricultural machinery and 
equipment, vehicles, livestock, perennial trees, seeds, fodder, petroleum products, fertilizers, pesticides and other 
agricultural resources, which also include land resources. 
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ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТ ВА РУШДИ РОҲҲОИ АВТОМОБИЛГАРД ВА НАҚЛИЁТИ 

АВТОМОБИЛӢ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Ашуров Н.А. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

  

Роҳҳо яке аз унсурҳои муҳимми системаи нақлиётӣ буда, аз бисёр ҷиҳат, имконот ва 
суръати рушди иҷтимоию иқтисодии қаламрави минтақаеро муайян менамояд. Шабакаҳои 
нақлиётӣ дар ҷумҳурӣ, алалхусус минтақаи вилояти Хатлон аз сабаби шароити номусоиди 
ҷуғрофӣ (биёбонҳо ва кӯҳҳо) ба стандартҳои ҷаҳонӣ айни ҳол ҷавобгӯ  набуда, дар робита ба ин 
Ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи роҳсозӣ дар вилояти Хатлон диққати махсус дода, дар ин 
соҳаи сохтмони роҳ ва иртибот дар байни минтақаҳои душворгузар корҳои васеъ татбиқ карда 
мешаванд. Вобаста ба ин, дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 22.12.2017 оварда шудааст, ки «... такмилу 
таҷдид ва нигоҳдории роҳҳои дохилишаҳриву байниноҳиявӣ ва шаҳраку деҳот вазифаи 
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мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо мебошад ва дар ин самт корҳо 
бояд тақвият додад шаванд» [1]. 

Дар вилояти Хатлон бештари хизматрасониҳои нақлиётӣ тавассути нақлиёти автомобилӣ 
ба анҷом расонида мешавад. Мувофиқи маълумоти омории Сарраёсати Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вилояти Хатлон дар соли 2019-ум дорои 5424,6 км роҳи 
автомобилгард мавҷуд буда, аз он 795,1 километр дар сатҳи ҷумҳуриявӣ, 779,2 километр 
байналмилалӣ ва 3850,3 километрашро маҳаллӣ ташкил медиҳад (расми 1) [2].  

Соли 2019 барои таъмири асосии 121,0 км. ва таъмири ҷорӣ 2015,0 км. роҳҳои 
автомобилгард дар вилояти Хатлон аз буҷаи ҷумҳуриявӣ бо маблағи 13655 ҳазор сомонӣ 
маблағгузорӣ карда шуда, нисбат ба соли 2016-ум 140 фисад афзудааст, ки ин ба 3966,12 ҳаз.сом. 
зиёд мебошад. Аз буҷаи маҳаллӣ соли 2019-ум 6017,0 ҳ.с. маблағгузорӣ карда шудааст, ки нисбат 
ба соли 2016-ум 38,9 фисадро ташкил додааст. Аз ҷумла, дар маркази вилоят ш. Бохтар таъмири 
асосӣ 0,4 км ва таъмири ҷорӣ 2,1 км роҳҳои автомобилгард бо маблағгузории буҷаи маҳаллӣ дар 
ҳаҷми 2117,3 ҳазор сомонӣ  таъмир карда шудааст [3].  

Ҷадвали 1 
Маълумот оид ба масофаи роҳҳои автомобилгард дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон  

солҳои 2016-2019-ум 
 

№ 
Номгӯи шаҳру 

ноҳияҳо 

Дарозии роҳҳои автомобилгард 
дар соли 2016 

Дарозии роҳҳои автомобилгард 
дар соли 2017 

Ҳамагӣ 
роҳҳо 
(км) 

Аз он ҷумла: Ҳамагӣ 
роҳҳо 
(км) 

Аз он ҷумла: 

Ҷум.вӣ 
(км) 

Бай.лӣ 
(км) 

Маҳ.лӣ 
(км) 

Ҷум.вӣ 
(км) 

Бай.лӣ 
(км) 

Маҳ.лӣ 
(км) 

1 ш. Бохтар 133,3 0 0 133,3 133,3 0 0 133,3 

2 н. Кӯшониён 231,9 18,7 34,8 178,41 321,91 18,7 34,8 178,41 

3 н. Вахш 236,8 67,4 0,0 169,4 236,8 67,4 0 169,4 

4 н. Хуросон 264,8 0,0 38,7 94,7 264,8 0 73 191,8 

5 н. Дӯстӣ 235,6 46,0 39,0 150,6 235,6 46 39 150,6 

6 н. Қубодиён 178,5 0,0 34,5 144 178,5 0 34,5 144 

7 н. Ҷ. Балхӣ 250,7 36,0 34,0 180,7 250,7 36,0 34 180,7 

8 н. А. Ҷомӣ 227,6 45,5 0,0 182,1 227,6 45,5 0 182,1 

9 н. Ҷайҳун 255,8 8,4 65,8 181,6 255,8 8,4 65,8 181,6 

10 н. Панҷ 284,2 0,0 45,1 239,1 284,2 0 45,1 239,1 

11 н. Шаҳритуз 133,4 0,0 38,7 94,7 133,4 0 38,7 94,7 

12 н. Ёвон 224,7 70,8 0,0 153,9 224,6 70,8 0 153,8 

13 н. Н. Хусрав 104,9 0,0 33,0 71,9 104,9 0 33 71,9 

14 ш. Левакант 111,7 20,9 37,3 53,5 111,7 20,9 37,3 53,5 

 м. Бохтар 2873,81 321,2 427,7 2124,91 2873,81 313,7 435,2 2124,91 

1 ш. Кӯлоб 223,4 26,1 18 179,3 223,4 26,1 18 179,3 

2 н. Муъминобод 169,2 26 0 143,2 169,2 26 0 143 

3 н. Восеъ 273,2 67 42 164,2 273,2 67 42 164,2 

4 н. М.С.А. 
Ҳамадонӣ 

209,7 13,1 13 183,6 209,7 13,1 13 183,6 

5 н. Фархор 409,8 39 56,4 314,4 409,8 39 56,4 314,4 

6 н. Темурмалик 206,7 19,2 95,9 215,8 206,7 48,8 0 157,9 

7 н. Данғара 330,9 19,2 95,9 215,8 330,9 19,2 95,9 215,8 

8 н. Ховалинг 163,4 47,7 0 115,7 226,4 110,7 0 115,7 

9 н. Ш. Шоҳин 293,7 45,5 67 181,2 293,7 45,5 67 181,2 

10 н. Балҷувон 59,3 44,7 0 14,6 59,3 44,7 0 14,6 

12 ш. Норак 134,3 45,3 22,7 66,3 134,3 45,3 22,7 66,3 

 м. Кӯлоб 2473,6 422,4 315 1736,2 2536,6 485,4 315 1736,2 

 Дар вилоят 5347,41 743,6 742,7 3861,11 5410,41 799,1 750,2 3861,11 
 

№ 
Номгӯи шаҳру 

ноҳияҳо 

Дарозии роҳҳои автомобилгард дар 

соли 2018 

Дарозии роҳҳои автомобилгард 

дар соли 2019 

Ҳамагӣ 

роҳҳо 

(км) 

Аз он ҷумла: Ҳамагӣ 

роҳҳо 

(км) 

Аз он ҷумла: 

Ҷум.вӣ 

(км) 

Бай.лӣ 

(км) 

Маҳ.лӣ 

(км) 

Ҷум.вӣ 

(км) 

Бай.лӣ 

(км) 

Маҳ.лӣ 

(км) 

1 ш. Бохтар 133,3 0 0 133,3 133,3 0 0 133,3 

2 н. Кӯшониён 231,91 18,7 34,8 178,41 231,9 18,7 34,8 178,41 

3 н. Вахш 236,8 67,4 0 169,4 236,8 67,4 0,0 169,4 

4 н. Хуросон 264,8 0 73 191,8 264,8 0,0 73,0 191,8 
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5 н. Дӯстӣ 235,6 46 39 150,6 235,6 46,0 39,0 150,6 

6 н. Қубодиён 178,5 0 34,5 144 178,5 0,0 34,5 144 

7 н. Ҷ. Балхӣ 250,7 36,0 34 180,7 250,7 36,0 34,0 180,7 

8 н. А. Ҷомӣ 227,6 45,5 0 182,1 227,6 45,5 0,0 182,1 

9 н. Ҷайҳун 255,8 8,4 65,8 181,6 255,8 8,4 65,8 181,6 

10 н. Панҷ 284,2 0 45,1 239,1 284,2 0,0 45,1 239,1 

11 н. Шаҳритуз 133,4 0 38,7 94,7 133,4 0,0 38,7 94,7 

12 н. Ёвон 224,6 70,8 0 153,8 225,7 70,8 0,0 154,9 

13 н. Н. Хусрав 104,9 0 33 71,9 104,9 0,0 33,0 71,9 

14 ш. Левакант 111,7 20,9 37,3 53,5 111,7 20,9 37,3 53,5 

 м. Бохтар 2873,81 313,7 435,2 2124,91 2873,8 313,7 435,2 2124,91 

1 ш. Кӯлоб 223,4 26,1 18 179,3 223,4 26,1 18 179,3 

2 н. Муъминобод 169,2 26 0 143,2 169,2 26 0 143,2 

3 н. Восеъ 273,2 67 42 164,2 273,2 67 42 164,2 

4 н. М.С.А. 

Ҳамадонӣ 

209,7 13,1 13 183,6 209,7 13,1 13 183,6 

5 н. Фархор 409,8 39 56,4 314,4 409,8 39 56,4 314,4 

6 н. Темурмалик 206,7 48,8 0 157,9 206,7 48,8 0 157,9 

7 н. Данғара 330,9 19,2 95,9 215,8 330,9 19,2 95,9 215,8 

8 н. Ховалинг 226,4 110,7 0 115,7 226,4 110,7 0 115,7 

9 н. Ш. Шоҳин 228,4 41,5 49,5 137,4 228,4 41,5 49,5 137,4 

10 н. Балҷувон 59,3 44,7 0 14,6 59,3 44,7 0 14,6 

11 ш. Норак 134,3 45,3 22,7 66,3 134,3 45,3 22,7 66,3 

12 м. Яхчипун 79,5 0 46,5 33 79,5 0 46,5 33 

 м. Кӯлоб 2475,3 481,4 344 1725,4 2475,3 481,4 344 1725,4 

 Дар вилоят 5424,6 795,1 779,2 3850,3 5424,6 795,1 779,2 3850,3 
 

Манбаъ: аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумоти омории Шуъбаи нақлиёт ва коммуникатсияи мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон соли 2013-2019-ум тартиб дода шудааст.   
 

Шаҳри Кӯлоб яке аз шаҳрҳои калонтарин дар вилоят ба шумор рафта, як минтақаи 
алоҳидаи вилояти Хатлонро ташкил медиҳад, ки дар ин минтақа якҷоя бо шаҳри Кӯлоб 12 шаҳру 
ноҳияи вилоят дохил мешаванд. Шаҳри Кӯлоб дар шоҳроҳи байналмилалӣ ҷойгир буда дорои 
179,3 км роҳҳои маҳалӣ, 26,1 км роҳҳои ҷумҳуриявӣ ва 18 км роҳҳои дорои аҳамияти 
байналмилалӣ дошта мебошад. Дар ш. Кӯлоб барои таъмири роҳо ва пулҳо дар соли 2019-ум аз 
буҷаи ҷумҳуриявӣ 685 ҳаз. сом. ва аз буҷаи маҳаллӣ 553,7 ҳаз. сом, дар ҷамъ бо соҳибкорон ва 
аҳолӣ 11777 ҳаз. сом. маблағгузорӣ карда шудааст [2]. Маълумоти бештар доир ба роҳҳои 
автомобилгард, таъмиру азнавсозии онҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар соли 2016-
2019 дар ҷадвалҳои 1 ва 2 нишон дода шудааст.  
 

