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ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                               ФИЛОЛОГИЯ 

 
ШИНОХТ ВА ТАҲҚИҚИ МАВЛОНО ДАР АВРУПО 

 

Тағоймуродов Р.Ҳ. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Комилӣ М.А. 
Донишкадаи забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 

 

Ҷалолуддин Муҳаммад ибни Баҳоуддин Муҳаммад ибни Ҳусайн ибни Аҳмади Хатиб ибни 
Маҳмуд ибни Мавдуд ибни Собит ибни Мусайиб ибни Мутаҳҳар ибни Ҳаммод ибни 
Абдурраҳмон ибни Абӯбакри Сарахсӣ, маъруф ва мулаққаб ба Мавлоно, Мавлонои Балх, 
Мавлонои Рум, Мавлавӣ ва Румӣ аз зумраи барҷастатарин сарводасароёни тӯфонзамир дар олами 
порсигӯён буда, пеш аз ҳама, мояи ифтихори миллати тоҷик ва сониян, тамоми эрониаслон ва 
баъдаҳу, яке аз шаҳсутунҳои ҷараёни тасаввуф дар тамаддуни исломӣ ба ҳисоб меравад. 

Мавлоно дар радифи Ҳофизу Саъдию Хайём ва дигар абармардони ниёгони мо аз 
серхонандатарин шоиру файласуф чи дар олами Шарқи исломӣ ва чи дар Ғарби насронӣ ба 
шумор меравад. Дар бораи ӯ пажӯҳишоти мутаддиде ба забонҳои гуногун дар кишварҳои 
мухталиф рӯи кор омадаанд [4], ки далели суханони фавқ аст. 

Мавлоно, беш аз ҳама, дар кишварҳои ҳамзабони худаш Афғонистону Тоҷикистону Эрон 
омӯхта шуда, инчунин дар Туркия, ки он замон Рум ном дошту ватани вопасини ӯ қарор гирифта 
буд, таҳқиқ шудааст. Дар Мавлоношиносӣ заҳмати донишмандони эронӣ аз қабили Алии Даштӣ, 
Абдулҳусайни Зарринкӯб, Бадеуззамон Фурӯзонфар, Афзал Иқбол, Карим Замонӣ, Шафеии 
Кадканӣ, Муҳаммадҷаъфари Маҳҷуб, Носириддини Соҳибзамонӣ, Ҷалолуддин Ҳумоӣ ва 
дигарон ва аз миёни Мавлоношиносони Туркия, пеш аз ҳама, пажӯҳишоти Абдулбоқӣ 
Гулпинорлӣ қобили зикр аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ як силсила корҳое андар 
Мавлоношиносӣ аз тарафи Нодир Одилов, Хуршед Зиёӣ, Муҳиба Маҳмадҷонова, Салими 
Хатлонӣ, Комилҷон Саидолимов, Хуршед Кабиров, Мастон Умедов, Абдулманнони Насриддин, 
Комил Бекзода, Шарифбек Ҷӯразода, Шодӣ Шокирзода, Умеда Ғаффорова, Тоҷибой Султонӣ, 
Абдулҳай Комилӣ ва ғайра рӯи кор омадаанд. Дар Русия донишмандони шинохтае аз қабили 
Акимушкин О.Ф., Иоаннесян Ю.А., Лахути Л.Г., Норик Б.В., Османов М-Н.О., Пригарина Н.И., 
Русанов М.А., Фиш Р., Хисматулин А.А., Чалисова Н.Ю., Шеремет В., Шедровитский Д., 
Ястребова О.М. ва дигарон дар Мавлоношиносӣ хизмати арзандаеро анҷом додаанд [4]. 

Вале дилхоҳ Мавлоношиноси Шарқу Ғарб бидуни пажӯҳишоти Рейнолд Николсону 
Эдвард Вилсон ва дигар муҳаққиқони аврупоӣ таҳқиқоти худро комил накардаанд. Аз ин рӯ, дар 
мақолаи мазкур заҳмати Мавлоношиносони аврупоӣ иҷмолан мавриди баррасӣ қарор хоҳад 
гирифт. 

Яке аз аввалин муҳаққиқони ғарбии зиндагиномаву осори Мавлоно Ҷалолуддин Балхии 
Румӣ, бешубҳа, муаррих, шарқшинос, сиёсатшинос (дипломат) ва тарҷумони австриягӣ – барон 
(як навъ унвони ашрофӣ дар кишварҳои немисзабон то соли 1919) Йозеф фон Ҳаммер-
Пургшталл (Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall, 1774-1856) ба шумор меравад, ки дар вақти 
омӯзиши рӯзгору пайкори Мавлоно бо асари Ангаруви дар бораи Мавлоно ошноӣ пайдо карда 
буд. Йозеф фон Ҳаммер-Пургшталл бунёнгузор ва аввалин Президенти Академияи илмҳо дар 
Австрия буда, аз бузургтарин таърихшинос дар маълумотнависи олмонӣ қаламдод шудааст. Ӯ 
инчунин аввалин муаррификунандаи «Хамса»-и Низомӣ, «Вомиқ ва Узро»-и Унсурӣ, афсонаи 
«Ҳазору як шаб», осори Физулӣ, ал-Фарид, ал-Мутанабби, Ҳофиз ва дигар шоирони Ховари 
Миёна барои аврупоиён маҳсуб мешавад. 

Ӯ дастхати Абӯбакр Аҳмад ибни Вахширо бо номи «Алифбоҳо ва рамзҳои махфӣ» дар 
Қоҳира пайдо карда, соли 1806 дар Лондон ба чоп расонида буд [6], ки ин мавзуи дигар аст. 

Пажӯҳишгари дигари ғарбии Мавлоно, филолог, тарҷумон ва шоири олмонӣ Фридрих 
Рюккерт (F. Rückert, 1788-1866) ба шумор меравад, ки 42 ғазали Мавлоноро ба забони олмонӣ 
тарҷума карда буд.  

Донишманди дигари аврупоӣ - илоҳиётшинос ва тарҷумони англис Вилям Хести                       
(W. Hastie, 1842-1903) мебошад, ки мунтахаби ғазалиёти Мавлоноро аз тарҷумаи олмонии 
Рюккерт ба забони англисӣ тарҷума карда буд [10], ки охири ҳаёташ нашр гардидааст. 

Муҳаққиқи дигари ғарбӣ Генри Винфилд (Henry Whinfield) соли 1878 мунтахаби ашъори 
Мавлоноро нашр карда буд. Донишманди дигари англис Сэр Ҷимз Вилям Редҳаус (Sir James 
William Redhouse) соли 1881 тарҷумаи «Дафтари якум»-и «Маснавии маънавӣ»-ро ба забони 
англисӣ нашр карда буд, ки қадами бузурге андар Мавлоношиносии аврупоӣ ба шумор мерафт. 
Зеро Редҳаус на танҳо ба тарҷумаи «Дафтари якум»-и «Маснавии маънавӣ» мушарраф гардид, 
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балки дар муқаддимаи тарҷумаи худ зиндагиномаи Мавлоноро аз рӯи «Маноқиб-ул-орифин»-и 
Афлокӣ пурра ҷой дода буд. 

Баъд аз Редҳаус тарҷумаи англисии «Дафтари дуюм»-и «Маснавии маънавӣ» аз ҷониби 
устоди забони форсии Донишгоҳи Лондон - Чарлз Эдвард Вилсон (Charles Edward Wilson) соли 
1910 рӯи кор омада буд. 

Қобили тазаккур ва ҷолиби таваҷҷуҳ аст, ки машҳуртарин пажӯҳиши англисии осори 
Мавлоно аз ҷониби шогирди тавонои Эдвард Гренвилл Браун (Edward Granwille Brown) – мудири 
кафедраи забонҳои арабӣ ва форсии Донишгоҳи Кембриҷ, шарқшиноси маъруф Рейнолд 
Николсон (R.A. Nicholson, 1868-1945) сурат гирифт.  

Рейнолд Аллен Николсон (18.08.1868–27.08.1945) шарқшиноси англис, пажӯҳишгари 
адабиёти тасаввуфии исломӣ, пажӯҳишгари боистеъдоди осори Мавлоно Ҷалолуддин Балхии 
Румӣ ва тарҷумони осори ӯ ба забони англисӣ дониста мешавад. 

Ӯ матнҳои тасаввуфиро аз забонҳои арабӣ ва порсии дарӣ (тоҷикӣ) ба забони англисӣ 
тарҷума карда, дар натиҷа ду асари муҳим «Таърихи адабии арабҳо» ва «Тасаввуфи исломӣ»-ро 
ба нашр расонидааст. 

Асари асосии Николсон дар бораи Мавлоно таҳқиқ ва тарҷумаи «Маснавии маънавӣ» 
мебошад, ки дар ҳашт ҷилд, аз соли 1925 то 1940 нашр шудааст. Ӯ аз зумраи донишмандони 
соҳибистеъдоде буд, ки аввалин маротиба нашри интиқодии форсӣ ва тарҷумаи мукаммали 
англисии «Маснавии маънавӣ»-ро бо шарҳи он ба чоп расонидааст, ки дар саросари ҷаҳон хеле 
таъсирбахш буда, эътирофи тамоми Мавлоношиносон гардидааст. 

Ӯ инчунин асари машҳури тасаввуфии Ал-Ҳуҷвирӣ «Кашф ул маҳҷуб»-ро аз форсӣ ба 
забони англӣ тарҷума кардааст. 

Бояд гуфт, ки тарҷума, таҳлил ва шарҳи Рейнолд Николсон аз тамоми нашрияҳои қаблии 
англисиву немисии то ӯ мавҷуд буда, аз ҷиҳати илмият, саҳеҳият ва дарки маънӣ фарқ мекард. 
Рейнолд Николсон ҳанӯз дар овони ҷавониаш соли 1898, ки ҳамагӣ 30 сол дошт, 48 ғазали 
Мавлоноро дар тарҷумаи англисӣ бо факсмилеи (нишондоди аслии) форсии он нашр карда буд. 
Баъд аз ин кори худ, ӯ ҷиддӣ барои омӯзиши осору рӯзгори Мавлоно камари ҳиммат баста, 15 
соли умри худро сарфи ин орзуяш намудааст. Тақризи интиқодии нашри «Маснавӣ», ки аз 
ҷониби ӯ ба амал омадааст, то соли 1933 идома ёфта, дар асоси 5 дастхати қадимтарини 
«Маснавии маънавӣ» иҷро гардидааст. 

Дар ҷараёни пажӯҳиши худ ба Рейнолд Николсон муяссар гардидааст, ки қадимтарин 
дастхати «Маснавии маънавӣ»-ро, ки соли 677 ҳиҷрӣ аз ҷониби Муҳаммад ибни Абдуллоҳи 
Гунавӣ китобат шуда, ҳатто худи Мавлоно он дастнависро мутолиа ва ислоҳ кардааст, пайдо 
намуда, мавриди истифода қарор диҳад. 

Нуктаи ҷолиби дигар ин ки то имрӯз тамоми Мавлоношиносони ҷаҳон дар пажӯҳишоти 
худ аз нашрияи Рейнолд Николсон фаровон истифода мекунанд. 

Баъд аз Николсон маъруфтарин шогирд ва пайрави ӯ – Артур Ҷон Арберри (A.J. Arberry, 
1905-1969) ба шумор меравад, ки яке аз мутарҷимони Қуръони шариф ба забони англисӣ буда, 
дар тарҷумаи осори Мавлоно низ саҳми арзанда гузоштааст. Артур Арберри «Фиҳи мо фиҳ» ва 
ҳамчунин 400 ғазали Мавлоноро бо рубоиёти ӯ дар ду ҷилд ба забони англисӣ тарҷума карда буд. 

Пажӯҳишоти муосири Мавлоношиносӣ ба шарофати саҳми босазои муҳаққиқ ва 
шарқшиноси олмонӣ Ҳелмут Риттер (Helmut Ritter, 1892-1971), Абдулбоқӣ Гулпинорлӣ (1900-
1982), ки ҳамаи шаш дафтари «Маснавии маънавӣ», ҳамаи ғазалиёт, «Фиҳи мо фиҳ» ва 
«Мактубот»-и Мавлоноро аз забони порсии дарӣ (тоҷикӣ) ба забони туркӣ тарҷума кардааст, 
имконпазир гардид.  

Хулоса, дар муаррифии Мавлоно ба ҷаҳониён муҳаққиқони Аврупоӣ саҳми босазо 
гузоштаанд, ки пажӯҳишоти онҳо аз омӯзиши меросбарони Мавлоно камтар нест. 
Мавлоношиносони ояндаро месазад, ки аз пажӯҳишоти муҳаққиқону мубаллиғони аврупоии 
Мавлоно ба таври бояд истифода кунанд. 
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ШИНОХТ ВА ТАҲҚИҚИ МАВЛОНО ДАР АВРУПО 
  

Мавлоно яке аз чеҳраҳои мондагор дар тамаддуни тоҷикон ба шумор меравад, ки дар тамоми ҷаҳон 

ба омӯзиши осори ӯ таваҷҷуҳи хоса зоҳир гардидааст. Дар мақолаи мазкур пажӯҳишоти 

Мавлоношиносони аврупоӣ, ки ба василаи Мавлоно дар таърихи тамаддуни тоҷикон саҳми босазо 

гузоштаанд, мухтасаран мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Хусусан, нақши пажӯҳишоти арзишманди 

Рейнолд Николсон ва устоду шогирди ӯ – Эдвард Браун ва Артур Арберри қобили қайд ва ҷолиби таваҷҷуҳ 

аст. Мақола барои шарқшисоносон, адабиётшиносон ва муаррихони таърихи тамаддуни порсии дарӣ 

(тоҷикӣ) пешниҳод гардидааст. 
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ПРИЗНАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МАУЛЬЯНА В ЕВРОПЕ 
  

Маульяна - одна из известнейших фигур в истории таджикской литературы, изучению которой 

уделяется особое внимание во всем мире. 

В данной статье представлен краткий обзор исследования европейских ученых о жизни и творчестве 

Маульяны, внесшего значительный вклад в историю суфийской литературы. В частности, отмечается 

ценный вклад исследований Рейнольдса Никольсона и его наставника - Эдварда Брауна и ученика - Артура 

Арберри. Статья предназначена для востоковедов, литературоведов и историков таджикской культуры. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маульяна, Европа, «Маснави», перевод, Никольсон, Хаммер-Пургшталл, 
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ABOUT RUMINANCE IN EUROPE 
  

Maulana is one of the most famous figures in the history of Tajik literature, the study of which is given 

special attention all over the world. This article briefly discusses research by European scholars on the life and 

work of Maulana, who made a significant contribution to the history of Sufi literature. In particular, the valuable 

contribution of the research of Reynolds Nicholson and his mentor - Edward Brown and student - Arthur Arberry 

is noted. The article is intended for orientalists, literary critics and historians of Tajik culture. 
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МАФҲУМИ «САР» ДАР РОМАНИ «ГАРДИШИ ДЕВБОД»-И А. САМАД 
 

Раҳмонова Н.Ш. 

Институти забон ва адабиёти АМИТ 

Назаров Ф.Ҳ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои қадимтарин ва бойтарин дар тӯли чандин аср роҳи тӯлонии 

таърихии рушдро тай кардааст. Мувофиқи таснифи насабшиносии забонҳо он ба забонҳои 

ҳиндуаврупоӣ мансуб ва ба гурӯҳи эронӣ-ғарбии оилаи забонҳои эронии давраи неоэронӣ дохил 

мешавад (асрҳои 8-9 мелодӣ). 

Воҳидҳои лексикӣ (луғат) дар забони муосири тоҷик барои бисёре аз олимони тоҷик 

мавзуи омӯзиш мебошанд. Луғат қисми марказии забон буда, барои ташаккул ва интиқоли дониш 

дар бораи ҳама гуна ашёву падидаҳост [9, с. 51].  

Тоҷиев Д.Т., Рубинчик Ю.А., Маҷидов Ҳ., Хушенова С.В. ва дигарон ба масъалаҳои 

назариявии лексикологияи забони форсӣ-тоҷикӣ машғул буданд, ки дар байни онҳо мақолаҳои 

илмӣ ва монографияи Маҷидов Ҳ. қобили мулоҳиза мебошад [8, с. 123]. 

Имрӯз яке аз вазифаҳои муҳимми забоншиносии муосир муайян кардани хусусиятҳо ва 

услуби забон дар осори адибони тоҷик мебошад. 

Асолати забони адабии тоҷик дар истифодаи калимаҳо ва ибораҳои китобии нависандагон 

ва шоирон барои тавсифи рӯйдодҳои ҳаёт, эҷоди тасвирҳо ва ба таври муассир баён кардани 

фикрҳо зоҳир мешавад.  

Дар асоси асарҳои чунин олимони рус, ба мисли В.В. Виноградов, Л.В. Шерба, А.А. 

Потебня, А.И. Ефимов, Г.О. Винокур олими маъруфи тоҷик Н. Масъумӣ, забон ва услуби 

достони «Марги судхӯр»-и С. Айниро таҳқиқ намуда, барои таҳқиқоти минбаъдаи ба ҳамин 

монанд замина гузоштааст [3, с. 51].  

Бо дарназардошти нуқтаи назари олимони тоҷик, ба мисли Б. Камолиддинов, Ҳ. Маҷидов, 

Ш. Каримов, М. Саломов, К. Мухторӣ, А. Муминов мо майдони маъноии калимаи «сар»-ро дар 

романи Абдулҳамид Самад «Гардиши девбод» тасниф кардем, ки аз соли 2007 то 2015 навишта 

шудааст. 

Бояд қайд кард, ки ҷанбаи адабии эҷодиёти А. Самад аллакай ба қадри кофӣ омӯхта 

шудааст, аммо мушкилоти лингвистии осори ӯ аз назар дур мондааст. 

Романи «Гардиши девбод» аз 2 қисм иборат аст, ки дар он нависанда ҳаёти деҳоти 

кӯҳистони тоҷик, рӯйдодҳои марбут ба давраи пас аз инқилобро муфассал баррасӣ намуда, 

золимӣ ва деспотияи ҳокимон ва дастёрони онҳоро тасвир мекунад. Муаллифи роман яке аз 

бузургтарин фоҷиаҳои солҳои 30-40-ро бо дард инъикос мекунад. Асри гузашта, вақте ки 

алифбои мо дар тӯли дувоздаҳ сол ду маротиба иваз карда шуд. Ва инчунин нависанда дар роман 

инъикоси худро дар бораи рӯйдодҳои фоҷиабори таърих аз зовияи нав овардааст. Тағйир додани 

ҷаҳонбинӣ ба зиндагии мардум ва муносибатҳои иҷтимоии мардум муҳимтарин дастоварди 

нависанда дар насри тоҷик дар давраи нав аст. 

Дар насри нависанда калимаҳо ва ибораҳои китобӣ барои тавсифи бадеии рӯйдодҳои ҳаёт, 

офаридани тасвирҳо ва баёни самараноки андешаҳо истифода шудаанд ва дар истифодаи онҳо 

нависанда маҳорати вижа нишон дода, бо ин амали худ асолати забони адабии тоҷикро нишон 

медиҳад. Масалан, калимаҳои найрангбоз (фиребгар), сабилмонда (ба раҳмати тақдир партофта 

шудаанд), дилошӯб (дили ҳаяҷоновар), шаҳрошӯб (зебоии фавқулодда), (оқилона ва оқилона), 

иблис (дев) ва ғайра ба зуҳури эҳсосоти мусбат ё манфӣ дар хонанда мусоидат мекунанд.  

Дар романи «Гардиши девбод» бештар калимаҳо ва ибораҳои гуфтугӯӣ ва ҳамарӯза 

истифода мешаванд, ки ҳақиқати зиндагӣ, касби одамон, хислати онҳоро ифода мекунанд ва 

нишонаи миллат, воқеияти насри нависанда мебошанд: кори сара, майлис, аловков, Гадо-урус, 

доҳӣ, чеҳраи кушоду даҳони пурханда, капа: Нонҳои хомсӯзу пуштпарто, рӯяш сурху пушташ 

тарошаи сиёҳ ё шӯру камнамак, гулзадаву каҷу килеб бипазеду ба носазову маломати мардҳо 

гирифтор шавед, аловкова дар сари бонуи нонпаз мешиканам….[5, с. 107]. - Ҳм, капаи марди 

аспдор сӯхт! …. [5, с. 32]. 

Нависанда бо мақсадҳои муайяни услубӣ диалектизмҳоро дар шакли омезишҳо ва 

ибораҳои халқӣ истифода мебарад: тавба (раскаяние), садқа (жертва): Масхарабозира кай бас 

мекунӣ? [5, с. 31]. Рақсиданаша, дидӣ-а? [5, с. 33]. Зану духтарота куҷо мегурезонед? [5, с. 33]. 

Садқаи қадамотун [5, с. 455]. 
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А. Самад дар роман истилоҳи оммиёнаро асосан дар сухани тасвирии муаллиф ва 

қаҳрамонони персонажҳо истифода мебарад: Э Санами рундук, зинда шаву аз гур баро ...                

[5, с. 33]. - Эҳ дар решааш алов! [5, с. 64]. 

Ин мақола дар бораи аслӣ, яъне муносибатҳои асосии маъноии калимаи «сар» нигаронида 

шудааст ва мо мехоҳем сохтори маъноии ин калимаро таҳлил кунем. Қадимтарин қабат дар 

луғати аслии тоҷикӣ калимаҳои ҳиндуаврупоӣ мебошанд, яъне калимаҳое, ки ба забонҳои 

қадимаи ҷамъияти забоншиносии ҳиндуаврупоӣ мерос мондаанд [1, с. 344]. Монандии чунин 

калимаҳо дар бисёр забонҳои ҳиндуаврупоӣ ба назар мерасад, ки аз як тараф, хешутабории ин 

забонҳоро, аз тарафи дигар, худи далели пайдоиши онҳоро исбот мекунад. Мисол: тоҷ. сар, 

форсӣ.  سرر (sar), дарӣ  سرر (sar), авестоӣ sarak, санскритӣ siras, суғдӣ sar, хоразмӣ sar, паштуӣ sar, 

осетинӣ sar, толишӣ sarah, ки маънои асосии ин калима қисми болоии бадан аст, аммо ҳамчун як 

ҷузъи калимаҳои мураккаб ва гардишҳои фардӣ он ибораҳои дигари маъноӣ ба даст меорад. 

Калимаи «сар» дар системаи луғавии забони тоҷикӣ аслӣ буда, мавқеи махсусро ишғол 

мекунад. Ин калима аз ҷиҳати хусусиятҳои маъноӣ яке аз сермаҳсултарин аст. 

Мо бо лексемаи сар дар роман беш аз 100 калимаро бо маъноҳои гуногуни маъноӣ муайян 

кардем. Дар иртибот бо ин ифшоҳои калимаи «сар» дар романи А. Самад, мо ибораҳои гуногуни 

луғавӣ ва маъноии ин калимаро таҳлил мекунем: 

– тавре ки калимаи «сар» маълум аст - сар маънои онро дорад, ки ин комилан табиӣ аст, 

ақл, хирад, зеҳн инсон, хотираи инсон [4, с. 22]. Дар чунин вазифаҳо калимаи сарро бо лексемаи 

мия - мағз иваз кардан мумкин аст: – Гумон мекунад, ки як бегонаи аҷнабӣ омада ба сараш 

тангаи тилло мепошад [5, с. 40]. 

Сараш мисли сари хари Мирак хам, нуқ назад касофат... [5, с. 54]. 

– Лекин ҳушата ба сар бигир, бача, ки барраи дуочадора гург хӯрдааст… – ба суҳбат 

шарик мешавад Заъфарон – завҷаи Мирак [5, с. 58]. 

– Сари сабзу умри ҷавонатона дар хатар намонен – маслиҳатомез мегуфтанд пирони 

дурандеш…. [5, с. 382]. 

– Дар сари ин духтар ғайр аз гулу гулпарварӣ фикри дигар нест [5, с. 438]. 

Сараш тарошидаву ришу мӯйлабаш батартиб, либосҳояш тоза [5, с. 370].  

 - калимаи «сар», ки мафҳумҳои нотарсӣ, ҷасоратро ифода мекунад: [4, с. 23] бо сар ҷавоб 

додан, ҷон супурдан – ручаться головой; сар додан – быть готовым отдать свою жизнь, сложить 

голову: Ҷавон сар бардошт [5, с. 99]. Сар бардоштанд [5, с. 509]. 

- калимаи «сар», ифодаи мафҳумҳои бадбахтӣ, азоб: [4, с. 22] ба сар бало омадан, ба сар 

ғурбат афтодан, ба сар кулфат омадан, сари пуршӯру ғавғо – ба мушкилӣ дучор шудан: Хуб, 

ана гуфтем, ки бало ба сари Амиру вазир, қозиву сафир... [5, с. 40]. 

Дилёб зоҳиран ҳушу гӯшаш ба суҳбати ҳасратомези ҳамдиёрон побанд, худ ба худ 

меандешид, ки ҳар балову офате ба сари мардум омад, ӯ диду шоҳид шуд [5, с.104]. 

Гирмони лаънатӣ ба давлати Шӯро, ба рафиқ Истолин аҳдшиканона ҷанг сар кард, 

гуфтанд [5, с.61]; 

– Хайр баъде, ки об аз сар гузашт, пирони Бухоро чи роҳе нишон доданд? [5, с. 42]. 

Кори сарнавишт буд ё дасисаи шайтон ба сарамон рӯзи сиёҳ омад [5, с. 351]. 

− Ҳафт пушти мо аз ин дара омадани ун хели сели сархӯра надида буд…[5, с. 22]. 

– калимаи «сар», ифодаи мафҳумҳои ҷазо, азоб, норозигӣ: [4, с. 23] дар болои сар чормағз 

шикастан, дар болои сар чуб (калтак) шикастан – истерзать: – Чӣ мехоҳанд? Дар сарашон хар 

лағат задаст ё моли падарашон ноқис аст? [5, с. 37]. 

– калимаи «сар», ифодаи мафҳумҳои хавотир шудан, тоқат кардан, озмудан, бемор шудан, 

бистарӣ шудан - аз сар гузаронидан: Фирориҳое, ки дар роҳи сафар гоҳу ногоҳ ба даргоҳи домулло 

Латиф сар мезаданд, зимни суҳбат аз тақдири шӯру талхи шиносу ҳамкурсиҳои ӯ ва ё 

мударрисони намоёни Бухорову Самарқанд ҳикоят мекарданд [5, с. 45]. 

– калимаи «сар», ки мафҳумҳои марг, нобудсозӣ, бераҳмӣ, куштор, қатл - фавтиданро 

ифода мекунад: ба сар рафтан, сар хӯрдан, сар ғелидан, сар буридан, сар ба теғ харидан: 

– Э бало ба сари гову мол [5, с. 23]. 

Ва аз рӯи ҳукми ин тоифа мардони баҷигар, бодиёнат, ватанхоҳу гарданшах, сарнофурор 

ва каму беш босаводу молу ҳолдор, соҳиби китобу мактаб бо тамғаи ёғӣ ё ҷурми душману хоини 

сохти нав бе пушт-пушт аз дами шамшер мегузашт; ва ё сари як тир дарду алам ба он дунё 

мебурданд [5, с. 25]. 

Ҳамон солҳо овозаву дарвоза шуд, ки лашкари немис ҷанга сар кард. Гитлер рӯзи сиёҳа ба 

сари мардум овард [5, с. 495]; 
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Хун ба сари бобои Раҳмату кампираш зад, ки дигар на аз тир тарсиданду не аз туфанг 

[5, с. 442]. 

– калимаи «сар», ки мафҳуми муавваз «одам - шахс»-ро ифода мекунад, ин гурӯҳи ифодаи 

ибораҳо барои забони тоҷикӣ нуқси матн аст: дар сари ҳама будан: Саркардаҳо, нафароне, ки 

мисли Гадо дар тан либоси низомӣ, дар камар шофу таппонча доштанд, ҳангоми гусели 

наваскарҳо бо шӯрӯ валвала хитоб мекарданд… [5, с. 65].  

– калимаи «сар», ки ҳолати руҳии одамро ифода мекунад: а) хурсандӣ, шавқ, завқ: сар ба 

осмон расидан, сар боло шудан, сари баланд, сар баланд шудан, сарро ба осмон расондан ва 

ғайра: Дилёб аз ин ҳарфҳои саршори (пур)меҳр оҳи сабук мекашад [5, с. 21]. 

… Сифат лабонаш аз шиддати ҳаяҷон ларзон, риштарагҳои гулобирангу паҳну парешони 

сари гунаҳояш аз ҷӯшиши хуни тоза арғувон ба ҳалқаи чашмонаш аз ғояти хушҳолӣ ашк 

ҷӯшидаву давида, ба ҷои писар панҷаҳояшро ба сандуқи сина мефишурд… [5, с. 71]. 

б) саргарангӣ, аҳволи бад: сар ба сукут (чуқур фикр кардан): Домулло Латиф чашмонашро 

пӯшида чеҳрааш тира сар ба сукут меафканд [5, с. 42]. 

в) шарм, беобрӯйӣ, шармгинӣ, хиҷолат: – Баростӣ, – аз сукут сар бардошта бо овози 

кашишдор ба суҳбат шарик мешавад муллобачае [5, с. 39]. 

Аммо дарозгӯш аз ин дағдағаву ҳангомаи соҳиби худ ва лаҳза ба лаҳза атрофаш гирд 

омадани одамон ҳайрону бепарво бо сари хамидаву гӯшҳои овезон оқибати корро меандешид ва 

магар пати биниаш мехорид, ки гоҳ-гоҳе фих-фих садо мебаровард [5, с. 29]. 

– калимаи «сар», ки хислатҳои сирати одамро ифода мекунад: а) истодагарӣ, мустақилият, 

худбоварӣ, худхоҳӣ - саркаш (одами саркаш) - шахси якрав: Ҷонвари саркаш шояд умре 

парвардаи хору мол ва навозишу меҳрубонӣ акнун аз дуруштӣ, балки маҳмезу зарби тозиёнаи 

ноҳақ ва лигомро дам ба дам бо шасту дардовар кашиданҳои савора хашмгину бесаранҷом, 

баданаш аз обу арақ тари сиёҳтоб, чашмонаш хунгирифта ва алопесаи даҳшатовар, даҳана 

хоидаву гоҳ-гоҳе хеста, сар, ёлу, дум афшонда, гоҳ-гоҳ бо нафрат ҷуфтак низ мепартофт, то 

ки аз зери рони ноошнои золим бираҳад [5, с. 31]. 

Ва аз рӯи ҳукми ин тоифа мардони баҷигар, бодиёнат, ватанхоҳу гарданшах, сарнофурор 

ва каму беш босаводу молу ҳолдор, соҳиби китобу мактаб бо тамғаи ёғӣ ё ҷурми душману хоини 

сохти нав бе пушт-пушт аз дами шамшер мегузашт; ва ё сари як тир дарду алам ба он дунё 

мебурданд [5, с. 25]. 

Ин гарданшахӣ ва сарнофарорӣ кинаву кудурати онҳоро афзуду ба оташи хашму 

аламашон равған пошид [5, с. 447]. 

б) устуворӣ, ҷиддӣ будан, масъулиятнок будан, устуворӣ - – сар хам накардан, сари 

таъзим фуруд наовардан – поднимать голову (поднять голову) – обретая уверенность в себе, в 

своих словах, начинать: Ҷонвари саркаш шояд умре парвардаи хору мол ва навозишу меҳрубонӣ 

акнун аз дуруштӣ, балки маҳмезу зарби тозиёнаи ноҳақ ва лигомро дам ба дам бо шасту 

дардовар кашиданҳои савора хашмгину бесарамҷон, баданаш аз обу арақ тари сиёҳтоб, 

чашмонаш хунгирифта ва алопесаи даҳшатовар, даҳана хоидаву гоҳ-гоҳе хеста, сар, ёлу, дум 

афшонда, гоҳ-гоҳ бо нафрат ҷуфтак низ мепартофт, то ки аз зери рони ноошнои золим бираҳад 

[5, с. 31]. 

в) хислатҳои манфии сирати шахс: бидуни хоҳиш, бемайлӣ, хунукназарӣ небрежность – 

сарам дилам кор кардан, сар фуровардан, сар хам кардан, сари таслим фуруд овардан – работать 

спустя рукава, покорятся, подчиняться: – Сарат гарм, бехуд шудиву ваъда додӣ [5, с. 478]. – 

Саркану покан ба ҳамин тарафҳо дума хода кардааст, мегӯянд [5, с. 41]. 

– калимаи «сар», ки мафҳуми фазоро ифода мекунад: пушти сар - қафо, сари баландӣ - дар 

баландӣ: Чун дара, хамгашту талу теппаҳо пушти сар монданд ва паҳнои деҳ шабеҳи боғистон 

аз сари баландӣ намоён шуд, ҷавон бо амри мӯйсафед аз масофаи овозрас фарёд зад… [5, с. 94].  
– калимаи сар, ифодаи мафҳумҳои одат кунондан (идора кардан), роҳбарӣ кардан: 

сардор; сармуҳандис; як сару гардан баланд - хеле оқилтар, ботаҷриба, бештар маълумотнок; 
сару бар шудан - дар сар будан: Сарбози солманд каф сари шонаи кампирак ниҳода пурсид [5, с. 
454]; Сардор ҳамин хел мегӯяд [5, с. 198]. Сарбоз аз фармони сардор, аз хатти кашидаи ӯ берун 
по монда наметавонад [5, с. 197]. 

– калимаи «сар», ки мафҳумҳои эҳтиром, афзалият, самимиятро ифода мекунад: ба 
сару чашм, аз сари сидқ - самимона, аз таҳти дил: дигар намегузорад, ки модаронҷонаш даст 
ба оби хунук бирасонад; ӯро болои дидаву сар мегардонад… [5, с. 70-71]. 
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 – калимаҳои «сар», ифодаи мафҳумҳои боло, нӯг, қулла: сари дарахт – верхушка дерева, 
сари кӯҳ – вершина горы: - Рост гуфтӣ. Илоҷ ёбад, ҳайвонҳоро сари китф бардошта ба чарогоҳ 
мебарад [5, с. 20]. 

− Гап сари ин нест? 
– Гап сари чист? [5, с. 25]. 
– Соҳибон болои сар… Худои меҳрубон… [5, с. 90]. 
– Худои болои сар шоҳид, ки гуноҳи ҳар кадоми шумо аз мӯйи сар ҳам зиёд асту кам не… 

[5, с. 150]. 
Дар рӯзи равшан чун балои осмонӣ бо ҳаёҳу, сари дави аспҳо тирпарониву болои сар алвонҷ 

додани шамшерҳои дарози дудама омад [5, с. 383]. 
– калимаи «сар», ки мафҳумҳои танҳо, муҷаррад, безанро ифода мекунад: сари танҳо, 

сари қоқ, сари бекас, сари якка - бекас, нотавон: - Танҳо, бо як сари танҳо чордаста ба кор 
часпидани ин зана бубинед [5, с. 81]. 

– калимаи сар, ифодаи мафҳумҳои оғоз, шурӯъ кардан, моҳият: сари гапро кушодан - 
суҳбатро оғоз кардан; сари калоба - моҳияти чизе: - Сар кардам! – баногоҳ нидо баровард 
Гулхумор [5, с. 150]. 

Кори сарнавишт буд ё дасисаи шайтон ба сарамон рӯзи сиёҳ омад [5, с. 351]. 
… майдонҳои ба гуфтаи яке сарнавиштсозу ба қавли дигаре сарнавиштсӯз… [5, с. 345]. 
– Бозӣ аз сар… Хотирбинӣ бас! [5, с. 472]. 
– Ба ҳам сари суҳбат ё шоҳмотбозӣ мешинанд [5, с. 487] ва ғайра. 
Андозаи нисбатан хурди интихоби мавзуъ ба мо имкон дод, ки мавзуи асосии асари 

«Гардиши гирдбод»-и А. Самадро муайян ва дар бораи хусусиятҳои маънои забонии роман 
хулоса барорем. Забони асар мушаххас аст: нависанда калимаҳои гуфтугӯйии халқиро дар 
заминаи мақсади иҷтимоӣ васеъ истифода мебарад. Бояд қайд кард, ки як хусусияти муҳимми 
нависанда - муносибати эҳтиёткорона ба калимаҳои дақиқи полисемантикӣ, ифодаи экспрессия, 
инъикоси воқеии амалҳо ва воқеаҳо, тавсифи персонажҳо ва ғ., ки аз эҷодиёти халқии нависанда 
шаҳодат медиҳад. Изҳорот ва муколамаҳои персонажҳои ӯ табиӣ садо медиҳанд, зеро онҳо 
намунаи забони гуфтугӯйи халқӣ мебошанд. Инчунин, услуби фардии А. Самад дар он зоҳир 
мешавад, ки нависанда ба забони муштарак такя мекунад ва унсурҳои онро дар асарҳои худ 
истифода мебарад. 

Ҳамин тариқ, забони роман бо олами рангҳо, динамизм ва тасвири баландаш фарқ мекунад. 
Нависанда дар роман зарбулмасалу мақолҳо, ибораҳои фразеологӣ ва як забони зиндаи халқиро 
васеъ ва самаранок истифода мебарад. Услуби инфиродии тасвир, таваҷҷуҳ ба ҳалли мушкилоти 
дорои аҳамияти иҷтимоии ҷомеа ба оммафаҳмии романи Абдулҳамид Самад мусоидат мекунад.  
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8. Шаропов, Н.А. Пути развития лексики современного таджикского литературного языка / Н.А. 

Шаропов. – Душанбе, 1988. – 130 с. 
9. Шмелев, Д.Н. Современный русский язык. Лексика / Д.Н. Шмелев. – М.: Просвещение, 1977.  

 

МАФҲУМИ «САР» ДАР РОМАНИ «ГАРДИШИ ДЕВБОД» - И А. САМАД 
 

Мақола ба таҳлили проблемаҳои назарии лексикологияи забон ва услуби назми муосири тоҷик 

бахшида шудааст. Дар асоси асарҳои олимони рус, ба монанди В.В. Виноградов, Л.В. Шерба, А.А. 

Потебня, А.И. Ефимов, Г.О. Винокур забоншиноси тоҷик Н. Масъумӣ забон ва услуби повести «Марги 

судхӯр»-и С. Айниро таҳқиқ намуда, бунёди таҳқиқоти қиёсӣ гузошт. 

Муаллифони мақола услуби забонии романи А. Самад «Гардиши девбод»-ро таҳқиқ намуда, зиёда 

аз 100 вожаи бо решаи «сар»-ро ошкор намуда, таҳлили ифодаи сохториву семантикӣ, лексикиву 

семантикии ин вожаро нишон додаанд. 
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Ба ақидаи муаллифон, услуби фардии А. Самад дар он аст, ки нависанда ба забони умумихалқӣ такя 

намуда, дар асарҳои худ ҷузъҳои онро истифода мебарад. 

КАЛИДВОЖАҲО: забон, услуб, насри тоҷик, романи «Гардиши девбод»-и А. Самад, вожа, 

мафҳуми ифодакунанда. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Раҳмонова Наргис Шарифовна, доктори илмҳои 

филологӣ, сарходими илмии Инстути забон ва адабиёти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. 

Назаров Файзалӣ Ҳасаналиевич, докторант PhD-и ихтисоси забон ва адабиёти руси Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. 
 

КОНЦЕПТ «ГОЛОВА» В РОМАНЕ А. САМАДА «ВРАЩЕНИЕ СМЕРЧИ» 
 

Статья посвящена изучению теоретических проблем лексикологии языка и стиля современной 

таджикской прозы. Основываясь на работах русских ученых, как В.В. Виноградова, Л.В. Щербы, А.А. 

Потебни, А.И. Ефимова, Г.О. Винокура был исследован язык и стиль таджикской прозы повести «Смерть 

ростовщика» С. Айни таджикским ученым Н. Масъуми, который заложил фундамент дальнейших 

типологических исследований.  

Авторами исследован стиль языка романа А. Самада «Вращение смерчи», где выявлены более 100 

лексем с стрежневым словом «сар» и дается анализ семантической структуры и различные лексико-

семантические выражения этого слова. 

По мнению авторов, индивидуальный стиль А. Самада проявляется в том, что писатель опирается 

на общенародный язык и употребляет его элементы в своих произведениях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: язык, стиль, таджикская проза, роман «Вращение смерчи» А. Самада, 

слово, голова, выражающее понятие. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Рахмонова Наргис Шарифовна, доктор филологических наук, 

главный научный сотрудник Института языка и литературы Национальной академии наук Таджикистана. 

Назаров Файзали Хасаналиевич, докторант PhD по специальности русский язык и литература 

Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. 
 

СОНCEPT «HEAD» OF A. SAMAD’S NOVEL «THE ROTATION OF THE TORNADO» 
 

The article is devoted to the study of theoretical problems of the lexicology of the language and style of 

modern Tajik prose. Based on the works of Russian scientists like Vinogradov, L.V. Shcherba, A.A. Potebnya, 

A.I. Efimov, G.O. Aini Tajik Scientist N. Masumi, who laid the foundation for further similar research. 

The author investigated the style of the language of A. Samad’s novel «Rotation of the tornado», where he 

also revealed more than 100 words with the stem of «sar» and gives an analysis of the semantic structure and 

various lexical and semantic expressions of this word. 

According to the author, the individual style of A. Samad is manifested in the fact that the writer relies on 

a nation-wide language and uses its elements in his works. 

KEY WORDS: language, style, Tajik prose, novel «Rotation of the tornado», A. Samad, word, sar, 

expressing the concept. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Rahmonova Nargis Sharifovna, doctor of philology, chief 

researcher of the Institute of language and literature of the National Academy of Sciences of Tajikistan. 

Nazarov Faizali Hasanalievich, PhD doctoral student in Russian language and literature of Bokhtar State 

University named after Nosiri Khusrav. 

 

САБКҲОИ УМУМИИ ШЕЪРИ АДАБИЁТИ ШӮРАВИИ ТОҶИК 
 

Қосимзода С.C. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Сухан гуфтан дар мавриди сабки шеъри шӯравӣ бисёр сангин ба назар мерасад. Чун нақди 

сабкҳои шеъри ин давраи адабиёти тоҷик на аз тарафи худи шоирону адабиётшиносон ва 

мунаққидони шӯравӣ сурат гирифтаасту на дар сабкшиносии имрӯза пажӯҳиши фарогир ва 

маҷмуъ дар ин бобат ба даст мехӯрад. Албатта, масъалаи сабк, ё ҳамон гуна ки дар 

адабиётшиносии шӯравӣ бармехӯрад, «услуб»-и шеър дар пажӯҳишот ва таҳлилоти 

адабиётшиносони шӯравӣ зимни бархӯрд бо дигар масоили шеър баррасӣ шудааст. Аммо ин 

баррасиҳо зимнӣ ва дар таносуб бо масъалаҳое, ба монанди мавзуъ ва мубрамияти шеър сурат 

гирифта, фасоҳат, балоғат ва бадеиятро, ки аз аносири бунёдии ташхиси сабк бояд бошанд, сарфи 

назар кардаанд.  

Масалан, дар бобҳои «Оид ба назм»-и ду китоб – «Адабиёти советии тоҷик» ва «Ҳаёт ва 
адабиёт», ки аввалӣ соли 1954 ва дувумӣ соли 1958 нашр шудаанд, фарогири 10 мақолаи солҳои 
1946-1957 навиштаи шоирон, ноқидон, адабиётшиносони шӯравӣ ҳастанд, камтарин кӯшиши 
баррасӣ кардани сабки шеър дида намешавад. Ин ҳақиқатро иллат чист? Албатта, мурур ба худи 
ҳамин ду китоби зикршуда метавонад ҷавоби ин пурсишро ба хубӣ бидиҳад.  
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Дар мақолаи «Сиёсати Партияи Коммунистӣ оид ба адабиёти советӣ»-и Соҳиб Табаров, ки 
аввалин мақолаи «Адабиёти советии тоҷик» аст, мехонем: «Партияи Коммунистӣ ва доҳиёни 
бузурги он - Ленин ва Сталин масъалаи идеянокии адабиёт, партиявӣ будан ва ба манфиати 
оммаи револютсионии ҷамъият хизмат намудани онро шарти зарурӣ мешумориданд» [1, с. 6]. 