      
Расми 1. Масофаи роҳҳои автомобилгард аз рӯи намуд дар вилояти Хатлон солҳои 2016-2019-ум 

Расм аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст 
 

3844

3846

3848

3850

3852

3854

3856

3858

3860

3862

Маҳаллӣ

3861,11 3861,11

3850,3 3850,3

Ба ҳисоби (км)
Соли 2016 Соли 2017

Соли 2018 Соли 2019

Ҷумҳуриявӣ
Байналмилалӣ

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

743,6
742,7

799,1

750,2

795,1

779,2

795,1

779,2

Ба ҳисоби (км)

Соли 2016 Соли 2017
Соли 2018 Соли 2019
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Дар вилояти Хатлон, соли 2019-ум аз 5424,6 км роҳҳои автомобилгард 14,7 фоизашро 

роҳҳои дар сатҳи ҷумҳуриявӣ қарордошта, 14,4 фоизро байналмилалӣ, 70,9 фоизашро роҳҳои дар 

сатҳи маҳалии қарордошта ташкил медиҳад. Таҳлили ҳолат ва рушди соҳаи роҳсозӣ дар вилояти 

Хатлон аз соли 2013 то соли 2019-ум нишон медиҳад, ки аз ҳисоби буҷаи ҷумҳуриявӣ, маҳаллӣ 

ва сармоягузорони хориҷӣ 684,4 км таъмири асосӣ, 18422 км таъмири ҷорӣ ва таъмири 72 пул бо 

масофаи 3191 метр ба анҷом расонида шудааст. Аз ҳисоби соҳибкорон дар вилоят таъмири 

асосии 541 км роҳ ва 2 пул бо масофаи 25 метр, таъмири ҷории 1174 км роҳи автомобилгард, 

2510 км сангфарши роҳ, 212 пул бо масофаи 3153 метр ва 68 қубур бо дарозии 426 метр, дар 

маҷмӯъ бо маблағи 436703,5 (ҳаз. сомонӣ) ба анҷом расонида шудааст. 

Ҷадвали 2 

Маълумот оид ба таъмиру азнавсозии роҳҳои автомобилгарди шаҳру ноҳияҳои 

 вилояти Хатлон дар солҳои 2016-2019-ум 
 

Номгӯи шаҳру 

ноҳияҳо 

Соли 2016 Соли 2017 Соли 2018 Соли 2019 

Таъмири 

асосӣ (км) 

Таъмири 

ҷорӣ (км) 

Таъмири 

асосӣ (км) 

Таъмири 

ҷорӣ (км) 

Таъмири 

асосӣ 

(км) 

Таъмири 

ҷорӣ (км) 

Таъмири 

асосӣ (км) 

Таъмири 

ҷорӣ (км) 

ш. Бохтар 9,1 5,4 7,3 2п/18 4 0,1 14,3 0,4 2,1 

н. Кӯшониён 1,4 82 1,12 134 2,9 151,4 0,8 127 

н. Вахш 2,2 56 1п/36м 0 56 7,2 132,1 4,8 40,5 

н. Хуросон 9,6 58 0 137,6 6,9 232 2,6 145 

н. Дӯстӣ 1,8 72 0,23 166,4 5,8 240 3,1 224 

н. Қубодиён 1,6 82 0 166,4 1,4 196,7 2,4 112 

н. Ҷ. Балхӣ 4,4 49 0,13 90,2 2,2 119 5 112 

н. А. Ҷомӣ 1,9 70 0,18 143 1,5 160,2 1,1 142 

н. Ҷайҳун 1,8 68 2,3 89 1,6 132 2,4 105 

н. Панҷ 6,4 110 0 173,1 6,6 165,8 4,6 116 

н. Шаҳритуз 0,8 62 0 24,8 3,3 397,5 0,75 116 

н. Ёвон 3,1 82 0 315,2 2,5 412 2,6 56 

н. Н. Хусрав 0,5 66 0 65,2 4,6 230 2 132 

ш. Леваканд 1,6 89 0 102 1,9 139 9,0 104 

м. Бохтар 46,2 
951,4 

1п/36м 

11,26 

2п/18м 
1666,9 48,5 2722,0 41,55 1533,6 

ш. Кӯлоб 0 46 12 2п/42м 54 2 32,1 0,8 19 

н.Муъминобод 0 
27,8 

1п/24м 
0 24 2 30 1,5 36 

н. Восеъ 40 7п/72м 
74,8 

2п/24м 
13 81 3,3 64 2,1 46,1 

н. М.С.А. 

Ҳамадонӣ 
0 76,2 2п/6м 0 48 0,6 39 1,2 50 

н. Фархор 0 67 5п/90м 0 92 3,4 40 2,9 56 

н. Темурмалик 0 
31,3 

2п/36м 
0 35 2,8 55 1,4 54 

н. Данғара 0 
58,9 

2п/44м 
11 92 1,2 69 0,9 60 

н. Ховалинг 48 3п/161м 62 315,2 69 1,1 96,1 1,6 52 

н. Ш. Шоҳин 
37,5 

10п/1121м 
76 

40 

6п/1077м 
68 2,2 50 0,4 48,3 

н. Балҷувон  0 21 0 22 1,45 15 
65,3 

6п/451,9м 
11 

ш. Норак 3,1 0 0,1 43 - 11,5 1,4 23,6 

м. Кӯлоб 
128,6 

20п/1354м 

541 

14п/224м 

91,3 

8п/1119м 
628 20,55 465,1 

79,5 

6п/452м 
456 

Дар вилоят 
174,8 

20п/1354м 

1492,4 

15п/260м 

102,56 

10п/1137м 
2294,9 69,05 3187,1 

120,9 

6п/452м 
1989,4 

Манбаъ: аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумоти омории Шуъбаи нақлиёт ва коммуникатсияи 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон соли 2016-2019-ум тартиб дода шудааст.   
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Аз таҳлилҳо бармеояд, ки мувофиқи маълумоти омории шуъбаи нақлиёт ва 

коммуникатсияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар соли 2016-ум аз 

ҳисоби Ширкати Синохайдрои Ҷумҳурии Мардумии Чин роҳи автомобилгарди Восеъ-Ховалинг 

ба масофаи 88 километр, 10 пул бо дарозии 233 метр ва 114 қубур бо дарозии 1241м/м, ба маблағи 

умумии 250 миллион сомонӣ ва роҳи автомобилгарди Кӯлоб-Қалъаихумб, қитъаи Ш. Шоҳин-

Шоҳон ба масофаи 40 километр, 10 пул бо дарозии 1121 метр, қубур 85 адад бо дарозии 2100 м/м 

ба маблағи умумии 426 миллиону 203 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби Ширкати Комбайнд Групп 

(Қуввейт) ва Текар (Туркия) ба анҷом расонида шудааст [3].  

Таҳлили сохтмон ва таъмири роҳҳо, пулҳо ва қубурҳое, ки аз таги роҳҳо гузаштаанд дар 

вилояти Хатлон солҳои 2013-2019 нишон медиҳад, ки ҳаҷми сармоягузорӣ дар ин самт рӯ ба 

афзоиш  дорад. Дар соли 2013-ум ҳаҷми маблағгузорӣ барои таъмри роҳу пулҳо 13794,0 ҳаз. 

сомониро ташкил дода, соли 2019-ум ба 159132,0 ҳаз. сом. баробар шудааст, ки нисбат ба соли 

2013-ум 11,5 маротиба зиёд буда 145338 ҳаз.сом. фарқ мекунад. Ин ва дигар маълумотҳ дар 

(ҷадвали 3) оварда шудаанд. 

Бояд қайд намуд, ки лоиҳаи «Таҷдид ва азнавсозии роҳи автомобилгарди Душанбе – 

Бохтар, марҳалаҳои 1 ва 2» бо дарозии 73 км, бо маблағи 204 млн. доллари ИМА идома доранд. 

Дар маҷмӯъ 68% марҳалаи 1 ва 2 бошад 25,6% иҷро шудааст. Роҳи Кангурт – Балҷувон – 

Ховалинг 42,5 км бо маблағи 16,3 млн. доллари  ИМА санаи 6.08.2019-ум иҷро гардид. Ба роҳи 

Кӯлоб – Муъминобод, Кӯлоб – Шамсиддин Шоҳин ва Ҳулбук – Темурмалик – Кангурт аз ҷониби 

Пешвои миллат санаи 11.09.2019 санги асос гузошта шуд. Дар доираи кумакҳои Ҷумҳурии 

Мардумии Чин татбиқи лоиҳаи «Таъмиру барқароркунии кӯча ва роҳҳои дохилии шаҳри Бохтару 

Кӯлоб» амалӣ мегардад. Бо пешниҳоди Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз 10 км. роҳҳои шаҳри Кӯлоб таъмир мегарданд [3]. 

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳия ва татбиқ 

намудани чунин лоиҳаҳо доир ба рушди инфрасохтори нақлиётии мамлакат, бахусус соҳаи 

роҳсозӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар таваҷҷуҳи беандоза дорад.  

Бо дар назардошти шароити иқлими вилоят, ки бисёре аз минтақаҳои онро кӯҳсор ташкил 

медиҳад, мавқеи муҳимтарини стратегиро дар байни навъҳои дигари нақлиёт нақлиёти 

автомобилӣ ишғол мекунад, ки таъмини ҳамлу нақли борҳои дохилӣ ва фарогири тамоми 

минтақаҳои вилоят мебошад. 

Ҷадвали 3 

Маълумот дар бораи сохтмон ва таъмири роҳҳо, пулҳҳо дар вилояти Хатлон дар солҳои 2013-2019-ум 

 
Манбаъ: аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумоти омории Шуъбаи нақлиёт ва коммуникатсияи мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон соли 2013-2019-ум тартиб дода шудааст.   
 

Аз ин рӯ, нақлиёти автомобилӣ ҳамчун ҷузъи асосии инфрасохтори истеҳсолӣ дар 

иқтисодиёти ҷумҳурӣ нақши асосӣ мебозад.  

Ба ақидаи профессор Раҷабов Р.К. «Инфрасохтори нақлиётӣ яке аз муҳимтарин 

зерсистемаҳои бозор аст. Он ҳамчун асосҳои моддӣ барои муносибатҳои байнидавлатӣ ва 

байниминтақавӣ шароити мусоид фароҳам меорад» [1].  

 

 



218 

 

Ҷадвали 4 

Динамикаи шумораи умумии нақлиёти автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон  

дар солҳои 2012-2019-ум 

 

Манбаъ: аз ҷониби муаллиф мувофиқи маълумоти омории солҳои 2012-2019-и Сарраёсати Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон тартиб дода шудааст.  
  

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки шумораи нақлиёти автомобилии вилояти Хатлон сол аз сол зиёд 
шуда истодааст. Соли 2019 ҳамаи намуди нақлиёти автомобилӣ 107743 ададро ташкил дода, 
фарқияти он нисбат ба соли 2012-ум, 127,4 фисадро ташкил мекунад, ки ин ба 23231 адад 
автомобил баробар мебошад. Аз ин миқдор автомобилҳои номбаркарда шуда дар вилоят соли 
2019-ум  3212 адад автомобилӣ давлатӣ буда, 104531 ададро автомобилҳои ғайридавлатӣ ташкил 
медиҳанд.  