Худи унвони мақола сароҳатан бозгӯйи он аст, ки низоми ҳоким (ҳизби коммунистӣ) 
сиёсати хоссаеро дар мавриди адабиёт роҳандозӣ кардааст, ба иборати дигар, дар аҳди шӯравӣ 
аз адабиёт сирфан ҳамчун абзори тавсеаи ғояҳои коммунистӣ истифода мешуд. Ҳамин аст, ки ба 
аҳдоф ва дидгоҳҳои коммунизм мувофиқат кардани муҳтавои адабиёт, таблиғотӣ будани мавзуъ 
ва то чӣ андоза муваффақ будани адибон дар инъикос ва тарвиҷи зиндагии шӯравӣ масоиле 
буданд, ки тамоми пажӯҳишот ва баррасиҳои адабиётшиносон даври он мечархиданд.  

Ба назари мо, такя бар ҳамин ҳақиқати таърихӣ, яъне табдил ёфтани адабиёти бадеӣ ба як 
абзори сиёсӣ, роҳи расидан ба мулоҳиза ва натиҷаҳои дурустро зимни баррасии адабиёти ин 
давра ҳамвор мекунад. Зеро адабиёти бадеӣ тули ҳазорсолаҳои мавҷудияти хеш дар ҳеҷ даврае 
ба ҷуз аз даврони шӯравӣ ба ин сахтӣ ва густардагӣ дастхӯши сиёсат ва идеология нашуда буд. 
Дар дарозои таърих то ба майдон омадани коммунистони рус ҳеҷ гурӯҳе, ҳукумате, ҳизбе дар 
фикри ин набуд, ки адабиёти бадеӣ бояд чӣ бигӯяд, чӣ гуна бигӯяд ва аз киву барои кӣ бигӯяд. 
Дуруст аст, ки сензура ҷузви ҷудонашавандаи пайдоиш ва инкишофи маданияти инсонӣ будааст, 
аммо ҳеҷ абарқудрати таърихӣ, ба ҷуз аз ҳукумати шӯравӣ расидан ба сензураи мутлақро ҷузви 
сиёсати худ надонистааст.  

Матни фавқ ҳам аз мақолаи «Баъзе мулоҳизаҳо дар масъалаи назм»-и Ғаффор Мирзост, ки 
дар маҷмуаи «Адабиёти советии тоҷик» чоп шудааст ва ин иддаои моро бо сабке нармтар бозгӯ 
менамояд: «Партияи Коммунистӣ, ҳукумат ва халқи советӣ нависандагонро вазифадор кардаанд, 
ки онҳо на асари одии бадеӣ эҷод намоянд, балки асарҳое нависанд, ки дар онҳо идеяи ҳақиқатан 
баланди марксистӣ-ленинӣ ифода ёфта бошад» [1, с. 378].  

Пас, вақте мо бо адабиёти шӯравии тоҷик, махсусан адабиёти то солҳои шастуми он, 
мунаққидона бархӯрд мекунем, бояд, пеш аз ҳама, ба назар бигирем, ки ин адабиёт дар бештари 
маворид як «адабиёти ҳизбӣ-идеологӣ» аст. Яъне муҳтаво, мазмун, сабк ва манзури ин адабиёт 
ҳовӣ ва талаққидиҳандаи ғояҳои ҳизби коммунистист. Ҷолиб ин ҷост, ки таъсири ин раванд ба 
адабиёти солҳои бистум то чиҳилуми тоҷик бештар аз он будааст, ки адабиёти рус дошт. Ҳамин 
аст, ки агар эҷодиёти ҳаминдавраи шоирони рус, ба монанди Сергей Есенин, Марина Светаева, 
Анна Ахматова, Владимир Маяковский, Эдуард Багритскийро бо ашъори баъдиинқилобии С. 
Айнӣ, А. Лоҳутӣ, П. Сулаймонӣ, М. Раҳимӣ аз диди ҳунарӣ ва паҳнои мавзуъ муқоиса кунем, 
бартарияти ашъори русиро дармеёбем. 

Ҳамин воқеият баҳси сабкшинохтии шеъри аҳди шӯравии тоҷикро кундтар кардааст. Зеро 
сабкшиносӣ, пеш аз ҳар чизе, дар пайи дарёфти нодираҳо ва шохисаҳои ҳунарии офаридаҳо 
мегардад, ки битавонад ҷойгоҳи ҳунарии як офаридаеро дар миёни ҳамаи офаридаҳои дигар 
мушаххас созад. Сабкшиносӣ ба шеър ҳамчун ба як офаридаи ҳунарӣ таваҷҷуҳ мекунад ва дар 
садади он аст, ки шеваи истифодаи ҳунарҳои суханвариро аз ҷониби шоир дар тарҳи маъно бозгӯ 
кунад. Ҳоло агар шеър пеш аз офаридаи ҳунарӣ будан, шиор бошаду дар қайду бандҳои мисли 
«партиявӣ будан» гирифтор, баррасии сабкшиносонаи он дар диди аввал кори саҳвӣ ба назар 
меояд. 

Ба ҳамин хотир, нависанда салоҳ медонад, ки пеш аз шуруи баҳси сабкшиносии шеъри 
давраи шӯравӣ мақулаҳои «идеянокии адабиёт, партиявӣ будан ва ба манфиати оммаи 
револютсионии ҷамъият хидмат намудани онро» [1, с. 6] бо таваҷҷуҳ бар мабоҳиси сабкшиносӣ 
ба баррасӣ кашад. 

Равшан аст, ки манзур аз ғоя доштани адабиёт дар аҳди шӯравӣ ин будааст, ки ҳар 
офаридаи адабӣ-ҳунарӣ бояд, пеш аз ҳама, дидгоҳ ва ғояҳои ҳизби коммунистиро тарвиҷу тарғиб 
кунад ва беҳтарин роҳи расидан ба тараққиёт будани роҳи коммунизмро бо мисолҳои равшан 
бозгӯ намояд. Аз ҳамин ҷост, ки дар осори адабии ин давра масъалаҳои хубии иштирокият 
(коллективизм), ҳокимияти халқӣ будани ҳокимияти шӯравӣ, зарурати дурӣ гирифтан аз «дунёи 
кӯҳна», бадии буржуазия, зарурати меҳнат авлавият доранд. Возеҳ аст, ки ин масоили сирфан 
сиёсӣ-иҷтимоӣ дар осори адабӣ ҳунарварона бозтоб ёфтанро на ин ки тақозо мекарданд, балки 
муғойири ин амал ҳам буданд. Ба ин порча аз шеъри «Мо зафар хоҳем кард»-и Лоҳутӣ таваҷҷуҳ 
кунед: 

Мо усули сусиёлистӣ муҳайё мекунем, 
Олами бесинфу истисмор барпо мекунем, 
Хоҷагиро ҷумла коллективу якҷо мекунем, 
Чун васоёи Ленинро хуб иҷро мекунем –  
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Пешрафти мо ба чашми буржуозӣ хор шуд, 

Марги худ бо дидаи худ диду чун саг ҳор шуд [5, с. 124]. 

Танҳо чизи ҳунарваронае, ки баробари хондани ин порча ба назар мерасад, интихоби 

муваффақонаи вазни шеър (рамали мусаммани маҳзуф: фоилотун, фоилотун, фоилотун, фоилун) 

аст. Агар ин порча шеър набуд ва ба шакли наср навишта мешуд, шаш ҷумлаи хабарии жанри 

рӯзноманигорӣ мегашт, ки ҳеҷ осори ҳунарӣ, ба истиснои санъати саҷъ, дар он пайдо наметавон 

кард. Гузашта аз ин, сактаҳои вазнии вожаҳои «сусиёлистӣ» ва «Ленин»-ро намешавад нодида 

гирифт. Таркиби «ба чашм хор шудан» дар мисраи панҷум матлуби шоирро, ки «ба чашми 

буржуозӣ ҳамчун хор халидани пешрафт» бояд бошад, на фақат ифода мекунад, балки дақиқан 

маънои баръакси онро, яъне «ба чашми буржуозӣ беқадр шудани пешрафт»-ро мерасонад. 

Бояд бар ин нукта таваҷҷуҳ дошт, ки шарти «ғоя доштани адабиёти шӯравӣ» адибро дар 

корбурди саноеи бадеӣ, ки абзори офариниши ҳунари бадеӣ ҳастанд, даступобаста нигоҳ 

медорад. Зеро шоир дар садади офариниши чизи ҳунарӣ нест, балки маҷбур ба додани шиор аст. 

Аз ин ҷост, ки шеъри адабиёти тоҷикро дар солҳои аввали шӯравӣ аз нигоҳи сабкшинохтӣ 

табақабандӣ кардан бисёр мушкил аст, чун адами истифодаи абзорҳои ҳунарӣ ва ниёзи камтар 

доштани шоирон ба саноеи адабӣ сабки шеъри он давраро, то ҳадде якранг сохтааст, ки ба ин 

мавзуъ дар давоми ҳамин бахш дубора мепардозем. 

Натиҷаи ҳизбӣ будани адабиёти шӯравии тоҷик чӣ шуд? Манзур аз ҳизбӣ будан, албатта, 

ин будааст, ки адиб бояд ҳамон ҳарферо бизанад, ки ҳизб мегӯяд. Яъне ҳар шиоре, ки ҳизб баланд 

мекунад, нависандаву шоир ҳам бояд ҳамонро такрор бикунад.  

Ин масъала то ҳадде доғ буд, ки масалан, дар адабиётшиносии шӯравӣ аз эҳсосгароӣ, 

таваҷҷуҳ ба отифаҳои зотии худи шоир интиқод карда мешуд. Масалан, мунаққид Ю. Бобоев дар 

мақолаи «Қайдҳо оид ба лирика» [6, с. 291] бар ин фикр аст, ки шоирони шӯравӣ эҳсосоти шахсии 

худро набояд зиёд дар шеъри худ бозгӯ кунанд, чун ба гуфтаи ӯ «ҳисси шахсӣ ва ҷамъиятӣ бояд 

ягона бошанд». 

Як далели «умумӣ» будани шеъри даврони шӯравӣ ҳам ҳамин аст, ки шоир аз муаррифӣ 

кардани «ман»-и отифии худ худдорӣ мекард, бештар маҷбур буд аз «мо» бигӯяд. Мо дар шеъри 

ин давра «ман»-и ошиқе монанди Мавлоно, «ман»-и лоқайде монани Хайём, «ман»-и эҳсосотие 

монанди Суҳроби Сипеҳриро суроғ надорем, балки дар ҳар шеър, дар ҳар шоир ба эҳсосу таҷриба 

ва интизориҳое бармехӯрем, ки ҳама доранд.  

1. Манзур аз вазифаи адабиёт будани хидмат ба манфиати инқилобии омма дар аҳди 

шӯравӣ ба чанд масъала бармехӯрад. Аввалан, адабиётро мебоист, ки ба фаҳму дарки оммаи 

мардум наздик шавад. Ин шарт ба худии худ сирфан ҳунарӣ будани адабиёти бадеиро зери суол 

мебарад. Аввалан, фаҳми як офаридаи ҳунарӣ бидуни ошноӣ бо латоиф ва нозукиҳои он баъид 

аст. Дувум, офаридаи бадеӣ маҳсули таҷрибот ва бардоштҳои фардии ҳунарвар аст ва табиист, 

ки наметавонад бо таҷриботу бардоштҳои омма мувофиқати комил дошта бошад.  

Аввалин коре, ки дар ростои оммавӣ кардани адабиёт сурат гирифт, содасозӣ буд. 

Содасозӣ ҳам дар забон, ҳам дар баён. Содасозӣ дар забон мунҷар бар ин шуд, ки қисмате аз 

вожагон ва таркиботи забон кӯҳна ва моли «дунёи қадим» ҳисобида шуда, истифодаи онҳоро 

нодуруст медонистанд. Содасозӣ дар баён ҳам дигар иҷоза намедод, ки шоир аз тамоми абзори 

сухани бадеъ, саноеи бадеӣ баҳраманд шавад, балки аз ӯ хоста мешуд, ки афкори худро бидуни 

таоруф ва ба фаҳми омма наздик баён кунад. Мусалламан, ин мақула ба баҳси сабкшиносӣ рабти 

бевосита мегирад. 

Агар мо ашъори Садриддин Айнӣ ё Абулқосим Лоҳутиро ба ду давра – тоинқилобӣ ва 

баъдиинқилобӣ ҷудо карда, ба таҳлили сабкшиносонаи он бипардозем, бароямон равшан хоҳад 

шуд, ки на танҳо сабк ва равиши гуфтори ду давра аз ҳам фарқ мекунанд, балки таркиби вожагон 

ҳам фарқияти ҷиддӣ дорад. Ғазалҳои «Ё ҳар ду» ва «Писари ҳафтумини сотсиализм»-и Лоҳутиро 

бо ҳам муқоиса кунем: 

Ватан вайрона аз ёр аст, ё ағёр, ё ҳар ду? 

Мусибат аз мусалмонҳост, ё куффор, ё ҳар ду? 

Ҳама доди ватанхоҳӣ зананд, аммо намедонам 

Ватанхоҳӣ ба гуфтор аст, ё кирдор, ё ҳар ду? 

Ватанро аз хатар фикри вакилон мекунад эмин 

Ва ё сарнайзаи як лашкари ҷаррор, ё ҳар ду? 

Ватанро фитнаи маснаднишинон дод бар душман 

Ва ё ин мардуми бедониши бозор, ё ҳар ду?… [6, с. 95]. 
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Эй гули навраси боғи ленинизм, 

Писари ҳафтумини сотсиализм! 

То ту аз модари заҳмат зодӣ, 

Дод Октябр туро озодӣ. 

Дили дарбори Аврупо хун шуд, 

Ки ба Шӯро писаре афзун шуд. 

Биржи Амрик ба ларзиш афтод, 

Шарқи заҳматкаш аз ин шуд дилшод… 

Пас ту ҳам мисли бародарҳо кун, 

Нақшаҳоро ҳамагӣ иҷро кун… 

Ҳар чи фармони ВКП (б) бувад, 

Саъй кун, то ҳама иҷро бишавад [5, с. 129]. 

Ҳар ду ғазал сиёсӣ-иҷтимоӣ аст. Ҳар ду дар мавзуи Ватан гуфта шудаанд. Яке аз мусибати 

ватан сухан мекунад, дувумӣ аз шодии он. Чаро Лоҳутӣ дар ғазали якум тавонистааст, ки бидуни 

корбурди вожагони бегона ва номаънус, ки ба табиати овозии забони форсӣ созгор нестанд, 

фикрашро ҳунармандона ва муассир баён кунад, аммо дар ғазали дувум қариб ҳар байти он вожаи 

бегона дорад, ки сактаи хонишро ба вуҷуд овардаанд? Албатта, шоиреро, ки ба ин ҳама хубӣ 

ғазали якумро сурудааст, наметавон ба нотавонӣ ва адами истеъдод дар ғазали дувум айбдор 

кард. Чун дар шеъри аввал шоир пеш аз ҳар чизе ба манзури ҳунар будани каломи бадеъ матлаби 

худро баён кардааст, дар ғазали дувум қолаби шеъриро ба хотири дилписанд будани он интихоб 

карда, абзорҳои ҳунарӣ ва бадеиятро ҳарфи аввал надонистааст. 

Бо таваҷҷуҳ ба гуфтаҳои боло метавон ба ин натиҷа расид, ки дар шеъри даврони шӯравӣ 

масъалаи чӣ гуна гуфтан аслан ҷой надошт, балки чӣ гуфтан муҳим буд. Сабкшиносӣ дар навбати 

худ ба чӣ гуфтан сару коре надорад, баҳси сабкшиносӣ чӣ гуна гуфтан аст. Ҳамин аст, ки дар 

адабиётшиносии шӯравӣ баҳси сабкшиносӣ матраҳ набуд, мактаби сабкшиносӣ шакл нагирифт, 

баррасии сабкшиносонаи осори бадеӣ сурат наёфт.  

Аммо, дар ҳақиқат, анвои сабкҳои умумӣ дар ҳафтоду чанд соли шӯравӣ бисёртар аз онест, 

ки дар дигар давраҳои адабиётамон дучор мешавем. Чаро сабки шеъри шӯравиро дар қаринаи як 

сабки умумӣ баррасӣ кардан номумкин аст? 

Аввалан, дахолати бемавқеи низоми ҳоким раванди табиии таҳаввули шеърро дар адабиёти 

тоҷик барҳам зад. Сензураи сахти адабиёт боиси маснуӣ ва холӣ аз отифоту самимият ва «ман»-

ҳои мунҳасир ба фарди суханварон дар шеър гардид. Махсусан, ифрот дар «навсозӣ»-и адабиёт 

дар солҳои аввали инқилоб мунҷар бар ин гардид, ки осори ҳунар ва бадеият дар шеъри он давра 

бисёр кам гардад. Бо гузашти замон ва нармтар шудани мушти сензура шеър ҷавҳари зотии худ, 

яъне бадеиятро дубора ба даст овард, шоирон ҳам кам-кам аз сояи торики шурути ҳизби ҳоким 

берун шуда, илҳоми беихтиёрро дигарбора роҳбари эҷод қарор доданд.  

Дувум, тағйири хат ва канда шудан аз осори классикон як давраи муайяне суханварони 

моро аз баҳрагирӣ аз таҷрибаи таърихии каломи бадеъ маҳрум кард. Шоирон, аз як тараф, 

холигоҳи пешинаи шеъри худро эҳсос мекарданд, аз тарафи дигар, ҷараёнҳои навгаро онҳоро ба 

тағйири шаклу сабки шеър раҳнамун месохтанд.  

Солисан, сиёсати ҳизби коммунистӣ дар давоми мавҷудияти худ борҳо тағйир карда, 

шоирони давраҳои баъдиро аз бисёре аз мамнуиятҳои замони қабл озод мекард. Махсусан, баъди 

танқиди расмӣ аз шахспарастӣ баъди солҳои шаст фазои бозтареро барои эҷод дар адабиёт 

муҳайё сохт, ки адабиёти тоҷик ҳам аз ин фурсат баҳраи фаровон ҷустааст. 

Ҳамчунин, дар пайи дастёбии бештари адибон ба намунаҳои адабиёти рус ва Аврупо аз 

тариқи забони русӣ диди шоирон ба каломи бадеъ ва талаботашон аз он дучори дигаргунӣ гашта 

буд. Таҷрибаҳои шоирони милали дигар дар офаридани намунаҳои нави шеъри замон ба 

адабиёти тоҷики даврони шӯравӣ ҳам бетаъсир набудааст.  

Аз он ҷо, ки то ҳанӯз кӯшиши ҷудо кардани сабкҳои шеъри шӯравӣ сурат нагирифтааст, 

мо бар пояи тағйирот ва таҳаввулоти чашмгир дар шеъри ин давра сабкҳои зерини умумиро ҷудо 

кардем: 

1. Сабки инқилобӣ (аз соли 1917 то 1925); 

2. Сабки ҳизбӣ (аз соли 1926 то 1940); 

3. Сабки ҷангӣ (аз соли 1941 то 1945); 

4. Сабки баъдиҷангӣ (аз соли 1945 то 1960); 

5. Сабки навгароӣ (аз соли 1960 то 1989). 
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Бо ҷудо кардани сабкҳои умумии шеъри шӯравӣ бояд чанд нуктаро тавзеҳ дод. Якум, ин 
ки бисёре аз шоирони нимаи аввали қарни XX-ро бо таваҷҷуҳ ба тағйири сабкашон вобаста ба 
мақосиди алоҳидаи эшон намояндаи фақат як сабки умумӣ донистан номумкин аст. Масалан, 
Абулқосим Лоҳутӣ, ки ашъори дар аввалҳои инқилоб гуфтааш ба сабки инқилобӣ мувофиқати 
комил дорад, намунаҳои хуби шеъри сабки ҳизбиро ҳам сурудааст. Ё ба ҷуз аз чанд шеъре, ки 
устод Айнӣ дар сабки инқилобӣ сурудааст, бақияи ашъори баъдиинқилобияш мушаххасоти 
сабки ҳизбиро касб кардаанд. 

Нуктаи дигар ин аст, ки тамоми адабиёти замони шӯравии тоҷик равиши реализми 
сотсиалистиро пайгирӣ кардааст. «Реализми сотсиалистӣ решаҳои худро дар реализм ҷустуҷӯ 
мекунад ва бо асолат додан ба ривоят воқеияти марказият таваҷҷуҳи худро ба зиндагии 
мардумони фурӯдаст, баёни мушкилоти табақотӣ ва баъзан раванди муборизот ва инқилобҳо 
маътуф мекунад» [4, с. 435]. Аз ин ҷост, ки мушаххасоти мактаби реализми сотсиалистӣ як бахши 
ҷудонашаванда ва бунёдии тамоми сабкҳои умумии шеъри адабиёти тоҷик дар аҳди шӯравиро 
ташкил медиҳанд. 
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САБКҲОИ УМУМИИ ШЕЪРИ АДАБИЁТИ ШӮРАВИИ ТОҶИК 
 

Маълум аст, ки нақди сабкшиносонаи шеъри адабиёти шӯравии тоҷик на аз тарафи худи шоирону 
адабиётшиносон ва мунаққидони шӯравӣ сурат гирифтааст ва на дар сабкшиносии имрӯза пажӯҳиши 
фарогир ва маҷмуъ дар ин бобат ба даст мехӯрад.  

Албатта, масъалаи сабк, ё ҳамон гуна ки дар адабиётшиносии шӯравӣ бармехӯрад, «услуб»-и шеър 
дар пажӯҳишот ва таҳлилоти адабиётшиносони шӯравӣ зимни бархӯрд бо дигар масоили шеър баррасӣ 
шудааст. Аммо ин баррасиҳо зимнӣ ва дар таносуб бо масъалаҳое ба монанди мавзуъ ва мубрамияти шеър 
сурат гирифта, фасоҳат, балоғат ва бадеиятро, ки аз аносири бунёдии ташхиси сабк бояд бошанд, сарфи 
назар кардаанд. 

Муаллиф дар мақолаи ҳозир бори аввал дар адабиётшиносии муосир кӯшиш кардааст, ки сабкҳои 
умумии шеъри адабиёти шӯравии тоҷикро аз ҳам ҷудо кунад. Ҳамин тавр, муаллиф пешниҳод мекунад, ки 
сабкҳои умумии шеъри адабиёти тоҷик дар қарни бистум ба панҷ давра ҷудо карда шавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: сабк, шеър, реализм, суннат, ҷараён, мундариҷа, шакл, таҳаввул, бадеият, 
инъикос. 
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ОБЩИЕ СТИЛИ ПОЭЗИИ ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 Общеизвестно, что стилистическая критика таджикской советской литературы не осуществлялась 
так и самыми советскими поэтами, как и литературоведами и критиками. В современной литературной 
стилистике отсутствует всестороннее и целенаправленное исследование этого вопроса.  

Естественно, вопрос поэтического стиля рассматривался в исследованиях и анализах советских 
литературоведов, но эти исследова ния проводились исключительно при рассмотрении других вопросов 
поэзии, а не в самостоятельной форме. Так, эти дискуссии происходили в связи с другими вопросами 
поэзии, такими как содержание и актуальность поэзии, и игнорировали красноречия, риторику и 
поэтического мастерства в поэзии, которые являются фундаментальными элементами познания стиля. 

 В данной статье автор впервые в современном таджикском литературоведении пытается выделить 
общие стили поэзии таджикской советской литературы. В заключении автор предлагает разделить общие 
стили таджикской литературной поэзии ХХ века на пять периодов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стиль, стих, реализм, традиция, направление, содержание, форма, 
эволюция, художественность, отражение.  
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GENERAL STYLES OF POETRY IN TAJIK SOVIET LITERATURE 
 

  It is well known that stylistic criticism of Tajik Soviet literature was not carried out by the Soviet poets 

themselves, as well as by literary critics and critics. In modern literary style, there is no comprehensive and integral 

study of this issue.  

Naturally, the issue of poetic style was discussed in the studies and analyzes of Soviet literary critics, but 

these discussions were carried out exclusively when considering other issues of poetry, and not in an independent 

form. Thus, these discussions took place in connection with other issues of poetry, such as the content and 

relevance of poetry, and ignored eloquence, rhetoric and art in poetry, which are fundamental elements of the 

cognition of style. 

 In this article, the author, for the first time in modern Tajik literary criticism, tries to highlight the general 

styles of poetry in Tajik Soviet literature. In conclusion, the author proposes to divide the general styles of Tajik 

literary poetry of the 20th century into five periods. 
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ШЕВАҲОИ РИВОҶИ НАҚДИ АХЛОҚИИ АДАБИЁТИ ТОҶИКУ ФОРС  

ДАР АСРҲОИ XVI-XVII 
 

Маҳмадшоев М.М. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

Осори бадеӣ барои тамоми қишри ҷомеа, ки аз намояндагони табақаҳои гуногун ва дорои 

ақидаву ҷаҳонбинӣ, идроку фаҳмиш, шавқу завқи ҳархела иборатанд, арзишу аҳамияти баробар 

надоранд ва ба ҳамаи онҳо таъсири якранг расонида наметавонанд. Аз ҳар як асари бадеӣ 

намояндагони гурӯҳҳои мухталиф бардошту хулосаи гуногун бароварда метавонанд ва табиист, 

ки муносибаташон ҳам аз ҳамдигар метавонад ба таври куллӣ фарқ дошта бошад. Масалан, агар як 

хонанда шефтаи маонии бикр бошад, дигаре мафтуни вусъату баландии афкор аст. Як қисми 

суханварон ба масоили ақидавию идеологӣ эътибори ҷиддӣ додаанд. Боз иддае ба иншои 

мавзуъҳои таърихиву иҷтимоӣ майл дошта, нафароне ба талқини зебоипарастӣ, гурӯҳе дар тасвири 

ҳолатҳои руҳиву равонии инсон чирадаст будаанд, ҳатто барои муассирии осори хешро таъмин 

намудан тасвири ҳаёти ҷонварону манзараҳои зебои табиатро низ ҷоиз донистаанд, ки мисолашро 

дар адабиёти ҳар халқу миллат ба таври фаровон метавон пайдо намуд. 

Ҳамин фаҳмиши гуногун бобати дарки осори адабӣ ва мавҷудияти ихтилофу зиддиятҳо низ 

боиси пайдоиши ихтилофи назар дар равишу шеваҳои нақди адабӣ гардидааст. Оид ба ин масъала 

Абдулҳусайни Зарринкӯб менависад: «Нақди адабӣ то кунун асосу қивоме наёфтааст ва бар пояи 

бунёди дурусте қарор нагирифтааст...» [6, с. 29], зеро тибқи андешаи ин муҳаққиқи мумтоз то ҳол 

аз байни ҳама равишу шеваҳои басо афзуни наққодӣ дурусттарину дақиқтарин барчида нашудааст.  

Тибқи хулосаи Зарринкӯб сабабҳои дигаре низ мавҷуданд, ки боиси пайдоишу ривоҷи 

равияву шеваҳои мухталиф дар наққодиву сухансанҷӣ гардидааст, амсоли таъсири маҳзабҳо ва 

таълимоту ақоиди фалсафӣ дар «тарзи фикр ва наҳваи андешае, ки ноқидону сухансанҷон дар 

мавриди арзиши осори адабӣ доштаанд ва ҳар маслаку машраби фалсафӣ ҷамъе аз мунаққидонро 

ба равишу шеваи дигар ҳидоят кардааст» [6, с. 65].  

Дар осори суханварони адабиёти асрҳои XVI-XVII навъҳoи гуногуни наққодӣ, амсоли нақди 

ахлоқӣ, иҷтимоӣ, равоншиносӣ, таърихӣ, ноқидии шуаро, нақди фаннӣ корбаст шудаанд, ки ин ҷо 

мехоҳем ба тариқи мухтасар бобати нақди ахлоқӣ, ки дар осори аксари суханварони адабиёти 

тоҷику форс мавқеи хоса дорад, ибрози андеша намоем.  

 Дар таърихи адабиёти мо ин навъи нақд собиқаи тӯлонӣ дошта, он дар нахустин тазкираи 

форсӣ «Лубоб-ул-албоб» ба назар мерасад. Нақди Авфӣ якнавохт сурат гирифта, аз ашъори 

шоирон натиҷагирӣ мекунад. Пас аз он Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-шуаро» ин 

навъи нақдро таҷриба кардааст. Тазкираи ӯ бо он ки аз назари таърихӣ на он қадар арзишманд аст, 

аммо аз назари нақд бисёр сареҳтар ва пешрафтатар нисбат ба «Лубоб-ул-албоб» мебошад.  

Аз муҳимтарин тазкираҳои даврони мадди назари мо, тазкираи «Туҳфаи Сомӣ»-и 

Соммирзои Сафавӣ мебошад. Вай дар нақдҳояш бисёр мушаххас ва рӯирост андешаронӣ 

намудааст. Сомммирзо, чунон ки ишора кардем, нисбат ба шахсияти ахлоқӣ ва иҷтимоии шоирон 

ҳассосияти вижае дорад. Аз назари ӯ фазилати ахлоқӣ дар камолоти суханвар нақши муҳимме 

дорад. Вай дар ҷо-ҷои тазкираи худ вақте ба шарҳи ҳоли шоирони ҳаҷвсаро ва бадзабон 

мепардозад, аксар чунин мегӯяд: «Ин китобро ҷои зикри абёти онҳо нест». Ва навиштани чунон 

абёти бемояе мояи бешармӣ ва беҳаёӣ аст [7, с. 70].  
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Риояти иффати калому адабии ин шоҳзодаи сафавӣ дархӯри таваҷҷуҳ аст, ҳол он ки ағлаби 

тазкиранависони дигар аз эроди абёти мустаҳҷин боке надоранд ва онро мояи танаввуъи тазкираи 

худ медонанд.  

 Порае аз изҳороти вай ба вуҷуди равобити нодуруст ва носолими ахлоқӣ дар миёни шоирон 

ишора дорад. Аз ҷумла он ки дар бораи Зулолии Табрезӣ навиштааст: «Дар соҳибҳуснӣ шоир шуд 

ва шеъри ӯро мадад мекарданд, лоҷарам чун ришаш сар зад, дигар аз шеър дам назад, охир поймоли 

истихфоф шуд. Ба хафофӣ (кафшдузӣ) иқдом менамуд» [7, с. 160]. Ва ё дар бораи Шухии Яздӣ 

чунин овардааст: «Дар маҳалле, ки ҷамолаш дар мартабаи камол буд, майли шоирӣ кард ва аз 

шоирон ҳар кас аз ошиқонаш шеър ба номи ӯ мегуфтанд ва ӯ гирд мекард. Ин матлаъ аз он ҷумла 

аст: 

Дар воқеъа дидем, ки шуд ёр парешон, 

Гаштем аз ин воқеа бисёр парешон» [7, с. 190] .  

Вожаҳои «адаб» ва «адабиёт», ки маонии зиёди луғавию истилоҳӣ доранд, дар фарҳангҳои 

тафсирӣ ҳар гуна шарҳ дода шудаанд. Дар «Луғатнома»-и Деҳхудо ин вожаҳо хеле муфассал 

шарҳ ёфтаанд [4, с. 1552-1557], ки ин ҷо танҳо ду тафсири ин калимотро меорем: адаб иборат аст 

аз шиносии чизе, ба воситаи он эҳтироз мешавад аз тамоми хато; ба кор салоҳ будан, андозаву 

ҳадди ҳар чизро нигоҳ доштан, ки Ҳилолӣ дар байти зерин айни ҳамин маъниро баён намудааст: 

 Адаб хоҳӣ, зи ҳад берун манеҳ пой, 

 Зи ҳар ҷониб, ки ҳастӣ, дар миён ой [12, с. 436]. 

Дар собиқаи тӯлонии адабиёти тоҷикӣ-форсӣ адиберо пайдо намудан ғайриимкон аст, ки 

хислатҳои ҳамидаро ситоишу рафтори ношоистаро мазаммат накарда бошад, ба ибораи дигар, ба 

мавзуи ахлоқӣ даст назадаву афкори баланди тарбиявиро ситоиш накарда бошад. 

Таълифи асарҳои зиёди тарбиявию ахлоқӣ, ҳамчунин дар қасидаву қитъаву ғазал барин 

жанрҳои адабӣ ифода шудани андешаи ҳамидаи инсонӣ дар эҷодиёти ҳамаи адибони классикиву 

муосир далели гуфтаҳои боло шуда метавонанд. Яъне дар ин ҷода халқи тоҷик соҳиби таҷрибаи 

ғанӣ, роҳу равиш, нигоҳ, анъана ва суннатҳои хоси миллӣ мебошад. 

Намояндагони равияи нақди ахлоқӣ ба ҳамин масъала эътибори аввалиндараҷа дода, арзиши 

ахлоқиро шарти асосӣ ва аслии қоидаи наққодӣ донистаанду осоре, ки бо пайвастагии амиқ бо 

ахлоқ дошта бошад, гарм истиқбол намуда, ситоиш мекардаанд ва ҳар асаре, ки хилофи ахлоқи 

ҳамида бошад, накуҳиш менамудаанд. Абдулҳусайни Зарринкӯб оид ба ин равиши наққодӣ 

андешаронӣ намуда, менависад: «Бисёре аз хирадмандони гузашта бар он будаанд, ки ҳунар бояд 

тобеу пайрави ахлоқ бошад ва агар аз ҳудуди ахлоқ таҷовуз кунад, бад ва нописанд хоҳад буд» [6, 

с. 67]. Муҳаққиқ барои исботи андешаҳояш афкори файласуфону мутафаккирон, аз ҷумла, 

Афлотун, Арасту, Дидро, Ҷонсон, Толстойро меорад, ки «шеъру мусиқиву ҳунарро афрозу василае 

ҷиҳати тазкияи ахлоқ донистаанд» [6, с. 67].  

 Воқеан, баромадан аз доираи ахлоқ дар ҳама давру замон боиси накуҳиши суханварони 

ҳиҷогӯву жожхой гардида, на танҳо боиси коста шудани обрӯву эътибори адиб, балки сабабгори 

дилмондагии аъзои ҷомеа аз шеъру шоирӣ гардида метавонад ва ин ҳол метавонад ба рақибони 

шеъру адабиёт иҷозаи умуман маҳкум намудани шеъру шоирро дода ва ҳатто ба қавли Фрэнсис 

Бэкон шеърро «ғизои шайтон» ва «мояи ғавоиту залол» ҳисобанд [14, с. 70].  

 Он гуна ки дар боло ишора намудем, тору пуди адабиёти классикии моро баёни афкори 

тарбиявию ахлоқӣ ташкил медиҳад гӯем ҳам, муболиға нахоҳад шуд, зеро аз устод Рӯдакӣ то 

адабиёти муосир ин яке аз мавзуъҳои меҳварии адабиёти тоҷику форс ба ҳисоб меравад. Дар осори 

бузургони адабиёти тоҷику форс, новобаста ба давру замон ва муҳити сиёсиву иҷтимоӣ, хислатҳои 

ҳамида амсоли тавозуъ, ҳилм, накурафториву накугуфторӣ, ростиву вафодорӣ, ҳимматбаландиву 

ҷуду сахо, сабр, қаноатмандӣ, кам гуфтану кам хӯрдану кам хуфтан ва монанди инҳо ситоишу 

тарғиб шудаву хислатҳои разила, амсоли кибру ғурур, тамаъ, бухл, суханчинӣ, кизбу каззобӣ, 

махсусан мардумозориву ситамгорӣ, ҳасад, рашк, танпарварию пургӯиву пурхӯрӣ сахт мазаммат 

карда шудаанд.  

Осори ифодакунандаи ин гуна афкор дар ҳама давру замон талабгору ҳаводору харидорони 

худро дошт ва хоҳад дошт, ҳатто баъзе андешаҳои ахлоқии гузаштагон шояд аз сабаби ниҳоят зиёд 

тарғибу ташвиқ шудан, ки ин ҳол аз гиромидошту қадршиносии амиқ гувоҳӣ медиҳад, ба моли 

мардум табдил ёфтаву аз тарафи хосу ом васеъ мавриди истифода қарор гирифтааст ва адибони 

машҳури моро ба номи «муаллими ахлоқ» ном бурдаанд. 

Намояндагони адабиёти асрҳои XVI-XVII Камолиддин Биноӣ, Абдураҳмони Мушфиқӣ, 

Бадриддин Ҳилолӣ, Шавкати Бухороӣ, Зардӯзи Самарқандӣ, Нозими Ҳиротӣ, Мутрибии 
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Самарқандӣ, Зайниддин Маҳмуди Восифӣ, Малеҳои Самарқандӣ, Соиби Табрезӣ, Сайидои 

Насафӣ, Мирзо Абулқодири Бедил, Нозими Миёнколӣ дар ашъорашон ахлоқи ҳамидаро ситоиш 

намуда, хислатҳои номақбулро мазаммат намудаанд, ки аз тарафи муҳаққиқону мунаққидону 

оммаи васеи хонандагон хуш пазируфта шудаанд ва маҳз андешаҳои созандаи ахлоқиашон боиси 

маҳбубияташон гардидааст.  

Бадомӯзи ҳавас ошиқ нагардад, 

Намеояд зи гулчин боғбонӣ! [13, с. 142].  

 Дар адабиёти ин давра иншо шудани осори ахлоқӣ монанди «Беҳрӯз ва Баҳром»-и Биноӣ, 

«Сифот-ул-ошиқон»-и Ҳилолӣ, ҳамчунин дар дигар жанрҳои адабӣ, амсоли ғазалу қитъа, қасидаву 

мухаммас ба таври фаровон гуфта шудани афкори ахлоқӣ ва маҳз аз ҳамин ҷиҳат арзёбӣ шудани 

осори адибон далели дар ҳоли рушд будани нақди ахлоқиии аҳди мазкур аст. 

Тавозуъ кун, ки ёбӣ арҷмандӣ, 

                            Фурӯтан шав, ки бинӣ сарбаландӣ! [12, с. 440]. 

Академик Абдулғанӣ Мирзоев доир ба мавзуи ахлоқӣ дар эҷодиёти Биноӣ мулоҳизаронӣ 

намуда мегӯяд: «Масъалаҳои ахлоқиро мумкин аст дар тамоми қисматҳои назму насри шоир 

дучор кард, вале маснавии «Беҳрӯзу Баҳром»-и ӯ дорои аҳамияти хосаест. Дар ин асар на ин ки 

қисматҳои асосии фикрҳои тарбиявӣ-ахлоқии дар дигар осори худ баёнкардаи Биноӣ вусъат 

пайдо кардаанд, балки беҳтарин фикрҳои тарбиявии таълимоти ахлоқии асрҳои X-XV тоҷик як 

навъ шакли ҷамъбастшавиро қабул намуда ва такмил ёфтаанд» [2, с. 5]. 

Дар баробари ин, дар эҷодиёти баъзе адибон гоҳо ҳиҷогӯиву ҳазлҳои бепарда низ ба назар 

мерасанд, ки бар хилофи назари ахлоқии суханварони даврони мазкур будааст. Намунаи баъзе аз 

ҳамингуна ҳиҷогӯиҳо дар «Латоиф-ут-тавоиф»-и Фахриддин Алии Сафӣ [10] оварда шудааст. 

Мавсуф дар асари хеш аз ҳиҷогӯии Убайди Зоконӣ, ки боиси накӯҳиши Салмони Соваҷӣ 

гардидаву ӯро ҳаҷв намудааст, ёдовар шуда, дар ин бобат ҳикоятеро нақл намудааст [10, с. 166]. 

Дар ин ҳикоят ҳарчанд миёни Убайди Зоконӣ ва Салмони Соваҷӣ ҳамдигарфаҳмиву 

муросо қаламдод шудааст, баҳои Фахриддин Алии Сафӣ муҳим аст, ки Убайди Зокониро ҳаҷвгӯи 

бемуҳобо ва дар ҳаззолӣ беҳаё номидааст, ки худ нишонаи қобили қабул набудани ин навъ ашъор 

будааст. 

Мувофиқи маълумоти сачашмаҳои таърихиву адабӣ намояндагони адабиёти асрҳои XVI-

XVII дар ашъорашон ҳаҷву ҳиҷогӯӣ низ кардаанд. Мувофиқи маълумоти тазкиранигори ин аҳд - 

Соммирзо суханварон Мавлоно Мурод, Мавлоно Ҳусайнӣ, Мавлоно Ҳайронӣ, Мирами Сиёҳ аз 

ҷумлаи ашхоси зикршуда мебошанд.  

Воқеан, шахс дар бораи мутоибаҳову ҳаҷвҳои бешармонаву ҳиҷогӯии адибони гуногун, ки 

дар бораи осори онҳо дар тазкираҳои асрҳои мазкур маълумот оварда шудааст, сухан ронданӣ 

шавад, ноилоҷ ҷумлаи Соммирзоро истифода бурда «овардани он лоиқи ин варақ нест» мегӯяд, 

ки ҳамин ҳол далели қобили қабул набудани ин гуна ашъор аст. Ин гуна ашъор шояд дар замони 

зиндагии муаллифон дар маҷолиси хоса баҳри хандаву дилхушӣ гуфта мешуданд ва то андозае 

шуҳрат ҳам пайдо карда буданд, аммо чун дар давраҳои минбаъда касе ин гуна ашъорро тарғибу 

ташвиқ накардааст, ба коми фаромӯшӣ фурӯ рафтанд ва шояд ба ҷуз аз муҳаққиқони осори 

муаллифон аксарият аз мавҷудияташон огоҳӣ ҳам надошта бошанд. 

 Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо сабаби ба ҳиҷогӯӣ рағбат кардани шоирон пайвандии 

онҳо ба ҷамоаи ҷавононе, ки ҳаҷву масхараи якдигар, ё гурӯҳҳои мухолифашон бо истифодаи 

алфози аз доираи одоб берун шуғл меварзидаанд, будааст. Дар ин бора муаллифони китоби  

«Адабиёти тоҷик. Асрҳои XVI-XIX ва ибтидои асри XX» чунин навиштаанд: «Сабаби дар ҷавонӣ 

пайваста ба гуфтани шеърҳои ҳаҷвию мутойибавӣ машғул гардидани Мушфиқӣ ва дар ин давра 

ба вуҷуд омадани девони махсуси ҳаҷвиёти ӯ .... робитаи наздики ӯ бо тоифаи лавандон будааст. 

Чунон ки ҳаҷвнависи соҳибзавқи асри XII Сӯзании Самарқандӣ айёми таҳсили худ дар мадрасаи 

Бухоро бо тоифаи лавандон алоқа пайдо карда, ба ҳиҷогӯиву мутойибапардозӣ шуруъ карда буд, 

Мушфиқӣ низ дар солҳои таҳсил таҳти таъсири тоифаи мазкур афтода, мувофиқи завқ ва 

талаботи онҳо истеъдоди шоирии худро бештар ба ҳаҷви шахсони ҷудогона равон кардааст                 

[13, с. 68]. 

Ҳамин тариқ, пас аз баррасии яке аз навъҳои маъмул ва серистифодаи нақди адабии 

адабиёти асрҳои XVI-XVII ба хулоса омада метавонем, ки нақди ахлоқӣ яке аз қадимтарин шеваи 

наққодӣ буда, риояи арзиши ахлоқиро дар осори адабӣ муҳимтарину асоситарин шарт арзёбӣ 

менамудааст. Ва осоре, ки ба ахлоқи ҳасана мухолифат кардааст, ё ҳатто мувофиқат намекунад, 



20 

қатъиян маҳкум мекунад, зеро воқеан, яке аз омилҳои костагии ахлоқи аъзои ҷомеа гардида 

метавонад.  

Дар асрҳои мазкур суханварони зиёде, ки ному осорашонро болотар зикр намудаем, 

тавонистаанд барои тарбияи инсони комил тавассути осори арзишмандашон хидмат намоянд, ки 

инро мунаққидон, олимон ва адабиётшиносон дар таҳқиқоти хеш ёдрас намудаанд. 

Инчунин тазкиранигорони асрҳои мазкур дар баробари овардани шарҳи ҳол ва намунаи 

осори ин суханварон андешаҳояшонро иброз намуда, ашъори адибонро нақду баррасӣ намудаанд 

ва ҷанбаи ахлоқии навиштаҳои аксари онҳоро мавриди нақд қарор додаанд.  

Дар адабиёти тоҷику форс зиёд таълиф шудани осори адабии ахлоқиро ҳамчун намунаи 

арзишманди тарбияи ҷомеа қаламдод намудан мумкин мебошад, ки адабиёти асрҳои мавриди 

назар низ аз шумори ҳамин гуна давронҳои доманадори адабиёт ба шумор меравад. 
 

АДАБИЁТ: 
 

1. Айнӣ Садриддин. Мирзо Абдулқодири Бедил. – Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 

1954. – 340 с.  