Ҷадвали 5 
Динамикаи шумораи умумии нақлиёти автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон  

бо намудҳояш солҳои 2014-2019-ум 
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Манбаъ:  аз ҷониби муаллиф мувофиқи маълумоти омории солҳои 2014-2019-и Сарраёсати Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон тартиб дода шудааст.   
 

Аз таҳлили ҷадвали 4 мушоҳида намудан мумкин аст, ки афзоиши шумораи нақлиёти 

автомобилии шахсӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бештар дар ш. Кӯлоб, н. Ёвон ва н. Кӯшониён 

ба назар мерасад. Дар ш. Кӯлоб шумораи нақлиёти автомобилӣ 7387 адаро ташкил медиҳад, ки 

ин нисбат ба соли 2016-ум 106,7 фисад ва фарқият 464 ададро ташкил медиҳад (ҷадвали 1). 

Шумораи нақлиёти автомобилии давлатӣ дар вилоят  (ҷадвали 1) соли 2017-ум нисбат ба 

соли 2012-ум 75,0 фисадро ташкил додааст, ки 1047 адад автомобил кам мебошад. Солҳои охир 

бо сабаби ташкил намудани корхонаву муассисаҳо ва ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ дар 

вилоят шумораи нақлиёти автомобилии давлаӣ соли 2019-ум нисбат ба соли 2017-ум +59 адад  

автомобилро ташкил медиҳад. 

Соли 2019-ум 107743 адад воситаҳои нақлиёти механикӣ, ядак ва нимядакҳо дар ШНТ 
БДА РВКД-и вилояти Хатлон ба қайд гирифта шуда 106773 адади он аз муоинаи ҳатмии солонаи 
техникӣ гузаронида шудааст. Аз 106773 адад воситаи нақлиёт 3163 ададро давлатӣ ташкил дода 
аз ин миқдор бо маблағи 1013015 ҳазор сомонӣ ва 103610 адаро ғайридавлатӣ ташкил медиҳад, 
ки бо маблағи 40383960 ҳазор сомонӣ андоз ҷамоварӣ карда шуда, дар маҷмӯъ маблағи 41396975 
ҳазор сомонӣ ба буҷаи мамлакат ворид карда шудааст. Ин шумораи соли 2019-ум нисбат ба соли 
2016-ум 186,1 фисадро ташкил дода, 19162332 ҳазор сомонӣ маблағи андоз зиёд мебошад [2].  

Аз 107743 адад нақлиёти автомобили вилоят мавҷуда соли 2019-ум 104531 – адади онро 
ғайридавлати, 3212 – адад давлатӣ ва аз ин миқдор  7560 – адад боркаш, 98002 – адад сабукрав, 
479 – адад автомобилҳои махсусгардонидашуда ва 1702 – ададро автобус ташкил медиҳад [2]. 
Мувофиқи маълумоти оморӣ шумораи умумии нақлиёти автомобилие, ки дар охири соли 2019 
ва аввали соли 2020 дар вилояти Хатлон ба қайд гирифта шудаанд, 40558 адади он бо сӯзишвории 
газ, 53381 ададаш бо сӯзишвории бензин ва 13397 адад бо сӯзишвории дизелӣ ҳаракат намуда, 
зиёда аз 500 адади онро ядакҳо ва нимядакҳо ташкил медиҳанд.  

Таҳлили ҳолати роҳҳои автомобилгард ва нақлиёти автомобилӣ дар вилояти Хатлонро 
таҳлил намуда хулоса намудан мумкин аст, ки бунёд ва аз нав барқароркунии роҳҳои зикршуда, 
умуман рушди ҳамаҷонибаи роҳҳои автомобилгард ва корхонаҳои нақлиёти автомобилӣ, ҳамчун 
қисми таркибии инфрасохтори нақлиётии минтақавӣ, ба стандартҳои ҷавҳони ҷавобгӯ будани 
онҳо дар вилояти Хатлон бешубҳа, метавонад имкониятҳои транзитии кишварро беҳтар намуда, 
ба рушду тараққиёти тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар, ноҳияҳои атрофи онҳо, аз 
ҷумла вилояти Хатлон таъсири мусби расонад. Инчунин ба афзоиши ҳиссаи мамлакат дар 
хизматрасонии минтақавию байналмилалии нақлиётӣ дар пешрафти бахши сайёҳӣ ва ба яке аз 
минтақаи саноатӣ табдил ёфтани вилояти Хатлон, ки ин ҳам ҷойҳои нави корӣ ва ҳам манбаи 
даромади иловагии буҷет ва рушди иқтисодиёт мебошад мусоидат хоҳад кард.  
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ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТ ВА РУШДИ РОҲҲОИ АВТОМОБИЛГАРД ВА НАҚЛИЁТИ  

АВТОМОБИЛӢ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақола қайд шудааст, ки роҳҳои автомобилгард ва нақлиёти автомобилӣ дар вилояти Хатлон 

як соҳаи ташаккулёбандае мебошад, ки натанҳо гардиши молҳо ва ҳамлу нақли мусофиронро таъмин 

менамояд, балки дар баробари ин, ҳамчун катализатор барои рушди саноат хизмат мекунад. Бо 

дарназардошти мавқеи ҷойгиршавӣ, вилояти Хатлон дорои потенсиали калони транзити ҳамлу нақли 

молҳо ва мусофирон дар ҳамлу нақли байналмилалӣ мебошад. Аз ин рӯ, тадбирҳо оид ба ташаккул ва 

рушди роҳҳои авитомобилгард ва нақлиёти автомобилӣ барои фаъолияти самарабахши системаи 

нақлиётии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти муҳим доранд. 

Вобаста ба ин, дар мақола таҳлили ҳолат ва рушди роҳҳои автомобилгард ва нақлиёти автомобилӣ  

дар минтақаи вилояти Хатлон, мавриди баррасӣ қарор гирифта, тавсияҳои зарурӣ доир ба самтҳои 

афзалиятноки рушди роҳҳои автомобилгард ва нақлиёти автомобилӣ пешниҳод шудааст. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛНЫХ ДОРОГ И АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В статье отмичается что дороги и автомобильного транспорта в Хатлонской области - это 

развивающийся сектор, который не только обеспечивает движение товаров и пассажиров, но в то же время 

служит катализатором промышленного развития. Благодаря своему расположению, Хатлонская область 

имеет большой потенциал для транзита грузов и пассажиров в международных перевозках. Поэтому меры 

по формированию и развитию автомобильных дорог и автомобильного транспорта важны для 

эффективного функционирования транспортной системы Республики Таджикистан. 

В связи с этим в данной статье анализируется состояние и развитие автомобильных дорог и 

автомобильного транспорта в Хатлонской области и вносятся необходимые предложения по 

приоритетным направлениям развития автодорог и автомобильного транспорта. 
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ANALYSIS OF THE STATE AND DEVELOPMENT OF ROADS AND AUTOMOTIVE TRANSPORT 

IN THE KHATLON REGION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

Roads and road transport in Khatlon region is a developing sector that not only ensures the movement of 

goods and passengers, but at the same time serves as a catalyst for industrial development. Due to its location, 

Khatlon region has great potential for the transit of goods and passengers in international traffic. Therefore, 

measures for the formation and development of roads and motor transport are important for the effective 

functioning of the transport system of the Republic of Tajikistan. 

In this regard, this article analyzes the state and development of highways and road transport in the Khatlon 

region and makes the necessary proposals on priority areas for the development of roads and road transport. 
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ҶАЛБИ МАБЛАҒГУЗОРИҲО БА РУШДИ СОҲАИ ЭНЕРГЕТИКАИ  

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Холназаров М.Б. 

Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон  
 

Тадбиқи чорабиниҳои «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 

соли 2030» ва «Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020» 

ҷиҳати расидан ба ҳадафи олӣ, яъне баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми шарифи 

кишварамон мусоидат менамояд. 

Мувофиқи маълумоти расмӣ ҳоло дар соҳаи энергетика 12 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ 

ба маблағи умумии 16,1 млрд. сомонӣ тадбиқ шуда истодааст. 

Инчунин дар соли  2019 барои таҷдиди  неругоҳҳои барқи обии «Норак» ва «Қайроққум» 

ба маблағи 5,5 млрд. сомонӣ ҷудо гардида, татбиқи чунин лоиҳа дар неругоҳи барқи обии 

«Сарбанд» ба маблағи 1,3 млрд. сомонӣ идома дорад. Таҷдиди неругоҳи барқи обии «Сарбанд» 

аввали соли 2021 ба анҷом расида, дар натиҷа иқтидори он қариб 45 МВт зиёд карда мешавад.  

Яке аз лоиҳаҳои соҳаи энергетика оғози бунёди неругоҳи барқи обии «Себзор» дар ноҳияи 

Роштқалъаи ВМКБ мебошад, ки ба системаи энергетикии кишвар пайваст карда мешавад. Аз 

тарафи щукумат беш аз 470 млн. сомонӣ сармояи давлать барои сохтмони ин иншоот равона 

карда мешавад. Муҳлати анҷоми лоиҳа соли 2022 ба нақша гирифта шудааст.   

Амалишавии лоиҳаҳо дар соҳаи энергетика имкон дод, ки ҳаҷми истеҳсоли неруи барқ дар 

7 соли охир, яъне солҳои 2013-2019-ум 1,3 баробар (аз 16 млрд. ба зиёда аз 20 млрд. кВт. соат) 

афзоиш ёбад. Дар робита ба ин масъала, Ҳукумати мамлакат вазифадор шудааст, ки ба истифодаи 

самаранок ва сарфакоронаи неруи барқ тавассути баҳрабардорӣ аз технологияи каммасраф, 

бунёди иқтидорҳо ва шабакаҳои нави барқ, таҷдиду барқарорсозии шабакаҳои мавҷуда, ҷорӣ 

намудани низоми муосири назорату баҳисобгирӣ ва коҳиш додани талафоти неруи барқ 

тадбирҳои зарурӣ андешад. 

Таҳлили ҳолати маблағгузории соҳаи энергетика нишон дод, ки таъмини муътадили 

иқтисодиёт ва аҳолӣ бо энергия, идомаи босуръати сохтмони НБО «Роғун» ва бунёди шабакаи 

васеи неругоҳҳои хурду миёнаи нав истифодаи маблағҳои буҷети давлатӣ хеле нокифоя арзёбь 

карда мешавад. Бартараф кардани мушкилиҳои соҳа дар солҳои наздик, таъмини рушди 

минбаъдаи соҳа ва истеҳсоли муътадили неруи барқ ба ҳалли масоили ҷалби сармоягузорони 

дохилию хориҷӣ барои маблағгузории  соҳаи энергетика, пеш аз ҳама, ба сохтмони НБО «Роғун» 

алоқамандии бевосита дорад. 

Омили асосӣ ва муҳимми рушди соҳаи энергетика ин таъмини саривақтии соҳа бо 

маблағҳои зарурӣ мебошад. Ҳолатҳои камчинӣ ё мавҷуд набудани маблағгузорӣ ба рушди 

устувори соҳаи энергетика таъсири манфӣ мерасонад. Ба сабаби нокифоя будани ҳаҷми 

маблағгузории соҳа ва фарсудашавии маънавӣ ва ҷисмонии фондҳои истеҳсолии комплекси обу 

энергетикӣ сатҳи эътимоднокии истеҳсоли энергия ва таҳвили он ба истеъмолкунандагон хароб 

гардида, самаранокии кори агрегатҳову иқтидори онҳо хеле паст шудааст. Таъмиру навсозии 

агрегатҳои корӣ ва зиёд намудани неруи онҳо, ҷорӣ намудани техника ва технологияи муосир, 

ҳамзамон баланд бардоштани сатҳи ихтисоснокии кормандон низ чораҳои хеле муҳимми рушди 

муътадили соҳаи энергетика ба ҳисоб мераванд. Истеҳсоли бесамар, қонеъ нагардидани талаботи 

аҳолӣ ва фаъолияти ноустувори электроэнергетика ба камбизоатӣ оварда мерасонад ва сабабгори 

муноқишаҳои зиёд гардида, барои кишвар оқибатҳои нохуш меорад. 

Аз сабаби самаранок истифода набурдани маблағгузорӣ (зариби пасти истифодабарӣ), 

норасоии мутахасисони ихтисосманд дар идоракунӣ, ислоҳоти ноустувори пулӣ, иқтисодиёт ва 

амнияти энергетикии ноустувор, камшавии дастгирии давлатӣ, арзиши пасти қувваи барқ, бо 

кафолат таъмин набудани системаи таъмини энергия ва дигар мушкилоти номатлуб 

маблағгузории хориҷӣ дар соҳа кам мегардад. 

Дар давраи солҳои 2005-2019 дар соҳаи энергетика аз тамоми сарчашмаҳо 32038,494 млн. 

сомонӣ маблағгузорӣ шудааст, ки 32,5 фоизи тамоми маблағгузориҳо дар иқтисодиёт ва 70,4 

фоиз аз тамоми маблағгузориҳои соҳаи саноатро ташкил медиҳад. Дар назари аввал нисбат ба   

тамоми саноат маблағи кам нест, аммо гиперғунҷоиши маблағгузориро дар соҳаи энергетика ба 

эътибор бигирем, маблағҳои ҷудогардида он қадар ҳам бисёр нест.  

Рушди босамари соҳаи энергетика ва таъмини амнияти энергетикӣ аз маблағгузорӣ 

вобастагии зиёд дорад. Маблағгузорӣ дар соҳа соли 2005 63,265 млн. сомонӣ, соли 2010 1511,543 

млн. сомонӣ ташкил дод,ки ин 23,89 маротиба зиёд шуд. Соли 2019 маблағгузорӣ 4777,664 млн. 
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сомонӣ расид, ки дар муқоиса бо соли 2010 3,1 маротиба зиёд аст. Дар муддати 15 сол 32038,494 

млн. сомонӣ ба соҳаи энергетика равона гардид. Ин маънои онро дорад, ки дар соҳаи энергетика 

ҳамасола бештару бештар барои сохтмон ва азнавсозии НБО маблағ ҷудо карда мешавад. Бояд 

қайд намоем, ки солҳои 2005-2019 дар сектори энергетикӣ тағйироти трансформатсионии бузург 

ба амал омаданд, ки ҳамаи ин бо шарофати маблағгузорӣ ва таваҷҷуҳи давлат мебошад. Солҳои 

2016-2019 ба соҳаи энергетика маблағгузорӣ махсусан бо суръати баланд равона гардид. 

Тағйирёбӣ (динамика)-и маблағгузорӣ дар соҳаи энергетика дар ҷадвали 1 пешкаш мегардад. 

  Ҷадвали 1 

Динамикаи ҳолати маблағгузорӣ дар соҳаи энергетика, млн. сомонӣ 
 

Солҳо 

Маблағгузорӣ Ҳиссаи энергетика 

дар маблағгузориҳои 

умумии саноат, % 

Ҳиссаи энергетика дар 

маблағгузориҳои умумии 

иқтисодиёт, % 
Соҳаҳои иқтисодиёт, 

ҳамагӣ 
Саноат 

Соҳаи 

энергетика 

2005 682,542 130,258          63,265 48,6 9,27 

2006 1214,499 462,21 370,408 80,1 30,50 

2007 2828,663 994,998 898,931 90.3 31,78 

2008 4341,444 2383,827 2183,897 91,6 50,30 

2009 3899,376 1864,254 1624,064 87,1 41,65 

2010 4669,365 1923,337 1511,543 78,6 32,37 

2011 4988,3 1781,934 1161,303 65,2 23,28 

2012 4540,2 1645,19 1039,241 63,2 22,89 

2013 5796,7 1750,925 947,774 54,1 16,35 

2014 7492,7 2226,638 1361,448 61,1 18,17 

2015 9749,9 4482,0 2729,2 60,9 28,00 

2016 11074.5 5635,5 3696,4  65,6 33,38 

2017 11371,55 6118,658 4080,628     66,7 35,88 

2018 13360,96 7974,200 5592,730     70,1 41,85 

2019 12517,755 6119,666 4777,664    78,07 38,16 

Ҳамагӣ 98528,454 45493,595 32038,494     70,4 32,5 

 Сарчашмаҳо: Тоҷикистон: 20 соли Истиқлолияти давлатӣ / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе:  Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2011. – C. 530 - 533; Тоҷикистон: 25 соли Истиқлолияти давлатӣ / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе: Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2016. – C. 340-341; Сохтмон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе: 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии  Тоҷикистон, 2020. – C. 18.        
 

Маблағгузории мутлақ ва нисбӣ дар энергетика солҳои 2011-2013 мутавафуқ гардида, 

баъдан маблағгузории соҳа рӯ ба афзоиш овард. Новобаста ба таҳдидҳои таъмини энергия ва 

самаранок истифода набурдани он, маблағгузорӣ дар соҳаи энергетика аз ҳисоби давлат ва 

маблағгузории хориҷӣ меафзояд, ки дар ин бора диаграммаи 1 шаҳодат медиҳад. 

 
 

Диаграммаи 1. Динамикаи маблағгузорӣ дар соҳаи энергетика, млн. сомонӣ. 
 

Дар шароити ҷаҳонишавии рушди равандҳои иқтисодӣ, иқтисоди миллии кишварҳое, ки 

таркиби соҳаҳояшон номукаммал мебошад, аз захираҳои маблағгузории ҷаҳонӣ вобастагии зиёд 

пайдо мекунанд. Ин бо воқеияти махсус ва аҳамияти амалии ин тадқиқот ва таъсиррасонӣ ба 

иқтидори содиротии соҳаҳои базавии иқтисодиёт, ки рушди иқтисодиёти кишварро таъмин 

месозанд, пешакӣ муайян карда мешавад. 
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Бояд қайд намуд, ки бо мақсади васеъ гардидани равобити тиҷоратии манфиати 

мутақобиладошта ва беҳтар намудани имкониятҳо оид ба зиёдтар (ҷоннок) намудани содироти 

худӣ, Тоҷикистон сиёсати муттасилро оид ба ҳамоиш ба системаи ҷаҳонии муносиботи тиҷоратӣ 

ҷорӣ мекунад. Яке аз муваффақияти асосии ин сиёсат дохил гардидани Тоҷикистон ба ТУС 

(Ташкилоти умумиҷаҳонии савдо) мебошад, ки шароити мусоидро барои дастрас будани 

имконот ба бозори берунаи савдо ва хизматрасониро барои Тоҷикистон таъмин месозад, инчунин 

дастрасӣ ба воситаҳои ТУС (ташкилоти умумиҷаҳонии савдо) оид ба танзими баҳсҳои тиҷоратӣ 

ва огоҳонидани чораҳои маҳдудкунӣ мебошад. 

Дар кишварҳои рушдёбанда зиёд намудани андозаи қарзи давлатӣ, чун қоида ба устувории 

макроиқтисодӣ таъсири манфӣ мерасонад, барои ҳамин самтҳои бартаридоштаи ҷалби захираҳои 

молиявии беруна дар чунин кишварҳо, ташаккулу роҳандозии иқтидори содиротии соҳаҳо бояд 

бартарии рақобатпазирӣ дошта бошанд. Таҳлили таҷрибаи ҷаҳонӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки 

истифодаи воситаҳои қарзӣ барои руйпӯш намудани хароҷоти буҷа барои истифода ва воридот, 

бо зиёд намудани сарбории буҷа, метавонад таҳдиди хусусигардонии иҷбориро бо иштироки 

сармояи хориҷӣ ба бор орад. 

Таъмини кофии Тоҷикистон бо захираҳои энергетикӣ, ки иқтидораш то ба 527 млрд. 

кВт.соат/сол, баҳогузорӣ мешавад бартарии рақобатнокии он дар истеҳсоли энергияи арзони аз 

ҷиҳати экологӣ тоза мебошад. Маҳз ҳамин аҳамияти хосаи чораҳоро оид ба ташаккул ва 

истифодаи босамари иқтидори содиротии энергетикиро дар мувофиқа бо мавқеъгирии сиёсати 

берунаи энергетикии Тоҷикистон бо содироти калонҳаҷми энергияи электрикӣ пешакӣ муайян 

карда мешавад. 

Роҳандозии иқтидори содиротии энергетикаи Тоҷикистон бо лоиҳаҳои пешбиникунандаи 

иқтидорҳаи нав, баланд бардоштани самаранокии иқтидорҳои истифодашаванда ва хатҳои 

интиқоли барқӣ таъмин мешавад. 

Тоҷикистон ҳамчун кишвари куҳсор, иқтидорҳои муҳимми гидроэнергетикӣ дорад, ки 

азхудкунии он метавонад на танҳо талаботи дохиларо доир ба энергияи электрикӣ таъмин созад, 

балки иштироки кишварро дар диверсификатсияи алоқаҳои беруна таъмин месозад. Маълум аст, 

ки азхудкунии иқтидори гидроэнергетикӣ бо ҷалб намудани маблағгузориҳои калон ба соҳа, аз 

он ҷумла аз тамоми сарчашмаҳои беруна алоқамандии зич дорад. Энергетика яке аз соҳаҳои 

афзалиятдошта дар Тоҷикистон буда, барои ҷамъоварии қарзи беруна мансуб мешавад. Қарзи 

берунаи ҷамъшудаи соҳаи энергетикаи кишвар то соли 2018  ба 1,65 млрд. доллар расидааст. Аз 

он ҷумла азхудшуда 968,54 млн. долларро ташкил медиҳад. Иқтидори имконпазири содиротии 

энергияи электрикӣ соли 2017 11,1 млрд. кВт.соатро ташкил дод, ки ҳамагӣ 16,2 фоиз ба иҷро 

расида аз ҳаҷми умумии коркард ҳамагӣ 10 фоизро ташкил дод. Вазни хоси энергияи электрикӣ 

дар ҳаҷми умумии содиротӣ аз Тоҷикистон дар соли 2017 27,77 фоизро ташкил дод. Хусусиятҳои 

талабот ба энергияи электрикӣ дар бозори дохила дар бурриши фаслҳо (неруи барзиёд дар давраи 

баҳору тобистон) ва имкониятҳои маҳдуди он ба содирот, динамикаи рушди иқтисодиёти кишвар 

ва электроэнергетика имкониятҳои зиёд намудани содиротро вобаста месозад. 