2. Биноӣ Камолиддин. Ҳикоёт ва тамсилот. Бо саъй, кӯшиш ва таҳияи умумии Абдулғанӣ Мирзоев. 

– Душанбе: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1963. – 218 с.  

3. Бобокалонова Ҷонон. Назаре ба таърихи танқиди адабии тоҷик. – Душабе: Ирфон, 2003. – 360 с. 

4. Деҳхудо Алиакбар. Луғатномаи Деҳхудо. Ҷилди аввал. – Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи 

донишгоҳи Теҳрон, чопи дуюм аз давраи ҷадид 1377. – 1597 с. 

5. Замонӣ Осифа. Муҳаққиқин ва мунаққидини забон ва адабиёти форсӣ дар Ҳинд дар қарни бистум 

(Ҳамроҳ ба таърихи мухтасари нақд ва таҳқиқ дар адабиёти форсӣ). Маркази таҳқиқоти форсии 

Ройзании фарҳангии Ҷумҳурии исломии Эрон. – Деҳлӣ: Навчопхона, 1993. – 393 с. 

6. Зарринкӯб Абдулҳусайн. Ошноӣ бо нақди адабӣ. Чопи ҳафтум. – Теҳрон: Интишороти «Сухан», 

1383. 

7. Каримов Усмон. Адабиёти тоҷик дар асри XVI. – Душанбе: Дониш, 1980. – 228 с. 

8. Мирзоев Абдулғанӣ. Сездаҳ мақола (Аз таърихи адабиёти асрҳои Х-ХV форсу тоҷик). – Душанбе: 

Ирфон, 1977. – 287 с.  

9. Мирзоев Абдулғанӣ. Биноӣ. – Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1957. – 490 с.  

10. Фахриддин Алии Сафӣ. Латоиф-ут-тавоиф. – Душанбе: Адиб, 2011. – 336 с. 

11. Ҳамроев Ҷумъақул. Асрори нақди адабӣ. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 128 с.  

12. Ҳилолӣ Бадриддин. Девон. – Душанбе, 2016. – 480 с. 

13. Ҳодизода Расул, Каримов Усмон, Саъдиев Садрӣ. Адабиёти тоҷик. Асрҳои ХVI-ХIХ ва ибтидои 

асри бист. – Душанбе: Маориф, 1988. –416 с. 

14. Шарифов Худоӣ. Каломи бадеъ. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 160 с.  
 

ШЕВАҲОИ РИВОҶИ НАҚДИ АХЛОҚИИ АДАБИЁТИ ТОҶИКУ ФОРС ДАР АСРҲОИ XVI-XVII 
  

Дар ин мақола роҷеъ ба нақди адабии осори адибони асрҳои XVI-XVII сухан рафта, муаллиф 

андешаҳои муҳаққиқону адабиётшиносонро бобати нақди муҳимтарин сарчашмаҳои адабии ин аср, амсоли 

тазкираҳо, ашъори шоирон арзёбӣ намудааст.  

Баъдан дар бораи нақди ахлоқӣ, ки аз муҳимтарин намудҳои нақд мебошад, мулоҳизаронӣ намуда, 

таъкид сохтааст, ки дар таърихи адабиёти мо ин навъи нақд собиқаи тӯлонӣ дошта, онро дар нахустин 

тазкираи форсии мустақил, яъне «Лубоб-ул-албоб» шоҳид ҳастем.  

Муҳиммияти мақола дар он зоҳир мешавад, ки муаллиф тавонистааст дар баробари овардани ахбори 

тазкираҳо ва нақди тазкиранигорон инчунин намунаҳои ин навъи нақдро аз ашъори шоирони ин асрҳо 

ҷустуҷӯ намуда, мисолҳои мушаххасро дар шакли абёти ҷудогона пешниҳод намояд.  

КАЛИДВОЖАҲО: асари бадеӣ, нақд, шоирон, нақди ахлоқӣ, сарчашмаҳои таърихӣ, маълумот, 

ёддошт, Зарринкӯб, асрҳои XVI-XVII. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОЙ КРИТИКИ ТАДЖИКСКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В XVI-XVII ВВ. 

  

В статье речь идет о нравственной критике произведений писателей XVI-XVII веков, а автор дает 

оценку взглядам исследователей и литературоведов на критику важнейших литературных источников 

этого века, таких как анталогии, произведения поэтов.  

Далее, размышляя о нравственной критике, одной из наиболее важных видов критики, он 

подчеркивает, что в истории нашей литературы этот вид критики имеет древнюю историю, ее мы 

встречаем в первой персидской летописи «Лубоб-ул-албоб».  
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Значимость статьи заключается в том, что автор, наряду с приведенными анталогиями и критикой 

анталогий, также смог найти примеры такого рода критики в стихах поэтов этих веков и привести 

конкретные примеры в форме отдельных стихов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественное произведение, критика, поэты, нравственная критика, 

исторические источники, сведения, мемуары, Зарринкуб, XVI-XVII вв. 
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THE WAYS OF DEVELOPMENT OF TAJIK AND PERSIAN LITERARY MORAL  

CRITICISM OF XVI-XVII CENTURIES 
  

The article is devoted to the analyses of litrary creation of poets in XVI-XVII centuries where the author 

expresses the thoughts of literary critics about basis of that century`s literature such as anthology and creations of 

poets.  

Further, reflecting on moral criticism, one of the most important types of criticism, he emphasizes that in the 

history of our literature mentioned type of criticism has an ancient history, which could be found only in the Persian 

chronicle «Lubob-ul-albob». 

The significance of the article lies in the fact that the author, along with the above chronicles and criticism of 

chroniclers, was also able to find examples of this kind of criticism in the poems of poets of these centuries and give 

specific examples in the form of individual poems. 
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БОЗТОБИ ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛҲО ДАР ДАФТАРИ  

АВВАЛИ «МАСНАВИИ МАЪНАВӢ» 
 

Каримов Б.Ҷ., Қосимӣ С.А.  

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
 

Мусаллам аст, ки таърихи пайдоиши матнҳои фолклорӣ ба таърихи пайдоиши инсоният 

рост меояд. Инсоният аз давраи пайдоишаш ба омӯзиш машғул буда, тарбият намудани инсон 

доимо масъалаи аввалиндараҷаи он аст. Одамон аз давраи қадим мекӯшиданд, то фарзанд ё насли 

ҷавон ботарбият ба воя расанд. Ин боис шуд, ки панду андарзҳо пайдо гардида, баъдтар бо номи 

зарбулмасал ва мақолҳо вориди адабиёти навишторӣ (хаттӣ) шудаанд.  

Зарбулмасал ва мақолҳо жанрҳои хурди адабиёти гуфторӣ (шифоҳӣ) буда, дар худ 

маъноҳои васеъро доро мебошанд. Жанрҳои мазкур аз қадим ба мо расидаву дар байни табақаҳои 

гуногуни мардум мавриди истифодаи доимӣ қарор мегиранд. 

Фолклоршинос Бозор Тилавов қайд мекунад, ки: «Зарбулмасалу мақолҳо аз ҷумлаи 

маъмултарину машҳуртарин анвои эҷодиёти бадеии шифоҳии халқ буда, ғояҳои аҷибу афкори 

наҷиби кулли инсониятро дар шакли ниҳоят кӯтоҳу мухтасару дилнишин баёну ифода мекунанд. 

Онҳо аҳамият ва афзоиши баланди таърихӣ, бадеӣ ва ахлоқию тарбиявӣ доранд, дар бобати 

такмилу инкишофи донишу маърифати одамон, завқи бадеӣ, нутқи мардум нақши ниҳоят бузург 

доранд» [5, с. 5]. 

Аз ин бармеояд, ки зарбулмасал ва мақолҳо суханони кӯтоҳи ба итмомрасида ва образноке 

мебошанд, ки дар бораи ҷиҳатҳои мухталифи зиндагӣ ба таври реалӣ ва фишурда баён шудаанд. 

Зарбулмасал ва мақолҳо аз ҷиҳати вазифа ва нақши худ дар матн ва дар нутқ аз ҳамдигар 

фарқ намекунанд, аммо аз ҷиҳати хусусияти бадеӣ тафовут доранд. Зарбулмасалҳо бештар бо 

маҷоз, киноя, ташбеҳ, рамз ва ғайра сохта мешаванд. Дар зарбулмасал маънои маҷозӣ ҷузъи 

асосӣ мебошад. Чунончи: «забони мурғонро мурғон медонанд». Дар мақол чунин хусусияти 

маҷозӣ нест ва сухан асосан ба маънии аслии худ истифода мешавад. Мисол: «Гар зарурат бошад, 

раво бошад».  
Беҳуда фолклоршиноси варзидаи тоҷик Бозор Тилавов нафармудааст: «Дар воқеъ 

зарбулмасалу мақолҳо аз нигоҳи ифодаи фикрҳои ҷамъбасткунандаи ҳаётан муҳиму хулосаҳои 
пурҳикмати таҷрибаҳои дуру дарози рӯзгори оммаи заҳматкаш, дар бар гирифтани тамоми 
соҳаҳои ҳаёти халқ, назокату салосати забон, инъикоси зисту зиндагонӣ, урфу одат, донишу 
ҷаҳонбинӣ, ҷаҳонфаҳмӣ, ақидаҳои иҷтимоӣ, фалсафӣ, педагогӣ, ахлоқу одоб, ҷаҳонбинию 
ҷаҳонфаҳмии табақаҳои гуногуни ҷамъият дар давраҳои муайяни таъриху зинаҳои мухталифи 
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тараққиёти ҷомеа, инчунин аз назари санъати суханварӣ, маҳорати бузурги ниҳоят кӯтоҳ, 
мухтасар, суфта, сода, дилчаспу дилнишин, барҷастаю образнок, салису хушоҳанг ифода 
намудани фикрҳои бикру жарфу амиқ хеле ҷолиби диққат мебошанд» [5, с. 152]. 

Маълуми ҳамагон аст, ки адибони тоҷик аз замонҳои қадим то инҷониб аз адабиёти 
гуфторӣ ба таври фаровон дар асарҳояшон истифода кардаанд. Шояд адибе ба чашм нарасад, ки 
чунин амалро ба анҷом нарасонда бошад. 

Ҷалолуддини Балхӣ низ яке аз шоирони барҷастаи тоҷик мебошад, ки дар асари беназири 
зуд «Маснавии маънавӣ», ки то ҳол дар байни мардум маҳбубияти худро гум накардааст, аз 
зарбулмасал ва мақолҳои мардумӣ фаровон истифода намудааст. Маврид ба ёдоварист, ки 
Мавлоно аз зарбулмасал ва мақолҳо дар ҷойе айнан, дар ҷойи дигар мазмунан ва дар ҷойи савум 
бо тағйиру иловаҳо истифода кардааст. Баъзе аз байтҳои Мавлоно дар байни мардум низ ба 
зарбулмасал ва мақол бадал гардидаанд.  

Мо дар мақолаи мазкур дафтари аввали «Маснавии маънавӣ»-ро мавриди таҳқиқ қарор 
медиҳем. 

Ногуфта намонад, ки бозтоби зарбулмасал ва мақолҳо дар маводи мавриди таҳлил 
мухтасаран бад-ин рақам тасниф шудааст. 

1. Зарбулмасал ва мақолҳое, ки айнан истифода шудаанд: 
Ман пушаймон гаштам, ин гуфтан чӣ буд? 
Лек чун гуфтам, пушаймонӣ чӣ суд?» [2, с. 119]. 

Мақоли халқии «аз пушаймонӣ чӣ суд» дар ҷомеа зиёд ба назар мерасад. Нафаре, ки сиреро 
ошкор мекунад ва ё аз кори баде пушаймон мешавад, аммо аз пушаймонии ӯ суде нест, мақоли 
болоӣ истифода мегардад. Мавлоно дар байти болоӣ низ ин мақолро истифода намуда аст. 
Чуноне ки мегӯянд:  

Пушаймонӣ чӣ суд охир, 
Ки дар аввал хато кардӣ. 

Мисоли дигар: 
Гуфта ногуфта кунад аз фатҳи боб, 
То аз он на сих сӯзад, на кабоб [2, с. 119]. 

Зарбулмасали «на сих сӯзад, на кабоб» дар байни мардум маъруф аст. Мавлоно аз ин 
зарбулмасали халқӣ хеле шоирона истифода намудааст. Яъне бояд коре кард, ки ҳар ду тараф 
зарар набинад.  

Ҳар кӣ ӯ арзон харад, арзон диҳад, 
Гавҳаре тифле ба қурсе нон диҳад [2, с. 124]. 

Мисраи аввали байти фавқ мақол аст. Яъне «касе арзон гирад арзон медиҳад». Мавлоно ин 
мақолро истифода карда, ба мо панд медиҳад, ки доимо аз ақли худ истифода кунем. Ҳар молеро, 
ки ба даст меорем, бояд бо обилаи кафи дасти худ ба даст орем, то ки ба қадри заҳмати худ расем. 
Дар мисраи дигар қайд мекунад, ки тифл гавҳарро ба як қисмати нон иваз мекунад, зеро ӯ ақл 
надорад ва сониян бе ранҷ ба даст овардааст.  

Баҳри ин гуфтанд доноён ба фан: 
«Меҳмони муҳсинон бояд шудан» [2, с. 154]. 

Мисраи дуюми байти болоӣ пурра мақол аст. Мавлоно қайд мекунад, ки хирадмандон 
гуфтаанд, ки бояд меҳмони муҳсинон, накукорон ва саховатмандон бояд шавем, зеро на танҳо аз 
хони онҳо, балки аз илми онҳо ва аз ҳилми онҳо низ ғизо метавон гирифт. 

Кибр зишту аз гадоён зишттар, 
Рӯз сарду барфу он гаҳ ҷома тар! [2, с. 157] 

Ғурур ва кибр аъмоле ҳастанд, ки доиман зери мазаммат қарор гирифтаанд. Мақоли халқӣ 
аст, ки «ғурур зишт аст, аммо аз нодорон зишттар». Мавлоно ин мақолро истифода карда, панд 
медиҳад, ки ғурур ва кибр аз тарафи гадоён мисле аст, ки дар барфу борон боз ҷомаи тар дошта 
бошӣ. Кибр ва ғурур гарчанде амали зишт бошад, аммо аз ҷониби нодорон ва камбағалон боз 
зишттар ба назар мерасад. 

Баҳри кайке ту гилемеро масӯз 
В-аз судоъи ҳар магас магзор рӯз [2, с. 191]. 

Зарбулмасали халқие аст, ки «баҳри як кайк гилемро масӯз». Мавлоно низ аз ин 
зарбулмасал истифода карда, таъкид мекунад, ки барои як кайк гилемро масӯз ва аз озор додани 
магасҳо рӯзи худро магзарон. Чуноне ки мегӯянд «вақт шамшери буранда аст» ва ғайраҳо. 

2. Зарбулмасал ва мақолҳое ки мазмунан истифода шудаанд: 
Баҳр, к-ӯ обе ба ҳар ҷӯ медиҳад, 
Ҳар хасеро бар сару рӯ мениҳад [2, с. 90]. 
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Дар байти болоӣ мазмуни зарбулмасали «хас болои обу гавҳар дар қаъри об» инъикос 

ёфтааст. Мавлоно қайд мекунад, ки баҳр, ки ба ҳар ҷӯй об медиҳад, хасро низ болои худ қарор 

додааст. 

Душман арчи дӯстона гӯядат, 

Дом дон, гарчи зи дона гӯядат [2, с. 91]. 

Дар байни мардум мақоле мустаъмал аст, ки «дӯст гӯяд табарвор, душман гӯяд шакарвор». 

Мавлоно аз мазмуни ин истифода карда ба мо панд медиҳад, ки душман гарчи бо мо хушмуомила 

бошад ва бо нармӣ ҳам сухан кунад, аз вай мо набояд эмин бошем, зеро нармсухании ӯ домест 

барои мо. 

Эй хунук он к-ӯ накукорӣ гирифт, 

Зӯрро бигзошт ӯ, зорӣ гирифт [2, с. 95]. 

Нафаре, ки кораш дар касе афтодаву онро ба воситае мехоҳад ҳал кунад, аз зарбулмасали 

«ё ба зӯрӣ, ё ба зорӣ, ё ба зар» истифода мекунад. Зӯрӣ кардан кори золимон аст. Мавлоно панд 

медиҳад, ки шахси накукор касе аст, ки дасти қудратманд дорад, аммо зӯриро як тараф монда, ба 

зора чораи кори худ мекунад.  

Эй ки ту аз чоҳ зулме мекунӣ, 

Дон, ки баҳри хеш чоҳе меканӣ [2, с. 98]. 

Зарбулмасали халқӣ мавҷуд аст, ки «чоҳкан зери чоҳ». Мавлоно ба нафароне, ки зулм ва 

бедодӣ мекунанд, муроҷиат мекунад, ки дар чоҳи зулми худ рӯзе гирифтор меоянд.  

Зоғ агар зиштии худ бишнохтӣ, 

Ҳамчу барф аз дарду ғам бигдохтӣ [2, с. 158]. 

Мавлоно зарбулмасали халқии «шутур дигар ҳайвонҳоро масхара мекунад ва агар зиштии 

худро бинад дилкаф мешавад»-ро мазмунан ва ба таври дигар истифода кардааст. Ӯ зоғро ба ҷойи 

шутур овардааст, ки агар сиёҳии худро бинад албатта дилкаф мешавад. Ба маънии дигар, маъюб 

аз айби худ бехабар аст.  

3. Зарбулмасал ва мақолҳое, ки тағйир ва иловаҳо ёфтаанд: 

Орзу мехоҳ, лек андоза хоҳ, 

Барнатобад кӯҳро як барги коҳ [2, с. 29].  

ишора ба мақоли халқии «орзу ба андоза хоҳ» аст. Мавлоно низ аз ин мақол истифода намуда 

таъкид мекунад, ки орзу кун, аммо ба андозаи муайян, чунки: 

Андоза нигаҳ дор, ки андоза накӯст, 

Ҳам лоиқи душман асту ҳам лоиқи дӯст. 

Мисоли дигар:  
 

Гарчи девор афганад сояй дароз, 

Бозгардад сӯйи ӯ он соя боз [2, с. 34] 

ишора ба зарбулмасале аст, ки «сояи девор ба сӯи девор меравад» ё «девор ба зери худ фурӯ 

меравад». Дар байти фавқ Мавлоно ин зарбулмасалро ба риштаи назм кашидааст. Яъне нафаре 

коре кунад, дар оянда аз амали худ баҳра мегирад. Кори бад кунад, подошаш бадӣ ва кори хуб 

кунад, подошаш некӣ аст, чунки «Гандум аз гандум бирӯяд, ҷав зи ҷав». 

Мисоли дигар: 

Чорпоро қадри тоқат бор неҳ, 

Бар заифон қадри қувват кор неҳ [2, с. 55]. 

Мавлоно мақоли халқии «ҳар касро ба қудраташ»-ро хеле зебо тасвир намудааст. Инчунин 

мақоли «Қудрат бар тавоноӣ». Ӯ таъкид мекунад, ки заифон ва нотавононро ба қадри қуввати 

онҳо кор фармоем:  

Охири ҳар гиря охир хандаест, 

Марди охирбин муборак бандаест [2, с. 69]. 

Мисраи аввали байти боло пурра мақол аст. Мавлоно мисраи дуюмро ба якум мувофиқ 

карда, таъкид мекунад, ки охири ҳар гиря ханда бошад, хуш ба ҳоли нафаре, ки охирбин аст ва 

аз наомади кори имрӯз парвое накарда, фикри охирро мекунад.  

4. Зарбулмасал ва мақолофаринии Мавлоно: 

Бояд таъкид намоем, ки худи шоир баъзе зарбулмасалу мақолҳои нав эҷод кардааст. 

Масалан:  

Машварат идроку ҳушёрӣ диҳад, 

Ақлҳо мар ақлро ёрӣ диҳад [2, с. 83].  



24 

Мақоли «ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳад» дар байни мардум доим вирди забон аст. Мавлоно панд 
медиҳад, ки машварат кардан ба инсон зиракӣ меорад ва ақле ба ақле дигар кумак мерасонад. 

Пас, забони маҳрамӣ худ дигар аст, 
Ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ беҳтар аст [2, с. 92]. 

Мавлоно дар ин байт таъкид мекунад, ки агарчанде ки забони маҳрамӣ дигар аст, аммо 
ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ беҳтар аст. Яъне на ин ки забон, балки дилҳо ба ҳам наздик бошанд. 
Мисраи дуюми байти фавқ ба мақол бадал гаштааст.  

Чунки диди дӯст набвад, кӯр беҳ, 
Дӯст, к-ӯ боқӣ набошад, дур беҳ [2, с. 104]. 

Аз ин байт чунин маънӣ меояд, ки дӯсте, ки ҳақиқатро пинҳон медорад, аз ӯ шахси кӯр 
болотар аст. Шахсе, ки дӯстиро нашояд ва дар роҳ туро танҳо гузорад, аз ӯ дур будан авло аст. 
Мисраи дуюми байти боло низ ба мақол бадал гаштааст. 

Оламеро як сухан вайрон кунад, 
Рӯбаҳони мурдаро шерон кунад [2, с. 115]. 

Ин байт маънои сиёсӣ ва иҷтимоӣ ҳам касб кардааст. Воқеан ҳам, як сухани хато ҳама 
корро барбод медиҳад. Мисраи аввали байти Мавлоно аллакай ба мақол табдил гардидааст. Ӯ 
панд медиҳад, ки санҷида сухан гӯем.  

Он яке хар дошт, полонаш набуд, 
Ёфт полон, гург харро даррабуд [2, с. 23]. 

Ин байти Мавлоно кайҳост, ки дар байни мардум маъруф гардидааст. Байте, ки писанди 
мардум гардад, албатта, сарчашмаи амал қарор мегирад ва оҳиста-оҳиста ба моли халқӣ бадал 
мегардад. Мавлоно аз таҷрибаи рӯзгор нақл мекунад, ки нафаре моле дорад, аммо дар орзуи моли 
дигар аст. Вале бо ёфтани моле дигар ин моли аввалӣ аз даст меравад.  

Бисёр зарбулмасалҳо аз хулосаи нақлу ҳикоят, қиссаю ривоят низ ба вуҷуд омадаанд ва 
бештари он нақлу ҳикояҳо аз миён рафтаанд, аммо баъзе зарбулмасалҳое ҳастанд, ки пайдоиши 
онҳоро тахмин кардан мумкин аст.  

Аз дигар хубон ту афзун нестӣ! 
Гуфт: «Хомӯш, чун ту Маҷнун нестӣ» [2, с. 45]. 

Қиссаи Лайлӣ ва Маҷнун дар адабиёти хаттӣ аз тарафи шоирон зиёд эҷод шудааст. Баъзе 
аз ҳикояҳо доир ба Лайлӣ ва Маҷнунро низ дар байни мардум дидан мумкин аст. Зарбулмасале 
низ роиҷ аст, ки «Лайлиро ба чашми Маҷнун нигар». 

Ҳар яке аз мо Масеҳи оламест, 
Ҳар аламро дар кафи мо марҳамест» [2, с. 24]. 

Зарбулмасали халқӣ аст, ки «Қасди Исоро аз Мусо гирифтан». Пайдоиши зарбулмасал низ 
ба пайдоиши ин ду паёмбарони Илоҳӣ нисбат дорад. Мазмуни ин зарбулмасал чунин аст, ки 
нафаре коре анҷом дода ва аммо қасди ӯро аз дигар кас мегирӣ. Байти болоро метавон мазмуни 
зарбулмасали мазкур донист. 

 

Баҳру дар аз бахшишаш соф омада, 
Доди ӯ аз Қоф то Қоф омада [2, с. 153].  

Кӯҳи Қоф дар адабиёти гуфторӣ зиёд истифода гардидааст. Агар нафаре ҷойе раваду дер 
ояд, ба ӯ мегӯянд, ки «аз паси кӯҳи Қоф овардӣ» ё «ба кӯҳи Қоф рафта будӣ». Мавлоно дар байти 
боло инро ба маънои дигар истифода кардааст. Бахшиши нафареро таъкид кардааст, ки то 
андозае фарох аст, ки аз кӯҳи Қоф то кӯҳи Қоф.  

Ҳамзамон бояд гуфт, ки қисмати дигари зарбулмасалу мақолҳое, ки худи Мавлоно эҷод 
намудааст, аз панду ҳикматҳои гуногун иборат буда, мавзуъҳои адаб, илм, ишқ, дурӯягӣ, ришват, 
нигоҳдории асрор ва ҳоказоро дарбар гирифтаанд. Барои намуна:  

 

Адаб: 
Аз Худо ҷӯем тавфиқи адаб, 
Беадаб маҳрум гашт аз лутфи Раб. 
Беадаб танҳо на худро дошт бад, 
Балки оташ дар ҳама офоқ зад [2, с. 26]. 

Илм: 
Илм чун бар дил занад, ёре шавад, 
Илм чун бар тан занад, боре шавад [2, с. 223]. 

Ишқ: 
Ишқҳое, к-аз пайи ранге бувад, 
Ишқ набвад, оқибат нанге бувад [2, с. 33]. 



25 

Дурӯя (дурӯягӣ): 
Чун басе Иблиси одамрӯй ҳаст, 
Пас ба ҳар дасте нашояд дод даст [2, с. 39]. 

Ришват: 
Чун диҳад қозӣ ба дил ришват қарор, 
Кай шиносад золим аз мазлуми зор? [2, с. 40] 

Нигоҳ доштани асрор: 
Сирр пинҳон аст андар сад ғилоф, 
Зоҳираш бо тусту ботин бар хилоф [2, с. 41]. 

Хулоса, аз таҳқиқи дафтари аввали «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ 
ба мо маълум гардид, ки ӯ дар мавзуъҳои гуногун аз ин жанрҳои халқӣ истифода намудаву худ 
низ зарбулмасал ва мақолҳо офаридааст. Мавлоно зарбулмасал ва мақолҳоро дар баёни мавзуъҳо 
доир ба адаб, илм, ахлоқ, ишқ, тарбият, рӯзгор ва ғайра истифода намудааст. Дар дафтари аввали 
асари мазкури Мавлоно мо 242 зарбулмасал ва мақол пайдо намудем, ки як қисми онҳо аз халқ 
буда, қисми дигарашонро худи Мавлоно эҷод намудааст. 

«Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно дар роҳи омӯзиши фарҳанги мардумӣ аҳамияти муҳим 
дошта, чунон ки аз мисолҳои боло бармеояд, онро ҳамчун манбаъ ва сарчашмаи фолклорӣ бояд 
шинохт ва эътироф намуд. Бо овардани андешаи зайли Мавлонои бузург ба мақола ҳусни хотима 
мебахшем ва гуфтанием: 

Дарнаёбад ҳоли пухта ҳеҷ хом, 
Пас сухан кӯтоҳ бояд, вассалом! [2, с. 22]. 
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ФИРДАВСӢ ВА ШЕКСПИР: ТАҲЛИЛҲОИ МУҚОИСАВӢ-ТАЪРИХӢ 
 

Шозиёева Г.П. 

Институти омӯзиши масъалаҳои Осиё ва Аврупои АМИТ 
 

Боиси зикр аст, ки таҳлилҳои муқоисавӣ-таърихии шоҳкориҳои беназири дунё масъалаҳои 

зиёдро аз давраҳои асотирӣ (мифологӣ) то жанрҳои гуногуни навтарин ҳаллу фасл намудааст. 

Дар ин замина бояд қайд кард, ки омӯхтани онҳо кори саҳлу осон нест ва барои таҳлилу таҳқиқи 

онҳо, пеш аз ҳама, бояд равобити фарҳангӣ-адабиро пурра омӯхт.  

Таърих гувоҳӣ медиҳад, ки равобити фарҳангӣ-адабиро омӯхтани китобҳои аслӣ ва 

тарҷумаи сарчашмаҳо мустаҳкам месозад. Тарҷумаи бадеӣ аз муҳимтарин омили ҳамкориҳои 

маънавӣ-эстетикӣ маҳсуб ёфта, дар умқи таърих тамаддун, фарҳанг ва адабиёти ҳар халқу миллат 

ва умуман инсониятро ба ҷаҳониён шинос намудааст.  

Бояд гуфт, ки омӯзиши давраҳои таърихӣ ва фарҳангии Шарқ ҳама вақт дар маркази 

диққати муҳаққиқон ва донишмандони Ғарб қарор ёфта буд. Ҳарчанд илми шарқшиносӣ дар 

Аврупо дар асри XVIII ташаккул ёфта бошад ҳам, пеш аз он низ илму фарҳанг ва адабиёти Шарқ, 

ба вижа адабиёти форсии тоҷикӣ, тавассути сайёҳон ба муҳаққиқон ва донишмандони аврупоӣ 

шиносонида мешуд.  

Дар ин бора донишманд ва шарқшиноси олмонӣ А. Ҳейзер, ки дар таҳқиқи осори 

бузургони форс-тоҷик ва шуҳрати онҳо дар Аврупо саҳми бузург гузоштааст, дар китоби худ 

«Тоҷи заррин» навиштааст: «Дар мавриди ҳастии таърихии миллати тоҷик ва сарзамину аҳолии 

манотиқи мазбур аврупоиён на дар асрҳои нуздаҳу бист, балки хеле барвақт иттилоъ пайдо 

намуда буданд. Барои он ки тавассути хоки ин сарзамин бузургтарин роҳҳои тиҷоратии таърихии 

самти Шарқ ба Ғарб, аз ҷумла шоҳроҳи Абрешим, мегузашт» [8, c. 11].  

Пас гуфтан месазад, ки андешаи донишманди олмонӣ оид ба равобити гуногунҷанбаи 

таърихӣ байни халқи форсу тоҷик ва аврупоиён ба куҳнатарин ва бузургтарин шоҳроҳи ҷаҳон 

«Роҳи Абрешим» (асрҳои IV-VII нуфузи баландтарини робитаҳои адабӣ – Ш.Г.) баробар аст.  

Нуктаи дигареро низ бояд дарҷ намуд, ки ҳар гуна равобит ба робитаи сиёсӣ сахт 

алоқаманд аст. Ҳарчанд вазъияти сиёсӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ тобишҳо ва чолишҳои гуногунро ба 

вуҷуд оварда бошад ҳам, равобити адабӣ ҳеҷ вақт аз байн нарафтааст. 

Сарчашмаҳо нишон медиҳанд, ки ба фарҳанг ва адабиёти форсии тоҷикӣ дар баробари 

дигар донишмандону шарқшиносони Аврупо, муҳаққиқони англис таваҷҷуҳи хосса зоҳир 

намудаанд. Бинобар ин, робитаи сиёсӣ байни Форс ва Британияи Кабир (Англия) маҳз дар асри 

XIII дар давраи сулолаи Элхониён (давраи ҳукмронии шоҳ Ҳулогухон – набераи Чингизхон) дар 

қаламрави Форс ва шоҳ Эдварди I (1239-1307) ба вуқуъ пайваст. Барои робита пайдо намудан 

шоҳи Англия Эдварди I намояндаи худ Ҷоффри оф Ленгли (Geoffrey of Lengley)-ро ба сарзамини 

Форс барои ҳамкорӣ мефиристад [15, c. 25].  

Ҷоффри оф Ленгли муаррих ва муҳаққиқи намоёни англис буда, аввалин бор ба ҳайси 

сафири Британияи Кабир дар сарзамини Форс интихоб шудааст. Маҳз бо кӯшишу заҳматҳои ин 

шахси соҳибилм байни Шарқу Ғарб пули илму фарҳанг, сиёсат, тиҷорату савдо ва ғайра бунёд 

ёфта буд.  

Чунон ки қайд намудем, равандҳои ҳамбастагии таърихии ҷаҳониро равобити 

гуногунҷабҳа, бахусус равобити иқтисодӣ, сиёсӣ ва адабӣ-фарҳангӣ ба ҳам мепайвандад. Ба 

ҳамин маънӣ шарқшиноси машҳури рус Н.И. Конрад дар асари худ «Масъалаҳои 

адабиётшиносии муосир» («Проблемы современного литературоведения»), ки ба баррасии 

таърихи адабиёти ҷаҳон дар асрҳои XVI-XIX бахшида шудааст, қайд кардааст, ки рушди 
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робитаҳои иқтисодӣ-тиҷоратӣ тавонист равобити адабӣ-фарҳангиро густариш диҳад ва бо ҳам 

бипайвандад [4, c. 301].  

Ӯ роҷеъ ба равобити тиҷоратии Форс ва Британияи Кабир таваққуф намуда, тавассути 

сайёҳон ва тоҷирон аз сарзамини Форс ба Ғарб, бахусус ба Британияи Кабир бурда шудани 

маводи илмӣ ва китобҳои зиёдро таъкид кардааст.  

Воқеан, дар масири таърих дар баробари равобити дипломатӣ-сиёсӣ, равобити фарҳангӣ-

адабӣ ба қуллаи баланди ташаккул ва рушд расидааст. Дар ин замина адабиёти форсии тоҷикӣ 

бо адабиёти ҷаҳон робитаи қавӣ пайдо кард ва ба рушди шарқшиносӣ дар Ғарб мусоидат намуд. 

Хотиррасон бояд кард, ки бо тақсим шудани ҳудуди форсизабонон дар солҳои 20-30-юми асри 

XX шарқшиносӣ ҳамчун илми ҷудогона ташаккул меёфт, зеро Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

Иттиҳоди Шӯравӣ ва мамолики дигари форсизабонону форситаборон, ба мисли Эрон, 

Афғонистон, Покистон ва қисмати қораи Ҳинд ба тобеияти Шоҳигарии Англия (соли 1745) 

даромаданд. Дар ин замина шарқшиносии рус ҷудогона аз шарқшиносии Ғарб, хусусан 

шарқшиносии Англия, бештар рушду нумуъ меёфтанд. Олимону муҳаққиқони тоҷик, ки 

шоирони бузург – Рӯдакиву Фирдавсӣ, Саъдиву Ҳофиз, Низомиву Ҷомӣ ва дигар бузургонро 

ниёгони худ ҳисобиданд, роҷеъ ба он таҳқиқоти зиёди илмиро анҷом доданд. Роҷеъ ба бузургии 

Фирдавсӣ қариб тамоми донишмандон ва муҳаққиқони дунё суханҳои воло гуфтаанд. Дар ин 

радиф донишманди бузурги эронӣ Саид Нафисӣ чунин иброз намудааст: «Дар миёни 

сарояндагоне, ки аз дудаи одамӣ падид омадаанд, ду-се тане бештар нестанд, ки сазовори унвони 

шоири ҷаҳон бошанд. Аз миёни шуарои Эрон ин мақом хосси Фирдавсӣ ва Хайём аст, Хайём низ 

ҷои Фирдавсиро натавонад гирифт, зеро ки шоири хосси ҳар умматест… Аммо Фирдавсӣ шоири 

ҳама кас ва ҳама ҷост, ҳам дар разм ҷой дорад, ҳам дар базм, ҳам муаллими ахлоқ аст ва ҳам 

мусаввири разоилу пастиҳои одамӣ, ҳам мутафаккири соҳибандеш ва андарзгӯи хирадманд аст 

ва ҳам достонсарои фараҳангези андуҳзудой, ҳам сухан барои пирон дорад ва ҳам барои ҷавонон, 

ҳам бо мард дамсоз аст ва ҳам бо зан, ҳам бо доно ҳамдостон мешавад ва ҳам бо нодон, ҳам ёри 

тавонгарон аст ва ҳам дамсози тиҳидастон, ҳам надими некбахтон аст ва ҳам ҳамзонуи 

тирабахтон. «Шоҳнома»-и ӯ дарёи беканорест, ки ҳар кӣ бар он фурӯ равад, тиҳидаст 

барнамегардад» [7, c. 67].  

Адабиётшинос ва пажӯҳишгари маъруфи тоҷик Валӣ Самад, ки бештари умрашро барои 

таҳқиқи робитаҳои адабӣ, бахусус робитаҳои форсии тоҷикӣ ва арману рус бахшидааст, ҳама 

гуна робитаро ба ду ҷиҳат: робитаи дохилӣ ва берунӣ тақсим намуда, чунин андешаронӣ 

намудааст: «Робитаи дохилӣ оғози ҳамаи робитаҳост» [2, c. 4].  

Дарвоқеъ, рушд ва таҳким ёфтани робитаҳо ва анъанаҳои таъсирпазирии дохилӣ боиси 

густариши адабиёт дар миқёси ҷаҳон мегардад. Дар ин замина ниёгони мо яке аз дигаре таъсир 

пазируфта, бо мурури замон жанрҳои нави адабиро ба вуҷуд меоварданд. Ҳаким Фирдавсӣ низ 

аз зумраи чунин бузургонест, ки дар баробари нуфуз пайдо кардан дар Эронзамин (сарзамини 

бостонии Форс) дар тамоми манотиқу мамолик мақоми баланди адабиро соҳиб гашт. 

Нобиғаи бузурги Шарқ Ҳаким Фирдавсӣ чун як шоири тавоно ва ҳунарманди асил 

воқеиятҳои таърихиву иҷтиморо тасвир намуда, қуллаи баландтарини эҷодиро тай кардааст.  

Муҳаққиқони Ғарб низ дар таҳқиқи осори адибони Эрону Афғонистон, Ҳинду Покистон 

корҳои зиёди ҷиддиро ба субут расониданд.  

Гуфтан месазад, ки адибони тоҷику форс осори ҷовидона ва абадӣ барои оламиён 

офаридаанд. Дар ин бора Ҳаким Фирдавсӣ чунин навиштааст:  

 Пайафкандам аз назм кохе баланд,  

 Ки аз боду борон наёбад газанд. 

 Бар ин нома солҳо бигзарад, 

 Ҳамехонад он кас ки дорад хирад [1, c. 6]. 

Дар ҳақиқат, «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ шоҳкории безаволест, дар тӯли беш аз ҳазор сол осеб 

надида, ба мардум хидмат кардааст. Дар ҳақиқат, «Шоҳнома» шоҳкориест, ки бо гузашти замон 

на танҳо ба забонҳои гуногуни дунё тарҷума шудааст, балки бузургтарин ва шуҳратмандтарин 

адибон аз он таъсир бардоштанд. Таъсирпазирӣ аз ашъори ҳакими бузург – Фирдавсӣ басо ҳам 

кори пурифтихор аст, чунки ормонҳои шарқиёна ва меҳандӯстонаи ӯ на танҳо дар машриқзамин, 

балки дар масофаҳои беканор ва фарсахҳо дур дар мадди назари нависандагону шоирон ва 

муҳаққиқони Ғарб, ба вижа Британияи Кабир (Англия) низ қарор гирифтааст.  

Устоди сухан Вилям Шекспир (1564-1616) аз зумраи чунин нависандагон ва шоирони Ғарб 

мебошад, ки аз шоҳкориҳои бузурги нобиғагони Шарқ, бавижа шоирони форсу тоҷик Рӯдакиву 

Фирдавсӣ, Низомиву Ҳофиз огоҳӣ доштааст ва тавонистааст аз онҳо таъсир бардорад. 
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Донишманди машҳури эронӣ Мустафо Ҳусейнӣ собит менамояд, ки асари машҳури Вилям 

Шекспир «Соннет» дар пайравии рубоиёти Хайём офарида шудааст [6, c. 211].  

Ҳамчунин олими аврупоӣ Левенсон Ҷил1 (Levenson Jill) асари лирикии Вилям Шекспир 

«Ромео ва Ҷулетта»-ро дар пайравии «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Низомии Ганҷавӣ дониста, сужаҳои 

зиёдро барои исботи фикраш далел меорад [13, c. 117].  

Таҳқиқоти мо низ нишон дод, ки асарҳои ҳамосӣ-драммавии Вилям Шекспир ба мисли 

«Ҳамлет», «Отелло», «Шоҳ Лир», «Ромео ва Ҷулетта» ва «Макбет» дар пайравии достонҳои 

«Шоҳнома» офарида шудаанд. 

Роҷеъ ба таъсир бардоштани Вилям Шекспир аз Абулқосим Фирдавсӣ дар Эрон соли 2013 

(1392 ҳ.) аз ҷониби муҳаққиқ Муҳаммад Ориёнӣ таҳти унвони «Фирдавсӣ ва Шекспир (таҳлили 

зарфиятҳои намоишии «Достони Фаридун» дар «Шоҳнома» ва муқоисаи татбиқии он бо 

«Лиршоҳ»-и Вилям Шекспир» асаре таҳия ва чоп шудааст. Муҳаққиқи эронӣ танҳо як достони 

«Шоҳнома»-ро бо осори Вилям Шекспир муқоиса намудааст [5, c. 312].  

Дарвоқеъ, Ҳаким Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир аз зумраи барҷастатарин нависандагони 

олам ҳастанд, ки дар офаридани осори ҳамосӣ ва фоҷиавӣ саҳми арзанда гузоштаанд. Хидмати 

онҳо, бахусус дар зинда намудани асолату адабиёти худ, хеле назаррас аст. Онҳо ҳақиқати ҳаёти 

ниёгони худро бештар дар осори ҳамосӣ ва фоҷиавӣ пайдо карда, шуҳрати ҷаҳониро ба даст  

овардаанд ва дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ ва англис мақоми баландро соҳиб гардидаанд.  

Масъалаи таъсир бардоштани Вилям Шекспирро аз осори ноби Абулқосим Фирдавсӣ ба 

таври муқоисавӣ метавон мушоҳида намуд. Усули муқоисавӣ яке аз усулҳои муҳимтарини 

таҳқиқи равобити адабӣ маҳсуб меёбад. Дар ин бора адабиётшиноси рус Н.К. Гудзий (1887-

1965)2 чунин менависад: «Ҳар гуна якрангии адабиро усули муқоисавӣ тағйир медиҳад, бинобар 

ин, адабиёти ҳар миллат рушд меёбад» [3, c. 112-131]. Масъалаи мазкур то ҳол мавриди таҳқиқи 

ҷудогона қарор нагирифтааст. Дар таҳқиқи мазкур мо кӯшиш намудем, ки дар асоси таҳлилҳои 

муқоисавӣ ба ин масъала равшанӣ андозем. Бо нишон додани ҳамгунии осори офаридаи онҳо 

метавон ин таъсирпазириро баррасӣ кард, зеро Вилям Шекспир 600 сол пас аз Абулқосим 

Фирдавсӣ зиндагӣ намуда, аз «Шоҳнома»-и ӯ огоҳӣ доштааст. Барои исботи фикр ва дақиқ 

нишон додани масъалаи мазкур мо тасмим гирифтем, ки ба равобити гуногунҷабҳа, бахусус 

равобити адабии форсии тоҷикӣ ва англис маҳз дар замони устоди сухан Вилям Шекспир 

таваққуф намоем. 

Нусхаи қадимтарини «Шоҳнома», ки то замони мо маҳфуз мондааст, дастхати китобхонаи 

Флоренсия мебошад, ки соли 614 ҳ.қ. китобат шудааст. Дастхати мазкур соли 1978 аз ҷониби 

шарқшиноси маъруфи итолиёвӣ Анҷело Миколо Пиёнмонтезе (Angello Michel Piemontese) дар 

миёни китобҳои дигари нодире, ки дар Италия, бахусус дар Ғарб, омӯхта нашудааст, дастрас 

гардида, ба маърази на танҳо олимону донишмандони ҷаҳонӣ, балки доираи калони хонандагон 

гузошта шуд [10, c. 256].  

Дастхати мазкур аз ду қисмати ҷудогона иборат буда, дар қисми аввали он замони 

ҳукмронии Кайхусрав шарҳ дода шудааст. Дастхат аз 714 расми рангдор таркиб ёфтааст ва то 

ҳол дар ҳолати пешинаи худ маҳфуз аст. Дастхати қадимаи «Шоҳнома»-и китобхонаи Флоренсия 

дар тӯли ҳазорсолаҳо ба вазъи гуногуни сиёсии таърихӣ нигоҳ накарда, маҳфуз мондааст.  

Ба ғайр аз ин, дастхати дигари қадимаи ҷаҳонӣ дар китобхонаи бритониёии Лондон маҳфуз 

аст, ки ба соли 675 ҳ.қ. (61 сол пас аз дастхати Флоренсия) рост меояд [9, c. 17]. Ин дастхати 

мазкур ба хатти насх (навъи хатти арабиасос) навишта шуда, расм, санаи нусхабардорӣ ва 

хаттотии он маълум нест. Ба қавли муҳаққиқи эронӣ Холиқи Мутлақ «нусхаи Флоренсия ҳарчанд 

қадимтар ҳисобида шавад ҳам, лекин таваҷҷуҳи олимон ва донишмандони ҷаҳон ба дастхати 

маҳфузшудаи китобхонаи бритониёии Лондон бештар аст» [10, c. 257].  

«Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ аз ҷониби донишмандон ва шарқшиносони бузурги 

рус низ мавриди пажӯҳиши дақиқ қарор дода шудааст. Барҳақ, асарҳои ҷовидонаи ҷаҳониро, ки 

пас аз ин асари ҷовидона офарида шудаанд, метавон ба шаклҳои гуногуни муқоисавӣ таҳқиқ 

намуд. Шарқшиноси маъруфи рус К.И. Чайкин дар асари худ «Шарқ» («Восток») дар фасли 

алоҳидае бо номи «Фирдавсӣ» «Шоҳнома»-ро пояи асосӣ ва сарчашмаи асарҳои таърихӣ ва 

миллии ҷаҳон меҳисобад. Ӯ роҷеъ ба ин масъала чунин андешаронӣ намудааст: «Дар маҷмӯъ 

«Шоҳнома» асари бемисл дар таърихи адабиёти ҳамосии ҷаҳонӣ буда, тамоми нуктаҳои 

таърихии миллӣ ва давлатиро аз атиқа то миёнаи асри VII дар бар мегирад. Бинобар ин, давраи 

 
1 Левенсон Ҷил (Levenson Jill) – доктори илмҳои филологӣ, адабиётшиноси англис, профессори Донишгоҳи Ҳарвард.  

2 Н.К. Гудзий (1887-1965) – муаррих ва адабиётшиноси шӯравии рус. 
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дурударози инъикосёфтаи таърих дар «Шоҳнома»-и безавол бо қисматҳои худ, ҳарчанде ки он 

қисматҳои як давраи таърихиро дар бар мегирад, қобили мулоҳиза аст» [11, c. 85].  

Зимни таҳлилҳои илмӣ ва дақиқ маълум гардид, ки асарҳои зиёди ҷовидонӣ ва ҷаҳонӣ аз 

«Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсӣ сарчашма гирифтаанд. Дар ин радиф осори Вилям Шекспир 

исботи ин гуфтаҳоянд, зеро ӯ маҳз мисли «Шоҳнома»-и безавол мавзуъҳои фоҷиавӣ (трагедӣ)-

ро дороанд. Дарвоқеъ, «Шоҳнома» асари ҳамосавиест, ки Фирдавсии бузург ҳар давраи 

таърихиро, ки пур аз фоҷиа буд, воқеӣ ба қалам додааст.  

Бояд ёдовар шуд, ки ҳарчанд роҷеъ ба таъсирпазирии Вилям Шекспир аз осори Абулқосим 

Фирдавсӣ ягон таҳқиқоти мукаммал вуҷуд надорад, мо афкору андешаҳои ин ду нобиғаи бузурги 

ҷаҳониро бо такя ба сарчашмаҳои таърихӣ ва фикру мулоҳизаҳои илмии бархе аз муҳаққиқони 

англис, русу тоҷик ва инчунин, зимни усули муқоисавӣ-таърихӣ мавриди пажӯҳиш қарор хоҳем 

дод.  

Лозим ба зикр аст, ки Ҳаким Фирдавсӣ аз зумраи бузургтарин шоирон, мутафаккирон ва 

донишмандони адабиёту фарҳанги Шарқ мебошад, ки осори нотакрори ӯ аз тарафи олимон, 

донишмандон, муҳаққиқон, муаррихон, забоншиносон, файласуфон, санъатшиносон ва 

мутахассисони дунё таҳлилу таҳқиқ шудааст, аммо бисёр ҷиҳатҳои он ба пажӯҳишҳои ҷиддии 

илмӣ ниёз дорад. Дар ин бора Аллома Шиблии Нуъмонӣ, ки дар Ғарб таҳсили илм намудааст, 

шуҳрати «Шоҳнома»-ро дар Ғарб, алалхусус дар Бритониёи Кабир, нишон дода, ба ҷойгоҳи 

баланди Фирдавсӣ дар донишгоҳҳои шарқшиносии Ғарб, чӣ дар Британияи Кабир, чӣ дар 

Олмону Фаронса, ишора кардааст. Инчунин, Шиблии Нуъмонӣ ба «Шоҳнома» баҳои баланд 

дода, онро «доиратулмаориф» номидааст. Ӯ ҷойгоҳи «Шоҳнома»-ро дар оинаи таърих дар байни 

оламиён чунин ба қалам додааст: «Мазҳаб, фалсафа, ахлоқ, тарзи ҳукумату ташкилот, қавоиду 

низомоти миллӣ ва лашкарӣ, русуму одот ва билохира тамоми низомоти сиёсӣ ва иҷтимоӣ, 

робитаҳои адабӣ-фарҳангӣ тафсили ҳар якро метавон аз ин китоб ба даст овард» [12, c. 221].  

Роҷеъ ба шахсият, фаъолият ва шуҳрати ҷаҳонии Абулқосим Фирдавсӣ муҳаққиқон ва 

донишмандони тоҷик, бавижа А. Мирзоев, Р. Ҳодизода, М. Шакурӣ, С. Саъдиев, Х. Мирзозода, 

Х. Шарифов, М. Муллоаҳмад, В. Самад, А. Сатторзода ва дигарон пажӯҳишҳои фарогиреро 

анҷом додаанд ва ӯро аз зумраи нобиғагони ҷаҳон чун В. Шекспир, Ҷ. Лондон, А. Пушкин ва 

дигарон ҳисобиданд. То ҳол баъзе паҳлуҳои ин асари безавол мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор 

ёфтаанд, аммо дар муқоиса бо осори Вилям Шекспир кам аст. Дар баробари донишмандону 

пажӯҳишгарони тоҷик ва умуман уламои Шарқ, олимон ва донишмандони Ғарб дар масъалаи 

«Шоҳнома» таҳлилу таҳқиқҳои бисёрро анҷом додаанд.  

Бояд гуфт, ки барои таҳқиқи асари хориҷӣ забони онро бояд омӯхт. Аз ин ҷост, ки ҳанӯз 

дар замони Вилям Шекспир Филиппо Сассети (Filippo Sassetti (1540-1588) ном сайёҳ ва тоҷири 

итолиёвӣ, ки чанд сол дар Англия зиндагӣ кардааст, аввал ба сарзамини Ҳинд ва сипас ба Форс 

сафар намуда, илму фарҳанги Шарқро ба Ғарб бурдааст [14, c. 76-83].  

Лозим ба ёдоварист, ки «Шоҳнома» оинаест, ки тамаддуни мардуми Шарқ, бавижа 

тоҷикону эрониҳо, афғонҳо ва умуман форситаборонро инъикос мекунад, яъне Фирдавсии 

бузург дар зери мафҳуми «тамаддун» ба ғайр аз забон, адабиёт, фарҳангу маданият боз 

инкишофи илми пешдодиёнро то замони худ ба оламиён нишон додааст ва дар робита бо 

адабиёти ҷаҳон хизмати беназир намудааст. Пас аз ӯ шоирон ва нобиғагони олам ба ниёгони 

форсии тоҷик ва таърихи онҳо тавассути осори Ҳаким Фирдавсӣ шинос шуда, дар заминаи он 

осори худро меофариданд.  

Замони зиндагии Вилям Шекспир, замони Эҳё (Ренессанс) буд ва дар он масъалаҳои 

таърихӣ дар ҷойи аввал қарор доштанд. Бинобар ин, Вилям Шекспир чун Фирдавсии бузург 

кӯшиш намуд, ки таърихи халқи худро, яъне маданияту фарҳанги Ғарбро зинда намуда, онро ба 

ҷаҳониён муаррифӣ созад.  

Қайд кардан лозим аст, ки асарҳои офарида и Вилям Шекспир дар муқоиса бо осори 

Фирдавсӣ, яъне ба достонҳои ҷудогонаи «Шоҳнома» хеле монанданд: 

- «Ҳамлет»-и Вилям Шекспир ба достони «Кушта шудани Заҳҳок Мардосро» ва 

«Подшоҳии Кайхусрав»-и Ҳаким Фирдавсӣ; 

- «Отелло»-и Вилям Шекспир ба «Достони Гарсеваз»-и Ҳаким Фирдавсӣ; 

- «Шоҳ Лир»-и Вилям Шекспир ба достони «Фаридун ва писарони ӯ»-и Ҳаким Фирдавсӣ; 

- «Ромео ва Ҷулетта»-и Вилям Шекспир ба достони «Рудоба ва Зол»-и Ҳаким Фирдавсӣ; 

- «Соннетҳо»-и Вилям Шекспир бо доштани мавзуъҳои рангоранги худ ба достонҳои 

бисёри «Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсӣ; 
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- «Макбет»-и Вилям Шекспир ба достони «Сиёвуш ва Судоба», «Рустам ва Исфандиёр»-и 

Ҳаким Фирдавсӣ. 
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ФИРДАВСӢ ВА ШЕКСПИР: ТАҲЛИЛҲОИ МУҚОИСАВӢ-ТАЪРИХӢ 
 

Дар ин мақола нахустин равобити адабӣ-фарҳангии форсии тоҷикӣ ва англис таҳлилу таҳқиқ 

шудааст. Дар мақола ҳамчунин бори аввал ҷиҳатҳои илмии сиёсӣ-иҷтимоӣ ва тиҷоратӣ, ки заминаи асосии 

равобити адабӣ мебошанд, аз ҷониби муаллиф таҳлил шудаанд. Дар заминаи мазкур робитаҳои адабӣ дар 

асоси осори арзишманди ду нобиғаи ҷаҳон, Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир шарҳ дода шудааст. 

Муаллиф тавонистааст осори ин ду абармарди адабиётро зимни таҳлили муқоисавӣ-таърихӣ дақиқ ва илмӣ 

таҳқиқ намояд.  
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ФИРДОУСИ И ШЕКСПИР: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

В этой статье анализируются первые персидско-таджикские и английские литературные и 

культурные отношения. В статье также впервые анализируются политические, социальные и 

экономические аспекты, которые составляют основу литературных отношений. В этом контексте 

литературные связи объясняются на основе ценных произведений двух гениев мира, Абулькасима 

Фирдоуси и Уильяма Шекспира. Автору удалось точно и научно изучить творчество этих двух великих 

литературных деятелей в рамках сравнительно-исторического анализа.  
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FIRDOWSI AND SHAKESPEARE: A COMPARATIVE AND HISTORICAL ANALYSIS 
 

This article analyzes the first Persian-Tajik and English literary and cultural relations. The article also 
analyzes for the first time the political, social and economic aspects that form the basis of literary relations. In this 
context, literary ties are explained on the basis of the valuable works of the two geniuses of the world, Abulkasim 
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«ТАЗКИРАТ-УШ-ШУАРО»-И ДАВЛАТШОҲИ САМАРҚАНДӢ – МУҲИМТАРИН 

САРЧАШМАИ МАЪРИФАТИ АДАБИЁТИ ТОҶИК ДАР АСРИ XV 
 

Файзуллоев А.А.  

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Тазкиранигорӣ дар адабиёти форс-тоҷик таърихи дуру дарозе дорад. Қадимтарин асарҳо 

дар таърихи адабиёти классикии форс-тоҷик, ки ба тазкира монандӣ доранд, аз ин қабил 

мебошанд: «Тазкираи мусаввар»-и Муҳаммади Ровандӣ (бо тасвири шуаро ба қалами Ҷамоли 

Наққоши Исфаҳонӣ, таълифаш 1172), «Маноқиб-уш-шуаро»-и Камолуддини Хотунӣ (асри XII), 

«Чаҳор мақола»-и Низомии Арӯзии Самарқандӣ (таълифаш 1177), «Китоб-уш-шеър ва ш-

шуаро»-и Диловарӣ (охири асри ХI ибтидои асри ХII). Нахустин асаре, ки ба маънои том метавон 

тазкира номид, «Лубоб-ул-албоб»-и Авфии Бухороӣ мебошад. Дар асрҳои баъд тазкираҳои зерин 

таълиф гардидаанд, ки онҳо иборатанд аз: равзаи 7-уми «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ, 

«Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, «Туҳфаи Сомӣ»-и Соммирзои Сафавӣ, 

«Музаккир-ул-аҳбоб»-и Нисории Бухороӣ, «Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибӣ, «Музокир-ул-

асҳоб»-и Малеҳои Самарқандӣ, «Туҳфат-ул-аҳбоб фӣ-тазкирати-л асҳоб»-и Возеҳ, «Тазкори 

ашъор»-и Садри Зиё ва ғайра. 

Тазкираҳо бештар аз муқаддима, қисми асл (ки муаллиф шарҳи ҳол ва намунаи ашъори 

шоиронро меорад) ва хотима иборат мебошанд. Исми шуаро дар тазкираҳои форсӣ-тоҷикӣ ба 

тарзи гуногун омадаанд: 1. Алифбоӣ (аз рӯи ҳарфи аввали тахаллуси шоир) «Нафоис-ул-осор», 

«Харобот»-и Мирзо Ҳакими Гелонӣ, «Арафот-ул-ошиқин»-и Тақиуддини Муҳаммади Ҳусайнӣ, 

«Хазинаи ганҷ»-и Имодуддин Маҳмуди Ҳамадонӣ, «Тазкираи Ҳусайнӣ»-и Ҳусайнӣ, «Ништари 

ишқ»-и Ҳусайнқулихони Азимободӣ ва ғайра; 2. Таърихӣ (аз рӯи соли вафот ва замони шоир) – 

«Хулосат-уш-шуаро»-и Муҳаммади Сӯфӣ, «Майхона»-и Абдуннабии Фахруззамонии Қазвинӣ, 

«Таърихи Ҷаҳонгирӣ»-и Мутрибӣ, «Баҳористони сухан» ва «Сарви озод»-и Ғуломалихони Озоди 

Билгиромӣ, «Ҳафт иқлим»-и Амин Аҳмади Розӣ ва ғайра; 3. Ҷуғрофӣ (мувофиқи макон ва шаҳре, 

ки ватани шоирон буд) – «Лубоб-ул-албоб» (хусусияти сулолавӣ ҳам дорад). «Тазкираи 

Базморо»-и Саидалии Ҳусайнӣ, «Ҳафт иқлим», «Оташкада»-и Озар, «Латоиф-ул-хаёл» ва ғайра: 

4. Мазҳабӣ (суннӣ ва шиа) – «Гули раъно», «Ангас-ул-аҳбоб»; 5. Исми шуаро аз рӯйи муқаддасии 

макон – «Маҷмаъ-уш-шуаро»-и Ҷаҳонгирӣ ва «Анис-ул-аҳбоб»; 6. Аз рӯйи шуғли шуаро ва 

фузало – фаслҳои ҷудогонаи «Лубоб-ул-албоб» ва «Моҳаки шуаро» (дар онҳо муаллифон аввал 

аксари подшоҳон, сипас зикри шоҳзодагон, баъд зикри умарои дарбор, дар охир зикри шуароро 

овардаанд. Дар ин мақола саъй намудем, ки доир ба як тазкираи асрҳои XIV-XV маълумот манзур 

намоем. 

«Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ аз ҷумлаи муҳимтарин сарчашмаҳои 

маърифати адабиёти тоҷик дар асри XV ба ҳисоб рафта, маҳз тавассути ҳамин сарчашма 

маълумоти арзишманди илмӣ-адабӣ ва сиёсиву иҷтимоии Хуросону Мовароуннаҳр маҳфуз 

гардидааст. Вожаи «тазкира» (арабӣ - ёддошт, ёдоварӣ кардан), маҷмуаест, ки дар он шарҳи ҳол 

ва намуди осори манзуми шоирон мухтасар оварда мешавад; яке аз шаклҳои асримиёнагии 

адабиётшиносӣ; сарчашма барои омӯзиш ва таҳқиқи адабиёт буда, дар маъхазҳо ба маънии (ёд 

кардан, ёд овардан, он чи сабаби ёдоварист), яъне «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи 

Самарқандӣ нахустин гомест, ки бо исми «тазкира» аз ашъори 141 нафар шоирони форсигӯ ва 

10 нафар шуарои араб дар садаи XV ёдоварӣ шудааст. Дар муқаддимаи китоби «Тазкират-уш-

шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ муҳаққиқи тоҷик Мухлиса Нуруллоева чунин ибрози ақида 

намудааст: «Манзур нахустин китобест, ки бо исми «тазкира» аз аҳволу ашъори суханварони 

форсигӯ баҳс менамояд, вагарна вожаи «тазкира» (яъне, ёд кардан, ёд овардан, он чи сабаби 

ёдоварист ва ғ.) асрҳо муқаддам чун унвон бар осори донишҳои мухталиф баргузида шудааст. Ба 

мисли «Китоб-ут-тазкира»-и Абуалии Форсӣ (ваф. 377/987), «Тазкираи малик-ун-нуҳҳот»-и 

Ҳасан ибни Софии Бағдодӣ (ваф. 568/1172) дар илми наҳв; «Тазкира фи-л-қироат»-и Ибни 

Ғалбун (ваф. 399/1008), «Ат-тазкира фӣ-л-қироат ас-сабъ»-и Абулҳасан Тоҳир ибни Аҳмад (ваф. 

380/990) дар илми қироат; «Тазкират-ул-каҳҳолин»-и Алӣ ибни Исои Каҳҳол (ваф. 430/1038), 

«Тазкира»-и Ибни Байтор (ваф. 646/1248), «Тазкира»-и Сувайдӣ (ваф. 620/1223) дар илми тиб; 

«Тазкират-ул-комила» дар илми мусиқӣ; «Тазкират-ул-масъулин»-и Абуисҳоқи Шерозӣ (ваф. 

476/1083), «Тазкират-ул-ғариб»-и Абубакри Бардаӣ (ваф. 340/951) дар илми фиқҳ; «Тазкира»-и 

Абулфазли Мақдисӣ (ваф. 508/1114), «Тазкират-ул-ҳуффоз»-и Шамсиддини Заҳабӣ (ваф. 
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747/1346), «Тазкира»-и Ибни Мулаққин (ваф. 804/1401) дар илми ҳадис; «Тазкира фи-л-   

ҳайъат»-и Насируддини Тӯсӣ (ваф. 672/1273) [4, с. 3]. 

Давлатшоҳи Самарқандӣ дар тазкираи худ дар бораи он шоирону нависандагоне маълумот 

додааст, ки онҳо дар байни мардум маълуму машҳур будаанд. Бештари онҳо соҳибдевон буда, 

дар таърихи адабиёти классикии форсу тоҷик мақоми баландеро касб кардаанд. Фикру андешаи 

хешро доир ба устод Рӯдакӣ, Масъуди Саъдӣ Салмон, Носири Хусрав, Низомии Ганҷавӣ, 

Хусрави Деҳлавӣ, Ҳасани Деҳлавӣ, Ибни Ямин, Убайди Зоконӣ, Камол, Ҳофиз ва ба мисли инҳо 

баён намуда, ба эҷодиёти онҳо баҳои баланд медиҳад. 

Яке аз хусусиятҳои хуби «Тазкира»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ дар он зоҳир мегардад, ки 

тамоми ҳодисаву воқеаҳо ва маълумоти заруриро дар бораи ин ё он шоир ба таври муфассал 

овардааст. «Тазкира»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ як давраи дурударози таърихиро дар бар 

мегирад. Дар «Тазкират-уш-шуаро» адабиёти қариб 600-солаи форсу тоҷик ва намояндагони 

аҳли илму адаби он зикр ёфтааст. Ҳамаи он маълумоти овардаи Давлатшоҳи Самарқандӣ бо 

далелҳои эътимодбахш асоснок карда шудаанд. 

Дар ҳақиқат, «Тазкират-уш-шуаро» имрӯз ҳам дар таърихи адабиёт аҳамияти бузурги илмӣ 

дорад. Забон ва услуби нигориши тазкира хеле содаву равон мебошад. Тазкираи Давлатшоҳи 

Самарқандӣ ба забонҳои туркӣ ва русӣ тарҷума шудааст. 

Лозим ба ёдоварист, ки «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ сарчашмаи 

илҳоми садҳо тазкиранигорон қарор гирифтааст ва дар байни бештар аз шашсад тазкираи 

шинохташуда эътибори бас арҷманд дорад. Давлатшоҳи Самарқандӣ дар гирдоварии маълумоти 

«Тазкират-уш-шуаро» аз осори мутафаккирони бузург ва аз устодони даврони хеш истифода 

бурдааст. «Чаҳор мақола»-и Низомии Арӯзии Самарқандӣ (асри XІІ) ва «Лубоб-ул-албоб»-и 

Муҳаммад Авфӣ (асри XІІІ) куҳнатарин тазкира ба ҳисоб рафта, сарчашмаи асосии «Тазкират-

уш-шуаро» ба ҳисоб мераванд, ки дар муқаддимаи китоб чунин оварда шудааст: «Қисме аз 

манбаъҳое, ки мавриди истифодаи муаллиф буданд, имрӯз аз байн рафтаанд ва иддае хеле нодир 

мебошанд. Ба мисли «Маноқиб-уш-шуаро» ва «Таърихи Оли Салҷуқ»-и Абутоҳири Хотунӣ, 

«Одоб-ул-арабӣ ва-л фурс»-и Ибни Мискавайҳ, «Ахбор-ут-тивол»-и Дайноварӣ, «Низом-ут-

таворих»-и Қозӣ Абусаид Абдуллоҳи Байзовӣ, «Тоҷ-ул-футуҳ», «Таърихи истизҳорӣ» ва ғайра» 

[4, с. 7]. 

«Тазкират-уш-шуаро» тазкираест, ки Давлатшоҳи Самарқандӣ соли 1487 таълиф кардааст. 

Бо ҳамду наът шурӯъ мешавад. Сипас, се фасле омадааст, ки дар онҳо оид ба пайдоиши нутқ, 

мақоми шеъру шоирӣ дар зиндагӣ ва аз ҳолу аҳволи муаллиф сухан рафтааст. Қисми асосии 

«Тазкират-уш-шуаро» аз муқаддима, ҳафт табақа ва хотима иборат аст. Муқаддима зикри 10 

нафар шуарои арабиасли то исломӣ ва хотима зикри ҳолоти шаш тан аз ҳамасрони Давлатшоҳи 

Самарқандиро дар бар мегирад. Ҳамагӣ дар «Тазкират-уш-шуаро» оид ба 151 нафар шуарои 

асрҳои XII-XV форс-тоҷик, араб ва турк маълумоти адабӣ ва таърихӣ ҷо дошта, аз осори онҳо 

намунаҳое иқтибос шудааст. Муаллиф, ҳангоми таълифи «Тазкират-уш-шуаро» аз китобҳои 

таърихии муътабар, девонҳои устодони гузаштаву муосиронаш, рисолаву китобҳои гуногунро 

истифода бурдааст.  

Ҳамин тариқ, «Тазкират-уш-шуаро» дар омӯзиши адабиёт ва таърихи мардуми форс-тоҷик, 

араб ва турк, сарфи назар аз баъзе нуқсонҳо дар овардани санадҳои таърихӣ ва адабӣ, сарчашмаи 

муфид буда, аҳамияти калони адабӣ ва таърихӣ дорад. «Тазкират-уш-шуаро» манбаи пурбаҳои 

осори эстетикии мардуми тоҷик низ мебошад. Давлатшоҳи Самарқандӣ зимни баёни ҳол ва 

эҷодиёти як силсила шоирон оид ба ашъори онҳо баъзе қайду ишораҳо намудааст ва мо ба 

туфайли онҳо аз таълимоти адабӣ ва завқи бадеии давраи ӯ равшантар воқиф мегардем.  
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«ТАЗКИРАТ-УШ-ШУАРО»-И ДАВЛАТШОҲИ САМАРҚАНДӢ – МУҲИМТАРИН 

САРЧАШМАИ МАЪРИФАТИ АДАБИЁТИ ТОҶИК ДАР АСРИ XV 
 

«Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ аз ҷумлаи муҳимтарин сарчашмаҳои маърифати 

адабиёти тоҷик дар асри XV ба ҳисоб рафта, маҳз тавассути ҳамин сарчашма маълумоти арзишманди 
илмӣ-адабӣ ва сиёсиву иҷтимоии Хуросону Мовароуннаҳр маҳфуз гардидааст. 

Муаллифи мақола қайд мекунад, ки вожаи «тазкира» (арабӣ - ёддошт, ёдоварӣ кардан), маҷмуаест, 
ки дар он шарҳи ҳол ва намуди осори манзуми шоирон мухтасар оварда мешавад; яке аз шаклҳои 

асримиёнагии адабиётшиносӣ; сарчашма барои омӯзиш ва таҳқиқи адабиёт буда, дар маъхазҳо ба маънии 
(ёд кардан, ёд овардан, он чи сабаби ёдоварист), яъне «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ 
нахустин гомест, ки бо исми «тазкира» аз ашъори 141 нафар шоирони форсигӯ ва 10 нафар шуарои араб 

дар садаи XV ёдоварӣ шудааст.  
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«ТАЗКИРАТ-УШ-ШУАРО» ДАВЛАТШОХА САМАРКАНДИ – ВАЖНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ИСТОЧНИК РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XV ВЕКА 
 

Антология «Тазкирату-ш-шуаро» Давлатшоха Самарканди считается важным источником 
репрезентации Таджикской литературы ХV века и именно при помощи нее даны ценные сведения о 

научно-художественной и политико-общественной жизни Хорасона и Мовароуннахра. 
Слово «тазкира» (по арабски вспоминание) сборник в котором напоминается о жемчужинах 

произведений поэтов, об их биографии, является источником создании лучших памятников и используется 
для проведений исследовании. 

«Тазкират-уш-шуаро» Давлатшоха Самарканди - это первый шаг под названием «Тазкира» который 
вспоминается о стихах 141-перседских и 10 арабских поэтов XV века. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антология, Давлатшох Самарканди, «Тазкират-уш-шуаро», мемуары, поэт, 

стихи, история литература. 
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THE CHRONICLE OF «TAZKIRATU-SH-SHUARO» BY DAVLATSHOHI SAMARKANDI IS 

CONSIDERED AN IMPORTANT COGNITIVE SOURCE OF TAJIK LITERATURE  

OF THE XV CENTURY 
 

The chronicle «Tazkiratu-sh-shuaro» by Davlatshohi Samarkandi is considered an important cognitive 
source of Tajik literature of the 4th century, and it is with its help that valuable information about the scientific, 

artistic and political and social life of Khuroson and Movarounnahr is given. 
The word «tazkira» (in Arabic, remembrance) is a collection that recalls the pearls of the poets' works, their 

biographies, is a source for the creation of the best monuments and is used for research. 

«Tazkirat-sh-shuaro» Davlatshokh Samarkandi is the first step under the name» Tazkira «which is 
reminiscent of the verses of 141 Persian and 10 Arab poets of the XV th century. 

KEY WORDS: «tazkira» (chronicle), Davlatshokh Samarkandi, «Tazkirat-sh-shuaro», memo,poet, 
poetry, history literature. 
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УНСУРҲОИ ХАЛҚӢ ДАР ҒАЗАЛИЁТИ АШӮР САФАР 
 

Шаробова М. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Ашӯр Сафар аз маъруфтарин шоирони халқӣ ва яке аз ҳунармандтарин суханвари 
ғазалсаро дар адабиёти даврони шӯравӣ ва аввалҳои истиқлолияти тоҷик ба ҳисоб меравад. 
Агарчи дар эҷодиёти Ашӯр Сафар навъҳои гуногуни шеърӣ, чи шеъри классикӣ-анъанавӣ ва чи 
шеъри муосир ба чашм мерасанд, вале ҷойгоҳи жанри ғазал, ки яке аз анвои асосӣ ва маъруфи 
шеъри классикии форсу тоҷик ба ҳисоб меравад, дар он махсус аст. Аз ҳайси теъдод низ жанри 
ғазал дар қиёс бо тамоми дигар жанрҳои эҷодиёти Ашӯр Сафар фарқ менамояд, ғазалҳои шоир 
нисбат бар кулли навъҳои шеърии вай зиёдтаранд ва аз ин ҳайс ҷилваи махсус доранд.  

Ғазалиёти Ашӯр Сафар ҳам аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа ва ҳам шаклу сохтор шоистаи 
таҳқиқоту пажӯҳиш мебошанд, зеро ҳунари аслии шоир дар тарҳрезӣ ва фароҳамсозии маҳз  
ҳамин навъи шеърияш ба таври хоссе мутамарказ гашта, тавассути жанри мазкур ба рушду 
инкишофи ниҳоии хеш расидааст.  
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Руҳи халқӣ дар ғазалиёти Ашӯр Сафар, агар аз як тараф, майлу мароқи ӯро нисбат бар 
забони зиндаи мардуми тоҷик – забони муҳовара ва рӯзмарраи тоҷикӣ бозгӯйӣ намояд, аз ҷониби 
дигар, нишондиҳандаи фардият ва ё шахсияти шоирии ӯ ба ҳисоб меравад, фардияте, ки одобу 
тарзи ҳаёташ комилан ҳаммаром бо мардуми одӣ аст ва инъикоскунандаи халқияти вай аст.  

Дар ашъори Ашӯр Сафар аз нигоҳи умумӣ руҳи халқии муаллифи он бо чанд роҳ ифода 
меёбад, ки нигоҳи муфассал дар атрофи ҳар яке аз онҳо ин мавзуъро барои ҳар хонандае 
кушодатару равшантар менамояд. Вобаста ба ин, роҳҳои зеринро метавон аз шумори асоситарин 
нишонаҳои инъикоскунандаи руҳи халқӣ дар ғазалиёти Ашӯр Сафар ҳисоб намуд: 1) тавассути 
вожаҳо; 2) тавассути феълҳои махсус; 3) тавассути ибораҳо; 

Дар ашъори Ашӯр Сафар вожаҳоеро метавон вохӯрд, ки аксари онҳо бештар дар забони 
муҳовараи мардуми тоҷик мавриди истифода қарор дошта, дар забони адабӣ ё камтар, ё умуман 
корбурд намешаванд. Аз ҷумлаи ин вожаҳо метавон намунаҳоеро амсоли: абгор [3 , с. 513], авора 
[3 , с. 504], алиш [3 , с. 473], барфоба [3 , с. 489], бӯсазеб [3, с. 457], гапак [3, с. 457], гаранг [3 , 
с. 450], гирумон [3, с. 513], гушнагӣ [3, с. 515], гӯшак [3 , с. 457], даркорӣ [3 , с. 518], досак [3, с. 
511], дуқӯша [3, с. 489], заб [3 , с. 508], касмаёб [3, с. 517], кашол [3, с. 518], кола [3, с. 503 ], 
корагарӣ [3 , с. 515], кулча [3 , с. 483], курчак [3, с. 517], қамчӣ [3, с. 477], қинғола [3, с. 503 ], 
лой [3, с. 477], лош(ӣ) [3, с. 519], манкурд [3, с. 512], мардак [3, с. 458, 512], муғпар [3, с. 483], 
парвор [3, с. 475], подабонӣ [3, с. 512], поиш [3, с. 457], посанг [3, с. 43 9], пуфак [3, с. 515], 
рихин [3, с. 513 ], саглес [3, с. 477], сағира [3, с. 508], садқа [3, с. 477; 488; 504], села [3, с. 474], 
тактак [3, с. 512], таҳ [3, с. 513], тоқа [3, с. 452], тумч [3, с. 478], фанд [3, с. 513], филҳола [3, 
с. 503 ], харпанҷа [3, с. 515], хап [3, с. 477], хароша [3, с. 519], хомак [3, с. 511], хӯчхор [3, с. 
433], ҳавр [3, с. 449], чапқу [3, с. 473], чапор [3, с. 472], часпак [3, с. 511], човандоз [3, с. 452], 
шалҳа [3, с. 511], шоирчак [3, с. 511], элак [3, с. 511] ва монанди инҳоро мисол овард. 

Муҳаққиқ ва шоири маъруф Аскар Ҳаким яке аз вазифаҳои вожаҳоро дар офариниши 
образҳои нави шоирона қайд намудаст [5, с. 133]. Ашӯр Сафар дар мавриди офариниши образҳо 
ва мазомини нав ба воситаи вожаҳои дар боло ишоратшуда манбаи халқии ашъори худро қавитар 
намуда, тавассути онҳо образҳои навро ба адабиёт дохил намудааст. Устод Худоӣ Шариф бошад, 
шоириро иборат аз зуҳури фаровонии фазилат ва ғиноии забони миллат муаррифӣ кардааст [6, 
с. 104]. Дар ин бобат ашъори Ашӯр Сафарро ҳам метавон ҳамчун махзани забони зиндаи мардум 
ҳисоб кард. Тавассути вожаҳои халқӣ забони ашъори Ашӯр Сафар басо ғанӣ гашта, мазмунҳову 
маъниҳои гуногун ба вуҷуд оварда шудаанд. Бояд қайд намуд, ки вожаҳои халқӣ дар матни 
ғазалҳои Ашӯр Сафар вазифаҳои гуногунро иҷро намуда, тавассути онҳо мазмуну матлабҳои 
нави шоир ба вуҷуд оварда мешаванд. Яке аз вазифаҳои вожаҳои халқӣ дар ашъори шоир ин ба 
воситаи онҳо матраҳ сохтани тамсил мебошад. Шоир тавониста, ки бо ҳунари махсуси худ 
вожаҳои халқиро барои тамсилҳои зебо ба навъе зебову таъсирбахш корбаст намояд. Аз ҷумла, 
дар байти зерин шоир ба василаи вожаи барфоба, ки хусусияти халқӣ дорад, тамсили хуберо ба 
вуҷуд овардааст: 

Зи гармои баҳорон гул дамад паҳлуи барфоба, 
Шавад аз сеҳри лафзи хуб кас барнодилу қодир [3 , с. 489]. 

Шоир дар байти боло барои он ки аз сеҳри лафзи хуб барнодилу қодир гаштани касро баён 
бидорад, сухани худро бо тамсили гармои баҳорон ва дар ин фасл паҳлуи барфоба дамидани 
гулро асоснок намудааст. 

Ҳамчунин, дар байти зерин шоир ба воситаи вожаи дигари халқии саглес, ки миёни мардум 
ҳамчун як навъи беморӣ шуҳрат дорад, тамсили дигареро ба вуҷуд овардааст: 

Чорае ҷуз танқид охир нест бар нуқсони кор, 
Нест бинмояд зи тан саглесро дуди сипанд [3 , с. 477]. 

Саглес бемориест, ки бар асари он дар тани инсон ҷо-ҷо доғҳои сафед мебароянд ва мӯҷиби 
пес ва нозебо гаштани ранги пӯст мегарданд. Тибқи тибби халқӣ, мардум яке аз роҳҳои аз песӣ 
тоза кардани пӯсти инсонро дар истифодаи сипанд медиданд. Бинобар ин, ба ақидаи шоир, 
монанди он ки дуди сипанд бемории саглесро нест менамояд, барои бартараф кардани нуқсони 
кор чора танқид аст. 

Баъзан вожаҳои халқӣ дар матни ашъори Ашӯр Сафар якбора ду вазифаро иҷро менамоянд: 
ҳам барои тамсил ба кор гирифта мешаванд ва ҳам барои тасвирҳои зебои шоирона. Чунончи, 
дар байти зерин ҳамин ҳолат ба назар мерасад: 

Холҳо дар сурхии рухсораат бичкондаӣ, 
Кулчаи хушрӯйро кадбону муғпар мезанад [3, с. 486]. 
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Маълум аст, ки занону духтарон бештар ба зебу зинат ва ороиши зоҳири хеш аҳамият 
медиҳанд, чунончи яке аз аломатҳои ин зинаткорӣ гузоштани холи сунъӣ дар рӯю атрофи лаб 
мебошад.  

Бояд қайд намуд, ки вожаҳои хосси забони муҳовара дар адабиёти тоҷик собиқаи куҳани 
корбурд дошта, ҳанӯз дар эҷодиёти шоирони классикӣ аз устод Рӯдакӣ ибтидо гирифта, риштаи 
он то ба суханварони муосир мерасад. Адабиётшинос Озод Саидҷаъфаров дар таҳқиқоте, ки оид 
ба корбурди ҳамчунин вожаҳо анҷом додааст, дуруст қайд намудааст, ки «Мо дар абёти Рӯдакӣ 
даҳҳову садҳо ва дар осори Фирдавсиву Мавлои Балх ҳазорҳо вожагони буниву асили тоҷикиро 
метавонем, ки ба ҳангуфту бебаркаш дарёбем, ки қисмати касире аз ин вожагону луғоти бунӣ чи 
басо ки ва чи хушо ки дар забони мардум - дар лаҳаҷоти мухталифи манотиқи гуногуни 
Тоҷикистон то бад-ин рӯзон чун тифлаке маъсум дар гаҳвораи фарҳанги мардум дар истифодат 
қарор доранд» [1, с. 8].  

 Ашӯр Сафар ҳам дар пайравӣ аз бузургони пешини худ вожаҳои бунӣ ва асилро ба хушӣ 
истиқбол карда, дар матраҳ сохтани мазмунҳои нави шоирона аз онҳо истифодаи муносиб 
намудааст. 

Дар мавриди феълҳо бошад, бояд қайд намуд, ки дар ашъори Ашӯр Сафар аксаран феълҳое 
аз забони халқ корбурд шудаанд, ки аз ҷиҳати сохт таркибиянд ва бар навъи таркибии номӣ 
тааллуқ доранд. Аз ҷумла: феълҳои амсоли: адо гаштан [3, с. 508], кора кардан [3, с. 515], кор 
гирифтан [3, с. 492], нобуд будан [3, с. 480], пазмон шудан [3, с. 505], панаҳ кардан [3, с. 436], 
парво кардан [3, с. 450], парт кардан [3, с. 514], роҳӣ будан (дар маънои равона будан) [3, с. 480], 
саргардон шудан [3, с. 505], сарсон шудан [3, с. 475], саршӯён кардан (маҷоз аз расму анъанаи 
халқӣ ҳангоми тӯю сур) [3, с. 506 ], сиёҳӣ задан [3, с. 515], поиста гаштан [3, с. 518], тар кардан 
[3, с. 456 ] аз зумраи феълҳое ба ҳисоб мераванд, ки дар забони мардум истифода мешаванд. 

Ҳарчанд феълҳои сохта ҳам дар ашъори Ашӯр Сафар истифода шудаанд, аммо онҳо аз 
ҷиҳати теъдод нисбат ба феълҳои таркибӣ камтаранд. Аз ҷумлаи феълҳои сохта метавон феълҳои 
бимурдан (дар маънои фидо шудан) [3, с. 46 1], дардодан (дар маънои оташ гирондан) [3, с. 516], 
партофтан [3, с. 449], сулфидан [3, с. 515], тобидан [3, с. 453]-ро мисол овард. Агарчи феълҳои 
мазкур дар забони адабӣ ҳам истифода мешаванд, аммо бо хусусиятҳои вижаи худ онҳо миёни 
мардум бештар ба кор гирифта мешаванд. Масалан, феъли бимурдан ҷуз аз маънои аслии худ дар 
байни мардум дар маънои фидо шудан истифода мешавад. Аз ҷумла, дар байти зерин шоир феъли 
мазкурро маҳз дар ҳамин маънои халқияш истифода кардааст: 

  Бимирам ман дар ин хосиятат, ки дил 
 Зи шавқат гарму хуррам чун баҳорон аст [3, с. 461].  

Яке аз хусусиятҳои корбурди феълҳо ё ифодаҳои халқӣ дар матни ғазалҳои Ашӯр Сафар – 
ин нақши калидии онҳо мебошад. Аз ҷумла, дар ғазали зерин феъли садқа шудан, ки комилан 
халқӣ аст ва хосси услуби муҳовараву гуфтугӯст, ҳамчун ҷузъи радиф истифода шудааст ва ин 
нишондиҳандаи нақши калидии феъли мазкур аст:  

  Паёпай нозу лутфи гоҳ-гоҳатро шавам садқа, 
  Ҳароратҳои рангини нигоҳатро шавам садқа. 
 Маро бо тири миҷгону нигоҳат зинда медорӣ, 
 Хадангу тири ҷонбахшу сипоҳатро шавам садқа... [3, с. 504]. 

Дар ғазали мазкур феъли шавам садқа радиф ба ҳисоб меравад ва ҷузъи асосӣ дар ин феъл 
вожаи садқа ба ҳисоб меравад, зеро ҷузъи феълии он тибқи қоидаи гарамматикӣ номустақил 
буда, вазифаи ёридиҳандагиро иҷро менамояд. Садқа шудан тарзи ифодаи халқист, ки маънои он 
фидо шудан мебошад. Ин ифода имрӯз дар забони тоҷикӣ, ба хосса забони мардум, истеъмоли 
васеъ дорад. Мардум барои он ки маҳбубият ва ҳаводориву дӯстдории худро нисбат ба касе изҳор 
намоянд, истифода аз ин ифодаи халқӣ менамоянд. Дар ғазали боло ҳам феъли садқа шудан пурра 
дар маънои фидо шудан ба кор бурда шудааст.  

Дар анҷоми мақола ҳаминро метавон қайд намуд, ки нақши унсурҳои халқӣ дар эҷодиёти 
шоир Ашӯр Сафар, махсусан дар ғазалиёти вай, ки қисмати асосии жанрҳои шеърии ӯро фаро 
мегиранд, басо бузург буда, корбурди онҳо ба ҳайси марказитарин хусусияти сабкӣ ва забонӣ -
услубии эҷодиёти шоир ба ҳисоб меравад. Ҳамаи навъҳои унсурҳои мазкур дар эҷодиёти шоир 
иштироки фаъол ё истифодаи васеъ дошта, ҳусни ашъори ӯро боз ҳам зиёд мегардонанд.  
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УНСУРҲОИ ХАЛҚӢ ДАР ҒАЗАЛИЁТИ АШӮР САФАР 
 

Муаллифи мақола қайд менамояд, ки дар эҷодиёти шоири пурмаҳсул ва шуҳратманди халқӣ Ашӯр 

Сафар унсурҳои гуногуни халқӣ ба таври васеъ мавриди истифода қарор гирифтаанд. Ашӯр Сафар нисбат 

ба корбурди унсурҳои халқӣ то он дараҷа саъю талош кардааст, ки нодида гирифтани онҳо ҳатто дар 

муайян намудани сабку салиқаи шоир ва хусусиятҳои аслии эҷодиёти вай мушкилотро ба вуҷуд 

меоваранд.  

Тибқи нишондоди муаллиф, дар ашъори Ашӯр Сафар унсурҳои халқӣ дар се шакл инъикос меёбанд: 

1) дар шакли вожаҳо; 2) дар шакли феълҳои сохтаву таркибӣ; 3) ибораҳои пешояндӣ ва изофӣ.  

КАЛИДВОЖАҲО: Ашӯр Сафар, вожаҳои халқӣ, ибораҳо, мақолу зарбулмасалҳо, маъниву 

мазмун, сабку услуб, унсурҳои халқӣ, фразеологизмҳо.  
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адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Данғара. Тел.: (+992) 905-80-30-54.  
 

НАРОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ГАЗЕЛЯХ АШУРА САФАРА 
 

Автор статьи отмечает, что в творчестве плодотворного народного поэта Ашура Сафара широко 

использованы разнообразные устные народные элементы. Ашур Сафар уделил огроиное внимание 

применению народных элементов, что не принимать их во внимание или отступаться от их доли в 

творчестве поэта, будет весьма сложным даже определения стиля изложения и основные особенности его 

творчества.  

По словам автора, народные элементы в творчестве Ашура Сафара отражаются в трех формах: 1) 

словами; 2) производными и составными глаголами; 3) предложными и изафетными словосочетаниями.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ашур Сафар, народные слова, словосочетание, поговорки и пословицы, 

смысл и мотив, стиль и манера, народные элементы, фразеологизмы.  
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FOLK ELEMENTS IN ASHURA SAFAR GAZELLES 
 

The author of the article notes that various oral folk elements are widely used in the works of the fruitful 

folk poet Ashur Safar. To such an extent, Ashur Safar paid attention to the use of folk elements that not to take 

them into account or deviate from their share in the poet's work, it will become very difficult even to determine 

the style of presentation and the main features of his work. 