Афзоиши хароҷот барои хизматрасонии қарзи беруна метавонад баъзе ихтисоркуниҳои 

талаботи дохилиро бо барқ тақозо намояд. Раванди  зиёдшавии ҳаҷми содироти неруи барқ бояд 

чунин таъсиррасониро безарар гардонад, ба болоравии ҳаҷми иқтисодиёт ва беҳдошти сатҳи 

зиндагии аҳолӣ мусоидат намояд. Ҳамзамон иҷрои чунин шарт зарур аст, ки маблағҳои аз 

содироти барқ воридшуда на барои дастгирии соҳаҳои қафомондаи истеҳсолот, балки барои 

хизматрасонӣ ба қарзи беруна, азнавсозии сохтори иқтисодиёт бо дарназардошти дигаргуниҳои 

сохтории дарозмуддат дар хоҷагии ҷаҳонӣ ва таъмини мавқеи мувофиқ барои Тоҷикистон дар 

сохтори байналмилалии тақсимоти меҳнат дар асоси истифодабарии бартариятҳои 

рақобатпазирӣ равона мегарданд. 

Татбиқи лоиҳаи САSА-1000 имконият медиҳад, ки партофтҳои ғайрикории обро дар 

неругоҳҳои барқи обии Тоҷикистон бо эквиваленти барқӣ аз 4 то 7 млрд. кВт. соат/солона кам 

карда шаванд. Лоиҳаи мазкур барои Тоҷикистон хеле манфиатнок буда, мутаносибан имконияти 

пардохти  саривақтии қарзҳои дохиливу берунаро таъмин менамояд. 

Таҳлили сатҳи манфиатнокии иқтисодии лоиҳа нишон дод, ки интиқоли  энергияи арзон аз 

Тоҷикистону Қирғизистон ба Покистону Афғонистон истеҳсоли энергияи гаронарзишро дар ин 

кишварҳо иваз кард, онҳо дар навбати худ аз ҳисоби барқи арзон мушкилоти зерсохторӣ ва 

иҷтимоии худро ҳал мекунанд. 
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ҶАЛБИ МАБЛАҒГУЗОРИҲО БА РУШДИ СОҲАИ ЭНЕРГЕТИКАИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

 Дар мақола оид ба ҷалби маблағгузориҳо ба рушди соҳаи энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан 

меравад. Омили асосӣ ва муҳимми  рушди соҳаи энергетика ин таъмини саривақтии соҳа бо маблағҳои 
зарурӣ мебошад. Ҳолатҳои камчинӣ ё мавҷуд набудани маблағгузорӣ ба рушди устувори  соҳаи энергетика 
таъсири манфӣ мерасонад. Бо сабаби нокифоя будани ҳаҷми маблағгузории соҳа ва фарсудашавии 

маънавӣ ва ҷисмонии фондҳои истеҳсолии комплекси обу энергетикӣ сатҳи эътимоднокии истеҳсоли 
энергия ва таҳвили он ба истеъмолкунандагон хароб гардида, самаранокии кори агрегатҳову иқтидори 
онҳо хеле паст шудааст. Таъмиру навсозии агрегатҳои корӣ ва зиёд намудани неруи онҳо, ҷорӣ намудани 
техника ва технологияи муосир, ҳамзамон баланд бардоштани сатҳи ихтисоснокии кормандон низ чораҳои 

хеле муҳимми рушди муътадили соҳаи энергетика ба ҳисоб мераванд.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В данной статье речь идёт о привлечения инвестиций в развитие энергетического сектора 
республики Таджикистан. Основным и важным фактором развития энергетики является своевременное 

обеспечение отрасли необходимыми средствами. В случае нехватки или недостатки финансирования 
отрицательно сказываются на устойчивом развитии энергетического сектора. Из-за недостаточного 
финансирования отрасли и морального и физического устарения производственных фондов 

водноэнергетического комплекса снизился уровень надежности производства энергии и ее доставки 
потребителям, а эффективность энергоблоков и их мощность существенно снизились. Ремонт и 
реконструкция производственных единиц и увеличение их мощностей, внедрение современного 

оборудования и технологий, а также повышение уровня квалификации сотрудников также являются очень 
важными мерами для устойчивого развития энергетического сектора. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансирование, энергетика, станция, проектирование, реконструк-ция, 
эффективность.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Холназаров Музаффар Бойназарович, ст. преподаватель кафедры 
электроснабжение и электробезопасности Института энергетики Таджикистана. Тел.: (+992) 777-07-65-61; 
е-mail: m17.07.1989@mail.ru  

 

ATTRACTING INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

This article is about attracting investments in the development of the energy sector of the Republic of 
Tajikistan. The main and important factor in the development of the energy sector is the timely provision of the 
field with the necessary means. In the case of a shortage or inadequate of financing, it negatively affects the 
sustainable development of the energy sector. Due to insufficient financing of the field and the moral and physical 

obsolescence of the production assets of the water-energy complex, the level of reliability of energy production 
and its delivery to consumers has decreased, and the efficiency of power units and their capacity have significantly 
decreased. Repair and reconstruction of production units and an increase in their capacity, the introduction of 

modern equipment and technologies, as well as the improvement of the qualifications of employees are also very 
important measures for the sustainable development of the energy sector. 
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САНОАТИКУНОНӢ – ОМИЛИ АСОСИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ  

ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ 
 

Акимов С.М., Сафаров А. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ  
 

Дар ҳар давру замон иқтисодиёти ҷомеа ба афкори зеҳнии олимон вобастагии зич дорад. 

Алалхусус, дар замони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тамоми соҳаҳои хоҷагии 

халқ шароит ва заминаи мусоид фароҳам омадааст, ки ин яке аз афзалиятҳои озодӣ ва 

мустақилияти давлат мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар шароити даврони шӯравӣ 

фаъолият мекард, бештари нақшаю барномаҳои ҷумҳурӣ  аз марказ идора карда мешуд. Ин сабаб 

мешуд, ки қобилияти афкори зеҳнӣ начандон тараққӣ мекард ва он аз рӯи нақшаҳои 

пешбинишуда амалӣ карда мешуданд. 

Ҷои тазаккур аст, ки дар давоми 30 соли Истиқлолият ҳамаи он нақшаю пешомадҳои 

сохтори давлатиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло амалӣ месозанд. Соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, 

фаҳангӣ, маънавиёт секторҳои хусусӣ, хоҷагии қишлоқ ва дигар соҳаҳо ру ба беҳбудӣ рафта 

истодаанд. 

Таҷрибаи начандон зиёди мустақилияти ҷумҳурӣ нишон медиҳад, ки дар баробари тараққӣ 

кардан ва пеш рафтан бе саноатикунонии мамлакат шароити дурусти иқтисодиёти давлатро 

муҳайё сохтан душвор аст.  

Ҳамаи ин равандҳои иқтисодӣ мутмаин месозад, ки дар баробари рушд додани дигар 

соҳаҳои хоҷагии халқ ба роҳи саноатӣ гузаронидани соҳаи аграрӣ яке аз омилҳои асосии 

пешрафти иқтисодиёти давлат маҳсуб меёбад. 

Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

Паёмашон ба Маҷлиси Олӣ (26 декабри соли 2018) қайд намуданд: «Мо таъмини истиқлолияти 

энергетикӣ ва истифодаи самарабахши неруи барқ, аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардан ва 

ба кишвари транзитӣ табдил додани Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва 

дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои хушсифат, инчунин вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсулро 

ҳамчун ҳадафҳои стратегии худ интихоб намуда, нақши гузариши иқтисодиёти кишварро аз 

шакли аграрӣ – индустриалӣ ба индустралӣ-аграрӣ амалӣ гардонидан зарур шуморем». Дар 

натиҷаи тадбирҳои амалӣ намудаи ҳукумати мамлакат дар се соли охир ҳиссаи соҳаи саноат дар 

маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) аз 15,2% то 17,3% афзоиш ёфта пеш рафт» [1]. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Раҳмон, қайд 

намуданд, ки «Бо дарназардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодию 

иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ, пешниҳод менамоям, ки саноатикунонии босуръати кишвар 

ҳадафи чоруми миллӣ эълон карда шавад. Вобаста ба ин зарур аст, ки то соли 2030 ҳиссаи соҳаи 

саноат дар маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ба 22 фоиз расонида шавад» [2]. 

Ин иқдоми пешгирифтаи Пешвои муаззами миллат барои пешрафти иқтисодиёти мамлакат 

заминаи мусоид фароҳам меорад ва ин боис мегардад, ки иқтисодиёт дар некуаҳволии мардум 

ҳиссаи худро мегузорад. 

Ҳоло, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари аграрию саноатист, масъалаи саноатикунонии 

босуръати кишвар ҳамчун як мавзӯи мубрам ва калидӣ барои рушди соҳаҳои иқтисодиёти 

кишвар дар назар дошта шудааст. Чунончи, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми баромадҳои худ қайд менамоянд, ки мо минбаъд ба 

рушду нумӯи саноати кишвар аҳамияти аввалиндараҷа медиҳем. Ашёи хомро бояд дар давлати 

худ коркард намуда, баъдан ба бозори истеъмолӣ равона намоем.  

Бинобар ин, Вазорати саноат ва технологияҳои нав вазифадор карда шудааст, ки дар асоси 

таҳлилҳои иқтисодӣ имконияти минтақаҳоро омӯхта самти афзалиятноки истеҳсолоти саноатиро 

оид ба пайваста афзоиш додани коркарди ашёи хом то дараҷаи маҳсулоти ниҳоӣ барномаҳои 

соҳавиро фаъолона тадбиқ намояд. 

Ҳукумати кишвар барои татбиқи амалии саноатикунонии босуръати кишвар, ки онро 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи чоруми миллӣ эълон намуданд, барномаҳои зиёдеро  баҳри амалӣ 

кардан, ки муҳимтаринашон «Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи 

то соли 2030», «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», 

«Барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2012-2020», «Барномаи рушди қолинбофӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-

2020», ҳадафи иҷроиш қарор додааст. 
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Мақсад аз амалӣ намудан ва рӯи кор гирифтани стратегияву барномаҳои мазкур ин, пеш аз 

ҳама, бунёди корхонаҳо, татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсолот, роҳандозии 

истеҳсоли маҳсулоти нав, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, тақвияти истеҳсоли маҳсулоти 

рақобатпазири воридотивазкунанда, содиротӣ ва зиёд намудани ҳаҷми содирот дар назар аст. 

Ғайр аз ин, барномаҳои мазкур ба ҳалли вазифаҳои иҷтимоии давлат ва таъмини амнияти миллӣ 

мусоидат намуда, барои гузариши иқтисодиёти кишвар аз шакли тавлидкунандаи ашёи хом ба 

истеҳсолкунандаи маҳсулоти ниҳоӣ замина бояд гузоранд. Бо мақсади таъмини рушди устувори 

иқтисоди миллӣ бо дастгирии ҳукумати кишвар шумораи корхонаҳои саноатӣ пайваста афзуда, 

фаъолияти истеҳсолӣ вобаста ба мавҷудияти ашёи хом ва талаботи бозор ба роҳ монда шудааст 

[3].  

14 октябри соли 2019 мулоқоти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо саноатчиёни ҷумҳурӣ баргузор 

шуд, ки зимни ин мулоқот қайд гардид: «Дар шароити имрӯзаи пешрафти иқтисодӣ соҳаи саноат 

яке аз соҳаҳои муҳимми иқтисоди миллӣ маҳсуб ёфта, таъмин намудани рушди он яке аз 

вазифаҳои афзалиятнок ба шумор хоҳад рафт. Бо мақсади рушди соҳаи саноат, ки заминаҳои он 

дар асоси се ҳадафи умумимиллӣ фароҳам оварда шудаанд, мо саноаткунонии босуръати 

кишварро ҳадафи чорум эълон намудем». 

Бо амалишавии ҳадафи чорум – «Саноатикунонии босуръати кишвар» Тоҷикистон зина ба 

зина аз кишвари аграрӣ-индустриалӣ ба кишвари индустриалӣ-аграрии пешрафта табдил меёбад. 

Ин ҳадаф ниҳоят муҳим ва саривақтӣ буда, ҷиҳати рушди босуботи иқтисоди миллӣ, таъсиси 

ҷойҳои нави корӣ, беҳтар намудани сатҳи иҷтимоиёти аҳолии кишвар ва коҳиши муҳоҷирати 

меҳнатӣ мусоидат менамояд. 

Дар вохӯрӣ бо саноатчиён Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ба кор даровардани корхонаҳои азими 

хусусигардонидашуда, ки солҳои тӯлонӣ камфаъолият буданд, изҳори нигаронӣ карда, барои 

фаъолгардонии кори онҳо дастуру супоришҳо доданд. Таҷриба нишон медиҳад, ки сабаби асосии 

фаъол набудани ин корхонаҳо бетаваҷҷуҳӣ ва ғайрикасбӣ будани баъзе соҳибмулкони ин 

корхонаҳо мебошад. Биною иншоотҳо ва масоҳатҳои калони замини корхонаҳои 

хусусигардидаро ҳамчун амволи ғайриманқул бекор нигоҳ медоранду ба маслиҳату тавсияҳои 

мутахассисон аҳамият намедиҳанд. Ҳол он ки маҳз бо маслиҳати коршиносони соҳа метавон 

корхонаҳоро ба кор дароварду аз он манфиати иқтисодӣ бояд ба даст овард. 

Омили муҳимме, ки барои ташкил намудани истеҳсолот зарур аст, ин мавҷудияти ашёи 

хом мебошад, ки дар ҷумҳурии мо чунин имкониятҳо хеле зиёд аст. Омили дигари асосии рушди 

корхонаҳои саноатӣ ин фурӯши маҳсулоти истеҳсолшуда ва такрористеҳсолкунӣ мебошад. 

Тадқиқоти маркетингӣ дар асоси маълумоти гумрукӣ нишон медиҳанд, ки ба роҳ мондани 

истеҳсоли маҳсулоти аз хориҷа воридшаванда дар корхонаҳои ватанӣ аз ҳудуди мамлакат берун 

баромадани асъори хориҷиро камтар намуда, ба масъалаҳои муҳимми дигар, чунончи таъсиси 

ҷойҳои нави корӣ, зиёдшавии сарчашмаҳои воридоти маблағҳо ба буҷа ва нигоҳ доштани қурби 

пули миллӣ нисбат ба асъори хориҷӣ мусоидат менамояд. Ҳол он, ки талаботи бозори истеъмолӣ 

ба ин маҳсулот рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст. 

Новобаста аз он, ки ин молу маҳсулот аз роҳҳои дур бо хароҷоти зиёд ворид гардида, 

арзишашон баланд мегардад, харидор ва талабгарони зиёд доранд. Бинобар ин, ташкил намудани 

истеҳсоли ин маҳсулот бо истифодаи технологияҳои навтарин ба мақсад мувофиқ мебошад. 

Коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ самти асосии рушди саноат ба шумор рафта, Пешвои миллат 

оид ба ин масъала чунин супориш доданд: «Минбаъд конҳои маъдан ба сармоягузорони хориҷӣ 

бе риояи шарти коркарди маъдан то маҳсулоти ниҳоӣ пешниҳод намегардад. Дар давоми ду-се 

соли минбаъда бояд коркарди ниҳоии ашёи хоми ватанӣ дар дохили кишвар, аз ҷумла нахи пахта, 

пилла, пӯст ва маъдан пурра ба роҳ монда шавад» [4].  

Дар қатори маҳсулоти номбаршуда оид баташкил намудани корхонаҳои коркарди меваю 

сабзавот, маҳсулоти гуштӣ ва ширӣ, макарон, истеҳсоли мебел, рушди соҳаи парандапарварӣ ва 

моҳипарварӣ низ ба масъулин ва соҳибкорон дастурҳо доданд. 

Дастгирии соҳибкорони истеҳсолӣ ҳамеша зери таваҷҷуҳи Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор 

дошта, масъалаҳои озоднамоӣ аз боҷи гумрукӣ ва андозҳо ҳангоми воридоти таҷҳизоти 

технологӣ ва мусоидат дар фурӯши моли истеҳсолшуда, дастрасӣ барои гирифтани қарзҳои 

имтиёзнок аз Фонди дастгирии соҳибкорӣ, эълон намудани моратория ба ҳама гуна санҷишҳо 

маҳз бо ташаббуси Пешвои миллат амалӣ шуда истодааст. 
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Дастуру супоришҳо ва пешниҳодҳои дар ин мулоқот ибрознамудаи Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

роҳнамои рушди босуръати саноати мамлакат мебошаду ҳамаи масъулин ва соҳибмулконро 

вазифадор менамояд, ки дар татбиқи амалии ин ҳадаф саҳми муносиб гузоранд. 

Алҳол саноатчиён мекӯшанд, ки ҳаҷми истеҳсоли молҳои содиротӣ ва 

воридотивазкунандаро зиёд карда, ҳамзамон, корхонаҳои нави саноатӣ бунёд намоянд. Аз рӯи 

маълумоти омории Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019 

ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ҷумҳурӣ ба 27 млрд. 586,6 млн. сомонӣ расонида шуд, 

ки суръати афзоиш нисбат ба соли 2018 113,6 фоизро ташкил дода, он аз ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти соли гузашта 3 млрд. 809,4 млн. сомонӣ зиёд мебошад. Аз Тоҷикистон ба маблағи 

зиёда аз 11 млрд. 379,9 млн. сомонӣ маҳсулот содирот карда шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи 

соли гузашта 979,6 млн. сомонӣ зиёд буда, суръати афзоиш 109,4 фоизро ташкил медиҳад. 

Соли 2019 дар ҷумҳурӣ зиёда аз 2164 корхонаи саноатии ҳисоботдиҳанда ба қайд гирифта 

шудааст. Аз шумораи умумии корхонаҳои нав 38 корхона ба соҳаи мошинсозӣ, 53 корхона ба 

саноати сабук, 50 корхона ба соҳаи масолеҳи сохтмон, 62 корхона ба саноати хӯрокворӣ, 2 

корхона ба саноати маъдан, 1 корхона ба саноати ангишт, 5 корхона ба соҳаи табъу нашр ва 8 

корхона ба дигар соҳаҳо рост меояд. Тибқи маълумоти оморӣ дар ҷумҳурӣ 219 корхонаву 

коргоҳҳои нави саноатӣ бо таъсиси 2942 ҷойҳои кории нав сохта, ба истифода дода шудаанд [5].  

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои зиёди ашёи хом дар соҳаҳои саноати маъдан, 

масолеҳи сохтмон, саноати хӯрокворӣ, саноати сабук, пилла, мошинсозӣ ва ангишт мебошад. 

Дар мавриди самараноку мақсаднок - бо истифода аз технологияҳои нав баҳрабардорӣ намудан 

аз онҳо, солҳои наздик ҷумҳурӣ метавонад аз кишвари аграрӣ-саноатӣ ба як кишвари саноатӣ-

аграрӣ мубаддал гардад.  

Дар Тоҷикистон барои рушди истеҳсоли молу маҳсулоти баландсифати саноатӣ, афзоиш 

додани содирот ва пайдо кардани мавқеи сазовор дар бозори ҷаҳонии молу хизматрасонӣ 

имкониятҳои зиёд мавҷуд аст. Аз ин лиҳоз, ворид намудан ва истифодаи васеи технологияҳои 

муосири инноватсионӣ, баланд бардоштани сатҳи касбияти соҳибкорон ва қобилияти 

идоракунии онҳо, ҷорӣ намудани усулҳои муосири менеҷменти сифат ва омодасозии кадрҳо 

омилҳои асосии ноил шудан ба ин ҳадафҳо ба ҳисоб мераванд. 

Бояд тазаккур дод, ки пайваста аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгирӣ намудани 

субъектони фаъолияти соҳибкорӣ, ки дар бахшҳои истеҳсолот ва саноат фаъолият менамоянд 

имконият медиҳад, ки иқтисодиёти миллӣ зина ба зина пеш равад. Масалан, эълон гардидани 

мораторийи 2-сола ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ барои 

рушди соҳаи саноат ва таъсири бевоситаи он ба бахшҳои воқеии иқтисодиёти кишвар заминаи 

мусоид мегузорад. 

Ислоҳоти пай дар пайи иқтисодӣ ва таъмини шароити мусоид баҳри беҳтар намудани 

фазои сармоягузориву соҳибкорӣ имкон дод, ки давоми даҳ соли охир нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодии кишвар дар сатҳи устувор нигоҳ дошта, рушди воқеии иқтисодиёт ба ҳисоби 

миёна 7 дарсад таъмин карда шавад, ки ин дар миқёси ҷаҳонӣ нишондиҳандаи хеле назаррас аст. 

Хулоса, ҳоло дар назди мо яке аз ҳадафҳои муҳимми давлату ҳукумат яъне 

«саноатикунонии босуръати кишвар» қарор дорад, моро зарур аст, ки тамоми захираю 

имкониятҳоямонро истифода намуда, баҳри амалишавии ин ҳадафи стратегии кишвар тамоми 

тадбирҳоро роҳандозӣ намоем, то кишварамон ба як кишвари рушдёфтаи индустриалӣ табдил 

ёбад. 
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САНОАТИКУНОНӢ – ОМИЛИ АСОСИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ 
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ба имкониятҳо ва роҳҳои татбиқи амалишавии ҳадафи чоруми стратегии кишвар як қатор барномаҳою 
стратегияҳои давлатиро мисол оварда, нишондиҳандаҳои омориро оид ба ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмуи 
маҳсулоти дохилӣ ва ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар кишвар ба таври муқоисавӣ таҳлил кардаанд.  

Аз ҷумла кайд шудааст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари аграрию саноатӣ буда, масъалаи 
саноатикунонии босуръати кишвар ҳамчун як мавзуи мубрам ва калидӣ барои рушди соҳаҳои иқтисодиёти 
кишвар дар назар дошта шудааст, аз ин лиҳоз, дар мақола оид ба дастгирию имтиёзҳои ҳукумати кишвар 
барои субъектҳои соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории истеҳсолӣ  баҳри пай дар пай амалӣ намудани хадафи 
чорум миллӣ яъне «Саноатикунонии босуръати кишвар» таъкид гардидааст. 
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПОДЪЕМА  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

  

В статье подчеркивается роль и важность одной из стратегических целей страны - «Быстрая 
индустриализация страны», о которой основатель мира и национального единства, лидер нации Эмомали 
Рахмон объявил в своем послании от 26 декабря 2018 года. В статье также подробно описывается ряд 
государственных программ и стратегий в зависимости от возможностей и способов реализации этой 
четвертой стратегической цели страны. 

Следует отметить, что в статье собраны факты, цифры и статистические показатели, позволяющие 
провести сравнительный анализ доли промышленности в ВВП и объема промышленного производства в 
стране. 