According to the author, folk elements in the work of Ashur Safar are reflected in three forms: 1) words; 2) 

derivative and compound verbs; 3) prepositional and izafetny phrases; 
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МАҚОМ ВА ҶОЙГОҲИ АДИБОН ДАР ЁДДОШТҲОИ УБАЙД РАҶАБ 
 

Давлатов У.М. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Устод Убайд Раҷаб ёддоштҳои хешро дар китоби «Дӯш будам ҳамнишин» дар бораи 

устодони каломи бадеъ, ба монанди Мирзо Турсунзода, Боқӣ Раҳимзода, Абдусалом Деҳотӣ, 

Пӯлод Толис, Ҷумъа Одина, Ҳабибулло Назаров ва Лоиқ Шералӣ хеле хуб ба қалам додааст.  
Масалан, устод Убайд Раҷаб дар мавриди Абдусалом Деҳотӣ чунин иброз медорад, ки ӯ як 

марди шариф ва равшанзамир буда, гарчанде аз вафоти ӯ солҳои зиёде сипарӣ шуда бошад ҳам, 
чеҳраи гандумгуни саршор аз меҳру муҳаббат, лабханди самимияш ва ҳангоми суҳбат 
хирадмандона сухан гуфтанашро Убайди Раҷаб аз хотираи хеш ҳеҷ вақт маҳв карда 
натавонистааст. Яке аз сабабҳои рӯй овардани Убайд Раҷаб ба шеъри кӯдак, ин тарғибу ташвиқи 
усто Деҳотӣ буд. Ин воқеа баҳори соли 1955 иттифоқ афтод, ки Убайд Раҷаб баҳори ҳамон сол 
таҳти унвони «Табиати дилкушо» шеъри тозае навишт ва ба назди Абдусалом Деҳотӣ овард, ки 
дар он солҳо вазифаи ҷонишини раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро ба уҳда дошт. 
Баъди ду рӯз Убайди Раҷабро ба хонааш даъват кард. Ҳангоме ки Убайд Раҷаб вориди ҳавлии 
устод Абдусалом Деҳотӣ гардид, барои пешвоз аз ҷо бархост. Суханро Абдусалом Деҳотӣ чунин 
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оғоз кард: «Шеърҳоятро хондам, писарам, бад нестанд, аз мавзуяшон хушам омад. Нағз кардед, 
ки табиати деҳаро ба риштаи тасвир кашидан хостед, он чӣ ки дар адабиёт кам аст...» [5, с 
26]. 

 Ҳангоми рафъи нуқсонҳо Убайд Раҷаб ба замин чашм дӯхта, самимона гӯш медод ва дар 
андешаи он буд, ки шеърҳояш писанди устод меомада бошад. Устод Деҳотӣ варақи якуми 
шеърҳои Убайд Раҷабро берун овард. Убайд Раҷаб таҳрири саҳифаи якумро дида, зери обу арақ 
монд. Устод ин лаҳзаро дида, гуфт: «Ман ба се шеър дасти таҳрир задам, ҷо-ҷо баъзе сатрҳо 
суфта шудаанд ва дар поварақ мулоҳизаҳоямро навиштам.  Хона, ки рафтед, бодиққат бинед» 
[5, с. 27]. 

Шеъри аввали силсила «Баҳори мо нав-нав тароват медиҳад» ном дошт, ки Абдусалом 
Деҳотӣ бо қалам рӯйи онро хат кашида, дар ҷояш «Деҳаи мо» навишта буд. 

Дигар адибе, ки Убайд Раҷаб аз он ёд мекунад, ин Боқӣ Раҳимзода мебошад ва дар 
фаъолияти илмӣ-адабии ӯ нақши муассире гузоштааст. Устод Убайд Раҷаб, вақте ки китоби 
«Роҳи тайшуда»-и Боқӣ Раҳимзодаро мутолиа мекард, чанд калимаи барояш ҷолибро бо меҳру 
муҳаббат аз назар мегузаронд: 

«Ба дӯст ва бародарам Убайдуллоҳ! 
Хотирае аз давраи ҳамкорӣ ба Шумо тақдим мешавад. 
Умед аст, ки маро ба некӣ ёд мекунед. 
 Боқии шумо, 24 сентябри соли 1967» [5, с. 65]. 

Убайд Раҷаб устод Боқӣ Раҳимзодаро дар лаҳзаи охири ҳаёташ мебинад, дилаш гум 
мезанад ва муаллими бузург (Боқӣ Раҳимзода) бо чашмони пур аз меҳр ба рӯяш менигарад – 
«Умед аст, ки маро ба некӣ ёд мекунед» гуфта, оҳиста-оҳиста он рӯзгори нотакрор дар навори 
хотира акс меёбад ва мурғи хаёл бол мекушояду садое дар сарои дил мепечад. Аз ин рӯ, меҳру 
самимияти бузургони каломи бадеъ, аз ҷумла, Боқӣ Раҳимзода  дар китоби «Дӯш будам 
ҳамнишин» таҷассум ёфтааст. 

Ҳамчунин, Убайд Раҷаб дар симои Пӯлод Толис  адиберо медид, ки  дар суханварӣ моҳир, 
дақиқназар ва ғамхору мушфиқ ва дар байни ҳамкасбони худ дорои эҳтироми хосса буд.  Он 
ёддоштҳое, ки Убайд Раҷаб нисбат ба Пӯлод Толис дошт ва рӯйи коғаз овардааст, воқеист ва бе 
ҳеҷ обу ранг мебошанд. Дар китоби «Дӯш будам ҳамнишин»-и Убайд Раҷаб ёддоштҳои зиёдеро 
дар бораи Толису Мирзо Турсунзода, ки як саҳифаи дурахшони ҳаёти онҳоро ҷилвагар менамояд, 
ба қалам додааст. Устод Мирзо Турсунзода шавқу рағбати бозии шоҳмотро дошт ва аз ин рӯ, як 
лаҳзаи хотироти онҳоро ҳангоми бозии шоҳмот Убайд Раҷаб чунин баён кардаааст. Мирзо 
Турсунзода, одатан ҳазломез ба вай чунин муроҷиат мекард: «Хӯш, мулло Толис, эҳтиёт 
мешавед-дия? Банда сахт бозӣ мекунам, саҳл нагиред, ки бозигари ҳазл нестам. Аз ёд набароред, 
ки ман бо худи Михаил Тал қувва озмудаам» [5, с. 162]. 

Толис то кадом дараҷа ҷиддӣ будани сухани устодро медонисту сир бой намедод. Аммо 
устод Мирзо Турсунзода гаштаю баргашта ин суханро такрор ба такрор мегуфт. Воқеаи бо 
Михаил Тал бозӣ кардани устод Мирзо Турсунзодаро Толис медонист ва аз ин рӯ, ба ҳазлҳои 
устод сарфаҳм мерафт, ки Убайд Раҷаб дар китоби «Дӯш будам ҳамнишин» ба таври муфассал 
ёддоштҳояшро зикр мекунад ва мо ба хотири кӯтоҳ намудани домани баҳс, ба ҳамин миқдор 
иктифо менамоем. 

Хотираи Убайд Раҷаб дар бораи  Нуъмон Розиқ  як давраи тӯлониро фаро гирифтааст, ки 
дар ҳар як пастию баландии зиндагӣ ҳамроҳ буданд. Нуъмон Розиқро бошандагони ҷамоати 
Симиганҷ, ҳамчун як нафар  ободгари маъракаи худ, хуб мешинохтанд ва устод Убайд Раҷаб дар 
китоби мазкур хеле ҷолиб ба қалам додааст, ки мо аз овардани иқтибосот худдорӣ менамоем. 

Инчунин, Убайд Раҷаб дар бораи адиби шинохта ва шахси ҳалиму меҳрубон Ҷумъа Одина 
ёддоштҳои ҷолибе дорад, ки зиндагии ӯро пеши назар ҷилвагар мегардонад. Рӯзе набуд онҳо бо 
якдигар во нахӯранду дар мавзуе суҳбат наороянд. Он лаҳзаҳои охире, ки Убайд Раҷаб ӯро дар 
ҳолати ноҳинҷорӣ медид, ҳис менамуд, ки устод нотоб аст, аммо сир бой намедиҳад, худро 
устувор мегирад ва ҳамеша мегуфт, ки Убайдҷон: «Сабил монад, поям накашид, ки як назар 
надида равам». Ҳар лаҳзае ки вориди дафтари кории Убайд Раҷаб мешуд, лаб кушода, 
«Убайдҷон, маро бубахш, ки барои аз вазифа сабукдӯш гардиданат сабаб шудаам». Бовар кун, 
«Гузашти айём» танҳо баҳонае буд. Аммо Убайд Раҷаб гаштаву баргашта таъкид мекард, ки ҳеҷ 
ҷойи узрхоҳӣ нест, дигар ин суханҳоро аз хотираат маҳв кун [5, с. 162]. 

Убайд Раҷаб устод Ҳабибуллои Назарро ба сифати як шоир ва нависандаи хуб мешинохт. 
Вақте ки қиссаи «Дар ҷустуҷӯйи Карим Девона»-ро мутолиа менамояд, нисбат ба муаллифи асар 
таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамуд.   

Хотироти Убайд Раҷаб дар бораи шоир Туғрал, ки тавассути Ҳабибуллои Назар 
бегуноҳиаш собит шуда буд, фаромӯшнашаванда аст.  
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Лоиқ Шералӣ аз зумраи бузургони адабиёти муосири тоҷик аст, ки мавриди таваҷҷуҳи 
бевоситаи Убайд Раҷаб қарор дошт ва нисбат ба ӯ дар китоби «Дӯш будам ҳамнишин» хотироти 
хонданибоб таълиф намудааст. Чиҳил сол зиёд Убайди Раҷаб бо Лоиқ ҳамчун бародарони 
мушфиқ будаанд. Лоиқ, вақте ки дар соли аввали Донишгоҳи омӯзгорӣ таҳсил мекард, 
мусаввадае дар даст ба идораи «Садои Шарқ» омад. Шеъри нахустинашро овард ва устодон 
хонданду маслиҳаташ доданд, гӯш ба ҳарфашон ниҳод. Баъди ҳафтае ҳамон шеърашро дар 
шакли таҳриршуда  манзури масъулони маҷаллаи мазкур гардонид. Онро бори дигар хонданду 
баъди таҳрир «Ном» унвон гузоштанд ва барои чоп дар маҷалла нигоҳ доштанд. Убайд Раҷаб 
мегӯяд, ки рӯзе устод Мирзо Турсунзода шеъри дар васфи Зарафшон гуфтаи ӯро мутолиа карду 
худро рӯпӯш карда натавонист. Бо дархости устод Мирзо Турсунзода як нишасти муқаррарӣ бо  
ду сухансарои зарафшонӣ баргузор гардид, ки ҳар ду рӯди Зарафшонро дар ашъорашон таҷассум 
намуда буданд. Аҳли адаб шеъри эҷодкардаи Лоиқро, бо сабаби он ки сухани такрор ва забонзада 
набуд ва тозагии бештаре дар он дида  мешуд, пазируфтанд.  

Баъдан, дар тӯли солиёни зиёд Лоиқ, ҳангоме ки дар идораи «Садои Шарқ» ифои вазифа 
мекард, ҳамчун шоир ба камол расид. Чунонки устод Убайд Раҷаб аз қавли М. Турсунзода дар 
асар овардааст: «Лоиқ шоирест, ки хонанда бояд дар миқёси тамоми хоки шӯравӣ ашъорашро 
бихонаду бидонад» [5, с. 269]. 

Ҳамин тариқ, аз гуфтаҳои боло чунин натиҷа гирифта мешавад, ки Убайд Раҷаб нисбат ба 
шоирону адибон ихлосу эҳтироми  хосса дошт ва онҳоро дар асараш холисона ба риштаи тасвир 
кашидаст. Лаҳзаҳо ва хотираҳои онҳо ҷанбаи воқеӣ доштанд, вай  бо ҳар яки онҳо  вохӯрда, 
ҳақиқатро бе парда ифшо намудааст. Аз ин рӯ, меҳру самимияти Убайд Раҷаб нисбат ба 
бузургони каломи бадеъ дар китоби «Дӯш будам ҳамнишин» ба таври басо ҳунармандона  
таҷассум ёфтааст. 
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МАҚОМ ВА ҶОЙГОҲИ АДИБОН ДАР ЁДДОШТҲОИ УБАЙД РАҶАБ 
 

Дар мақола муаллиф кӯшидааст, ёддоштҳои Убайд Раҷабро дар бораи устодони каломи бадеъ, аз 
зумраи Мирзо Турсунзода, Боқӣ Раҳимзода, Абдусалом Деҳотӣ, Пӯлод Толис, Ҷумъа Одина, Ҳабибулло 
Назаров ва Лоиқ Шералӣ, ки адиб дар  китоби «Дӯш будам ҳамнишин» зикр кардааст, тасвир кунад. 
Инчунин,  муҳаққиқ ба баъзе паҳлуҳои ҳамкориҳои Убайд Раҷаб бо адибони мазкур ишора мекунад ва  
иброз медорад, ки дастгирии онҳо боиси пешрафти Убайд Раҷаб ҳамчун шоир гардидааст.  
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КОРБУРДИ ЖАНРИ ДУО ДАР РОМАНИ «ДУХТАРИ ОТАШ»-И ҶАЛОЛ ИКРОМӢ 
 

Давлатов А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Муҳаққиқони адабиёти гуфторӣ (фолклор) бо гирдоварӣ, нашр ва таҳқиқи масъалаҳои 

гуногуни фарҳанги мардум машғуланд. Фолклоршиносону муҳаққиқони тоҷик то ба ҳол корҳои 

зиёдеро анҷом додаанд, вале боз масъалаҳои бисёре боқист, ки бояд дар оянда таҳқиқ ва омӯхта 

шаванд. Чуноне ки Р. Раҳмонӣ қайд кардааст: «Тавре ки аз мутолиаи китобҳои дарсӣ маълум аст, 

баъзе аз жанрҳо ба монанди андарз, машварат, қасам, дуо, афсун, аския, ҳикояи асотирӣ, лоф то 

ба имрӯз камтар гирдоварӣ шудаанд, ки ба онҳо таваҷҷуҳ бояд дод» [6, с. 25].  

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки то ба ҳол доир ба ин жанрҳои хурди фолклорӣ ва алалхусус 

дуо, таҳқиқи ҳаматарафа анҷом напазируфтааст. Аз ин лиҳоз, лозим шуморида шуд, ки дар 

атрофи мавзуи «Корбурди жанри дуо дар романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ» таҳқиқоте 

гузаронем ва аҳамияти ин жанрро дар ин асар каме ҳам бошад, равшан намоем. Қабл аз таҳлили 

мавзуъ, мехостем дар бораи романи «Духтари оташ» маълумоте решниҳод созем. 

Ҷалол Икромӣ аз зумраи адибоне ба ҳисоб меравад, ки дар тамоми осораш таъсири 

эҷодиёти мардум баръало мушоҳида мешавад. Метавон гуфт, ки нависанда ҳаёти мардуми 

онвақтаро ҳаматарафа хуб омӯхта буд, зеро ҳангоме ки мо асарҳои устодро варақ мезанем, ба 

олами ботинӣ, гуфтор, рафтор, тарзи зиндагию муносибати қаҳрамонҳо ба хубӣ шинос мешавем.  

«Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ яке аз беҳтарин асарҳои адабиёти муосири тоҷик ба 

ҳисоб меравад ва бидуни ин асар адабиёти муосирро тасаввур кардан хеле душвор аст. «Духтари 

оташ» фарогири мавзуъҳои мухталиф мебошад. Воқеаҳое, ки дар романи «Духтари оташ» дарҷ 

ёфтаанд, ба ҳаёти охирҳои асри ХIХ ва арафаи ғалабаи Инқилоби Бухоро мансуб мебошанд. 

Мавриди зикр аст, ки бо эҷоди ин асар нависанда ба масъалаҳои гуногуни доғи замон дахл 

намуда, онро накуҳиш мекунад. Аз ҷумла, нависанда ба масъалаҳои ранҷу азоб, беҳуқуқии 

занону духтарон ва азияти онҳо дар ҷамъият, муносибати ноодилонаву нобаробар дар байни 

одамони камбағалу бойҳо, золимону мазлумон, роҳу усулҳои тарбияи оилавӣ, одобу ахлоқи 

шаҳрвандон, инчунин сар даровардани сохти капитализм ба Бухоро, бедор шудани шуури оммаи 

меҳнаткашон аз мавзуъҳои меҳварии ин асари пурарзиши нависанда мебошад, ки бо як маҳорати 

хосса ба қалам дода шудааст.  

Дар адабиётшиносии тоҷик ҳаёт ва фаъолияти Ҷалол Икромӣ то андозае мавриди таҳқиқу 

таҳлил қарор гирифта, дар бораи ҳикояву романҳои адиб чанд мақолаву рисолаҳои хурду калон 

навишта шуда бошад ҳам, аммо доир ба жанрҳои хурд ва алалхусус «дуо» дар романи «Духтари 

оташ» мақолае ё рисолаи ҷудогона таълиф нашудааст.  

М. Шукуров ва Л. Демидчик дар таълифоти худ «Насри Ҷалол Икромӣ» тамоми осори ӯро 

аз аввалин ҳикояаш то романи «Зоғҳои бадмур» мавриди таҳқиқ қарор додаанд, вале доир ба 

корбурди «дуо» сухане нагуфтаанд. Муҳаққиқи дигар Худойдодов Б. дар асари худ «Романи 

Ҷалол Икромӣ «Духтари оташ» ин романро таҳлил кардааст. Ӯ ба мавзуъҳои ғоя, конфликт, 

системаи образҳо, офаридани характерҳо, фардикунонии қаҳрамонҳо, кушода додани ҷаҳони 

ботинии онҳо аҳамият дода, ӯ низ дар бораи жанрҳои хурд ва хусусан «дуо» сухане нагуфтааст. 

Чуноне ки дар боло зикр намудем, мавзуи интихобнамудаи мо «Корбурди жанри дуо дар 

романи «Духтари оташ» ба ҳисоб меравад. Ба ҳамагон маълум аст, ки эҷодиёти мардум, 

илҳомбахши тамоми адибони классику муосир аст. Аз жанрҳои фолклорӣ нависанда ва шоир дар 

асарҳову навиштаҳои худ барои тақвияти андешаву гуфтори қаҳрамон, барои муъҷаз ва дилчасп 

гардидан ва инчунин барои пуробуранги бадеӣ гаштани асар истифода мебарад [7; 9]. 

 Ҷалол Икромӣ низ, чунонки дар зер мушоҳида мекунем, бо истифодаи дуоҳо ва навъҳои 

он арзиши романи «Духтари оташ»-ро дучанд гардонидааст. 

Дуо яке аз жанрҳои серистеъмоли эҷодиёти мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. Дуо низ 

монанди дигар жанрҳои фолклорӣ вазифа, сохт ва хусусиятҳои хосси худро дорад. Тибқи  

таҳлили Р. Қаҳҳор (Р. Раҳмонӣ): «Аввалан, дуо тасвири мухтасари суннатҳои мардумӣ аст, аз ин 

ҷиҳат дуоро бояд аз дидгоҳи илми мардумшиносӣ омӯхт. Баъдан, дуо як порчаи насрӣ ва дар 

аксари маврид насри мусаҷҷаъ мебошад. Солисан, дуо андешаву афкори инсонро ба таври 

фалсафӣ, равонӣ, динӣ, ахлоқӣ ва ғайра тасвир менамояд. Аз ҳама ҷолибаш ин аст, ки мардум ба 

дуо эътиқоду ихлос доранд ва зиндагии ҳаррӯзаи онҳо бо он дар иртиботи ногусастанӣ аст» [13, 

с. 209]. 

 Муҳаққиқон дуоҳоро ба гунаҳои зерин тақсимбандӣ кардаанд, ба монанди: дуои фотиҳа, 

дуои сафар, дуои сари дастархон, дуои ҳангоми намоз, дуои хайр, дуои хатми Қуръон, дуои 
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махсуси маросимҳо, дуои муборакбодӣ, дуои хайр ба арвоҳи гузаштагон, дуои хайр ба падару 

модар, дуои табобатӣ ва ғайра [3; 6]. 

Дар умум тамоми дуоҳоро аз ҷиҳати сохт ва шакл метавон ба ду даста ҷудо кард: дуоҳои 

дароз ва дуоҳои кӯтоҳ. Дуоҳои кӯтоҳ аз қабили он дуоҳое ҳастанд, ки аз як ҷумлаи сода иборат 

буда, дар он ҳиссиёт, ҳадафу мароми гӯянда, хоҳ нек бошаду хоҳ бад дарҷ мешаванд. Аз ҳамин 

ҷо, дуоҳоро ба дуоҳои нек ва дуоҳои бад ҷудо ҷудо кардаанд. 

Зимнан бояд ёдовар шуд, ки мо аз ин роман наздики 100 дуо пайдо намудем. Барои таҳлил 

танҳо чанде аз ин дуоҳоро намуна меорем.  

«Як-ду ҷавон, ки шӯхӣ карда меомаданд, кампирро дида ва аз ҳолати ӯ огоҳ гашта, зуд 

хомӯш монданду давида омаданд, ки аз бағалаш гиранд ва ба гаштанаш мадад расонанд. Лекин 

кампир бозистоду қомат рост кард ва сари ҷавонҳоро навозишкорона сила карда, табассум намуд. 

- Илоҳӣ саратон дардро набинад, хушбахт шавед, - гуфт ва ба роҳаш давом дод» [1, с. 6]. 

Аз матни роман маълум мешавад, ки ҳангоме ки ҷавонон бо ягон муйсафед ё ин ки зани 

солхӯрда ва умуман аз худ калонтаре рӯ ба рӯ оянд, аввалин коре, ки онҳо мекунанд, салом додан 

ва ба онҳо кумак намудан аст. Хушбахтона, дар ивази он хубиҳое, ки ба онҳо расонида мешаванд, 

ба ҷавонон дуоҳои зиёде мекунанд, аз қабили саратон дардро набинад, хушбахт шавед, умри 

бардавом, садсола шавед, ҳеҷ гоҳ дасти кама набинед, муҳтоҷи каси дигар набошед ва амсоли 

инҳо. Чуноне дар ин ҷо тасвир шудааст, Дилором – кампир, ки умри ӯ ба 90 сол мерасиду каме 

дар бадани худ беморие ҳис мекард, оҳиста-оҳиста қадам мегузошт. Ҷавонон ин ҳолатро дида, 

хостанд, ки ба ӯ кумак кунанд, аммо Дилором – кампир сари ҷавонҳоро сила карду табассум 

намуда ба онҳо дуои хайре намуд.  

Дуои дигарро таҳлил хоҳем кард, ки дар ин матн чи гуна истифода шудааст. 

«Ҳоло-ҳоло ҳам зани адрасбоф аз кампир миннатдорӣ мекунад ва шабу рӯз дар сари 

дастархон дуо карда, ба кампир умри дароз металабад. Шояд барои ҳамин хел некиҳояш Худо ба 

тӯтаҷон ин қадар умри дароз додааст... Ё ки Худо ӯро – Фирӯзаро тамоман бекас монондан 

намехоҳад, дуои ӯро мешунавад ва мустаҷоб мекунад. Илоҳӣ тӯтаҷонаш зуд сиҳат шуда, 

бархезад, ки бе вай ҷаҳон ба Фирӯза танг хоҳад шуд» [1, с. 12]. 

Чи тавре аз мушоҳидаҳо маълум мешавад, бархе аз дуоҳо асосан дар назди дастархон гуфта 

мешаванд, зеро дар назди дастархон тамоми хурду калони аҳли хонавода иштирок доранд. Баъди 

хӯрокхӯрӣ онҳо аввалан шукрона аз Худо ва сониян ба он нафароне, ки ба онҳо кумак 

расонидаанд, аз қабили: давлаташ поянда бод, сиҳату саломат бошад, умри дароз бинад, муҳтоҷи 

дигар касон набошад дуои хайре мекунанд. Дар ин ҷо воқеае шуда буд, ки Дилором-кампир ба 

онҳо кумак намуда буд. Рӯзе кампир нишаста буд, ки ногаҳон овози доду фарёди ҳамсояи 

адрасбофаш ба гӯшаш расид. Рафта дид, ки қиморбозҳо омада аз хонаи адрасбоф зану 

фарзандонашро пеш карда истодаанд. Ин ҳолатро дида Дилором-кампир рафта як чӯби дарозро 

гирифта, ба сари қиморбозҳо давид. Қиморбозон аз ҳайбати кампир тарсида дарҳол ба берун 

баромаданд. Кампир дарвозаро занҷир намуда, ба аҳли оилаи адрасбоф гуфт, то он даме ки ман 

зиндаам ҳеҷ кас шуморо аз хонаатон пеш карда наметавонад, инро гуфту берун баромада 

қиморбозҳоро аз назди хонаи адрасбоф пеш намуд. Ҳамин некии Дилором-кампирро ҳар лаҳза 

зани адрасбоф ёд намуда, ба ӯ дуои хайре мекунад. 

Дуои зеринро аз назар хоҳем гузаронд, ки нависанда чи гуна онро истифода намудааст. 

«Ин набераи Дилором-каниз, гуфт – оими хӯрдӣ. – Бо тӯтеш омадааст, ки имшаб тӯи 

Бибизағораро бинаду суҳбати шуморо шунавад. 

- Илоҳӣ Худо аз чашми бад нигоҳ дорад, паридухтар будааст. – Ҳа, феълаш ҳам ҳуснаш 

барин, рав, бачем, Саломатро гӯй, тӯтет катӣ биё!» [1, с. 26]. 

Нависанда дар ин ҷо ҳусну ҷамоли Фирӯзаро тавассути суханони Оймулло таъриф ва 

тавсиф карда истодааст. Ҳангоме ки Оймулло кӣ будани духтарро мефаҳмаду зебоиву ақли ӯро 

мебинад, дар ҳаққи ӯ дуо намуда, аз Худо мехоҳад, ки ӯро аз чашми бад эмин нигоҳ дорад. 

Дарвоқеъ, ин дуо ба хотири он дар байни мардум маъмул аст, ки ҳамин гуна инсонҳое вуҷуд 

доранд, ки бо чашми бади худ ба инсонҳо зарар мерасонанд. Ана ба ҳамин хотир, Оймулло, ки 

зани босавод буд, Фирӯзаро дида «Илоҳӣ Худо аз чашми бад нигоҳ дорад, паридухтар будааст» 

гӯён дуо мекунад.  

Дуои зеринро таҳлил намуда, мефаҳмем, ки то чи андоза дуо дар зинадгии ҳаррӯзаи мо 

нақши муҳим дорад. 

- «Бале, – гуфт машкоб. – Имшаб модарашро ҳам ба ҳамон ҷо, дар Пуштаи Имомбикр, дар 
паҳлуи духтараш гӯрондем ва ба арвоҳи ҳардуяшон фотиҳа хондем... Тавба! Мурдаи занакро 
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баъд аз ҷаноза хондан аз масҷид бардошта ба болои пушта бурда будем, ки овози доираи 
осмонкаф ва базми хосагӣ аз ҳавлии бой ба гӯшамон расид» [1, с. 83]. 

Ҳангоме ки ягон нафар аз дунё гузарад, ҳатман ӯро шустушӯ намуда, баъдан ба қабр 
гузошта, дар ҳаққи ӯ дуои хайре мекунанд. Дар ин ҷо воқеаи Бибиробиа бо духтараш Савсан 
мегузарад, ки духтари ӯро бо зӯрӣ аз дасти ӯ мегиранд ва баъди як моҳ ҷасади ӯро аз ҳавзе пайдо 
намуда, ба қабристон мебаранд. Баъди ин воқеа дере нагузашта худи модарро низ аз ҳамон ҳавз 
пайдо намуда, ҷасади ӯро низ дар паҳлуи духтараш ба хок месупоранд. Ин воқеаро Аҳмадҷони 
машкоб ба Дилором-кампир нақл карда, дар давомаш илова мекунад, ки ҳангоми ба қабристон 
расиданамон аз хонаи Ғаниҷонбой, ки дар куштани ин модару духтар гунаҳгор буд, овози доира 
ва базми хосагӣ ба гӯшамон расид.  

Акнун ба таҳлили дуои дигар шурӯъ карда, мавқеъ ва ҷойгоҳи онро дар ин матн муайн 
менамоем.  

«Кампир фаранҷии онҳоро ба тоқи поёни хона гузошта, худашонро аз болои кӯрпача 
таклифи нишастан кард. Меҳмонон нишаста омин гуфтанд. 

- Қадам расид, бало нарасад, тӯю тамошоҳо шавад, ҳама ба муродаш расад, омин облоҳу 
акбар!» [1, с. 100]. 

Ба хонаи ҳар яки мо агар меҳмоне омад, мо ҳатман ӯро ба болои кӯрпачаҳо таклифи 
нишастан мекунем ва ҳатман наздашон дастархон кушода онҳоро ба хӯрдан даъват менамоем, 
ки ин аз меҳмондӯстии мо гувоҳӣ медиҳад. Меҳмонон низ таклифи моро пазируфта, дар ҳаққи 
хонаводаи мо ва касбу кору зиндагии мо дуои хайре мекунанд. Дар ин ҷо мо муносибати 
Дилором-кампирро бо он ду меҳмоне, ки ба хонаи ӯ барои хостгории Фирӯза омадаанд, мебинем, 
ки чӣ гуна сурат мегирад.  

Дар натиҷаи омӯзишу баррасии эҷодиёти Ҷалол Икромӣ ва бахусус романи «Духтари 
оташ» ба хулосае омадан мумкин аст, ки ҳеҷ эҷодкоре бидуни омӯзишу истифодаи эҷодиёти 
даҳонакии халқ дар офариниши асари боарзише наметавонад муваффақ гардад. Аз як ҷониб, 
истифодаи эҷодиёти мардум дар асарҳои бадеӣ дар баланд гардидани сатҳи бадеӣ ва муҳтавою 
мазмуни асар нақши муаассир гузорад, аз ҷониби дигар, зуд ба дили хонанда роҳ меёбад. Чунин 
асарҳое, ки дар баробари барҷаста нишон додани қаҳрамон ҳамчунин аз гуфтори воқеии мардум, 
ки ҳар рӯз дар ҳаёт вомехӯранд истифода шавад, бештар диққатҷалбкунанда шуда, маҳбубияти 
хоссаеро касб мекунад.  

Бо даст додани имконият мавзуи матраҳро идома дода, кӯшиш менамоем ҷиҳатҳои навину 
муассири эҷодиёти даҳонакии халқро на танҳо дар як асари Ҷалол Икромӣ, балки дигар асарҳои 
ӯ ва асарҳои нависандагони дигарро низ ба риштаи таҳқиқ кашида, шаклҳои истифодаи жанрҳои 
эҷодиёти халқро муайян намоем. 
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КОРБУРДИ ЖАНРИ ДУО ДАР РОМАНИ «ДУХТАРИ ОТАШ»-И ҶАЛОЛ ИКРОМӢ 
 

Муаллиф дар ин мақола нахуст дар бораи дуо – ҳамчун жанри адабиёти гуфторӣ ва ҳаматарафа 

таҳқиқ нашудани он дар адабиётшиносӣ сухан меронад. Инчунин маълумоти мухтасар дар бораи 

пажӯҳишҳо дар мавриди романи Ҷалол Икромӣ «Духтари оташ» оварда, таъкид мекунад, ки паҳлуҳои 

гуногуни эҷодиёти ин адиб аз ҷониби муҳаққиқон хеле борикбинона мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. 

Аммо таҳлили мавзуи истифодаи жанри дуо дар романи «Духтари оташ» мавриди пажӯҳиши хоса қарор 

нагирифтааст. 
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Муаллиф ҳангоми пажӯҳиш наздики сад дуоро аз романи номбурда пайдо карда, чун намуна бархе 

аз онҳоро таҳлил мекунад. Ҷалол Икромӣ жанри дуоро дар романи худ барои тақвияти андешаву гуфтори 

қаҳрамонҳояш, барои муъҷаз ва дилчасп гардидан, барои пуробуранг гаштани асар истифода бурдааст. 

Муаллиф дар натиҷаи таҳлили асар хулоса мекунад, ки истифодаи эҷодиёти шифоҳии халқ сатҳи бадеӣ ва 

муҳтавою мазмуни асарро баланд бардошта, ба дили ҳазорҳо хонанда роҳ ёфтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: адабиёти гуфторӣ, «Духтари оташ», фолклоршиносон, дуо, жанр, эҷодиёти 

мардумӣ, тобиши бадеӣ, қаҳрамонҳои асар, мавриди истифодаи дуо, муносибати нависанда ба эҷодиёти 

халқ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Давлатов Абубакр, ассистенти кафедраи фалсафа ва 

фарҳангшиносии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 907-70-30-96. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖАНРА ЗАКЛИНАНИЯ В РОМАНЕ «ДОЧЬ ОГНЯ» ДЖАЛОЛА ИКРОМИ 
 

Автор в данной статье, вначале дает сведение о жанре заклинания в устной литературе и о том, что 

этот жанр не был предметом исследования ученых фольклористов. 

Также дает обзор исследования по роману «Дочь огня» Джалола Икроми, подчеркивает, что 

исследователи изучили разные аспекты творчества этого писателя. Но использование жанра заклинания в 

романе «Дочь огня» не было предметом специального исследования. 

Автор при всестороннем изучении романа встретился с более ста заклинаниями. В качестве образца 

подвергает анализу некоторые заклинания, встречающиеся в романе. Джалол Икроми в своем романе 

использует жанр заклинания для усиления мыслей и разговора своих героев, с целью краткости и 

экспрессивности произведения. Автор в результате исследования заключает, что использование жанров 

устного народного творчества повышает художественную ценность и содержательность произведения, 

сделав его привлекательным для читателя. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устная литература, «Дочь огня», фольклористы, заклинания, жанр, 

народное творчество, художественная экспрессивность, герои произведения, место использования 

заклинания, отношение писателя к народному творчеству. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Давлатов Абубакр, ассистент кафедры философии и культуры 

Бохтарского государственного университета имена Носири Хусрава. Тел.: (+992) 907-70-30-96. 
 

USE OF THE SPELL GENRE IN THE «DAUGHTER OF FIRE» NOVEL BY JALOL IKROMI 
 

The author in this article first gives information about the genre of spells in oral literature and that this genre 

was not the subject of research by scholars of folklorists. 

Also provides an overview of research on the novel «Daughter of Fire» by Jalol Ikromi, emphasizing that 

the researchers studied different aspects of the work of this writer. But the use of the spell genre in The Daughter 

of Fire has not been the subject of special research. 

During a comprehensive study of the novel, the author came across more than a hundred spells. As a sample, 

he analyzes some of the spells found in the novel. Jalol Ikromi in his novel uses the genre of spells to enhance the 

thoughts and conversation of his characters, with the aim of the multiplicity and attractiveness of the work. As a 

result of the research, the author concludes that the use of genres of oral folk art increases the artistic value and 

content of the work, making it attractive to the reader. 

KEY WORDS: oral literature, «Daughter of Fire», folklorists, spells, genre, folk art, artistic 

expressiveness, heroes of the work, the place where the spell is used, the attitude of the writer to folk art. 
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ТАСВИРИ ШӮРИШИ ВОСЕЪ АЗ НИГОҲИ СОТИМ УЛУҒЗОДА 
 

Зайнаббӣ Бобохони Тешазода 

Донишгоҳи давлатии Данғара  
 

Таърихи халқи тоҷик пур аз муборизаву ҷонбозиҳост ва ҳамаи ин муборизаҳо нигоҳдошти 

манфиатҳои қавмӣ, шарафу номуси инсонӣ ва ҳимояи марзу буми ватан мебошад. Муборизаи 

фарзандони некноми халқамон бо номҳои «Шӯриши Нозим», «Шӯриши Қаландар», «Шӯриши 

Усмон» ва «Шӯриши Восеъ» барои ба даст овардани озодӣ аз ҷумлаи онҳо мебошанд [2, c. 2]. 

Инсонҳо новобаста ба сохтори сиёсӣ ва идеологияи ҳукмрон, озодӣ ва адолатро дар тули 

таърих бо тамоми ҳастӣ ҳимоя кардаанд. Зеро устуворӣ ва пойдории ҳама гуна ҷомеа, ин риояи 

адолат ва ҳимояи озодӣ мебошад. Ин падида категорияҳои фалсафӣ ва ҳуқуқӣ буда, тазоҳури он 

рӯйдоди таърихист. Аз ин рӯ, ин падида дар таърих чун зуҳурот ва дар адабиёт чун идеал 

инъикоси таърихӣ ва бадеӣ меёбад. 

Махсусан, корномае, ки таҳти роҳбарии шахсияти таърихӣ Восеъ ба вуқуъ пайвастааст, 

дар осори суханварон бо обуранги бадеӣ сайқал ёфта, дар бисёр асарҳои бадеии адибон ба тасвир 

омадааст. Дақиқан, дар адабиёти бадеӣ бо се роҳ:  
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а) эҷодиёти шифоҳии халқ;  

б) дар адабиёти бадеии касбӣ дар шаклҳои манзум ва мансур;  

в) дар осори драмавӣ оид ба инъикоси корномаи Восеъ ҳунарварии аҳли эҷод манзур 

гардидааст. 

Дар таърихи адабу фарҳанги садаи XX адибе, ки баъд аз устод Айнӣ дар инъикоси бадеии 

таърихи халқи тоҷик, масоили миллӣ, худшиносию худогоҳӣ, ғаму дард, шодию нишот ва бурду 

бохти миллат саҳми арзанда дорад, Сотим Улуғзода мебошад. 

Мубориза ва ҷонбозиҳои Восеъ баҳри озодӣ ва адолат дар хотироти мардуми меҳнаткаш 

нақши ҷовидон гузошт, ҷуръату мардонагӣ ва ҷасурию нотарсии Восеъ номи ӯро абадзинда 

гардонд. Ин аст, ки номи Восеъ ҳамчун сарвари ин шӯриши халқӣ баҳри адолат ва ҳимояи Ватан 

аз аҷнабиён, аз ибтидо то интиҳо дар суруду достон, хотираи мардум ва намояндагони алоҳидаи 

он абадӣ сабт гардид. Чи хеле ки адабиётшинос Ю. Бобоев қайд кардааст, Восеъ дар таърихи 

задухӯрдҳои тоҷикон яке аз гурдони сафшикан ва далерони шерафкан аст. Вай баҳри озодию 

бахту саодати халқи худ ҷон нисор карда, кайҳост, ки ин қаҳрамони ҳаёт қаҳрамони адабиёт 

гардидааст. 

Тақдири таърихи халқи тоҷик таваҷҷуҳи Сотим Улуғзодаро ҳанӯз ҳангоми таҳсил дар 

Дорулмуаллимини тоҷикии шаҳри Тошкант (1925-1929) ба худ кашида ва баъдтар ин масъала 

дар эҷодиёташ, беш аз пеш, мавқеъ пайдо карда, минбаъд барномаи асосии эҷодиашро ташкил 

намудааст: «Ман (Сотим Улуғзода) дар солҳои баъд таърихи халқи худро омӯхтам, бо эҷодиёти 

Рӯдакӣ, Носири Хусрав ва арбобҳои дигари маданияти гузаштаамон шиносоӣ пайдо кардам, 

лекин олими рус (Андреев), ки нахустин бор ба ман «халқи худро шинос» гуфт ва худаш ҳам 

намунаи чунин шиносоӣ буд, як умр дар хотири ман монд» [1, c, 12]. 
Аз солҳои 40-уми асри XX сар карда, устод Сотим Улуғзода ба таҳқиқу баррасӣ ва тасвири 

бадеии рӯзгору осор, мактаби илмию адабӣ, муҳит ва замони зиндагии мутафаккирони бузурги 
форсу тоҷик Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино, Носири Хусрав, 
Шайх Саъдӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Аҳмади Дониш камар баст ва дар 
«Қисмати шоир», «Субҳи ҷавонии мо», «Восеъ», «Ривояти суғдӣ», «Фирдавсӣ», «Темурмалик» 
барин асарҳои насрию намоишномаҳояш таърихи пурфоҷиаи халқи азизамро мавриди таҳқиқи 
бадеӣ қарор дод, то ҳамзамононро ба шинохти ҳақиқати таърихӣ ва худшиносию худогоҳии 
миллӣ ҳидоят намояд [4, с. 23]. 

Шӯриши Восеъ таваҷҷуҳи Сотим Улуғзодаро ҳанӯз солҳои 50-уми асри XX ба худ ҷалб 
намуда будааст. Ҳангоми суҳбат бо рӯзноманигор Мақсуди Ҳусайн устод С. Улуғзода қайд 
намудааст, ки «... соли шасту якум бо мақсади ҷамъоварии мавод барои романи «Восеъ» ба 
Балҷувон, Ховалинг рафтам». 

Устод Улуғзода маконеро, ки дар он айёми кӯдакӣ, ҷавонӣ ва миёнсолии Восеъ гузаштааст, 
ваҷаб ба ваҷаб ба мушоҳида мегирад, ба мӯйсафедоне, ки дар бораи Восеъ ва қавму оилаи ӯ 
маълумот доштанд, ҳамсуҳбат мешавад. Дар баробари ин, ба бойгониҳои марказии Душанбе ва 
Маскав муроҷиат карда, вазъи таърихию иҷтимоии Бухорои Шарқиро дар охири асри XIX ва 
муносибати ҳукуматдорони Бухорову Россияро ба шӯриши Восеъ муайян мекунад.  

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи меҳнати пурмашаққати эҷодӣ романи «Восеъ» соли 1967 бори 
аввал қисман ва соли 1969 бошад, пурра дастраси хонандагон гардид. Асар таърихи муборизаҳои 
адолатхоҳонаи мардуми кӯҳистони тоҷикро дар охирҳои асри XIX дар бар мегирад.  

Шӯриши Восеъ соли 1888 дар Бухорои Шарқӣ ба амал омада, пояи ҳукумати Манғитияро 

ба ларза овардааст. Ҳарчанд шӯриш аз сабаби номуташаккил ва пароканда будан ва надоштани 

роҳбарони саводнок ва таҷрибадор шикаст хӯрда бошад ҳам, ба решаи аморати Бухоро теша зада, 

такони бузурге додааст. Восеъ дар назди амир, ки дар Шаҳрисабз меистод, ба таври ваҳшиёна ба 

дор кашида шуда бошанд ҳам, руҳияи халқи меҳнаткаши рӯшанфикрро шикаст дода натавонист. 

Баръакс, мардум баҳри озодии худ ва фарзандон (насли оянда) муборизаи худро ба тариқи 

рӯйрост, пинҳонӣ, тавассути хабарномаҳо, даъватҳо пеш мебурданд [4, с. 12]. 

Дар таърих ҳодисаи гирдиҳамоии «Колисо» фаромӯш нашуданист. Ин охирин исёни 

мардуми заҳматкаш ба ҳисоб меравад, ки сарчашмаи онро исёни мардумии мо бо сарварии Восеъ 

донистан мумкин аст. 

Дар ин ҷода хизмати шоирон ва нависандагон низ арзанда мебошад. Сотим Улуғзода аз 

зумраи нависандагоне ба шумор меравад, ки ҳаёт ва зисти мардуми одии кӯҳистонро хуб дарк 

намуда, дар асараш бараъло нишон додааст. Суханони ҳамсари Восеъ ҳангоми видоъ хеле 

ҷолиби диққат мебошад: 
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- Доғ кардӣ маро, Восеъ!, диламро об кардӣ, Илоҳӣ сиҳат саломат, хушу хуррам гашта 

биоӣ. Хонаи манғит бисӯзад, ки ба сари мо ин аламу кулфат, ин зиндаҷудоиро овард. Ман агар 

мард мебудам, дар ҷои ту ман ҳам ба манғит теғ мекашидам. Ман туро аз барои шердилӣ, 

мардонагӣ, ростқавлият дӯст доштам, ҳозир аз пештара ҳам зиёд дӯстат медорам... [3, с. 13]. 

Нависанда дар асараш тавонистааст, ки ҳисси ватандӯстона, дӯст доштани ҳар як порчаи 

хоки Ватан, қадр намудани мардуми одӣ фарзандони бо ору номусашро, шаҳидони роҳи озодиро 

баръало тасвир намояд. Ин лаҳза дар боби 33-юм бо суханони таъсирнок аз забони пирамарде 

баён ёфтааст. 

«Дар поёни ҳафтаи азодорӣ пирамарде ба ҷувозхонаи Восеъ шиора карда, ба ҷамоат чунин 

гуфт: 

- Додарон! Дар ин ҷо Восеъ ҷувоз мекашид. Ин ҷувозкундаро худаш фармуда, тарошида 

буд. Биёед, аҳду паймон кунем, ки ҳаминро аз Восеъ ба ёдгор нигоҳ медорем. Восеи шаҳид дар 

ватанаш қабр надорад, ҳамин ҷувозхона ба ҷоийи қабраш зиёратгоҳи ӯ шавад. Омин Аллоҳу 

акбар! Хурду калон ҳама бо ҳамроҳии пирамард даст ба рӯй кашиданд» [3, c. 45]. 