Сейчас, когда Республика Таджикистан является аграрно-индустриальной страной, вопрос быстрой 
индустриализации страны рассматривается как актуальный и ключевой для развития секторов экономики 
страны, поэтому в статье последовательная реализация четвертой национальной цели - «Быстрая 
индустриализация страны». 
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INDUSTRIALIZATION IS A KEY FACTOR IN THE RECOVERY OF THE  
NATIONAL ECONOMIKY 

  

The article emphasizes the role and importance of one of the country's strategic goals - «Rapid 
industrialization of the country», which the founder of peace and national unity, the leader of the nation Emomali 
Rahmon announced in his message of December 26, 2018. The article also describes in detail a number of 
government programs and strategies, depending on the possibilities and ways of implementing this fourth strategic 
goal of the country. 

It should be noted that the article contains facts, figures and statistical indicators that allow for a 
comparative analysis of the share of industry in GDP and the volume of industrial production in the country. 

Now, when the Republic of Tajikistan is an agrarian-industrial country, the issue of rapid industrialization 
of the country is considered as relevant and key for the development of sectors of the country's economy, therefore, 
the article presents the consistent implementation of the fourth national goal - «Rapid industrialization of the 
country». 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ашурзода С.Х. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Научно-техническая политика является одним из важных вопросов стратегии 

инновационного развития государства, а механизм ее реализации осуществляется через 
принятие нормативных правовых актов. 

В Республике Таджикистан разработан и принят Закон «О науке и государственной 

научно-технической политике», основными положениями которого составляет определение 

приоритетов развития науки и эффективное использование ее достижений в производстве [1, с. 
94]. 

Данный закон определяет основные направления государственной поддержки развития 

науки, рассматривает науку как основу экономического развития, а также предусматривает 
совершенствование научных учреждений, обеспечение их научными кадрами, обеспечение 

производственной базой, новым оборудованием и повышение мотивации молодых ученых. 

Особое место в законодательстве занимает сотрудничество научных учреждений страны с 

научными учреждениями зарубежных стран в области обмена опыта, подготовки кадров. 
Приоритетной задачей государства предусматривается в законе увеличение ее финансирования 

на уровне 3% ежегодно [1, с. часть 2, ст. 1011]. 

Закон создает условия для развития фундаментальных исследований и направлен на 
повышение престижа научной деятельности и создания благоприятных условий жизни и труда 

для ученых и специалистов. Закон поддерживает отношения между государством и бизнесом в 

области науки и технологий. Закон направлен на обеспечения стимула и поддержки науки, а 

также направить научный потенциал страны на государственную безопасность страны. 
При этом следует учитывать, что утвержденные документы, несомненно, положительно 

скажутся на развитии и совершенствовании отечественной науки, но эффективность их 

использования в сельском хозяйстве недостаточна, так как не учитывается специфика 
сельскохозяйственного производства. 

В республике разработана и утверждена постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 3 марта 2014 года, №144 «Концепции инновационного развития 

агропромышленного комплекса», где определены инновационная политика государства. Однако, 
основные пункты до настоящего времени остались не выполненными [2, с. 126]. 

Следует отметить, что наступил момент обсуждения и принятия законы «О 

сельскохозяйственной научной организации и ее экспериментально-производственном 

предприятии».       
Предлагаемый закон должен определить функции государства в области инновационного 

развития экономики отрасли (табл. 1). 

Таблица 1 
Функции государственного управления инновационной деятельности 

 

1 
Защита интересов отрасли, обеспечение реализации «Концепции иновационного развития 

агропромышленного комплекса», 

2 Разработка инновационной политики в сельском хозяйстве 

3 Разработка и реализации программ инновационного развития отрасли 

4 Стимулирование инновационных достижений 

5 
Развитие высокоэффективных сортов сельскохозяйственных растений и высокопродуктивных 

животных 

6 Поддержка научных разработок и внедрение передовой технологи в производство  

7 Правовая поддержка инновационных начинаний селбхозпроизводителей 

8 Информационная поддержка инновационных процессов 

9 Маркетинговая поддержка научно-организационных достижений 

10 Страховая поддержка нововедений 

11 Поддержка научных достижений в мировом масштабе 

12 Обеспечение инфраструктуры инновационного развития 

13 Защита прав интеллектуальной собственности 

14 Поддержка аграрной науки 

15 
Обеспечение отрасли высокопродуктивными элитными сортами семян  и племенным поголовьем 

и др. 
Источник: Составлено автором. 
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Чтобы принятые нормативные акты соответствовали современному состоянию аграрной 

экономики, они должны отражать основные направления государственной научно-технической 

политики. 

Первоочередным приоритетом должна стать государственная поддержка 

фундаментальной науки, а также четкое определение – какие направления прикладной науки 

необходимо поддержать в современных условиях с ориентацией на обязательную реализацию их 

результатов в конечном товарном продукте. 

В условиях инновационного развития необходимым элементом является направляющее и 

координирующее планирование. Основа перспективы инновационного развития заключается в 

том, что она должна основываться на системном применении научных прогнозов, целевых 

программ. Государство, должно способствовать воплощать инновационную идею в 

производство и таким образом, чтобы обеспечить эффективность работы научно-

исследовательских организаций [3, с. 74-75]. 

При таком подходе, сельскохозяйственным организациям представляется возможным 

использовать научные достижения при организации производства, а научным учреждениям 

заниматься поиском новых идей и форм организации труда.  

В обобщенном виде схема государственного регулирования выглядит следующим образом 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема государственного регулирования фундаментальной науки. 

 

Для таджикских ученых важнейшим направлением научной деятельности является 

продовольственная безопасность, поскольку почти треть населения живет в бедности. 

Продукция неконкурентоспособна на потребительском рынке. Ежегодно более 750,0 млн.  долл. 

тратится на закупку продуктов питания из-за границы. Среди импортных товаров - фрукты, 

виноград, овощи, мясо и молоко, потребности в которых мы можем полностью удовлетворить за 

счет собственного производства. 

В Гражданском Кодексе Республики Таджикистан указано, что интеллектуальная 

собственность – это исключительное право гражданина или юридического лица на результаты 

интеллектуальной (научно-технической) деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или 

услуг.  

В Законе от 5 марта 2007 г. №241 «О государственной поддержке агропромышленного 

комплекса Республики Таджикистан» поставлена задача создани я благоприятного 

инвестиционного климата и роста инвестиций в сельское хозяйство [4, с. 174].  

В условиях инновационного развития организации производства предоставление 

информации о наличии передового оборудования и технологий, способах профилактики 

болезней растений и животных, прогнозирование чрезвычайных ситуаций является одним из 

реальных инструментов повышения эффективности сельскохозяйственного производства.  

Передача экономических знаний производителю и информации о новых технологиях 

производства непременно играют важную роль. 

Это должно осуществляться с помощью теле- и радиопрограмм в подходящее время для 

фермеров и разработки информационных буклетов для фермеров в зависимости от сезона, 
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поскольку недавно созданные дехканские хозяйства не имеют специалистов, а большинство их 

руководителей не имеют сельскохозяйственное образование. Листовок легко можно 

распространять и не требуют значительных финансовых затрат. 

В контексте создания малых дехканских хозяйств, которое практикуется сегодня в 

Таджикистане, невозможно надеяться на желаемый результат без повышения уровня 

информированности руководителей дехканских хозяйств. Потому что согласно исследованию, 

проведенному Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, 

только 36,8% руководителей фермерских хозяйств имеют высшее образование, 23,8% среднее 

специальное образование, 26,0 процентов среднее образование. Невозможно надеяться на 

развитие инноваций с этим потенциалом. Это требует разработки и реализации специальной 

государственной программы обучения кадров в этой сфере. 

В Таджикистане, все нормативно-правовые документы по инновационному развитию 

разработаны и приняты. К ним относятся Гражданский кодекс Республики Таджикистан, Закон 

Республики Таджикистан «О науке и государственной научно-технической политике», «О 

селекции», «О семеноводстве» и др. что может стать основой инновационного развития отрасли. 

Принятие действующих нормативно-правовых документов заложит основу для 

организационно-экономического развития инноваций в области селекции и семеноводства, 

селекции и использования технологий [5, с. 65]. 

В последние годы внедрено несколько нововведений в сфере инновационного развития 

сельскохозяйственного производства. Однако они не достаточны. Для более полного их 

внедрения в производство требуется финансовые ресурсы, а небольшие дехканские хозяйства не 

в состоянии это сделать. Есть много предложений в области коммерциализации 

исследовательских институтов, и если они будут реализованы, можно будет добиться 

значительного прогресса. Поэтому мы рекомендуем использовать для Таджикистана опыт 

инновационного развития зарубежных стран, использование которого также является 

эффективным для инновационного развития Таджикистана [6]. 

Инновационный процесс включает несколько этапов - появление идеи, научного опыта, 

его применение и определение экономической эффективности. 

Развитая информационная и консультационная инфраструктура ведет к технической и 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства и способствует 

повышению технической осведомленности населения. 

Реализация инновационной политики имеет свои механизмы. Механизм государственное 

регулирование и стимулирование НИОКР предполагает. 

-  разработку и принятие законов Республики Таджикистан о научно-инновационных   

фондах, где предусматриваются налоговые льготы и государственные гарантии на реализацию 

инновационных достижений; 

- стимулирование привлечения средств сельскохозяйственных предприятий, населения, 

направляемые на инновации, путем своевременного возврата с определенным процентом 

вознаграждений;  

- отбор приоритетных проектов, важных для развития сельскохозяйственного 

производства и обеспечения государственной гарантии внедрения в производстве: 

- долевое участие государства и бизнес-структур; 

- стимулирование привлечения иностранных инвестиций; 

- страхование рисков; 

- организацию республиканских компаний способных выступать генподрядчиками в этих 

проектах.    

Поддержка и стимулирование инновационного развития экономики и реализация 

достижений «научно-технического прогресса в производстве стали стержнем экономической 

политики ведущих стран мира. Более того, использование достижений науки в области новых 

технологий в решения задач роста конкурентоспособности любого государства, в том числе для 

развивающихся стран в условиях глобализации экономики, придают этому процессу особую 

актуальность. 

Решение стратегических задач, намеченных в стратегических документах, требует 

пересматривать механизмы достижения государственной политики в области научно-

инновационной деятельности» [7, с. 112-113].  
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Изучение опыта зарубежных стран показывает, что чем больше вложения в науку и 

научно-инновационной деятельности, тем больше достигается экономический рост и 

эффективность вложений, что способствуют привлечению частного бизнеса в инновационный 

процесс. 

Характерно, что с ростом инвестиции в науку повышается доля внебюджетных источников 

в структуре затрат на инновации. «Так, в странах, где вложения в науку составляют около 3% от 

ВВП, основным источником в финансировании служит бизнес- около 2/3 общего объема. Наука 

в таких странах, как США, Япония, Южная Корея, Швейцария и Швеция активно развивается 

преимущественно в рамках бизнес-компаний, и боле 70% научных результатов получают именно 

в данном секторе экономики. Иная ситуация отмечается в группе стран, где затраты по НИР 

менее 1% от ВВП: содержание науки в них обеспечивается, в основном из государственных 

источников, а доля бизнес-сектора [7, с. 141-142] в научной сфере невысока». 

Обычно, частные компании, которые инвестируют науку, они заинтересованы наращивать 

свой потенциал в этом направлении бизнеса. Примеры крупных компаний Таджикистана 

свидетельствуют о положительном влиянии инвестиционных вложений на внедрения науки в 

производстве, в росте экономической эффективности бизнеса, и этим самым способствовали 

стимулированию вложений ресурсов в инновацию.  

Стимулирование использования достижений науки в производстве в странах с 

инновационной моделью развития экономики, в основном осуществляется на основе 

государственных программ, где аккумулированы механизмы, обеспечивающие   инновационное 

развитие всех отраслей экономики [7, с. 184]. 

В целях стимулирования привлечения бизнес-структур в инновационный процесс в 

сельском хозяйстве можно использовать следующие направления государственного 

стимулирования инновационного процесса в сельском хозяйстве (таб. 2). 

Таблица 2  

Основные направления государственного стимулирования инновационного процесса в 

сельском хозяйстве 
 

№ п/п Направление 

1 
Нормативное финансирование аграрной науки и малого научно-технического 

предпринимательства 

2 
Страхование частных инвесторов, вкладывающих средства в малые наукоемкие фирмы, 

фукнционирующие в аграрной научно-технической сфере  

3 

Налоговые льготы, включая налоговые скидки (6-10%) с общей суммы инвестиций в активную 

часть основного капитала, сокращение (на 25%) налогооблагаемого дохода корпораций от 

ассигнований на исследования и разработки, а также налоговое стимулирование компаний, 

предоставляющих оборудование и финансовые средства системы высшего образования 

4 
Поддержка совместных исследовательских центров, создаваемых фирмами и 

университетами 

5 

Реализация мероприятия по повышению эффективности использования материально-

технической базы аграрной науки, по совершенствованию служб научно-технической 

информации , международного научно-технического сотрудничества  
  

Источник: [8, с. 15]. Гасанова, Х.Н., Повышение эффективности освоения инноваций в сельском хозяйстве: 

автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.05 / Всерос. науч.-исслед. ин-т экономики сел. хоз-ва РАСХН. 

– Москва, 2005. – 25 с. 
 

Следует отметить, что необходимость использования системы поощрений и 

стимулирований в инновационной деятельности продиктована не только соответствовать 

высокой конкуренцию рынка, а также материально заинтересовывать тех работников, 

занимающих в научно-исследовательской деятельности.  

Стимулирование и поощрение осуществляется в трех формах: денежное (дополнительные 

оплаты, премии), моральное (повышение в должности, государственные награды и др.) и 

содержательное (повышение квалификации).  Если система стимулирования удовлетворяет 

работников, например, обеспечивает гарантированную работу, хорошие условия труда, обучение 

с целью роста квалификации, справедливой оплаты труда, можно ожидать положительного 

результата устраивающего работника и   руководителя.  

«Также, учитывая, что отдельные кадры по своим производственным, психологическим и 

физиологическим характеристикам отличаются от других членов коллектива, целесообразно 
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подбирать методы стимулирования, исходя из направления деятельности: производственная, 

коммерческая, научная и т.д. Для организации этот вариант более эффективен по сравнению с 

вариантом, когда вес коллектив поощряются единым методом» [7, с. 45].  

Механизм государственного стимулирования инновационной деятельности предполагает 

принятия следующих мероприятий (табл. 3).     

Таблица 3 

Механизм государственного стимулирования инновационной деятельности 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

1 
На национальном уровне принятие законов об инновационных и инвестиционных фондах, налоговых 

льготах и государственных гарантиях инвестиционным инвесторам 

2 

Стимулирование привлечения накоплений и доходов предприятий и населения в инвестиции в 

реальную экономику с помощью инвестиционных (венчурных, паевых, негосударственных и др.) 

фондов, находящихся под контролем государства 

3 
Формирование региональных и районных программ по приоритетным направлениям научно-

технического прогресса при законодательном определении порядка их выбора и финансирования 

4 

Отбор проектов по приоритетным направлениям научно-технического прогресса, критически 

важным технологиям, перечень и механизм финансирования которых устанавливается 

государственными актами 

5 

Долевое участие республиканского и местного бюджетов, внебюджетных фондов и коммерческих 

структур (инновационных фондов, коммерческих банков, страховых компаний и пенсионных 

фондов и др.) в инвестициях в научно-ииновационные программы и проекты с целью распределения 

финансового риска 

6 Создание системы тендеров, конкурсов грантов для привлечения иностранных инвестиций 

7 Формирование системы страхования и гарантий инвестиций, в том числе на залоговой основе 

8 Создание бизнес-планов, проектов и обоснований практически важных технологий 

9 

Организация республиканских и региональных инновационных компаний с их участием в 

формировании уставного капитала разработчиков, способных выступать генподрядчиками (80) в 

этих проектах (22) 
Источник: [8, с. 16]. Гасанова, Х.Н., Повышение эффективности освоения инноваций в сельском хозяйстве: 

автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.05 / Всерос. науч.-исслед. ин-т экономики сел. хоз-ва РАСХН. 

– Москва, 2005. – 25 с. 
 

Финансовые источники инновационной деятельности могут быть из собственных 

источников (амортизационные отчисления, прибыль предприятия, аренда основных средств, 

продажа неиспользуемого оборудования), кредитных источников (средства коммерческих 

банков, финансово-сберегательных компаний, финансово-сберегательных фондов, паевых 

инвестиционных фондов, основных фондов). 

Самым распространенным источником является финансовый лизинг. А государства 

стимулирует инновационную деятельность через налоговые льготы и долевое финансирование 

инновационных проектов. 

Таким образом, стимулирование инновационной деятельности, как экономического 

механизма повышения экономической эффективности производства заключается в 

формировании и рациональном использовании мероприятий, направленных на эффективное      

[7, с. 98] использование ресурсов в процессе производства, моральную и материальную 

заинтересованность участников инновационного процесса. При этом важное место занимает 

оптимизация производства и установление денежной оплаты за достигнутые результаты в 

процессе инновационной деятельности. Совершенствование стимулирующей функции 

инновационной деятельности способствует формированию и развитию производства с 

использованием новых технологий. 

Принципиальным направлением совершенствования инновационной деятельности 

остается государственная гарантия за освоение инновационной технологии в производственном 

процессе.  Выделяемые ресурсы позволяют научным учреждениям пополнить лабораторное 

оборудование, произвести новые техники и внедрить новое технологии и способствовать 

развитию рынка наукоёмкой продукцией.    

Таким образом, исследуя, государственное регулирование инновационной деятельности, 

как приоритетного направления развития инновационной деятельности пришли к следующим 

выводам: 
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1. В условиях мелкохозяйственного производства, который в настоящее время находится 

сельского хозяйство Республики Таджикистан без реализации государственной научно-

технической политики достичь высоких показателей экономического развития не 

представляется возможным.  

2. В республике для инновационного развития имеются ряд основополагающих законов и 

других нормативных документов, регулирующие деятельность аграрных научных учреждений. 

3. К сожалению наука не стала приоритетной задачей государственных органов, 

курирующих науку, что подтверждается низкой бюджетной поддержкой научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

4. Основные пункты «Концепции инновационного развития агропромышленного 

комплекса» не выполнены.  

5. Наступил момент обсуждения и принятия закона «О сельскохозяйственной научной 

организации и ее экспериментально-производственном предприятии». Предлагаемый закон 

должен определить функции государственного управления инновационной деятельности. 

Первоочередным приоритетом должна стать государственная поддержка фундаментальной 

науки, защита интересов производителей и покупателей, обеспечение сбалансированного спроса 

и предложения и таким образом обеспечения продовольственной безопасности и 

конкурентоспособности продукции отрасли.  

6. Основной формой государственной поддержки инновационного развития сельского 

хозяйства должна оставаться разработка и реализация целевых отраслевых программ, так как они 

очень просты в управлении и целевом использовании ресурсов, а их экономическая 

эффективность высока. 

7. Деятельность государства должна быть направлена на регулирование отношений 

интеллектуальной собственности и развития предпринимательства в научно-инновационной 

сфере сельского хозяйства.  

8. Изучение опыта зарубежных стран показывает, что чем больше вложения в науку и 

научно-инновационную деятельность, тем больше достигается экономический рост и 

эффективность вложений, что способствуют привлечения частного бизнеса в инновационном 

процессе. 

9. Под стимулирование инновационной деятельности понимается: 

- моральная и материальная заинтересованность участников инновационного процесса; 

- установлении денежной оплаты за достигнутые результаты в процессе инновационной 

деятельности; 

- государственная гарантия за освоение инновационной технологии в производственном 

процессе 
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНӢ 
 

Дар ин мақола дар хусуси танзими давлатии фаъолияти инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

маълумот оварда шудааст. Муаллиф қайд мекунад, ки бо мақсади татбиқи масоили асосии стратегияи 

рушди инноватсионии кишвар ва механизмҳои асосии амалисозии он аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қонун «Дар бораи илм ва сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ» қабул гардидааст. Қонуни мазкур 

самтҳои афзалиятноки дастгирии давлатии рушди илмро муайян намуда, такмили муассисаҳои илмӣ, бо 

кадрҳои илмӣ таъмин намудани онҳо, муҳайё сохтани пойгоҳи моддӣ-техникиро дар назар дорад. 

Муаллиф дар хулосаи мақола самтҳои афзалиятноки рушди фаъолияти инноватсиониро пешниҳод 

намуда, таъкид медорад, ки амалӣ шудани онҳо ба рушди фаъолияти инноватсионӣ дар ҷумҳурӣ такони 

ҷиддӣ хоҳад бахшид. 

КАЛИДВОЖАҲО: рушди инноватсионӣ, илм, кадрҳои илмӣ, базаи истеҳсолӣ, олимони ҷавон, 

комплекси агросаноатӣ, рушди иқтисодиёт, дастгирии давлатӣ, механизми танзими давлатӣ, истеҳсолоти 

кишоварзӣ. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В данной статье приведены сведения о государственном регулировании инновационной 

деятельности в Республике Таджикистан. Автор подчеркивает, что с целью реализации основных 

показателей стратегии инновационного развития страны и механизмы его осуществления Правительством 

Республики Таджикистан принято закон «О науке и государственной научно-технической политики». 

Данный закон определяет приоритетные направления государственной поддержки развития науки, 

предусматривающая совершенствование научных учреждений, их обеспечение научными кадрами, 

создания материально-технической базы. 

Автор статьи в заключения предлагая приоритетные направления инновационной деятельности, 

подчеркивает, что их реализация существенно влияет на развитие инновационной деятельности в стране. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационное развитие, наука, научные кадры, производственная база, 

молодые учение, агропромышленный комплекс, развитие экономики, государственная поддержка, 

механизм государственного регулирования, аграрное поизводство. 
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STATE REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES 
 

This article provides information on the state regulation of innovation in the Republic of Tajikistan. The 

author emphasizes that in order to implement the main indicators of the country's innovative development strategy 

and the mechanisms for its implementation, the Government of the Republic of Tajikistan has adopted a law «On 

Science and State Scientific and Technical Policy». This law determines the priority directions of state support for 

the development of science, which provides for the improvement of scientific institutions, their provision with 

scientific personnel, and the creation of a material and technical base. 

In conclusion, the author of the article, proposing priority areas of innovation, emphasizes that their 

implementation significantly affects the development of innovation in the country. 
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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 15 

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 (ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва 

англисӣ), 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 таджикском, 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 (на таджикском, русском и английском языках), 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.  
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