Аз ин лиҳоз, романи «Восеъ» романи таърихӣ буда, нависанда бо офаридани характерҳои 

мусбату манфӣ як давраи таърихии халқи тоҷикро хеле табиӣ ва бо тамоми паҳлуҳояш инъикос 

намудааст. 

Хулоса, мутолиа кардан, омӯхтан ва ба таҳқиқ гирифтани нақши Восеи диловар, ки баҳри 

озодию истиқлолияти халқу ватанаш ҷонбозиҳо кардааст, дар давраи Тоҷикистони 

соҳибистиқлол ниҳоят зарур аст ва он дорои аҳамияти калони эстетикӣ ва маърифатию тарбиявӣ 

мебошад. Махсусан, зиндагӣ, муносибату муомила ва корномаи Восеи диловар барои ҷавонон, 

хонандагони синни калони мактабию донишҷӯён намунаи барҷастаи ибрат ва омӯзиш мебошад. 

Дар замони истиқлолияти Тоҷикистон ба ҷавонон дар хусуси таърихи бойю қадима ва фарҳанги 

волои худ ҳар чӣ бештар таваҷҷуҳ зоҳир кардан зарур мешавад. Корномаи Восеъ намунаи 

барҷастаи сарбаландӣ, сарфарозӣ ва озодихоҳию адолатписандӣ мебошад. 
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ТАСВИРИ ШӮРИШИ ВОСЕЪ АЗ НИГОҲИ СОТИМ УЛУҒЗОДА 
 

Дар ин мақола оид ба шӯриши Восеъ аз романи «Восеъ»-и Сотим Улуғзода маълумоти муфассал 

оварда шудааст. Романи «Восеъ» ба қаҳрамони халқи тоҷик – Восеъ бахшида шудааст, ки ӯ бар зидди 

зулми бекҳои Балҷувон шӯриш бардошта буд. Муаллиф вазъияти он солҳоро тасвир карда, як қатор 

образҳои фаромӯшнашаванда, аз ҷумла Восеъ ва ҳамсари ӯ Аноргулро меофарад. Восеъро сарбозони амир 

ба қатл расонданд, лекин номи ӯ чун тамоми муборизони роҳи озодӣ дар ёди халқ мондааст. Ин роман 

романи эпикӣ ва воқеист. Муҳимтарин хусусияти таърихшиносии тасвир дар ин роман асолати он ва 

ҳамтоёни таърихии он аст. Сарнавишти Восеъро мисол оварда, майли дарки бадеии гузашта, имрӯз ва 

ояндаро дар якҷоягӣ асоси таърихнигории образ муайян мекунад. Нависанда дар роман фазои таърихӣ ва 

шароити иҷтимоии замонро дуруст ифода карда тавонистааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: адолат, шӯриш, халқ, шӯриши Восеъ, Сотим Улуғзода, Бухорои Шарқӣ, романи 

Восеъ. 
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ОПИСАНИЕ ВОСТАНИЯ ВОСЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОТИМА УЛУГ-ЗАДЕ 
 

В этой статье представлена подробная информация о восстании Восе из романа Сотима Улугзода 
«Восе». Роман «Восе» посвящен герою таджикского народа Восе, поднявшего восстание против произвола 
беков Бальджувана. Автор описывает ситуацию тех лет и создает ряд незабываемых образов, в том числе 
Восе и его жену Анаргуль. Восе был казнен солдатами эмира, но его имя осталась в памяти народа как 
борца за свободу. Этот роман является реалистической эпикой. Важнейшей историографической чертой 
является отражение жизнь реальных прототипов. На примере судьбы Восе прослеживается тенденция 
художественного восприятия прошлого, настоящего и будущего вместе историографической основой 
изображения и образов. В романе писатель смог точно описать историческую обстановку и социальные 
условия того времени.  
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DESCRIPTION OF THE RISE OF VOSE FROM THE POINT OF VIEW OF SOTIM ULUGZODE 
 

This article provides detailed information on the Vose uprising from the novel «Vose» by Sotim Ulugzod. 
The novel «Vose» is dedicated to the hero of the Tajik people, Vose, who rebelled against the tyranny of the 
Baldzhuvon beks. The author describes the situation of those years and creates a number of unforgettable images, 
including Vose and his wife Anargul. Vose was killed by the soldiers of the emir, but his name was remembered 
among the people as to all freedom fighters. This novel is epic and realistic. The most important historical feature 
of the image in this novel is its originality and the presence of historical analogues. On the example of Vose's fate, 
the tendency of artistic perception of the past, present and future together determines the basis of the historiography 
of the image. In the novel, the writer was able to accurately describe the historical space and social conditions of 
that time. 
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НЕОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ В 

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Раджабов Н.Ф. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Целью нашей статьи является изучение специфики неопределенно-личных предложений 

в таджикском синтаксисе. Интересно, что употребление неопределенно-личных предложений в 

таджикском языке более частотно в сравнении с немецким языком. Р.Д. Салимов считает, что 

причиной этому могут быть особенности выражения грамматического лица у таджикского 

глагола, а также более широкие границы его наклонений [11, с. 136].  

Все современные учебники и учебные пособия по таджикскому языку, исторической 

грамматике таджикского языка и других родственных дисциплин рассматривают 

неопределенно-личные предложения. Ученые-таджиковеды пришли к однозначному мнению 

касательно понятия неопределенно-личных предложений. Таджикские лингвисты также 

выделяют неопределенно-личные предложения как отдельную структурно-семантический тип 

односоставных предложений [11; 6]. 

При этом до 60-х годов ХХ века учебники таджикского языка не рассматривали 

неопределенно-личные предложения как отдельное понятие в учебниках по таджикскому 

языку. В таджикском языкознании первым ученым, рассматривавшим неопределенно-личные 

предложения в качестве отдельного структурно-семантической группы односоставных 

предложений, стал Б. Ниёзмухаммадов [7, с. 68].  

Исследователь называет неопределенно-личными предложениями такие конструкции, 

чье сказуемое выражено глаголами третьего лица множественного числа. Б. Ниёзмухаммадов 

указывает на отсутствие действующего лица и неизвестность особенностей его выражения, 

например: Ба сангҳои таги дара бархӯрда реза-реза мешуданд [14, с. 9]; Ному нишони ӯро 

намедонанд [14, с. 35]; Ҳар рӯз дувоздаҳ соат ба ҳамин ранг бор мекунанд [14, с. 38]; Ба 

истодан маҷбуранд [14,  с. 38]. 

Учебник по «Современному таджикскому литературному языку» [3, с. 184-185] 

описывает термин «неопределенно-личное предложение» как бесподлежащную односоставную 

конструкцию, чье сказуемое выражено глаголом в форме третьего лица множественного числа, 

например: Аз дуруст кор кардани ҳаллоҷиҳо хабардорӣ менамоянд [14, с. 40]; Тасмаҳои аз ҷояш 

беҷошударо ба ҷояш меандозанд [14,  с. 40]. 

Также в учебнике указывается, что в неопределенно-личных конструкциях выражено 

действие неизвестного лица [3, с. 186]: Бардошта бурда ба анбор мегузоранд [14, с. 41]; Дар 

таҳти дасти як нафар пудратчигӣ мекарданд [14, с. 45]; Ба сабаби тангии аҳволи иқтисодиву 

ногузаронии зиндагиашон аз ватан фирорӣ шуда буданд [14, с. 45]; Бо садҳо хориву зорӣ ҷон 

доданд [14, с. 47]. 

В данном учебнике «неопределенно-личными предложениями называются также 

конструкции, употребляющиеся для пословиц и поговорок» [3, с. 185]: Сагро шиносанд ба рӯйи 

худованд [2, с. 189]; Бо яктак ба Тӯс нараванд [2, с. 193]. 
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Р.Д. Салимов возражает против подобной трактовки, считая, что пословичные 

конструкции не включают семантику неопределенности, несмотря на то, что грамматически 

такие конструкции подпадают под описание неопределенно-личных предложений, так как их 

сказуемое также выражено глаголом в форме третьего лица множественного числа. 

Исследователь утверждает, что такие конструкции, в силу их семантики, следует считать 

обобщенно-личными, поскольку их действия выполняют не какие-то конкретные, пусть и 

неизвестные лица, но распространяются, условно говоря, на всех лиц [11, с. 137]. 

По той же причине Р.Д. Салимов считает инструкции или обобщающие сообщения 

несоответствующими семантике неопределенно-личных предложений [11, с. 141]. 

Во всех вышеприведенных примерах сказуемое выражает действие реальных лиц, но 

причины неизвестности лица могут быть разные. Так, в первом примере становится ясно, что 

действующие лица уже были указаны ранее, поэтому в данном предложении могут не 

называться заново. Во втором примере можно предполагать, что действующие лица известны 

как слушающему, так и говорящему, поэтому дополнительного называния не требуют. В 

третьем примере действующие лица известны заранее, так как предложение является 

инструкцией и обращается к конкретным лицам.  

Учебник по таджикскому языку «Забони тоҷикӣ» авторства С. Дж. Арзуманов определяет 

неопределенно-личные предложения как конструкции со сказуемом в личной форме, однако 

неопределенным лицом. В данном учебнике также указываются грамматические показатели 

сказуемого в неопределенно-личных предложениях (третье лицо, множественное число) [1, с. 

246]: Кори барзиёдро аз гарданашон бардоштаро талаб карданӣ шуданд [14, с. 50]; Якҷоя 

якборагӣ корро партофтанӣ шуданд [14, с. 50]. 

Наиболее подробным исследованием неопределенно-личных предложений в таджикской 

лингвистике можно считать диссертационную работу Р.Д. Салимова. Хотя работа посвящена 

односоставным предложениям в целом, однако неопределенно-личным предложениям как типу 

односоставных предложений выделен целый пункт [11]. 

Весьма важным для изучения неопределенно-личных предложений является 

исследование М.Н. Касымовой. Исследовательница проводит анализ данного типа 

односоставных предложений, отмечая их как самостоятельные со структурно-семантической 

точки зрения. Как и другие исследователи, М.Н. Касымова указывает в качестве характеристики 

сказуемого неопределенно-личных предложений форму глагола (третье лицо и множественное 

число). Также исследовательница отмечает частотность употребления перфекта в 

неопределенно-личных предложениях [4, с. 24]: Ба ҷамъиятҳои манфии инқилобӣ аъзо буданд 

[14, с. 53]; Ҳамаи мардикоронро ба бародарӣ ҷеғ заданд [14, с. 53]; Мисли мо ранҷбару мазлум 

ҳастанд [14, с. 54].  

Также М.Н. Касымова говорит об отсутствии связки в некоторых примерах 

неопределенно-личных предложениях. Еще исследовательница указывает на возможность 

выражения сказуемого неопределенно-личных предложений прошедшего, преждепрошедшего, 

прошедшего длительного и настояще-будущего времен: Ба як нияти бад ҳамла менамуданд [14, 

с. 53]; Ба нияти аз гуноҳ пок шудан ба муллоёну пӯпҳо медоданд [14, с. 53]; Дасту бозӯи шикор 

надоранд [14, с. 56]. 

М.Н. Касымова также рассматривает таджикские неопределенно-личные предложения в 

диахроническом аспекте, обнаруживая в текстах ХI века сказуемое употребление аориста в 

сказуемом неопределенно-личных предложений. Исследовательница указывает на 

стилистическое значение неопределенно-личных предложений в текстах ХI века [5, с. 24-25]. 

Еще неопределенно-личные предложения выделены как автономный структурно-

семантический тип в учебнике по «Грамматика современного персидского языка». Персидский 

язык является близкородственным таджикскому. Автор учебника, Ю. А. Рубинчик, относит 

неопределенно-личные предложения к односоставным бесподлежащным предложениям, чей 

главный член выражает глаголом в третьем лиео множественного числа, и включает семантику 

действия неопределенных лиц. Исследователь также указывает на необходимость 

разграничивать неопределенно-личные и неполные предложения. Оба типа предложений 

являются бесподлежащными по своей структуре, однако семантика неопределенности 

подлежащего присутствует только в неопределенно-личных [10, с. 385].  

Ю. А. Рубинчик также рассматривает причины неопределенности действующего лица, 

указывая на случаи, когда действующее лицо известно, однако не называется [10]: Ба нархи 

дилхоҳи худ харид мекунанд [14, с. 54]; Моро аз иттиҳод боз медоранд [14, с. 56]. 
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Как и М.Н. Касымова, Ю.А. Рубинчик говорит об употреблении аориста в неопределенно-

личных предложениях в фольклоре и текстах классической персидско-таджикской поэзии. 

Исследователь рассматривает употребление аориста, то есть настояще-будущего времени 

сослагательного наклонения у глаголов-сказуемых в неопределенно-личных предложениях. 

При этом важно отметить, что такое употребление не относится к примерам односоставных 

предложений, поскольку подобные глаголы, будучи сказуемым, являются основным 

предложением, к которому прилагается придаточное [10, с. 386]. Наиболее часто такие 

употребления встречаются с аористом глагола гуфтан, например: 

Гӯянд санг лаъл шавад дар мақоми сабр,  

Оре, шавад, валек ба хуни ҷигар шавад [15]. 
 

Гӯянд рамзи ишқ магӯеду машнавед, 

Мушкил ҳикоятест, ки тақрир мекунанд [15]. 
 

Гӯянд зикри хайраш дар хайли ишқбозон, 

Ҳар ҷо, ки номи Ҳофиз дар анҷуман барояд   [15]. 

Самое полное определение неопределенно-личных предложений обнаруживается в 

сборнике упражнений по грамматике современного таджикского языка. В данном учебном 

пособии указывается, помимо остальных показателей неопределенно-личного предложения, 

что характерной чертой данного типа односоставных предложений является значимость 

действия, более высокая, чем деятеля [5, с. 31]. Семантика неопределенно-личных предложений 

формирует его структуру: ведь если более значимо, что делают, нежели кто делает, то 

использование подлежащего становится ненужным. 

Некоторые учебники таджикского языка, предназначенные для школьников, приводят не 

вполне точные определения неопределенно-личных предложений. Например, учебник 

синтаксиса для 7-8 классов определяет неопределенно-личное предложение как 

бесподлежащную конструкцию со сказуемым в форме третьего лица, единственного и 

множественного числа изъявительного наклонения [8, с. 75], в то время как мы помним, что 

неопределенно-личные предложения включают сказуемое только в форме множественного 

числа. 

Глубокий анализ неопределенно-личных предложений дан в труде «Односоставные 

предложения в современном таджикском языке» М. Норматовым и Ш. Рашидовым [9, с. 64-90]. 

Исследователи рассматривают структурно-семантическую специфику односоставных 

предложений современного таджикского языка, отмечая наиболее значимым аспектом тот 

факт, что отсутствия подлежащего в неопределенно-личных предложениях не приводит к 

лакунам в их структуре и семантике, соответственно, неопределенно-личные предложения 

нужно считать полными предложениями [9, с. 78]: Моро ба итоати подшоҳ мехонанд [14, с. 

56]; Дарси инқилоб медоданд [14, с. 57]; Сабақи ихтилол меомӯхтанд [14, с. 57]. 

Для понимания природы неопределенно-личных предложений, нам нужно разграничить 

понятия подлежащего и семантического субъекта. Семантический субъект выражается, как 

правило, в форме подлежащего. При этом таджикский язык включает еще одну форму 

выражения семантического субъекта – через личные окончания глаголов, которыми выражается 

сказуемое. Такая форма выражения называется дополнительной.  

Неопределенно-личные предложения являются именно таким типом предложений, в 

которых дополнительная форма выражения семантического субъекта является главной. Таким 

образом, нельзя сказать, что в неопределенно-личных предложениях подлежащее отсутствует, 

оно лишь выражается иным образом, через окончания глагола: Ҳавои як марши мотамро ба 

майдон оварданд [14, с. 60]; Ҷасади пора-пора шудаи устову равғанрезро дар пеши ҷамоат 

гузошта буданд [14, с. 60];  

В данных примерах окончание глагола -анд указывает на то что субъектом являются 

неизвестным читающему/слушающему лица, числом более чем один человек. Третье лицо и 

множественное число таким образом характеризуют нам неназванного субъекта. 

Кроме окончаний глаголов, косвенным указателем субъекта может быть обстоятельство 

места: Аз шаҳр ба вокзал меомаданд [14, с. 105]. 

В учебнике по грамматике современного таджикского языка рассматриваются основные 

условия функционирования таджикских неопределенно-личных предложений.  
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В качестве таких условий могут выделяться такие условия как 1) осуществление действия 

множеством лиц, при этом количество делает невозможным их называние; 2) неопределенность 

субъекта; 3) отсутствие необходимости называния субъекта, так как упоминание действующих 

лиц не повлияет на содержание и цель высказывания [2, с. 329]: Ҳанӯз бору бунаи худро фуруд 

наоварда буданд [14, с. 69]; Бору бунаи онҳоро ба гӯшае гирд оварда қаравул гузоштанд [14, с. 

69]; Маркабҳоро ба ҳар тарафе қӯшод карда бастанд [14, с. 69]. 

Некоторые исследователи также отмечают значимость формы глагола, выражающего 

сказуемое, поскольку считают его наиболее показательным грамматическим признаком 

неопределенности субъекта. Другие же исследователи указывают на тот факт, что действующее 

лицо в неопределенно-личных предложениях вовсе не всегда является на самом деле 

неизвестным. Его нельзя определить из контекста конструкции, однако можно предположить 

его либо обнаружить в окружающем конструкцию контексте [2, с. 329]. 

В таджикском языке можно выделить шесть структурно-семантических типов 

неопределенно-личных предложений, основываясь на таких критериях как способ выражения 

действия и состояние субъекта. Рассмотрим данную классификацию. 

1. Неопределенно-личные предложения с неизвестным подлежащим. Такие конструкции 

можно разделить на нижеуказанные подтипы по критерию степени неопределенности субъекта.  

а) Конструкции, чье действующее лицо совершенно неизвестно, его нельзя предположить 

или попытаться определить из содержания конструкции. Субъект действия при этом неизвестен 

ни для слушающего, ни для говорящего: Кӯлвору хурҷинҳоро ягон-ягон кушоданд [14, с. 70; Ба 

бистари ноз хобидаанд [14, с. 121]. 

б) Конструкции, чье сказуемое выражает неподлинность действия, в результате чего 

субъект действия нельзя определить, так как он неизвестен никому: Гӯё мепурсиданд: «Ин чӣ 

гап?» [16, с. 83]. 

2. Конструкции, чьи действующие лица известным всем, поэтому не требуется их 

называть: Ба унвони ҳамватани муҳтарам гуфта ёд мекунанд [14, с. 97]; Фоидаро ба кисаи худ 

зада айшу нӯш карданд [14, с. 121]. 

3. Конструкции, где действующие лица можно предположить по совершаемым 

действиям: Ба бемориҳои монанди арақӣ (тиф) ва варами шуш гирифтор мешуданд [14, с. 108]; 

Ба духтур бо чашми бад назар мекарданд [14, с. 108]. 

4. Конструкции, по которым можно сделать вывод, что слушающим действующие лица 

известны, так как есть определенная предыстория действий: Ҷуз гиряву зорӣ дигар чорае 

надоштанд [14, с. 70]; Ҷуз тороҷ кардани зердастони худ кори дигаре надоштанд [14, с. 71]; 

Худро ба хидмат нависонданд [14, с. 95]. 

5. Конструкции, в чьем содержании нельзя определить действующее лицо, однако это 

позволяет сделать окружающий контекст:  

- Забони мурғонро намедонам. 

- Шуморо «хуш омадед» мегӯянд [16, с. 27]. 

6. Конструкции, чье содержание позволяет предположить личности действующих лиц по 

контексту: Монанди ду девонаи бо ҳам дӯстшуда хомӯшона роҳ мерафтанд [14, с. 93]; Ба умеди 

ҳифзи ҷону моли худ бе ҷангу ҷадал қалъаҳояшонро ба гумоштагони Раҳимхон супурданд [14, 

с. 133]. 

Итак, изучении анализ таджикских научных исследований и учебных пособий доказали, 

что в настоящий момент все еще не существует однозначных структурных и семантических 

критериев таджикских неопределенно-личных предложений в таджикском языке. Большинство 

современных представлений о неопределенно-личных предложениях в таджикской 

лингвистике часто носит расплывчатый, а то и ошибочный характер. 
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ҶУМЛАҲОИ НОМУАЙЯНШАХС ВА ГУРӮҲБАНДИИ ОНҲО ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Дар ин мақола муаллиф хусусияти ҷумлаҳои номуайяншахс ва таснифоти онҳоро дар синтаксиси 

забони тоҷикӣ таҳқиқ кардааст. Диққати асосӣ ба китобҳои муосир ва таълимии ба забони тоҷикӣ 

нашршуда, таърихи грамматикаи забони тоҷикӣ ва дигар фанҳои марбут ба ҷумлаҳои номуайяншахс 

равона гардидааст. 

Муаллиф қайд кардааст, ки ҷумлаҳои номуайяншахс маҳз ҳамон гуна намуди ҷумлаҳо мебошад, ки 

дар он шакли иловагии ифодаи субъекти семантикӣ асосӣ ҳисобида мешавад.  

Барои ҳамин ҳам, дар ҷумлаҳои номуайяншахс вуҷуд надоштани мубтадо қобили қабул нест, зеро 

он бо роҳи дигар, дар охири феъл ифода карда мешавад. 

Ҳамзамон, муаллиф шаш навъи сохторӣ-семантикии ҷумлаҳои номуайяншахсро дар забони тоҷикӣ 

дар асоси чунин меъёрҳо, ба мисли усули ифодаи амал ва ҳолати мубтадо ҷудо кардааст. 

Аз таҳлили маводи илмӣ ва китобҳои дарсии забони тоҷикӣ маълум гардид, ки дар айни замон, 

меъёри ягонаи сохторӣ ва семантикии ҷумлаҳои номуайяншахс дар забони тоҷикӣ вуҷуд надорад. 

КАЛИДВОЖАҲО: номуайянӣ, ҷумлаҳои шахсӣ, таснифот, истифодабарӣ, таҳлили луғавӣ, 

ҷумлаҳои яктаркиба, муқоиса, забони олмонӣ, муайянӣ, мантиқӣ, психологӣ, хусусиятҳои грамматикӣ. 
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НЕОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ В  

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В данной статье, автор исследует специфику неопределенно-личных предложений и их 

классификацию в таджикском синтаксисе. Он в своей работе обратил внимание на современные учебники 

и учебные пособия по таджикскому языку, исторической грамматике таджикского языка и других 

родственных дисциплин, рассматривающий неопределенно-личные предложения. 

Автор отмечает, что неопределенно-личные предложения являются именно таким типом 

предложений, в которых дополнительная форма выражения семантического субъекта является главной.  

Таким образом, нельзя сказать, что в неопределенно-личных предложениях подлежащее 

отсутствует, оно лишь выражается иным образом, через окончания глагола. 

При этом автор выделил шесть структурно-семантических типов неопределенно-личных 

предложений в таджикском языке, основываясь на таких критериях как способ выражения действия и 

состояние субъекта. 

Анализируя таджикских научных исследований и учебных пособий выяснено, что в настоящий 

момент все еще не существует однозначных структурных и семантических критериев таджикских 

неопределенно-личных предложений в таджикском языке.  
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INDEFINITE-PERSONAL SENTENCES AND THEIR CLASSIFICATION IN TAJIK LANGUAGE 
 

In this article, the author's goal was the specifics of indefinite-personal sentences and their classification 

in Tajik syntax. In his work, he paid attention to modern textbooks and textbooks on Tajik language, the historical 

grammar of Tajik language and other related disciplines, which consider uncertain personal proposals. 

The author noted that indefinite-personal sentences are exactly the type of sentences in which the 

additional form of expression of the semantic subject is the main one.  

Thus, it cannot be said that in indefinite-personal sentences the subject is absent, it is only expressed in 

another way, through the endings of the verb. 

At the same time, the author identified six structural-semantic types of indefinite-personal sentences in 

Tajik language, based on such criteria as the way of expressing the action and the state of the subject. 

In analyzing Tajik scientific research works and teaching aids, it has been found that at present there are 

still no unambiguous structural and semantic criteria for Tajik indefinite-personal sentences in Tajik language. 

KEY WORDS: indefinite, personal sentence, classification, use, syntax, one-part sentence, comparison, 

German language, definition, logical, psychological, grammatical characteristics. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНОНИМИИ В ЛЕКСИКЕ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Олматова Ш.С. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Синонимы - это слова, относящиеся к одной части речи, которые пишутся по-разному, но 

имеют одинаковое или близкое смысловое значение. С греческого языка слово «синоним» 

переводится как «одноименность», что означает слова, имеющие одно и то же лексическое 

значение, но различающиеся по написанию, звучанию, стилистической окраске и оттенку 

значения. Примеры делать - создавать - совершать - изготовлять - творить - действовать; 

Почему синонимы применяются в речи?  Синонимы применяются в речи для того, чтобы: 

- избегать тавтологии – неоправданных повторов слов; 

- соединять соседние предложения в тексте. 

Используя синонимы в своей речи, мы делаем ее разнообразной, точной, логичной, яркой, 

выразительной и содержательной. Синонимы помогают подобрать наиболее подходящее слово 

к определенному контексту и передать самые тонкие оттенки смыслового значения выражения.  

Итак, интерес к вопросу синонимии лексических единиц обусловлен сопряжённостью 

развития параллельных имён с когнитивными процессами. В современных терминологических 

работах синонимия рассматривается как продукт языкового развития. Разделяя точку зрения 

многих учёных на то, что терминологическая синонимия представляет собой закономерное 

качество терминосистем, мы полагаем, что антропоцентризм современной лингвистики, её 

направленность на человеческий интеллект позволяет по-новому взглянуть на некоторые 

аспекты синонимичных отношений в терминологии. 

Признание взаимосвязанности языка и мышления в рамках антропоцентрического подхода 

оказывается чрезвычайно важным при анализе синонимов, появившихся в результате 

использования разных терминов для обозначения одного и того же денотата специалистами, 

живущих в разных странах, но говорящих на одном языке. Такого рода синонимы принято 

рассматривать как ареальные, либо как метадиалектные. Полагаем, что при существующих 

подходах вне поля зрения остаётся тот факт, что подобные равнозначные термины представляют 

собой результат терминотворчества учёных разных национальностей, и, следовательно, 

являются отражением национального мировидения и познания. Разные народы по-разному 

воспринимают и членят окружающую их действительность, что обусловлено специфичностью 

условий жизни и деятельности той или иной нации. 

Рассмотрим, например, существующие в англоязычной терминологии равнозначные 

термины point и switch (буквальный перевод на таджикский язык нишона, гузар), обозначающие 

стрелку. Первый из них используется в Великобритании, второй - в США. Назвав устройство 

point, англичане подчеркнули его остроконечную форму (также поступили и русские специалис-

ты, обозначив его как стрелка). Американцы же термином switch указали на назначение 

устройства - перевод подвижного состава с одного пути на другой. Уместно, отметить, что мы, 
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опираясь на американскую версию и на назначение устройства, выбрали термин самтивазкунак 

взамен нишона, гузар, так как эти слова не указывают на назначение этих устройств.  

Разные признаки, положенные американцами и англичанами в основу номинации 

вспомогательного локомотива в хвосте поезда, привели к появлению синонимов: banker (Br.) и 

pusher (US). Британский термин указывает на то, что вспомогательный локомотив применяется 

при преодолении тяжёлым составом крутых склонов (bank), а его американский синоним pusher 

(толкач-теладиҳанда) - на характер выполняемой работы (идущий в голове состава, локомотив 

тянет поезд, находящийся в хвосте - его толкает). 

Сравнение терминов, обозначающих полувагон и крытый вагон в британской и 

американской терминологии, выявило несовпадение признаков, положенных в основу 

номинации, и различия в национальной образности. Так, в Великобритании полувагон и крытый 

вагон называются openwagon - noлyвaгoн и coveredwagon - крытый вагон, а в таджикском они 

переведены как вагони боркаши болокушод и вагони боркаши пӯшондашуда, т.е. англичане 

акцентируют внимание на наличии или отсутствии у вагона крыши (covered, openwagon). 

Американские железнодорожники понятие «полувагон» обозначили метафорой gondola, увидев 

в полувагоне сходство с гондолой, видимо, из-за продолговатой формы кузова и не очень 

высоких бортов. Крытый вагон вызвал у американцев ассоциацию с коробкой и получил назва-

ние boxcar. Таким образом, при номинации данных типов вагонов американцы, в отличие от их 

британских коллег, обращают внимание на форму вагона (box, gondola), причём обозначают 

данные понятия терминами-метафорами. 

Очевидно, что эксплицированность в каждом из терминов одной из всех возможных 

характеристик научного понятия является проявлением национального способа видения мира. 

Для обозначения равнозначных терминов в английской отраслевой терминологии, принятых в 

разных национальных железнодорожных традициях, - британской и американской, нами было 

введено рабочее понятие национально-когнитивные синонимы, поскольку уникальные термины 

возникают в результате когниции, обусловленной национальными особенностями видения мира 

разных этносов - британцев и американцев. 

Наличие национально-когнитивных синонимов является отличительной особенностью 

русской и английской терминологии железнодорожного транспорта, так как для появления 

подобного рода равнозначных единиц в таджикской терминологии не было объективных 

причин: таджикская терминология создавалась одним народом с присущим ему 

миропониманием, системой предметных значений и когнитивными схемами. 

Анализ таджикского, русского и английского терминологического материала выявил 

наличие денотатных синонимов. Любое научное явление или объект характеризуется 

множеством свойств, сторон и качеств. В процессе познания каждое явление можно 

рассматривать с разных сторон, и поэтому оно может получать разные обозначения при 

общности денотата. В таджикской отраслевой терминологии к денотатным синонимам следует 

отнести, например, термины зависимые кривые и смежные кривые, обозначающие близко 

расположенные один от другого криволинейные участки железнодорожного пути. В термине 

смежные кривые внимание обращается на расположение участков по отношению друг к другу, 

а его синоним зависимые кривые подчёркивает, что каждый из участков влияет на условия 

движения по соседнему пути. 

В отраслевой терминологии как в таджикском, так и в русском и английском языках, 

представлены термины с различной формой, имеющие тождественное значение, но не 

аспектирующие разные стороны денотата, т.е. терминологические дублеты. В результате 

сопоставительного анализа терминов-дублетов в таджикской, русской и английской отраслевой 

терминологии выяснилось, что природа дублетов в таджикском, русском и английском языках 

различна. Так, дублетность в английской терминологии возникает преимущественно из-за 

использования в терминотворчестве многочисленных синонимов, существующих в 

общеупотребительном или общелитературном английском, например: ground connection - earth 

connection - присоединение земли - пайвасти заминӣ; pulling capacity - hauling capacity - сила тяги 

- қувваи ядак. В таджикской терминологии к дублетности нередко приводит параллельное 

использование исконного термина и заимствованного иноязычного: думкар - вагон - самосвал; 

интиқол - трансмиссия - передача. 

В отраслевой терминологии рассматриваемых языков широко распространено 

варьирование формы терминов. В результате сопоставительного анализа этого явления в 
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таджикском, русском и английском языках установлено, что в англоязычной, русскоязычной и 

таджикской специальной лексике преобладают разные типы вариантов. 

В английской отраслевой терминологии формально-структурное варьирование 

представлено широко, что обусловлено рядом причин: 1. Приверженностью к образованию 

лексических единиц по принципу нестойкого словосложения (термины, образованные этим 

способом, нередко функционируют в разной форме: либо как одно слово, либо в виде двух 

отдельных слов, также встречается дефисное написание: three-aspect signal – three-aspect signal - 

(трехзначный сигнал - аломатҳои (бонги) серанга); signal box - signal box - (пост нейтрализации, 

сигнальная будка - дидбонгоҳ, қаравулхона); 2. Расхождением в орфографии и произношении, 

принятыми в британском и в американском английском, например, signalling (Br.) signaling (US), 

gauge (Br.) gage (US). В таджикской терминологии формально-структурные варианты 

встречаются крайне редко. «Дисбаланс» между таджикской, русской и англоязычной 

терминологией проявляется и на уровне словообразовательных вариантов. Так, для англоязыч-

ной терминологии характерно большое количество вариантов, отличающихся словообразо-

вательными аффиксами: derailment - derailing - сход с рельсов, крушение - барканоршавӣ аз 

релсҳо, compensating circuit - compensation circuit - компенсирующая цепь, компенсирующий 

контур, корректирующий контур - уҷрати тарҳ, талофи тарҳ, а в таджикской терминологии 

нельзя не учитывать тот факт, что любая терминология, в том числе и техническая, является 

результатом терминотворчества отдельных людей со свойственным им личностным 

восприятием мира, говорящих на данном национальном языке. Англоязычная отраслевая 

терминология формировалась разными этносами - британцами и американцами. Важно 

подчеркнуть, что выявленные различия в семантике терминов касаются не общетеоретических 

терминов, выражающих общие и отвлечённые понятия, а проявляются на уровне конкретных 

единиц и, как мы установили, являются результатом разного национального мировосприятия. 

Как показал анализ таджикского, русского и английского материала, внутриотраслевая 

межсистемная омонимия в железнодорожной терминологии возникает по разным причинам: - в 

результате общности национального языкового сознания, когда при вербализации реалий разных 

отраслей научного знания в основу номинации кладутся одни и те же признаки. При этом обще-

литературное слово начинает использоваться в каждой из подотраслей (например, слово 

платформа, обозначающее открытый грузовой вагон «Подвижной состав» и площадку для 

посадки и высадки пассажиров в подотрасли «Управление процессом перевозок»); - в результате 

межсистемного заимствования. Так, например, термин пӯл, купрук - мост - bridge «мостострое-

ние», где он обозначает «искусственное сооружение через водную преграду или понижение 

рельефа», был заимствован в подотрасль. «Энергоснабжение железных дорог» для обозначения 

понятия «измерительный мост - measuring bridge - пӯл (купрук) - и ченгирӣ»; - в результате 

варьирования термина. Так, в области подвижного состава терминологическое словосочетание 

sleeping car - спальный вагон -  вагони хоб обычно сокращают до монолексемной единицы sleeper, 

которая зафиксирована и в лексикографических источниках. Этим же термином sleeper в 

британской терминологии обозначается понятие «шпала», а в таджикском как шпал или 

такячӯби релс. Развитие научной мысли приводит не только к появлению новых терминов, но и 

способствует возникновению уже существующих различных оттенков. Примером неоднознач-

ности, которая традиционно квалифицируется как полисемия, в исследуемой англоязычной о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

траслевой терминологии является термин engine. Данный термин, обозначающий понятие 

«тепловой двигатель», в американской железнодорожной традиции стал употребляться не 

только в значении «двигатель» локомотива, но и обозначать сам локомотив. 

Применительно к русской терминосистеме примером многозначности, возникшей в 

результате развития научного знания, является термин «экипаж» - тим, гурӯҳ, ҳайат, который 

может обозначать как саму единицу подвижного состава, так и конструктивную часть 

локомотива. В области отраслевой специальной лексики в таджикском, русском и английском 

языках присутствует явление, называемое в традиционном терминоведении категориальной 

многозначностью, при которой один и тот же термин обозначает процесс и результат, действие 

и состояние как результат действия, предмет общий и предмет специальный и т.д., например, 

сцепка (действие - устройство); (процесс – система). Согласно мнению некоторых 

терминоведов, в этом случае имеет место не многозначность, а семантическая производность, 

приводящая к образованию семантических омонимов, поскольку главные семы в содержа-

тельной структуре терминов различны даже категориально [4, с. 256]. 
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Таким образом, исследование материала показало, что отраслевая терминология в 

таджикском, русском и английском языках в основной своей части состоит из лексических 

единиц, семантическая структура которых отягощена явлением неоднозначности. В результате 

сопоставительного анализа выявлены как проявления неоднозначности, характерные для всех 

исследуемых терминологий, так и присущие только одной из них - английский. 
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ИСТИФОДАИ СИНОНИМИЯ ДАР ЛУҒАТИ НАҚЛИЁТИ РОҲИ ОҲАН 
 

Таҳлили гузаронидашуда, маълум намуд, ки таснифи дохилии синонимия дар истилоҳи роҳи оҳан 

бо сабабҳои гуногун ба миён меоянд: дар натиҷаи умумӣ будани шуури миллии забоншиносӣ, вақте ки  

аломатҳои якхела ба воқеияти соҳаҳои гуногуни дониши илмӣ асос меёбад. 

Барои муайян кардани истилоҳҳои  баробараҳамият дар истилоҳоти соҳавии забони англисӣ, ки бо 

анъанаҳои гуногуни миллии роҳи оҳан - бритониёӣ ва амрикоӣ қабул гардидааст, аз ҷониби муаллиф 

консепсияи кории синонимҳои миллӣ-маърифатӣ пешниҳод карда шуд. Азбаски  истилоҳҳои беназир дар 

натиҷаи донишҳое, ки дар натиҷаи маърифати байни хусусиятҳои дарки гурӯҳҳои гуногуни этникӣ - 

Бритониё ва амрикоиҳо пайдо мешаванд. 

Дар асоси таҳлили бисёрҷанбаи луғати махсуси тоҷикӣ, русӣ ва англисзабон чунин хулоса  карда 

шуд, ки тасодуфи назаррас дар рушди дастгоҳи истилоҳотӣ вобаста ба фаҳмиши умумии ашё ва рушди 

фикру мулоҳизаҳои илмӣ ва, аз ин рӯ, ба муназзамии тафаккури инсон вобаста мебошад. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНОНИМИИ В ЛЕКСИКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Проведенный анализ показал, что внутриотраслевая межсистемная синонимия в железнодорожной 

терминологии возникает по разным причинам: в результате общности национального языкового сознания, 

когда при вербализации реалий разных отраслей научного знания в основу номинации кладутся одни и те 

же признаки.  

Для обозначения равнозначных терминов в английской отраслевой терминологии, принятых в 

разных национальных железнодорожных традициях, - британской и американской, автором было введено 

рабочее понятие национально-когнитивные синонимы, поскольку уникальные термины возникают в 

результате когниции, обусловленной национальными особенностями видения мира разных этносов - 

британцев и американцев. 

На основании многоаспектного анализа таджикской, русской и англоязычной специальной лексики 

сделан вывод о том, что значительные совпадения в развитии терминологического аппарата обусловлены 

общим пониманием предмета и ходом развития научной мысли, а, следовательно, и универсальностью 

человеческого мышления. 
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различные, исследование, терминология, лексические единицы, семантическая структура, 

сопоставительный анализ 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Олматова Шарофат Сафаралиевна, кандидат филологических наук, ст. 

преподаватель кафедры теории и типологии английского языка Бохтарского государственного 

университета имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 903-30-08-88. 
 

 

 



54 

USE OF SYNONYMY IN RAILWAY VOCABULARY 
 

The analysis showed that intra-industry intersystem synonymy in railway terminology arises for various 
reasons: as a result of the commonality of national linguistic consciousness, when the realities of different branches 
of scientific knowledge are verbalized, the same signs are the basis of the nomination. 

To denote equivalent terms in English industry terminology adopted in different national railway traditions 
- British and American, the author introduced the working concept of national-cognitive synonyms, since unique 
terms arise as a result of cognition due to the national features of the vision of the world of different ethnic groups 
- Britons and Americans. 

Based on a multidimensional analysis of Tajik, Russian and English-language special vocabulary, it was 
concluded that significant coincidences in the development of the terminological apparatus are due to the general 
understanding of the subject and the course of development of scientific thought, and, therefore, the universality 
of human thinking. 
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СЕРМАЪНОИИ КАЛИМАҲОИ МУРАККАБИ СОМАТИКӢ  

(дар асоси маводи назми асрҳои Х-ХI) 
 

Абдуллоева Г. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Сермаъноӣ яке аз се роҳи бойшавии таркиби луғавии забон аст. Воҳидҳои луғавии 

соматикӣ, ки худ аз қабили калимаҳои сермаъно ҳастанд, ҳангоми дар таркиби калимаҳои 

мураккаб будан низ бо ҷузъи дигар таҷзияи зиёди маъноиро аз сар мегузаронанд. Масалан, дар 

ФЗТ калимаи даст ба 9 маъно, сар ба 8 маъно, дил ба 7 маъно, рӯй ба 6 маъно, даҳон ба 3 маъно 

омадааст, ки аз сермаъноии калимаҳои соматикӣ дарак медиҳад. Бинобар ин, тайи солҳои охир 

ин масъала диққати олимони ҷавонро ба худ ҷалб кардааст ва таҳқиқоти Бобоҷонова Д. низ маҳз 

дар ҳамин мавзӯъ - «Ҷанбаи луғавию сохтории вожаҳои сермаънои соматикӣ» баҳс мекунад [1]. 

Муаллиф дар заминаи маводи «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ сермаъно шудани калимаҳоро ба 

ҳодисаҳои метафора, метонимия, синонимия, антонимия ва омонимия вобаста медонад. 

Ҳамзамон, дар рисола ба ишораҳои А. Давронов, Ш. Кабиров, А. Ҳасанов бобати сермаъноии 

соматизмҳо такя карда, қайд мекунад, ки муҳаққиқ А. Абдуқодиров дар заминаи таҳлили 

хусусиятҳои забонию услубии осори Мирзо Турсунзода бештар аз 60 ва С. Сабзаев дар зимни 

таҳлили ашъори маорифпарварон зиёда аз 20 тобиши маъноии вожаи сарро муайян кардаанд        

[1, с. 13]. 

Доир ба ба сермаъноии калимаҳои мураккаб бошад, Ғанизода С. дар асараш бо номи 

«Таркиби ономасиологии калимаҳои мураккаби забони тоҷикӣ» фасли алоҳидаеро бахшида, 

зимни таҳлили ономасиологии воҳидҳои муштақ як қатор қалимаҳои мураккаби соматикии 

дасткор, дастёр, гурбарӯй, сархат, боддаст, шишадил, бағалтоқ, ожангчеҳр, ошнорӯй, 

поймард, пойбоз, поймузд, офтобрӯй, оҳупой, чароғпо, пойдом, оташпо, оҳандил, пилгӯш, 

пилпой, сарпанҷаро низ мавриди пажӯҳиш қарор додааст, ки аз миқдоран зиёд сермаъно будани 

калимаҳои мураккаби соматикӣ шаҳодат медиҳад [3]. Мавсуф андеша дорад, ки «Сермаъноии 

калимаи муштақ ба маънои том шакли одитарини ташаккули воҳидҳо мебошад, ки ҷудоӣ ва 

алоқамандиашон ба ҷудоӣ ва робитаи хусусиятҳои воҳидҳои истеҳсолкунанда ва маҷмуи ин 

воҳидҳо вобаста мебошад» [3, с. 111]. Аз ин бармеояд, ки омили аввалини сермаъно гаштани 

калимаи мураккаб ба тобишҳои зиёди маъноӣ доштани воҳидҳои истеҳсолкунанда ё заминаҳои 

ономасиологии онҳо алоқаманд аст. 

Мураккабвожаҳои дар мақолаи мазкур овардашуда, бештар калимаҳои умумиистеъмолии 

шоирони асрҳои X-Xl, аз қабили калимаҳои сармоя, саркаш, пешдаст, дастгир, дастгузор, 

дастор, пойдор, пилпой, пойбоз ва ғайраҳоро фаро мегирад,. 

Дар системаи маъноии воҳидҳои луғавии забони тоҷикӣ вожаи сар аз ҳама сермаъно ва 

серистеъмол буда, гоҳо аз доираи калимаи мустақил бурун рафта, ба пешвандоид табдил меёбад, 

ки ин ба бисёрвазифагии ин вожа далолат мекунад. Ба ин хотир, калимаҳои мураккабе, ки як 

ҷузъашонро ҳамин калима ташкил медиҳад, низ бевосита сермаъноянд. Дар маводи таҳқиқӣ 

вожаҳои хирасар, саркор, сарнагун, сарафканда, сарфароз ва чандеи дигар аз ҳамин қабиланд. 
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Зиёдтар аз ҳама, шоирон калимаҳои сармоя ва яксарро вобаста ба дархӯри матлаби хеш истифода 

кардаанд. 
Вожаи яксар дар ашъори Рӯдакӣ, Унсурӣ, Фаррухию Манучеҳрӣ ва хосатан, дар назми 

Носири Хусрав, фаровон ба кор рафтааст. Зиёд истеъмол шудани вожаҳо бевосита ба сермаъно 
гаштани онҳо оварда мерасонад. Чунончи, калимаи мазкур дар осори шоирон ба маъниҳои зерин 
ба кор рафтааст: 

А) Сар то сар, тамоман, аз аввал то охир – маънои нисбатан вусъатёфтаи вожаи яксар 
аст. Бо ҳамин маънӣ ин вожа, бештар аз ҳама, дар ашъори Носири Хусрав истеъмол шудааст ва 
зиёда аз 20 мавриди истифодаи он дар «Девони ашъор»-и шоир ба мушоҳида расид: 

Мард ниҳон зери дил асту забон, 
Дигар яксар гили пурсурат аст [7, с. 50]. 

Б) ҳама, ҳамагӣ, ҷумлаи одамон. Бо ин маънӣ Рӯдакӣ мегӯяд: 
Агар май нестӣ, яксар ҳама дилҳо хароб астӣ, 
Агар дар колбад ҷонро надидастӣ, шароб астӣ! [8, с. 157]. 

В) ҳамеша, доим, пайваста: 
Андар раҳанд халқи ҷаҳон яксар, 
Ҳамчун раванда хуфтаву биншаста [7, с. 227]. 

Зоҳиран ин вожа гӯё аз ибораи як сар, ки бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ ташкил ёфта, маънои 
танҳо, якка, муҷаррад, фардро дорад, ба вуҷуд омадааст, аммо дар муқоиса бо маънои 
маъмулгаштааш «тамоман, ҳамагӣ» – умуман, маҷмуи аломату ҳодиса ё шахсу предметро 
ифодакунанда на ҳаммаъно, балки зидмаъност. Дар забон чунин калимаҳо зиёданд ва яке аз онҳо 
вожаи бебаҳост, ки ба ду маънии муқобил дарк кардан мумкин аст ва ин гуна вожаҳоро аздод 
меноманд, ки маънии зид, калимаҳои зидди якдигарро дорад.  

Аммо омили сермаъноии на ҳамаи калимаҳои мураккабе, ки бо ин асос таркиб ёфтаанд, 
ҳамин вожаи сар аст. Калимаҳое ҳастанд, ки ҷузъи ғайрисоматикии он дорои маънои нисбатан 
ташаккулёфта буда, худи калимаи мураккабро низ иваз карда метавонад. Мавриди назари мо 
калимаи мураккаби соматикии сармоя аст, ки дар ФЗТ, ҷ. 2 [9, с. 208] ба 3 маънӣ шарҳ ёфтааст: 
1) асос, сабаб ва боиси асосӣ; 2) сарват, пулу мол ва дороӣ, давлат; 3) як миқдор пул ва моле, ки 
савдогарон харидуфурӯшро бо он сар мекунанд.  

Ин асб на асб аст, ки сармояи фахр аст, 
Ман фахр ба каф кардаму эмин шудам аз ор [5, с. 82]. 

 Дар дигар байтҳои шоирони зикрёфта истифодаи ин калима бо маъниҳои дуюм ва сеюм 
ба тариқи маҷоз сурат гирифтааст. Аз ҷумла: 
насиб, мансуб:  Умре, ки мар турост сармоя, 

   Вид асту корҳот бад-ин зорӣ [8, с. 165]! 
дороӣ, давлат:  Чу инҳо ростбин гарданд, з-он пас 

   Туро сармоя ин андар ҷаҳон бас [7, с. 284]. 
Сабабҳои афзудани маъноҳои калимаи мазкурро ҳангоми таҳлили маъноии ҷузъҳои 

калима ва равандҳои аз сар гузаронидани ассотсиатсияҳои маъноии онҳоро мушаххас хоҳем 
кард. Калимаи мураккаб аз ду ҷузъ сар ва моя иборат буда, ҷузъи асосӣ сар ва ҷузъи дуюм моя 
муайянкунандаи он аст ва шаклан, онҳо бо роҳи факки изофат сохта шудаанд.  

Моя дар луғат ба маъноҳои 1) асл ва асоси чизе, асос ва сабаб, боис; 2) сармоя, дастмоя; 
дороӣ, сарват, молу мулк; 3) асбобу анҷоми кор; 4) матлаб, матолиб; 5) маҷ. фикри муҳим, 
мулоҳизаи муҳим; 6) миқдор, андоза, шумор, дараҷа; 7) қадру қимат; 8) маҷ. истеъдод, лаёқат 
омадааст [9, ҷ. 1, с. 703]. Дар таркиби маънои ҳар ду ҷузъ: сар ва моя мавҷуд будани семаҳои асл, 
асос боис шудааст, ки онҳо боз ба ҳам оянд ва ҳамин ҷараён омили ба ҷойи якдигарро иваз карда 
тавонистани ин калимаҳо гаштааст.  

Маъноҳои калимаҳои сермаъно давоми мантиқии амалу аломати маънои ибтидоии калима 
буда, яке дигареро пурра мекунад. Агар ҳамин амал бардавом сурат гирад, баъзан занҷираи 
маъноӣ канда гардида, ба воҳидҳои омонимӣ мубаддал мегардад. Калимаи гарданкаш низ ба 
қатори калимаҳои сермаъно дохил шуда, дар ашъори шоирони мавриди таҳқиқ ба ду маъно 
омадааст: 

А) саркаш, нофармон, исёнкор:  

Як савор аз хайли ту в-аз душманон панҷоҳ хайл, 

Як пиёда аз ту в-аз гарданкашон понсад савор [5, с. 59]. 

Б) қудратнок, боқувват, тавоно; сардору шоҳон: 

Шаҳи Зовулистон - Маҳмуди ғозӣ 

Сари гарданкашони ҳафт кишвар [5, с. 437]. 
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Аз мисолҳои ашъори Лоиқ бармеояд, ки калимаи мазкур дар давраҳои баъдӣ, асосан, ба 
маънои дуюм ба кор рафтааст. Дар «Куллиёт»-и шоир ду мавриди истифодаи калима ба назар 
расид, ки яке аз он шеърҳо тазмин бар шеъри Амир Хусрави Деҳлавист: 

«Тоҷики гарданкашу лашкаршикан...» 
Гардани худ бишканад аз макру фан [10, с. 440]. 

Азбаски худи калимаи дил сермаъност, ҳангоми бо ҷузъҳои дигар пайвастан 
ассотсиатсияҳои зиёди маъноиро аз сар гузаронида, маъниҳои наве ба бор меорад: 

Дили ман доира гашт, эй шигифто, 
Мар ӯро нуқта он дилбанд холо [6, с. 4].  

Дар ифодаи маъноҳои мухталифи калимаи мураккаб воҳидҳои истеҳсолкунанда ё маъхазӣ 
ниҳоят назаррас буда, ба андешаи забоншинос С. Ғаниева, калимаи мураккаб дар мавқеъҳои 
гуногун метавонад аз чунин воҳидҳои гуногун пайдо шуда бошад. Муҳаққиқ дар тақвияти 
андешааш таҳлили ономасиологии калимаи мураккаби хокпойро оварда иброз медорад, ки «Дар 
универби хокпой ду зермаъно муттаҳид шудааст: 1) хоки пой. 2) фақир, қашшоқ, камбағал; мутеъ, 
тобеъ...Воҳиди махраҷии универб ҳангоми ташаккул ибораи фразеологии хоки пой будан (ба 
маънои фидо ва қурбони касе шудан (ё будан) мебошад... Дар натиҷаи эллипсис шудани феъли 
будан ва фишурдашавии ҷузъҳои универб ба вуҷуд омадааст. Бо маънои дуюм универби хокпой 
аз воҳиди махраҷии дигар - ибораи фразеологии аз ҷой рафтани (хоки) пой (киноя аз муфлис 
гаштан, қашшоқ шудан) сарчашма мегирад... Воҳиди махраҷии дигар – ибораи фразеологии «ба 
(ё дар) пои касе сар ниҳодан»: а) киноя аз таъзим ва саҷда намудан ба касе; б) киноя аз таслим 
шудан ба касе, сар фидо кардан сароғози ташаккули универб бо маънои «мутеъ, тобеъ» 
гардидааст» [3, с. 118]. Ин вожа дар ашъори Фаррухӣ ба маънои муқаддамотӣ ба кор рафтааст: 

Зи хокпойи ту равшан шавад ду чашми зарир, 
Ба ёд кардани номи ту беҳ шавад бемор [5, с. 159]. 

Хулоса, сермаъно гаштани калимаи мураккаб низ ҳодисаи инкишоф ва ташаккулёбии 
забон аст ва он бештар ба сермаъноии воҳидҳои истеҳсолкунанда ва ҷузъҳои калимаи мураккаб 
такя мекунад. Баъдан, сермаъноӣ нисбат ба вақту замон нисбист ва маъноҳои ҷудогонаи калима 
метавонад аз байн равад ё афзун шавад.  
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СЕРМАЪНОИИ КАЛИМАҲОИ МУРАККАБИ СОМАТИКӢ  
(дар асоси маводи назми асрҳои Х-ХI) 

 

Дар мақола сермаъно гаштани калимаҳои мураккаби соматикӣ ба риштаи таҳлил кашида шуда, дар 
заминаи маводи ашъори шоирони асрҳои X-Xl хусусиятҳои ин ҳодисаи забонӣ муайян карда шудааст. Зикр 
шудааст, ки сермаъноии калимаҳои мураккаби соматикӣ, пеш аз ҳама, аз ифодаҳои зиёдро соҳиб будани 
ҷузъҳои соматикии калимаи мураккаб мабдаъ мегирад ва муаллиф инро дар асоси таҳлили калимаҳои 
яксар, дастбанд, дилбанд, гарданкаш ва ғ. нишон додааст. Ҳамзамон дар навиштаи зерин бо истифода аз 
усули муқоисавӣ – таърихӣ маҳдудёбӣ ва афзунёбии маъноҳои вожаҳои мураккаб дар мисоли ашъори 
шоирони муосир Лоиқ ва Фарзона нишон дода шуда, вобаста ба вақту замон нисбӣ будани сермаъноии 
калимаҳо исбот гардидааст.  
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ПОЛИСЕМИЯ СЛОЖНЫХ СОМАТИЧЕСКИХ СЛОВ 
 

В статье анализируется многозначность сложных соматических слов и выявляются особенности 

этого языкого феномена на основе поэзии поэтов X-Xl веков. Автор отмечает, что многозначность 

соматических составных слов, в первую очередь, проистекает из того факта, что многие выражения имеют 

соматические компоненты составного слова, на основе анализ отдельных слов: в целом, 

брослетпривязанность, бунтовщик и т.д. показал это явление. В то же время, используя сравнительно-

исторический метод показано ограничение и увелечение значений сложных слов в стихотворениях 

современных поэтов Лоика и Фарзоны, а также доказана относительность слов с течением времени.  
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POLYSAME OF THE COMPLEX SOMATIC WORDS 
  

In article is analysed ambiguity of the complex somatic words and is revealled particularities this language 

phenomenon on base of the poetries poet X-Xl ages. The Author notes that ambiguity of the somatic component 

words, in the first place, results from that fact thet many expressions have a somatic components of the component 

word and this is founded on analysis of the soparate words. In ditto time, using relatively-history method is shown 

restriction and increase of importances of the complex words in poems modern poet Loik and Farzona, as well as 

is proved versetility of the words in the course of the time.   
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МОДАЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ И СОЮЗЫ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ 

СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ В РУССКОМ, ТАДЖИКСКОМ И  

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Шарипов Б.А. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Модальные частицы играют ведущую роль в определении субъективной модальности в 

русском, таджикском и английском языках. Являясь служебными словами, они в основном, 

используются в устной речи и выражают различные оттенки значений: уверенность, 

неуверенность, предположение, вероятность или иллюзорное представление о предмете речи со 

стороны автора. К ним относятся: да, именно, точно, как раз, ровно, чуть не (выражающие 

уверенность высказывания); как бы, как будто, словно бы, если бы, поди, типа, никак и т.п. 

(выражающие неуверенность высказывания). 

Изучив учебную и научную литературу по данной теме, мы убедились, что, как в русском, 

английском, так и в таджикском языкознании, единого мнения о составе модальных частиц, 

количества их разрядов не существует. Это объясняется широким диапазоном значений 

модальных частиц. 

В работе «Основы русской грамматики» И.П. Распопов и А.М. Ломов подразделяют 

частицы на два основных разряда. Это «частицы с рациональной семантикой (т.е. выражающие 

разного рода смысловые оттенки) и частицы с модальной и эмоционально-экспрессивной 

семантикой (т.е. выражающие оценку говорящего своему высказыванию, чувства и настроения 

говорящего)» [11, с. 243]. Эти учёные делят модальные частицы на следующие группы, которые 

в таджикском языке имеют свои эквиваленты: 

- указательные частицы вон, это, вот – (ин, он, ҳамин, ҳамон); 

- определительные частицы именно, точно, просто, как раз, почти, ровно, чуть не - (айнан, 

аниқ, ҳамтур, қариб, маҳз, қариб ки); 

- выделительно-ограничительные только, лишь, хоть, все; - (ҳамагӣ, ақаллан, фақат, 

ҳама); 

- усилительные ведь, даже, же – (охир, ҳам, ку); 

Среди частиц с модальной и эмоционально-экспрессивной семантикой можно выделить:  

- утвердительные - да, так, ага – (ҳа, бале, оре); 

- отрицательные - не, ни, нет – (не, на, ҳаргиз на); 

- вопросительные - ли, неужели, разве – (наход, оё, магар); 
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- побудительные - ну, давай, пусть – (хӯш, бигзор); 

- модально-оценочные – авось; вряд, ли; едва, ли; будто; словно – (гӯё, гӯё, ки, гумон аст, 

ки, ҳеҷ не, ки); 

- восклицательные - ведь, ну и, страсть, как, что за – (охир, монед э, ин чи, ки).  

Рассмотрим несколько примеров: 

- Даже родные стены могут поддержать человека в трудную минуту [4, с. 72]. - Ҳатто 

дару девори хона инсонро дар лаҳзаҳои душвор дастгирӣ менамоянд. - Even native home can 

support a person in a hard time [перевод информантов]. 

- Вон там находится наш дом [4, с. 81]. - Ана, ҳӯ дар он ҷо хонаи мо ҷойгир аст. - Our house 

is over there [перевод информантов]. 

- Именно так и выглядит это здание [4, с. 82]. - Маҳз ҳамин тавр бино ба назар менамояд. 

- This building is quite so [перевод информантов]. 

- Ведь он нас предупреждал, а мы не послушали его [8, с. 43]. - Охир вай моро огоҳ карда 

буд, аммо ӯро гӯш накардем. - You know he warned us, and we didn’t obey him [перевод 

информантов].  

- Так, об этом мы с вами не говорили [8, с. 498]. - Хӯш, мо дар ин хусус бо ҳам нагуфта 

будем. - So we didn’t talk to you about it [перевод информантов]. 

В этих предложениях использованы частицы с рациональной семантикой, которые 

сообщают предложению констатацию факта и нейтрального к нему отношения. Автор речи с 

помощью модальных частиц актуализирует своё высказывание, вносит уточнение в суть 

сообщения.  

Употребление частиц с модальной и эмоционально-экспрессивной окраской придают 

предложению совсем другую тональность.  

Например: - Да, фильм оставил у меня незабываемые впечатления [13, с. 186]. - Бале, филм 

ба ман таассуроти хуб боқӣ гузошт. - Well, the film made unforgettable impressions on me[перевод 

информантов]. 

- Нет, этим маршрутом вы не доедете до университета [14, с. 75]. - Не, бо ин хатсайр шумо 

ба донишгоҳ рафта наметавонед. - No, you can’t reach the university by this route[перевод 

информантов]. 

- Ну и пусть будет нелегким моё задание [13, с. 196]. - Бигзор, супориши ман осон набошад. 

- Let my task be difficult [перевод информантов]. 

Использование в речи частиц с модальной и эмоционально-экспрессивной семантикой 

позволяют автору высказывания выразить свои чувства, дать оценку своему сообщению, 

отразить степень уверенности, предположения или сомнения. 

В.В. Виноградов в своей работе «О категории модальности и модальных словах в русском 

языке» отмечает, что «в класс редуцированных слов-частиц включается ряд устойчивых 

фразеологических оборотов, фразовых единств и сращений» [2, с. 83].  

Как мы уже убедились, семантика модальных частиц широка и разнообразна. Частицы не 

только придают предложению модальные оттенки, но и могут поменять его суть и смысл. 

Например, утвердительное предложение, в котором отражен реальный факт, при употреблении 

модальной частицы может принять значение сомнения. Сравним: -  Я завтра предоставлю доклад 

на конференцию [14, с. 73]. - Пагоҳ ман маърӯзаамро ба конференсия пешниҳод мекунам. - 

Tomorrow I’ll present a report for a conference [перевод информантов].  

- Едва, ли я успею завтра предоставить доклад на конференцию [14, с. 77]. -  Эҳтимол аст, 

ки пагоҳ ман маърӯзаамро ба конференция пешниҳод карда тавонам. - I have hardly time tomorrow 

to present a report for a conference [перевод информантов]. 

В лингвистике довольно долго существовало мнение, что частицы не обладают 

лексическим значением. Затем было решено, что они все-таки обладают таким значением, так 

как придают предложению новый или дополнительный смысл. Эту проблему исследовал А.И. 

Смирницкий в работе «Лексическое и грамматическое в слове» следующим образом: «Частицы 

- это слова, имеющие определенное лексическое и грамматическое значение, но качественно 

отличающиеся от «автосемантических» частей речи, которые имеют предметно-вещественную 

и понятийную соотнесенность с миром объективной действительности, которой лишены 

частицы». Семантика слов делится на две части: особую, принадлежащую данному слову, и 

общую, принадлежащую всему данному разряду слов и проявляющуюся в каждом отдельном 

слове, как некая «категориальная» оболочка. «У частиц категориальное значение преобладает 

над индивидуально-смысловым, создавая впечатление об отсутствии у частиц собственных 
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лексических значений. Но это не так, лексическое значение, хотя и довольно специфическое, у 

частиц все же имеется» [12, с. 52-53]. 

Модальные частицы в сравнимаемых языках способны существенно влиять на контекст 

высказывания, подчеркивать его значимость. Модальными частицами в таджикском языке также 

выступают «оё, магар, танҳо, ҳатто, айнан».  

Например: - Магар мо ин ҷашнро чунин пешбинӣ карда будем? [6, с. 285]. - Разве так мы 

представляли этот праздник? - Did we imagine this holiday so? [перевод информантов]. 

- Ман ҳам айнан чунин рафтор мекардам. [6, с. 296].  - Точно так же поступил бы и я. - I’d 

do it just the same way [перевод информантов]. 

- Ҳатто дар торикӣ ҳайвон метавонад роҳашро ёбад. [6, с. 302].  - Даже в темноте 

животные способны ориентироваться. - Even in darkness animals are able to orientate [перевод 

информантов]. 

Использованные в данных предложениях модальные частицы придают предложениям 

различные субъективно-модальные значения: удивления, утверждения, предположения и т.п. 

В русском, таджикском и английском языках модальные частицы не только подчеркивают 

семантику высказывания, но и участвуют в формировании структуры. При этом они выражают 

эмоциональную окраску высказывания. Некоторые из этих частиц употребляются только в 

разговорной речи. Например, авось (шояд): 

- Авось, и на этот раз все получится (разг. речь). - Шояд ин дафъа ҳам кораш барор гирад. 

- May be it will turn out well this time[перевод информантов]. 

- Человек всегда надеется на авось: вдруг надежды оправдаются (разг. речь). - Инсон 

ҳамеша умед ба таваккал мекунад: шояд тақдир ӯро дастгирӣ намояд. - A man always hopes for 

the best: may be the trusts come true [перевод информантов]. 

Частица авось (шояд, таваккалан) придаёт предложению значения предположения, 

свидетельствует о желании наступления развязки события и др. 

Вообще в разговорной речи часто употребляются модальные частицы, выражающие 

различные степени модальности предположения. Если в русском языке это «ладно, что уж там, 

подишь ты», то в таджикском языке эту функцию выполняют: бас э, бас будагист, вая бину, чӣ 

ҷои сухан, э раве и пр. 

- Да ладно тебе наговаривать-то [8, с. 202]. - Бас будагист, ин қадар гап задӣ. - Come on, 

talk to you! [перевод информантов].   

- Что уж там, это было давно [8, с. 237]. - Чӣ ҷои сухан, ин воқеа кайҳо шуда гузашта буд. 

- What’s the object, it was long ago [перевод информантов].  

Частица будто (гӯё) в разговорной речи в трех языках выражает значение от неуверенности 

до сомнения: - Сидишь, будто воды в рот набрал. (разг. речь) – Нишастаӣ, гӯё ба даҳонат об 

гирифта бошӣ. - You sit like water in your mouth [перевод информантов].   

Аналогичными в сравниваемых языках являются частица как бы и мабодо ку, нашавад ки 

более свойственные устной, а не письменной речи, но употребляемые в художественной 

литературе: - Как бы чего не случилось. [16, с. 92]. – Мабодо, ягон воқеа рух надиҳад. - No matter 

what happened [перевод информантов].   

- Приближающаяся гроза как бы не напугала её [16, с. 94]. – Нашавад, ки раъду барқи 

наздикшаванда ӯро тарсонад. - No matter how coming thunderstorm frighten her [перевод 

информантов].   

В русском, таджикском и английском языках частица ли и частицы магар, оё в сочетании 

с другими членами предложения способны передать значения неуверенности и сомнительности: 

- Не ты, ли предложил мне участвовать в этом деле? [7, с. 109]. - Магар ту нагуфта будӣ, ки ба ин 

кор даст занам. - Weren’t you offered to take part in this deal? [перевод информантов].    

- Знаешь, ли мне вовсе не хочется ехать в такую даль [1, с. 194]. - Оё медонӣ, ки ман умуман 

ҳавсалаи роҳи дур рафтанро надорам. - You know, I don’t want at all to go to such far distance 

[перевод информантов].     

В русском, таджикском и английском языках модальная частица, небось (эҳтимол, аз 

афташ, шояд) употребляется в речи для усиления высказывания, которое может иметь 

вопросительный или предположительный характер: 

- Небось, ты думал, что я забуду о нашем прошлом [10, с. 94].  - Аз афташ, ту хаёл кардӣ, 

ки ман гузаштаамонро фаромӯш мекунам. -  Obviously, you thought that I forget about our past 

[перевод информантов].      
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Модальные частицы не способны к самостоятельному словообразованию. В отличие от 

других служебных слов, модальные частицы не имеют каких-либо конкретных значений, 

поэтому они не являются членами предложения. А также их не следует сравнивать с другими 

служебными словами в связи с тем, что модальные частицы не выполняют связывающую 

функцию между частями предложения. 

Итак, проделанный сравнительный анализ практического материала с целью определения 

средств выражения субъективной модальности, в данном случае с помощью частиц русского, 

таджикского и английского языков, убедили нас, что модальные частицы играют важную роль в 

оформлении предложений, придавая сообщению различные оттенки значений. Они позволяют 

автору высказывания выразить свои чувства, дать оценку своему сообщению, отразить степень 

уверенности, предположения или сомнения, внести эмоциональную окраску речи. 

Союзы в сравниваемых языках являются важным средством выражения субъективной 

модальности. В «Русской грамматике» описываются несколько способов выражения 

субъективной модальности с помощью союзов.  

Например, при соединении двух одинаковых форм одного и того же слова с помощью 

союза «и» высказывание приобретает субъективно-модальное значение:   

а) значение обыкновенности, обычности: Он солгал нам.  Только ложь она и ложь. Все 

равно выйдет наружу [9, с. 74]. - Ӯ ба мо дурӯғ гуфт. Танҳо дурӯғ, дурӯғ аст. Ҳамеша берун 

меояд. - He lied to us. Only a lie it’s a lie. Anyway come out [перевод информантов].  

б) выражается значение согласия, принятия, допущения: «Глупость сказал, говорит, ты! 

Ну, сказал и сказал. Что теперь?» [9, с. 176]. - Сафсата гуфтӣ, мегӯяд ту! Хуб, гуфтамки гуфтам. 

Ҳоло чӣ мешавад? - Stupidity said, says, you! Well, said and said. Now what? [перевод 

информантов].      

в) при вопросительно-относительных предложениях выражают значение 

множественности при мыслимом перечислении: Стал рассказывать всем, где и где он меня искал 

столько времени [15, с. 382]. - Вай ба ҳама муддати тӯлонӣ маро ҳар ҷое ва чӣ қадаре, ки ҷустуҷӯ 

карда буд, нақл кард. - He began to tell everyone where and how he was looking for me for so long 

[перевод информантов].      

г) значение, выражающее одновременно реализующее и нереализующее состояние, 

действие в соединениях сказуемых: Любил и не любил. Все осталось в прошлом. Надеялся и не 

надеялся. Что теперь об этом говорить (разг. речь). – Дӯст медошт, намедошт, ҳама дар гузашта 

монд. Умед дошт, надошт, акнун, дар ин бора гуфтан чи лозим? - Loved and disliked. Everything 

is in the past. Hoped and not hoped. What now to talk about it [перевод информантов].      

«Русская грамматика» рассматривает также следующие конструкции выражения 

субъективной модальности: 

Субъективно-модальное значение безразличия, противопоставления выражают сочетание 

двух форм одного и того же слова с отрицанием при второй форме посредством союза или (иль). 

Например: - Пойдёшь или не пойдешь, дело твоё [13, с. 96]. - Меравӣ намеравӣ, корӣ ту.  - You 

will go or won’t go, that’s your business. Только отвечать тоже сам будешь. Вале, ҷавобашро низ 

худат медиҳӣ. - But you will also respond yourself. Хочешь иль не хочешь, а работать надо. 

Мехоҳӣ-намехоҳӣ, вале бояд кор кард. - Do you want or don’t want, it’s necessary to work [перевод 

информантов].     

В предложении с союзом чтобы употребляются именные соединения с фразеологическим 

единством на то и, означающие предназначенность, соответствие назначению: Друг на то и 

друг, чтобы помочь в трудную минуту [13, с. 123]. – Дӯст барои он дӯст аст, ки дар парешонҳолӣ 

гирад дасти дӯст. - A friend is that friend who help in hard time [перевод информантов].     

Сочетание союзов и, да, да и с лексическим незаменяемым первым компонентом взять, 

выражающие неожиданность действия: Возьму, да и женюсь на ней [16, с. 288]. Мегираму, ба 

вай оиладор мешавам.  - Go and marry her. Пусть все только завидуют. – Бигзор ҳама ҳасад барад. 

- Let everybody only envy. Возьми да признайся ей в этом, легче будет. – Гиру ба вай дар ин бора 

иқрор шав, осон мешавад. - Go and confess her in this, it will be easier [перевод информантов].      

В предложениях, где имеются союзы и, да, да и повторы обладают разными субъективно-

модальными значениями.  

При повторении глаголов и глагольных имен, соединяющихся союзами и, да выражается 

значение длительности и постоянства, непрерывности. 
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Например: Птицы летели и летели [9, с. 76]. - Парандагон парвоз мекарданду парвоз. - The 

birds flew and flew.  Все время говорил да говорил об одиночестве. Ҳамеша дар бораи танҳоӣ гап 

заду гап зад. - All the time he spoke and spoke about loneliness [перевод информантов].     

При  повторении  любых слов, соединяющихся союзами и, да, да и, выражается 

субъективно-модальное значение интенсивности, полноты или исключительности.  

Например: Главной чертой его характера была пунктуальность, пунктуальность и 

пунктуальность. Пристал и пристал: расскажи да расскажи! [13, с. 196]. - Хусусияти асосии 

хислати ӯ сари вақт, дақиқ ва дақиқ будан буд. Сахт часпидасту, сахт: бигӯй, ки бигӯ. - The main 

feature of his character was punctuality, punctuality and punctuality. She stuck and stuck: tell and tell! 

[перевод информантов].       

Субъективно-модальное значение категорического утверждения. Например: Постоянно 

твердит одно и то же: не поеду и не поеду! [10, с. 392]. - Ҳамеша ҳамон як чизро такрор мекунад: 

Ман намеравам, ки намеравам! Constantly repeats the same thing: I will not go and will not go! 

[перевод информантов].      

Повторы слов с союзом да могут выражать субъективно-модальные значения 

иронического, неодобрительного тона чьих-либо слов. 

Например: Бесконечно повторял: возьми да возьми, этот амулет сбережёт тебя от беды            

[10, с. 408]. - Беист такрор мекард: Гиру гир ин тумор туро аз бало наҷот медиҳад. He repeated 

endlessly: take it, this amulet will save you from trouble [перевод информантов].     

Субъективно-модальные значения выражают также сочинительные и подчинительные 

союзы в составе обособленных членов предложения. Например, союзы хотя, хоть, хотя и, хотя 

бы, пусть, пусть и, пусть бы выражают оттенок значения уступительного допущения или 

ирреальной модальности: Было очень сыро и холодно, хотя дождь давно уже прошёл [18, с. 84]. 

- Ҳаво хеле намнок ва хунук буд, ҳарчанд борон аллакай гузашта буд. It was very damp and coldly, 

although the rain had long passed [перевод информантов].   

Модальные союзы будто бы, как будто бы, как если бы, а также якобы выражают 

субъективно-модальное значение неуверенности, сомнения в достоверности сообщаемых 

фактов: Они бежали так быстро, как будто бы за ними гнался бес [18, с. 96]. - Онҳо чунон сахт 

медавиданд, ки гӯё аз пасашон (дев, шайтон) иблис медавад. They ran as fast as if a demon was 

chasing them [перевод информантов].    

Союзы, но, однако, но всё же, тем не менее, выражают модальное значение 

противопоставления, ограничения: Дорога стала намного уже, однако деревни пока не было 

видно [17, с. 82]. - Роҳ каме наздиктар шуда бошад ҳам, аммо деҳа ҳанӯз намоён набуд. The road 

has become much narrower, but the village has not yet been seen [перевод информантов].    

Сравнительные союзы будто, точно, словно, как бы в предложении выражают модальное 

значение сравнения:   

- Девушки-красавицы, будто стройные берёзки, так красиво кружились в хороводе, что 

глаз не оторвёшь [17, с. 93]. - Духтарони зебо, мисли тӯси хушқаду қомат, дар самоъ, чунон зебо 

мечархиданд, ки чашм канда наметавонед. - Beautiful girls, like slender birches, circled so beautifully 

in the dance that you could not take your eyes off [перевод информантов].   
- Никто не замолчал, словно забыли, где находятся [18, с. 103]. - Касе хомӯш намешуд, гӯё 

дар куҷо буданашонро фаромӯш карда бошанд. - Nobody stopped, as if they forgot where they are 
[перевод информантов].    

Присоединительный союз, а, указывает на дополнение, пояснение высказанной мысли или 
дает оценку сказанному. Иногда с союзом употребляется в качестве лексического 
конкретизатора вводное слово «скорее»: - Встречаясь с полковником, он подчеркнуто отдавал 
ему честь - и смотрел куда-то в сторону с напряженным - невиноватым, а скорее бессмысленным 
выражением [15, с. 583]. - Ҳангоми мулоқот бо полковник, ӯ самимона салом дод ва ба тарафе 
синчакорона, бо як бегуноҳӣ, аниқтараш бемаънодорона нигоҳ мекард. - When meeting with the 
colonel, he emphatically saluted him - and looked somewhere to the side with a tense - innocent, but 
rather a meaningless expression [перевод информантов].   

Таким образом, проведённый анализ союзов русского языка, удостоверил нас, что союзы 
в предложении могут выражать разнообразные субъективно-модальные значения. 

А теперь рассмотрим союзы таджикского языка, которые также могут выражать в 
предложении различные субъективно-модальные значения. К ним можно отнести следующие 
слова, которые употребляются в значении союзов: кошки, мабодо, рафту, раваду, гӯё, гӯё ки, 
кани, биё, биёед, мон, монед, бигзор, бигузор, бигзоред и пр. 
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Кошки (если бы; о, если бы; добро; хоть бы) в функции союзного слова употребляется в 
таджикском языке, в основном, для выражения желания говорящего. 

Например: - Кошки, туро ҳар рӯз медидам [6, с. 281]. – Если, бы я каждый день видел тебя. 
– If, I saw you each day [перевод информантов].     

- Кошки, муаллим ҷавоби маро гӯш мекард [3, с. 186]. – Хоть, бы учитель меня выслушал. 
– Though, a teacher listened me [перевод информантов].   

Слово мабодо употребляется в функции союза - в случае, если. Как модальная единица 
выражает в высказывании опасение в осуществлении какого-нибудь действия.  

Например: Мабодо, шумо дурӯғ-ку намегӯед? [3, с. 89].  – Случайно вы не лжёте? - Aren’t 
you lying occasionally? [перевод информантов].    

- Мабодо имрӯз ҳам ҳаво безеб шавад, мо корамонро қатъ мекунем [3, с. 98]. - Если погода 
и сегодня не улучшиться, мы прекратим работу. - If the weather won’t be better also today, we shut 
down [перевод информантов].   

Слово бошад обычно употребляется в роли противительного союза: а, же, что же 
касается. В сочетании с частицей ҳам употребляется в роли усилительного союза хотя, хотя и, 
хоть. Набошад (отрицательнаф форма) употребляется в роли различных союзов, обычно 
соединяя придаточные, условные и усилительные предложения. Слово бошад (набошад) как 
модальный союз употребляется в речи для выражения подтверждения, уверенности говорящего 
к высказыванию. 

Например: - Шуморо бошад мо алоҳида гӯш мекунем [14, с. 62]. - Что касается Вас, то 
слушать будем отдельно. - As for you, then we will listen separately. - Ту набошад пагоҳ ба 
донишгоҳ меравӣ. – А ты завтра пойдёшь в университет. - And you tomorrow go to the university 
[перевод информантов].  

Как видно, бошад подчеркивает реальность объекта, места и времени происходящего 
события: - Раваду масъала ҳал нагардад, мо метавонем ба суд муроҷиат кунем [14, с. 71]. - Если 
вопрос не решится, мы будем вынуждены обратиться в суд (значение предположения). - If the 
issue won’t solve, we will force to seize the court [перевод информантов].    

- Вай аз ҳама бештар гап мезад, гӯё ки танҳо ба ӯ сухан дода бошанд [3, с. 187]. - Он больше 
всех говорил, будто только ему было предоставлено слово (значение сомнения). - He spoke more 
of all, as if only gave to him permission to speak [перевод информантов].   

Канӣ, гап занед, корҳо чӣ тур? [4, с. 294]. - А ну ка, говорите, как у вас дела? (значение 
побуждения к действию). - Well, tell me, how do you do? [перевод информантов].    

Бигзор, доимо офтоб бошад [4, с. 273]. -  Пусть всегда будет солнце (значение 
уступительного допущения). - Let always be sunny [перевод информантов].   

Итак, сравнивая союзы русского, таджикского и английского языков, мы обнаружили, что 
оттенки модальных значений, выражаемых союзами русского и английского языков, 
преобладают над оттенками модальных значений союзов таджикского языка. Хотя имеется 
немалое количество и идентичных союзов. 
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ҲИССАЧАҲО ВА ПАЙВАНДАКҲОИ МОДАЛӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ ИЗҲОРИ МОДАЛИИ 

СУБЪЕКТИВӢ ДАР ЗАБОНҲОИ РУСӢ, ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 
 

Дар мақола мавзуи ҳиссачаю пайвандакҳои модалӣ ва ифодаи онҳо ҳамчун модалнокии субъективӣ 

дар забони русӣ, тоҷикӣ ва англисӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. 

Таъкид шудааст, ки ҳиссача ва пайвандакҳои модалӣ ба ҷумла маъноҳои гуногуни муносибати 

субъективӣ медиҳад. Ин муносибат метавонад мураккаб набошад ё он метавонад ба арзиши муносибатҳои 

объективии гӯянда тобиши воқеият бахшад. 

Пас аз омӯзиши адабиёти таълимӣ ва илмӣ муаллиф итминон пайдо кардааст, ки чи дар забонҳои 

русию англисӣ ва чи дар забоншиносии тоҷик, ақидаи ягона, оид ба таркиби ҳиссача ва пайвандакҳои 

модалӣ, шумораи разрядҳои онҳо вуҷуд надорад. Ин бо доираи васеи ҳиссача ва пайвандакҳои модалӣ 

итибот дорад. 

Исбот гардидааст, ки семантикаи ҳиссача ва пайвандакҳои модалӣ васеъ ва гуногунанд. Ҳиссача ва 

пайвандакҳои модалӣ на танҳо ба ҷумла тобиши модалӣ медиҳанд, балки метавонанд моҳият ва маънои 

онро низ тағйир диҳанд. 

Масалан, дар ҷумлаи тасдиқӣ, ки далели воқеиро инъикос мекунад, ҳангоми истифодаи ҳиссача ва 

пайвандакҳои модалӣ метавонанд маънои шубҳанок пайдо шавад. Онҳо ба гӯянда имконият медиҳанд, то 

ба паёми худ баҳо диҳад, эътимод изҳор кунад, пиндоштҳо ё шубҳаро ифода кунад, ба ҷумла тобиши 

маъноӣ бахшад. 

Ҳамин тавр, муаллиф ба хулосае омадааст, ки ҳиссача ва пайвандакҳо, ҳамчун дигар воситаҳои 

истифодаи модалии субъективӣ дар забони русӣ, тоҷикӣ ва англисӣ нақши муҳим мебозанд. 
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МОДАЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ И СОЮЗЫ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ 

МОДАЛЬНОСТИ В РУССКОМ, ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

В статье затрагивается тема модальных частиц и союзов и их выражения как субъективной 

модальности в русском, таджикском и английском языках. 

Обосновывается идея о том, что модальные частицы и союзы вносят в предложение разные 

значения субъективного отношения к сообщаемому. Это отношение может быть ничем не осложнено, или 

оно может быть соединено со значением объективного отношения, сообщаемого к действительности.  

Изучив учебную и научную литературу по данной теме, автор убедился, что, как в русском, 

английском, так и в таджикском языкознании, единого мнения о составе модальных частиц и союзов, 

количества их разрядов не существует. Это объясняется широким диапазоном значений модальных частиц 

и союзов. 

Обосновывается мысль о том, что, семантика модальных частиц и союзов широка и разнообразна. 

Частицы и союзы не только придают предложению модальные оттенки, но и могут поменять его суть и 

смысл. 

Например, утвердительное предложение, в котором отражен реальный факт, при употреблении 

модальной частицы и союзов может принять значение сомнения. Они позволяют автору высказывания 

выразить свои чувства, дать оценку своему сообщению, отразить степень уверенности, предположения 

или сомнения, внести эмоциональную окраску речи. 

Таким образом автор приходит к выводу, что, частицы и союзы, как и другие средства выражения 

субъективной модальности, играют немаловажную роль в русском, таджикском и английском языках. 
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MODAL PARTICLES AND JOINDERS AS A MEANS OF EXPRESSING SUBJECTIVE MODALITY 

IN RUSSIAN, TAJIK AND ENGLISH 
 

The article addresses the theme of modal particles and joinders and their expression as subjective modality 
in Russian, Tajik and English. 

The idea that modal particles and joinders make different values of the subjective attitude to the reported is 
justified. This relationship may not be complicated, or it may be connected to the value of the objective relation 
reported to reality. 

Having studied educational and scientific literature on this theme, the author made sure that, both in 
Russian, English, and Tajik linguistics, there is no consensus on the composition of modal particles and joinders, 
the number of their categories. This is due to the wide range of values of modal particles and unions. 

The idea is justified that the semantics of modal particles and joinders are wide and diverse. Particles and 
joinders not only give modal shades to the proposal, but can also change its essence and meaning. 

For example, an affirmative sentence that reflects a real fact, when using a modal particle and unions, can 
take the meaning of doubt. They allow the author to express his feelings, evaluate his message, reflect the degree 
of confidence, assumptions or doubts, and introduce an emotional color of speech. 
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КОНСЕПТ – ОБЪЕКТИ ТАҲҚИҚИ КОНСЕПТШИНОСӢ ДАР  

ЗАБОНШИНОСИИ КОГНИТИВӢ 
 

Наҷмиддиниён Ф.Р. 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода 
 

Пайдоиши равияи нави забоншиносии маърифатӣ, ки асоси онро омӯзиши консепт ва 

консептшиносӣ дар бар мегирад, таърихи қариб садсола дорад. Вале бақайдгирии расмии он 

ҳамчун равияи мустақили забоншиносӣ ба соли 1989, вақте ки дар шаҳри Дейсбург (Олмон) 

Конференсияи илмӣ оид ба таъсиси ассотсиатсияи забоншиносии маърифатӣ хабар дода буд, 

рост меояд. Метавон гуфт, ки забоншиносии маърифатӣ ҳамчун соҳаи мустақили илми 

забоншиносӣ аз илми маърифатӣ ба вуҷуд омадааст.  

Тавре забоншиносон В.З. Демянков ва Е.С. Кубрякова қайд кардаанд: «Забоншиносии 

маърифатӣ забонро ҳамчун механизми маърифатӣ меомӯзад, ки дар он рамзгузорӣ ва табдили 

иттилоот нақши муҳим мебозад» [6, с. 53-55].  

Аз гуфтаҳои муҳаққиқон бармеояд, ки рамзгузорӣ муҳимтарин аломати забон буда, барои 

табдили ҳар гуна маълумот ё хабар аз як шакли забон ба шакли дигар хизмат мерасонад.  

Дар забоншиносии маърифатӣ марҳалаи нави омӯзиши ҳамаҷонибаи забон - муносибати 

забон бо тафаккур, мушкилот, роҳҳои ҳалли онҳо ва ғайра ба чашм мерасад, ки аз ҷониби 

нейрофизиологҳо, табибон-равоншиносон (П. Брока, И.М. Сеченов, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов 

ва дигарон) оғоз шудааст. Дар заминаи нейрофизиология нейролингвистика ба вуҷуд омадааст, 

ки поягузорони он Л.С. Виготский ва А.Р. Лурия мебошанд. Маълум мешавад, ки фаъолияти 

забонии инсон дар мағзи сар сурат мегирад ва намудҳои гуногуни фаъолияти забоншиносӣ (аз 

худ намудани забон, гӯш кардан, сухан гуфтан, хондан, навиштан ва ғайра) ба шуъбаҳои 

гуногуни мағзи сар вобаста аст.  

Марҳалаи навбатии рушд дар илми забоншиносӣ вобаста ба мушкилоти робитаи забон ва 

тафаккур соҳаи забоншиносии равонӣ (психолингвистика) гардид, ки дар доираи он чунин 

равандҳо мисли баён ва дарки нутқ, омӯзиши забон ҳамчун низоми аломатҳое, ки дар шуури 

инсон нигоҳ дошта мешаванд, омӯхта мешуданд. Ба ин равия забоншиносони амрикоӣ Ч. Осгуд, 

Т. Себеок, Ҷ. Гринберг, Ҷ. Керрол, забоншиносони рус А.А. Леонтев, И.Н. Горелов, А.А. 

Залевская, Ю.Н. Караулов ва чанде дигарон асос гузоштаанд.  

Забоншиносии маърифатӣ дар ду даҳсолаи охири асри 20 хеле ташаккул ёфтааст, вале 

мавзуъҳои асосии он чун хусусиятҳои хоси ассимилятсия ва коркарди иттилоот, роҳҳои 

муаррифии равонии дониш бо истифода аз забон ҳанӯз дар аввалин асарҳои назариявӣ оид ба 

забоншиносӣ дар асри ХIХ ба мушоҳида мерасанд.  

Чунончи, бо дарназардошти назарияи В. Гумболдт дар бораи руҳияи миллӣ А.А. Потебня 

аз назари психологӣ масъалаи пайдоиши забонро ҳамчун масъалаи падидаи руҳӣ, қонунҳои 

ташаккул ва рушди он, таъсири он ба фаъолияти равонӣ ва ғайраро эътироф мекунад. Ба ибораи 

дигар, А.А. Потебня нақши забонро дар равандҳои ташаккул ва рушди инсон, дониш дар бораи 
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ҷаҳон дар асоси равандҳои психологӣ, ки вобаста ба паҳлуҳои гуногуни ақидаҳои шахс доир ба 

зуҳуроти олам асос ёфтаанд, комилан дуруст дарк кардааст.  

Яке аз масъалаҳои муҳимми ин соҳаи илм ба ақидаи Е.С. Кубрякова «Гирифтани маълумот 

дар бораи ақл» маҳсуб меёбад [7, с. 10]. 

Забоншиносии маърифатӣ чунин ҳолатҳои равонии инсон, чун дарку фаҳмиш, ақлу шуур, 

воқеият ва ғайраро низ дар бар мегирад. Ба рушди забоншиносии маърифатӣ олимони 

забоншиноси амрикоӣ Ҷорҷ Лакофф, Роналд Лангакер, Рэй Жакендоф, Ч. Осгуд, Ҷ. Гринберг, Ҷ. 

Керол, олимони забоншиноси рус С.А. Асколдов, А.А. Лентев, И.Р. Горелов, А.А. Залевская, 

Демянкова В.З., Кубрякова Е.С. ва ғайра асос гузоштанд.  

Вобаста ба соҳаҳои фарогири забоншиносии маърифатӣ олимон онҳоро ба гурӯҳҳо ё 

равияҳо тақсим кардаанд. Аз ҷумла, дар забоншиносии рус Е.Ю. Балашова ду самти асосии 

забоншиносии маърифатӣ-лингвокогнитивӣ ва лингвофарҳангӣ (лингвокултурологӣ)-ро муайян 

менамояд. Ӯ ба гурӯҳи пажӯҳишгарони равиши линговофарҳангӣ Ю.С. Степанов, В.И. Карасик, 

В.В. Красних, В.А. Маслова, Н.Ф. Алефиренко ва ба гурӯҳи равияи лингвокогнитивӣ Е.С. 

Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стренин, В.Н. Телиу ва ғайраро мансуб медонад.  

Е.Ю. Балашова ба ғайр аз ин ду равияи номбаршуда дар забоншиносии маърифатӣ, 

инчунин, равияҳои психологӣ, психолингвистӣ, нейропсихолингвистӣ, семантикӣ, мантиқӣ ва 

ғайраро муайян кардааст [2, с. 52-53].  

Муҳаққиқи дигари рус А.В. Костин равияҳои зеринро дар забоншиносии маърифатӣ ҷудо 

менамояд: фаъолияти равонӣ (С.А. Асколдов), нутқи инфиродӣ (Д. Лихачев), семантикӣ (Н.Ф. 

Алиференко), ҳамкорӣ (А. Вежбитская, В.В. Колесов), мантиқӣ (Н.Д. Арутянова, Т.В. Булига, 

А.Д. Шмелёв), маърифатӣ (А.П. Бабушкин, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стренин, В. 

Токарев) ва ғайра. 

С.В. Кузлякин забоншиносии маърифатиро бо равияҳои: равонӣ (Д.С. Лихачев), мантиқӣ 

(Н.Д. Артюнов), фалсафӣ (В.В. Колесов), фарҳангӣ (Ю.С. Степанов) ва муносибати интегративӣ 

(С.Х. Ляпин, Г.Г. Слишкин) ҷудо кардааст [8, с. 136-141]. 

Забоншиносон дар баробари гурӯҳбандӣ намудани забоншиносии маърифатӣ ба самтҳо ва 

равияҳои гуногун дар муайян намудани вазифаҳои ин соҳаи ҷудогонаи забоншиносӣ низ саъйю 

талош намудаанд. Е.С. Кубрякова доир ба вазифаҳои забоншиносии маърифатӣ андешаронӣ 

намуда, бар ин ақида аст, ки шинохт, дарк ва коркарди иттилоот аз ҷониби шахс яке аз 

масъалаҳои асосии забоншиносии маърифатӣ маҳсуб меёбад. Ӯ таъкид мекунад, ки 

«Забоншиносии маърифатӣ тавсиф ва омӯзиши системаҳоеро дар бар мегирад, ки ба муаррифии 

дониш ва равандҳои коркарди иттилоот аз ҷониби шахс, ҳамзамон омӯзиши принсипҳои умумии 

қобилиятҳои маърифатии инсон ба як механизми ягонаи равонӣ ва муқаррар кардани муносибат 

ва ҳамкории онҳо равона гаштааст» [5, с. 6-17].  

Имрӯз чунин равияҳои нав қариб дар ҳамаи соҳаҳои илмҳои гуманитарӣ, чун: 

антропологияи маърифатӣ, нейрофизиологияи маърифатӣ, психологияи маърифатӣ, 

ҷомеашиносии (сотсиологияи) маърифатӣ, адабиётшиносии маърифатӣ ва ғайра ошкор шудаанд.  

Яке аз вазифаҳои асосии забоншиносии маърифатӣ ё дар маҷмуъ илмҳои маърифатӣ 

консепт ба шумор меравад. Зеро шинохти консепт танҳо ба инсон дахл дорад ва инсон меҳвари 

асосии консептшиносӣ мебошад. Инсон тавассути консепт андеша меронад ва андешаҳояшро бо 

забон баён менамояд. Бояд қайд намуд, ки истилоҳи «консепт» ба забоншиносии тоҷик тавасути 

забони русӣ ворид гаштааст. Тӯли даҳсолаҳо ин истилоҳ аз тарафи олимони забоншинос аз 

нуқтаҳои назари гуногун тавсиф шуда бошад ҳам, аммо то ҳол таърифи ягонаи он вуҷуд надорад. 

Ин мафҳум дар айни замон тафсирҳои зиёде дорад, ки аксар вақт ба ҳам мухолифанд. Бояд қайд 

намуд, ки консепт аз калимаи лотинии «консептус» гирифта шуда, ҳанӯз дар замони Эҳё ҳамчун 

истилоҳ аз ҷониби Август Блаженний ва дар замони атиқа бошад, бо ҳамин маъно дар шакли 

(эйдос) аз ҷониби Афлотун истифода шудааст. Истилоҳи консептро П. Абеляр дар асри ХII 

истифода бурдааст ва он баъдтар дар асри ХIII аз тарафи Ф. Аквинский мавриди истифода қарор 

мегирад. Дар асри ХIV бошад, баҳсҳо байни номиналистҳо ва реалистҳо дар бораи ин мафҳум 

хеле авҷ мегирад. Номиналистҳо чунин мешумориданд, ки мафҳумҳои умумӣ танҳо онҳое 

мебошанд, ки тафаккур дар ҷараёни дарк, шинохти муҳиту атроф ва олам ба вуҷуд меорад, вале 

сифатҳои онҳоро пурра мунъакис намекунад. Ба андешаи онҳо, танҳо ашё ва дигар чизҳои 

алоҳида бо сифатҳои ба худ хос вуҷуд доранд. Реалистҳо бовар доштанд, ки мафҳумҳои умумӣ 

мавҷудияти воқеӣ доранд ва пеш аз ашёву дигар мавҷудот пайдо шудаанд. Барои мисол, инсон 

ҳамеша ҳамчун шахси мушаххас вуҷуд дорад, дар дигар шакл вуҷуд дошта наметавонад. 
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Бархӯрди нуктаҳои назар оид ба муносибати байни ном, ақида ва ашё боиси пайдоиши равияи 

консептуализм гардид [13, с. 243-289]. 

 Дар фалсафаи асрҳои миёна фаҳмиши консептҳо ҳамчун шакли махсуси шинохти воқеият, 

ҳамчун маҷмуи донишҳои псхологӣ, ки дорои вазифаҳои семантикӣ мебошанд, арзи вуҷуд дошт. 

Баъдтар И. Кант дар бораи қобилияти инсон вобаста ба намудҳои гуногуни «дарк кардан ва 

шинохти олам» маълумоти ҷолиб пешниҳод менамояд [4, с. 591].  

Консепт ба ақидаи П. Абеляр «маънои калима» аст. Ӯ ба он назар аст, ки ашё ва дигар 

чизҳои алоҳида ва шабеҳе мавҷуданд, ки танҳо ба ақл дастрасанд. Онҳо натиҷаи ақли инсон - 

консептҳо мебошанд. Ҳамин тариқ, П. Абеляр бовар дошт, ки консепт «ҳосилшудаи руҳи   

(ақлӣ)-и олии инсон буда, қодир аст эҷодкорона маъноҳо ва андешаҳоро ҷамъоварӣ кунад. 

Андеша як қисми консепт аст» [13, с. 257-268].  

Фома Аквинский пешниҳод кардааст, ки «Консепт дарки ботинии ашёҳо дар зеҳн аст, ки 

тавассути аломат, ягонагии идеал ва мавод ифода ёфтааст» [12, с. 306].  

Н.К. Рябтсева консептро ҳамчун воҳиди дониш дар бораи ҷаҳон, «таълими ҳамаҷонибае, 

ки қобилияти пур кардан, тағйир додан ва инъикос кардани таҷрибаи инсонӣ»-ро дорад, 

маънидод мекунад [14, с. 14-17]. 

 Ю.С. Степанов менависад, ки консепт «воҳиди асосии фарҳанг дар олами равонии инсон» 

мебошад [15, с. 41-42]. 

 В.М. Пименова консептро «тарбияи руҳӣ, як навъ донишҳои муайян дар бораи ҷаҳон» 

медонад. Ю.Е. Прохоров ба он бовар аст, ки консепт эҳтимолияти муносибатҳост, на ашёҳо». 

Е.С. Кубрякова бошад, консептро чунин маънидод кардааст: «Консепт истилоҳест, ки барои 

шарҳи воҳидҳои захираҳои равонии шуур ва сохтори иттилоотӣ, ки дониш ва таҷрибаи инсонро 

инъикос менамояд, хизмат мекунад; воҳиди мундариҷаи амалиёти хотира, луғати ақлӣ, системаи 

консептуалӣ ва забонии мағзи сар, тамоми тасвири ҷаҳон, ки дар руҳияи инсон инъикос ёфтааст» 

[6, с. 90].  

З.Д. Попова ва И. Стернин тавсиф намудаанд, ки «Консепт мансубияти шуури инсон, 

воҳиди глобалии фаъолияти равонӣ» аст. 

Ин истилоҳ дар илми забоншиносии маърифатии рус ҳанӯз соли 1928 аз ҷониби олими 

забоншинос С.А. Асколдов-Алексеев дар мақолаи «Концепт и слово» (Консепт ва калима) 

мавриди истифода қарор гирифта, роҳро барои омӯзиш ва оғози равияи нави консептшиносӣ дар 

илми маърифатӣ (когнитивӣ) ва фарҳангӣ (лингвокултурологӣ)-и замони шӯравӣ боз намуд. Ӯ 

гуфтааст: «Консепт эҷоди тахайюлиест, ки дар раванди фикрронӣ маҷмуи номуайяни ашёи 

якхеларо дар тафаккури мо ҷой медиҳад» [1, с. 267-279]. 

 Ин ақидаи ӯ аз ҷониби як қатор забоншиносон, аз ҷумла Д.С. Лихачев дастгирӣ ёфт. Вале 

ба ин нигоҳ накарда, истилоҳи консепт дар забоншиносии маърифатии замони шӯравӣ 

истифодаи амиқи худро пайдо накард.  

Дар солҳои 70-уми асри гузашта истилоҳи консептро Эленора Рош мавриди истифода 

қарор додааст. Доир ба ин истилоҳ аз асарҳои илмии забоншиносон Р. Ҷекендофф ва Р. Рорти 

низ маълумоти ҷолиб оварда шудааст.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди забоншиносии маърифатӣ (когнитивӣ) ва фарҳангӣ 

(лингвокултурологӣ) ба ибтидои асри ХХI рост меояд. Омили асосии ҷойгоҳи махсусро дар 

забоншиносии маърифатии тоҷик пайдо намудани равияи нави консептшиносӣ дар он аст, ки он 

масъалаҳоеро дар бар мегирад, ки ба инсон ва мавқеи он дар рушди забон, алоқаи забон бо 

тафаккур, нақши забон дар ташаккули инсон ва амсоли он вобаста аст. Бояд қайд намуд, ки 

забоншиносии маърифатӣ дар Тоҷикистон дар ҳолати рушд қарор дорад. Дар натиҷаи омӯзишу 

таҳлилҳо маълум гардид, ки аксар таҳқиқоти анҷомдодашуда дар бахши забоншиносии 

маърифатӣ ба даврони истиқлолияти давлатӣ рост меояд. 

Олимони забоншиноси тоҷик С.Қ. Матробиён, З.Ҷ. Мирзоева, С.С. Раҳимӣ, З. Гулова, М. 

Мамедова, М. Имомзода, М.А. Маҳмудзода, Д. Азиззода, Ш.К. Фозилова, Д.Х. Ахмедова, С.С. 

Раҳимӣ, Н.К. Бойматова, Н.И. Каримова, Х.Х. Қурбонова, Н.Б. Раҳмонова, М.М. Имомзода ва 

дигарон ба таҳқиқу таҳлили консепт пардохта, дар рисолаҳои илмиашон консептҳои гуногунро 

таҳқиқ кардаанд, ки ба рушди забоншиносии маърифатии тоҷик мусоидат намуд. Аз ҷумла, 

Маҳмудзода М. доир ба консепти «дил», Д. Азиззода «муҳаббат», З. Мирзоева «нон», М. 

Имомзода «оила», Н. Раҳмонова «тӯй», Х. Қурбонова «сабр», Н. Каримова «фазо», Н. Бойматова 

«зебоӣ», С. Раҳимӣ «хиёнат», Д. Ахмедова «хӯрок» ва Ш. Фозилова «бойигарӣ» рисолаҳои 

номзадӣ ва докторӣ дифоъ намудаанд. Ҳарчанд доир ба мазмуну моҳияту маънои калимаи 

«консепт» ва ҷойгоҳи он дар илми забоншиносии маърифатӣ назари олимон гуногун бошад ҳам, 
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вале қариб ҳамаи онҳо ба он назаранд, ки дар марказу меҳвари консептшиносӣ инсон, ки дорои 

ақлу заковату шуур буда, қобилияти дарку фаҳмишу эҳсоси оламу атрофро дорад, меистад.  

Муҳаққиқи тоҷик М. Маҳмудзода бо такя ба ақидаи муҳаққиқи рус В.А. Маслова, 

консептро «дар доираи вожагони бевосита ва бавосита тақсим менамояд. Ба аломатҳои доираи 

вожагони рабти бевоситаи консепт маънои луғавии лексемаҳо ва ба аломатҳои доираи 

вожагонии рабти бавоситаи он бошад урфу одат, фарҳангу маданият ва таҷрибаи мардумиву 

шахсӣ дохил мешаванд» [11, с. 16-18]. 

Ҳамаи ин аз он далолат мекунад, ки консепт дорои сохти бисёрсатҳа буда, олимони 

забоншинос ҷузъҳои гуногуни онро таҳқиқ кардаанд. 

Забошиноси тоҷик С.Қ. Матробиён дар доираи таҳқиқоти худ оид ба забоншиносии қавмӣ 

(этнолингвистика) масъалаи маърифатӣ (когнитивӣ)-ро баррасӣ намуда, таъкид мекунад, ки «чӣ 

тавр, тавассути чӣ ва дар кадом шакл инъикос ёфтани фаҳмиши фарҳангии ин ё он халқ (қавм) 

дар забоне, ки доир ба ҷаҳони иҳотанамуда ва мавқеи инсон дар он гуфтугӯ мекунад, маҳз ба 

масъалаи когнитивӣ рабт дорад» [10, с. 6]. 

Ӯ ба мушкилоти омӯзиши консепт ва консептшиносӣ дар забоншиносии маърифатии 

тоҷик дахл карда, вобаста ба он ки дар баъзе сарчашмаҳо, аз ҷумла «Фарҳанги англисӣ-     

тоҷикӣ»-и А. Мамадназаров, калимаи «консепт» ҳамчун «мафҳум, ақида, фикр, маънии куллӣ, 

андешаи куллӣ», «Фарҳанги истилоҳи забоншиносӣ»-и Ш. Бобомуродов, З. Мухторов истилоҳи 

«консепт» ҳамчун «мафҳуми кулл» тарҷума шудааст, менависад: «Дар раванди омӯзиши консепт 

ҳар як муҳаққиқ ба мушкилоти муайян кардани муносибати «консепт» бо «мафҳум» рӯ ба рӯ 

мегардад... Ҳарчанд истилоҳи «консепт» дар забоншиносии тоҷик ҳамчун «мафҳум» тарҷума 

шудааст, байни ин ду истилоҳ баробарӣ дар маъно, таркиб ва истифода вуҷуд надорад. Истилоҳи 

«консепт» дар илмҳои мантиқӣ, математика, забоншиносии фарҳангӣ ва маърифатӣ омӯхта 

мешавад, аммо истилоҳи «мафҳум» дар илми мантиқ ва фалсафа таҳқиқ мегардад... Таркиби 

консепт аз дониш, фикру мулоҳиза, тахмин ва тасаввуроти объектҳои ҷаҳон иборат мебошад. 

Бинобар ин, «консепт»-ро дар забони тоҷикӣ ба ҳеҷ ваҷҳ наметавон «мафҳум» номид, дар ҳоле 

ки «мафҳум» худ истилоҳи алоҳида буда, дар мавриди худ бояд корбурд шавад. Ҳамзамон, 

наметавонем ба он низ розӣ шуд, ки «консепт»-ро «мафҳуми кулл», ё «маънии куллӣ, андешаи 

куллӣ» номем, ҳарчанд дар ин ибораҳо маънои «консепт» то андозае ифода ёфта метавонад. 

Мафҳум, маънӣ ва андеша, агар як тарафи консептро ифода кунанд, аммо ҷанбаи эҳсосии онро 

ифода карда наметавонанд» [9, с. 31-33]. 

Ба ақидаи И.А. Бодуэн де Куртенэ: «Аз тафаккури забоншиносӣ шумо метавонед дониши 

хоси лингвистии ҳамаи соҳаҳои мавҷудият ва зуҳуроти ҷаҳон, ҳам моддӣ ва ҳам психологии 

инфиродиро ошкор кунед» [3, с. 312].  

Ҳамин тариқ, мулоҳизаҳо оид ба иштироки забон дар шинохти ҷаҳон дар асарҳои 

мутафаккирони халқҳои гуногун аз замони қадим то ба имрӯз, ба чашм мерасанд. Забоншиносии 

маърифатии муосир ба гурӯҳи илмҳои гуманитарӣ чун психология, лингвистика, философия 

тааллуқ дорад, ки ба омӯзиши як мавзуи умумӣ бо усулҳои мушаххаси онҳо, яъне маърифат 

машғул мебошанд.  

Дар давоми қариб як қарн, аз соли 1925 ба ин ҷониб консептшиносӣ боз ҳам рушд намуда, 

яке аз шохаҳои муҳимми забоншиносии маърифатӣ гардид. Имрӯз вобаста ба рушди босуръати 

илму техника ва ҷаҳони маънавии инсон дар маҷмуъ диққати аксар олимони забоншиноси 

оламро масъалаи консепт ва консептшиносӣ боз ҳам бештар ба худ ҷалб намудааст. 

Забоншиносии маърифатӣ, ки ба масъалаҳои ташаккули инсон ва забон, нақши забон дар рушди 

инсон ва нақши инсон дар рушди забон низ дахл мекунад, имкониятҳои бештареро барои 

омӯзиши ҳамаҷонибаи забон, ба нақши забон дар ташаккули инсон аз дидгоҳи нав, алоқаи забон 

бо дигар фанҳои инсондӯстона, чун фалсафа, психология, физиология ва ҳатто математика 

фароҳам меорад. Танҳо инсон қобилияти созандагӣ ва бунёдкориро дорад. Имрӯз инсон 

кайҳонро фатҳ кардааст, саноату сохтмон рушд дорад. Ҳазорҳо иншоот, неругоҳҳо ва нақбҳо ва 

ғайра бунёд мешаванд, ки натиҷаи тахайюлу фикру андеша ва шуури инсон аст. Танҳо инсон 

қодир аст, ки шодӣ кунад, ғам хӯрад, рақсу бозӣ намояд ва ҷаҳони ботинии худро, ақидаву фикру 

андешаҳояшро тавассути консептҳо ба забон изҳор намояд. Маълум мешавад, ки ҳарчанд ҳамаи 

консептҳо ифодаи забонии худро наёбанд ҳам, танҳо консепт ифодагари таҷриба, донишу 

тасаввуроти инсон доир ба муҳити атроф ва дигар воқеаву ҳодисаҳои табиат аст, ки онро дар 

т=ли ҳаёти худ ба даст овардааст. Ин аст, ки истилоҳи «консепт» ҳам дар илмҳои гуманитарӣ чун 

психология, фалсафа, адабиётшиносӣ ва ҳам илмҳои дақиқ фаровон истифода ва корбурд 

мешавад.  
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КОНСЕПТ – ОБЪЕКТИ ТАҲҚИҚИ КОНСЕПТШИНОСӢ ДАР  

ЗАБОНШИНОСИИ КОГНИТИВӢ 
 

Дар ин мақола доир ба «консепт» ва мавқеи он дар консептшиносӣ, хусусан дар забоншиносии 

маърифатӣ маълумот дода шудааст. Забоншиносии маърифатӣ чунин ҳолатҳои равонии инсон, чун дарку 

фаҳмиш, ақлу шуур, воқеият ва ғайраро низ дар бар мегирад. Дар забоншиносии маърифатӣ марҳалаи нави 

омӯзиши ҳамаҷонибаи забон ва муносибати он бо тафаккур, мушкилот, роҳҳои ҳалли онҳо ва ғайра ба 

чашм мерасад, ки аз ҷониби муҳақкиқон мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.  

Дар мақола ақидаҳои забоншиносони хориҷӣ ва ватанӣ оварда шуда, мавриди таҳлил ва баррасӣ 

қарор гирифтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: консепт, забон, забоншиносии маърифатӣ, тафаккур, дарк, антропологияи 
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КОНЦЕПТ – ОБЪЕКТ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В  

КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 
 

В этой статье представлена информация о «концепте» и его месте в концептологии, особенно в 

когнитивной лингвистике. Когнитивная лингвистика также включает такие психические состояния 

человека, как восприятие, интеллект, реальность и так далее. Это новый этап во всестороннем изучении 

языка в когнитивной лингвистике и его связи с мышлением, проблемами, решениями и т. д., которые 

исследуются учеными. 
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CONCEPT – THE OBJECT OF CONCEPTUAL RESEARCH IN COGNITIVE LINGUISTICS 
 

This article provides information on «concept» and its place in conceptology, especially in cognitive 

linguistics. Cognitive linguistics also includes such mental states of a person as perception, intellect, reality, and 

so on. There is a new stage in the comprehensive study of language in cognitive linguistics and its relationship to 

thinking, problems, solutions, etc., which have been studied by researchers. 

The article presents the views of foreign and domestic linguists, which are analyzed and discussed. 
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ХУСУСИЯТИ АСОСИИ КАЛИМАҲОИ ИҚТИБОСИИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Фариштамоҳи Қ., Раҳмоналиев Ҷ.Х. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Яке аз масъалаҳои муҳимми забоншиносӣ – масъалаи вожаҳои иқтибосӣ мебошад, ки дар 

натиҷаи он дар забон як қатор унсурҳои забони дигар пайдо гардида, мустаҳкам мешаванд. 

Вожаҳои иқтибосӣ қисми таркибии раванди мавҷудият ва тағйирёбии таърихии забон буда, яке 

аз восита ва роҳҳои асосии пурра гардидани хазинаи луғавии ҳар як забон мегардад. Чунин 

калимаҳо на танҳо ба забони дигар ворид мешаванд, балки дар хазинаи луғавии он мустаҳкам 

гардида, ба пуррагӣ ба меъёр ва қонунҳои забон тобеъ мегарданд. Калимаҳои иқтибосӣ забонро 

бой ва ғанӣ менамоянд, лекин ба мавҷудияти он зарар намерасонанд, зеро луғати асосии забон, 

сохтори грамматикӣ, меъёр ва қонунҳои дохилии забон нигоҳ дошта мешаванд.  

Қайд намудан зарур аст, ки иқтибосҳои луғавӣ аз забонҳои арабӣ, туркиву ӯзбекӣ ва русиву 

аврупоӣ аз рӯйи миқдор зиёд буда, қисми калони таркиби луғавии забони тоҷикиро ташкил 

медиҳанд. Раванди иқтибос гардидани луғатҳои арабӣ, туркиву ӯзбекӣ ва русиву аврупоӣ ба 

забони тоҷикиро забоншиноси рус В. Расторгуева аз таъсири омилҳои дохилӣ ва берунӣ медонад. 

Инчунин иброз медорад, ки бо барқарор гардидани дини ислом ва қабули забони арабӣ ба сифати 

забони коргузорӣ дар кишварҳои Осиёи Миёна, раванди иқтибоси луғатҳои арабӣ ба таркиби 

забони тоҷикӣ васеъ паҳн шудаанд. Тадриҷан миқдори калимаҳои арабӣ, ки мафҳумҳои 

маъмурӣ, фалсафӣ, иҷтимоиву фарҳангиро ифода менамуданд, дар забони тоҷикӣ зиёд 

гардидаанд [5, с. 151]. 

Истифодаи тӯлонии калимаҳои иқтибосии арабӣ дар забони тоҷикӣ ба мубаддал гардидани 

онҳо ба унсурҳои фаъоли лексикиву грамматикӣ оварда расонидааст. Қайд намудан зарур аст, ки 

чунин унсурҳои нутқ дар таркиби луғавӣ дар шаклҳои мухталиф вомехӯранд ва зикри бархе аз 

онҳоро муҳаққиқон ин ҷо зарур мешуморанд: 

1. Калима ва ибораҳое, ки шакл ва маънои худро нигоҳ доштаанд. Маслан, муҳлат, хотир, 

қадам, маъқул, мумсик, мазор, моҷаро, исроф, ғалат ва монанди инҳо мебошанд. 

2. Калимаҳое, ки тағйироти фонетикиро паси сар намудаанд, лекин маънои аслии худро 

нигоҳ доштаанд. Фарзан, қавза – қабза ва дигар калимот аз ин қабиланд.  

3. Вожаҳое, ки маънои аслии худро ба пуррагӣ гум кардаанд ва барои ифодаи дигар 

мафҳумҳо истифода мешаванд. Чунончи: изолат, мадор ва ғайраҳо. 

4. Калимаҳое, ки барои бунёди истилоҳи нав хизмат менамоянд. Монанди: бедимоғ, 

ғайбатчӣ, ғалатӣ ва ҳоказо.  

Донишманди тоҷик Ҳ. Маҷидов чунин ақида дорад, ки новобаста ба доираи васеи 

калимаҳои арабӣ дар забони тоҷикӣ, тариқи як қатор аломатҳои умумии савтӣ, сарфӣ ва маъноӣ 

онҳоро ҷудо намудан мумкин аст. «Дар самти нишонаҳои савтӣ, метавон ҷанбаҳои зеринро 

номбар намуд: Масалан, мавҷудияти ҳамсадои зичии ҳалқии сакта (ъ), баъд, ҷамъ ва монанди 

инҳо ё мавҷудияти ҳамсадои зичии забончагии «қ» дар калима, масалан, қосид, ҳақ, мақсад... ва 

паси ҳам омадани ду садонок дар калима, масалан, оила, маишат, маош ва ғайраҳо» [3, с. 106-

107].  

Падидаҳои зикргардида ва таҳлили калимаҳои иқтибосии арабӣ дар забони тоҷикӣ нишон 

медиҳад, ки унсурҳои арабӣ пас аз ворид гардидан ба забони тоҷикӣ ҳамеша дар ҳолати 

тағйирёбӣ қарор доранд. Дар ҳолатҳои алоҳида шаклан дигаргун гардида, дар баъзе ҳолатҳо 

ҳатто маъно ва талаффузи онҳо дигаргун мешаванд.  
Муҳаққиқи тоҷик Ҳ. Маҷидов чунин иброз медорад, ки воридшавии фаъоли калимаҳои 

туркиву муғулӣ ба забони тоҷикӣ аз нимаҳои асри ХIХ оғоз гардидааст, ки сабабҳои он чунин 
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аст: «Куҳна гардидани калимаҳои аслии тоҷикӣ ва калимаҳои арабии иқтибосшуда, масалан, 
байрақ, маорифпарварон ба хотири сода намудани забони асарҳои худ, аз калимаҳои 
душворфаҳми арабӣ даст кашида, ба калимаҳои туркиву муғулӣ рӯй меоранд, масалан, ясовул, 
юриш ва ғайраҳо мебошанд» [3, с. 116]. 

Ҳамчунин, оид ба таъсири тарафайни забони тоҷикӣ ва забони ӯзбекӣ забоншиносон чунин 
ақида доранд, ки воридшавии унсурҳои лексикии туркиву ӯзбекӣ аз асри XI оғоз гардида, то ба 
асрҳои XVI-XVIII идома ёфтааст [6, с. 147]. Вале дар ин давраи т=лонии таърихӣ иқтибоси 
калимаҳои туркиву муғулӣ ба забони адабии тоҷик як падидаи намоён ба ҳисоб намерафт.  

Лексикаи туркиву муғулӣ, асосан барои ифода намудани мафҳумҳои хешутаборӣ, номи 
маҳалҳои ҷуғрофӣ, номи як қатор ҳайвонот, хӯрок, растаниҳо, парандаҳо истифода карда 
мешаванд. 

Қайд намудан зарур аст, ки калимаҳои иқтибосии туркиву муғулӣ низ дорои як қатор 
нишонаҳои хоси худ мебошанд, ки тавассути онҳо фарқияти онҳо муайян карда мешавад, 
масалан, овози «қ» – қушоқ; калимаҳои ҳарбӣ – қурбошӣ; мафҳумҳои чорводорӣ – ақточӣ, 
байтал, бӯрдоқӣ; номи хӯрданиҳо – дӯлма, қаймоқ; калимаҳои хешутаборӣ – қудо ва ғайраҳо         
[3, с. 120]. 

Иқтибоси калимаҳои русӣ-аврупоӣ низ дар забони тоҷикӣ мақоми хоса доранд. Истифодаи 
воҳидҳои луғавии русиву аврупоӣ бо бунёди сотсиализм алоқаманд аст. Асосан ҳамон воҳидҳои 
луғавии русӣ-аврупоӣ ба забони тоҷикӣ иқтибос мегардиданд, ки дар забони тоҷикӣ синоним 
надоштанд. Масалан, трактор, комбайн, паспорт, помидор, радио, машина, театр, автобус, 
троллейбус, стол, сумка ва амсоли инҳо мебошанд. Инчунин, иқтибос аз забони русӣ асосан ба 
таври шифоҳӣ амалӣ мегардад, аз ин хотир фонетикаи калимаҳои русиву аврупоӣ мувофиқ ба 
меъёр ва қоидаҳои забони тоҷикӣ тағйир меёбанд. Пас аз хориҷ намудани чор ҳарф аз алифбои 
забони тоҷикӣ, дигаргуниҳо дар талаффузи калимаҳои иқтибосӣ пайдо шуданд. Аксарияти 
калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ, хусусан дар нутқи шифоҳӣ, фонетикаи худро тағйир 
медиҳанд. Дар ин самт метавон иваз гардидани ҷойи зада, иваз гардидани ҳарфи «ц» ба ҳарфи 
«с», иваз гардидани ҳарфи «а» ба ҳарфи «о», иваз гардидани ҳарфи «ы» ба ҳарфи «и»-ро махсусан 
қайд намуд.  

Ҳамин тариқ, дар мисоли калимаҳои иқтибосии арабӣ, туркиву муғулӣ ва русиву аврупоӣ, 
метавон муайян намуд, ки калимаҳои иқтибосӣ новобаста ба сатҳи паҳншавӣ ва истифодабарӣ, 
аломатҳои муайяне доранд, ки фарқияти онҳоро нишон медиҳад. Калимаҳои иқтибосӣ барои 
ғанӣ гардидани таркиби луғавии забони тоҷикӣ мавқеи хоса доранд. 
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ХУСУСИЯТИ АСОСИИ КАЛИМАҲОИ ИҚТИБОСИИ  ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Дар ин мақола масъалаи калимаҳои иқтибосии забони тоҷикӣ дар мисоли калимаҳои иқтибосии 
арабӣ, туркиву муғулӣ ва русиву аврупоӣ мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф қайд 
менамояд, ки калимаҳои иқтибосӣ қисми таркибии раванди мавҷудият ва тағйирёбии таърихии забон буда, 
яке аз восита ва роҳҳои асосии пурра гардидани хазинаи луғавии ҳар як забон баромад менамоянд. 

Сабабҳои асосии иқтибос гардидани калимаҳо ба забони тоҷикӣ истилоҳи ҳудуди минтақа аз тарафи 
юнониён, арабҳо, қабилаҳои мухталифи турку муғул ва ҳамзистии тӯлонии тоҷикон бо халқҳои гуногун, 
муносибатҳои мухталифи фарҳангӣ, иқтисодӣ, тиҷоратии тоҷикон бо дигар миллату халқиятҳо ба ҳисоб 
мераванд.  
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАИМСТВОВАНЫХ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 
 

В данной статье рассматривается вопрос заимствованых слов таджикского языка на примере 

арабских, тюрско-монгольских, русско-европейскихзаимсвованных слов. Автор отмечает, что 

заимствования являются неотъемлемой частью процесса существования и исторического изменения 

языка, и являются одним из основных средств и способов пополнения словарного запаса каждого языка. 

Основными причинами заимствования слов в таджикском языке являются оккупация территории 

региона греками, арабами, различными тюркскими и монгольскими племенами; многолетнее 

сосуществование таджиков с разными народами; разные культурные, экономические, торговые отношения 

таджиков с другими народами.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лексический состав, заимствования, арабские слова, тюрско-монгольские 

слова, русско-европейские слова, оригинальные слова, лексические единицы, фонетика, таджикский язык. 
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MAIN FEATURES OF BORROWINGS WORDS OF THE TAJIK LANGUAGE  
 

This article examines the issue of borrowings words of the Tajik language on the example of Arabic, Turkic-

Mongolian, Russian-European borrowed words. The author notes that borrowings are an integral part of the 

process of existence and historical change of the language, and are one of the main means and ways of replenishing 

the vocabulary of each language. 

The main reasons for the borrowing of words in the Tajik language are the occupation of the region by 

Greeks, Arabs, various Turkic and Mongolian tribes; long-term coexistence of Tajiks with different peoples; 

different cultural, economic, trade relations of Tajiks with other nations. 

KEY WORDS: lexical composition, borrowings, Arabic words, Turkic-Mongolian words, Russian-

European words, original words, lexical units, phonetics, Tajik language. 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ                                               ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

НАҚШИ МУОШИРАТ ДАР ТАРБИЯИ МУАЛЛИМОНИ 

СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Мирализода А.М., Давлатов М.А. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Барои муаллим, пеш аз ҳама, таҳлили психологии мушкилоти муошират аҳамияти хоса 

дорад. Барпо кардани муошират барои муаллимон душворӣ меорад, зеро на ҳама дар бораи он 

донишҳое, ки илми равоншиносӣ оид ба ин масъала ҷамъ овардааст, огоҳанд. 

Ҳама гуна шакли фаъолияти муштарак муоширатро дар бар мегирад ва он (муошират) 

фаъолияти муштараки одамонро нишон медиҳад. Яке аз шаклҳои он таълим ва тарбия, дигаре 

таълимгирандагон мебошанд. Азбаски механизмҳои асосии муошират барои ҳамаи намудҳои 

фаъолияти муштарак якхелаанд, баррасии муфассали онҳо ва ба эътибор гирифтани 

консепсияҳои аввалӣ мувофиқи мақсад аст. 

Дар адабиёти илмӣ дар баробари истилоҳи «муошират», истилоҳи «иртибот» ба таври 

васеъ истифода мешавад. Ба ақидаи мо, истилоҳи «муошират» назар ба «иртибот» умумитар аст. 

Дар робитаи байни ин консепсияҳо нуқтаи назари гуногун мавҷуданд. Бо дарназардошти он 

муоширатро ба се унсури ба ҳам алоқаманд: мубодилаи иттилоот (унсури иртиботӣ), ҳамкорӣ 

(унсури интерактивӣ) ва фаҳмиш (дарки элементҳо) тақсим кардан мумкин аст. 

Барои таҳлили минбаъдаи мафҳуми «муошират» лозим аст, ки муносибати худро бо 

мафҳуми «фаъолият» аниқ кард. Дар адабиёти психологӣ оид ба муносибати ин консепсия 

нуқтаҳои гуногун мавҷуданд. 

Дар «Идеологияи Олмон» идеяи ваҳдати салосаи табиати раванди такмили таърихии инсон 

ва инсоният қайд карда шудааст. Меҳнат, шуур ва робитаҳо ё «муносибатҳо бо ҳамдигар» 

муайянкунии муфиди ҳамдигарро инкишоф медиҳанд. Ҳеҷ кадоме аз ин категорияҳоро аз 

раванди такмил «хориҷ кардан» мумкин нест: такмили меҳнат бидуни таҳаввулоти тафаккур ва 

муошират ғайриимкон аст, такмили шуур бо рушд, мураккабӣ, тафриқаи кор ва пайдоиши 

«муоширати моддӣ» алоқаманд аст; ниҳоят, рушди роҳҳои алоқа танҳо дар партави кор ва 

таҳаввули тафаккур фаҳмида мешавад. 

Чунин муносибат, ки мавҷудияти кори муштаракро ба сифати манбае, ки аз он шаклҳои 

инфиродии кор ба вуҷуд омадаанд, дар назар дорад. Бо ин равиш, мантиқи возеҳ ва мантиқи кор, 

пайдоиш ва рушди муоширати одамонро аз «маводи муоширатӣ» мутобиқи шаклҳои 

баландтарини махсуси психологӣ ташкил медиҳад. 

Ҳамин тавр, робита ва ҳамкорӣ дар фаъолият бо ҳам алоқаманданд. Аммо савол ба миён 

меояд: оё робита як қисми ҷанбаи алоқамандии фаъолияти муштарак ё муоширати равандҳои 

мустақил мебошад? А. Леонтев ва М.И. Лисина робитаро ҳамчун яке аз намудҳои фаъолияти 

муоширатӣ дар маънои васеъ баррасӣ мекунанд: фаъолият ин зоҳиршавии мақсаднок ва 

универсалии фаъолияти инсон мебошад. A.В. Петровский ду намуди муоширатро баррасӣ 

мекунад [6, с. 169]. Фаъолияти муштарак аз шахс талаб мекунад, ки бо одамони дигар пайваста, 

бо онҳо гуфтугӯ кунад, яъне робитаҳо барқарор кунад, барои фаҳмидан, гирифтани маълумоти 

зарурӣ ва ғайра талош кунад. Дар ин ҳолат, муошират ҳамчун як ҷузъи фаъолият ва ҳамчун як 

ҷузъи муҳимми иттилоот пайдо мешавад. Муоширатро дар ин ҳолат А.В. Петровский муоширати 

навъи аввал меномад [6, с. 54]. 

Маҳсулоте, ки дар доираи фаъолияти муштарак истеҳсол шудааст, аз як тараф, мавзуи 

фаъолият мебошад ва аз ҷониби дигар, воситаҳое, ки шахс худро дар ҳаёти ҷомеа исбот мекунад, 

худаш, қобилият ва шахсияти худро ба дигарон «таҳвил медиҳад», худро дар одамони дигар ва 

ҳатто дар худи онҳо ҳамчун «дӯст» нигоҳ медорад. Муоширатро ҳамчун густариши худ дар 

дигарон А.В. Петровский ба муоширати навъи дуюм марбут медонад. Дар ин ҳолат, агар 

муошират навъи якум бошад ҳамчун фаъолияти муштарак амал мекунад, пас муоширати навъи 

дуюм, ҳамчун тарафи асосӣ, кори муштарак барои истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

муҳим ва шахсан муҳим мебошад. Дар ин ҷо, муносибат байни фаъолият ва иртибот аллакай 

ҳамчун як ҷузъи замина барои муошират амал мекунад. 

Ҳамин тариқ, аз як тараф, фаъолият ҳамчун як қисми ҷониби робита амал мекунад, аз 

ҷониби дигар, муошират ҷузъи ҷудонашавандаи фаъолият мебошад. Аммо муошират ва 

фаъолият дар ҳама ҳолатҳо ягонагии ҷудонопазирро ташкил медиҳанд. 
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Агар мо муоширатро ҳамчун намуди махсуси фаъолият фаҳмем, аз нуқтаи назари В.В. 

Давидов, бояд барои муошират ҷузъҳои асосии сохториро муайян кунем, яъне аз фаъолияти 

робитавӣ шабакаи умумиро талаб мекунад, ки барои омӯзиши ҳама гуна фаъолият ва пур кардани 

ячейкаҳо бо мундариҷаи мушаххас истифода шавад. 

Бо дарназардошти ақидаву афкори болоӣ мо ҷузъҳои зерини сохтори муоширатро 

муқаррар кардем: 

- ниёз ба муошират ин кӯшиши шахс ба дониш ва баҳогузории одамони дигар, тавассути 

онҳо ва бо кумаки онҳо барои худшиносӣ ва худбаҳодиҳӣ мебошад; 

- мавзуи муошират ин шахси дигар, шарик ба сифати субъекти муколама мебошад; 

- шавқмандиҳои муошират - тамоюлоти ботинии шахс дар муошират аст. Дар ин ҳолат, 

шавқмандиҳои муошират бояд ба монанди худи шахс ва одамони дигар ба хотири омӯхтан ва 

баҳогузории он муайян шавад, ки ин шахс бо дигарон ҳамкорӣ мекунад. 

Барои ҳар як иштирокчӣ, шавқмандии фаъолияти робитаи шахси дигар, шарики 

муоширатии ӯ муҳим аст. Ба эътибор гирифтани он чиз муҳим аст, ки дар ҷараёни муошират, 

ҳама муошираткунандагон ширкаткунандагони фаъол мебошанд. Ният мувофиқи зарурат изҳор 

карда мешавад. 

Дар раванди таҳқиқот якчанд гурӯҳҳои шавқмандиҳои муоширатро муайян кардем: 

зарурат ба инстинктҳо ва шавқу рағбат; зарурат ба фаъолияти фаъолона; зарурат ба эътироф ва 

дастгирӣ;  зарурати такмил додани шахсият; зарурат ба бартарӣ; зарурати амният; зарурати нигоҳ 

доштани фардият ва аслияти худ; амали муошират - воҳиди фаъолияти алоқа, амали том ба номи 

шахси дигар ва ба он нигаронидашуда. Мушкилоти муошират ин ҳадафест, ки ба он дар ин 

шароити мушаххас, ба амалҳои мухталиф дар ҷараёни муошират равона шудааст. Ҳадафҳо ва 

вазифаҳои муошират метавонанд бо ҳам мувофиқат накунанд. 

Воситаҳои муошират амалиёте мебошад, ки тавассути онҳо амалҳои бо ҳам алоқаманд 

анҷом дода мешаванд. 

Мо ҳамчун асос таснифоти пешниҳодкардаи Б.Г. Ананевро қабул мекунем, ки воситаҳои 

муоширатро ба шифоҳӣ ва ғайришифоҳӣ тақсим мекунад, ки дар навбати худ дар адабиёти 

муосир ба гурӯҳҳо тақсим карда шудаанд (ғайризабонӣ - кинесетика, экстралингуалистика, 

проксемика, иртиботи визуалӣ); муошират-маҳсулот - маводи таълимии табиати маънавидошта, 

ки дар натиҷаи иртибот ташаккул меёбанд.  

Муоширати байнишахсӣ (интерсубъективӣ) бо механизми робитаи мутақобила тавсиф 

карда мешавад. Муҳтавои ин механизм дар он аст, ки дар ҷараёни мубодилаи байнишахсӣ 

табодули иттилооти дуҷониба дучанд хоҳад шуд. Маълумот аз қабулкунанда ба коммуникатор 

меояд ва маълумотро дар бораи он дорад, ки чи гуна қабулкунанда рафтори коммуникаторро 

қабул мекунад ва баҳо медиҳад. Дар ҷараёни муошират бо ширкаткунандагон, вазифаҳои 

муошират на танҳо мубодилаи иттилоот, балки ба даст овардани фаҳмиши мувофиқ аз ҷониби 

шарикони худ мебошанд. Яъне, дар муоширати байнишахсӣ, ҳамчун як масъалаи мушаххас, 

тафсири хабаре, ки аз коммуникатор ба гиранда ирсол мегардад, таъкид карда мешавад. Аввалан, 

шакл ва мундариҷаи паём ба таври назаррас аз хусусиятҳои шахсияти коммуникатор, андешаҳои 

ӯ дар бораи гиранда ва муносибати ӯ ба он, инчунин, аз тамоми ҳолатҳое, ки дар он муошират 

сурат мегирад, вобаста аст. Дувум, хабари ирсолшуда пешина боқӣ мемонад - он тағйироте, ки 

бо нуфузи хусусияти психологии шахсии гиранда, инчунин, муносибати муаллифи охирин, худи 

матн ва ҳолату шароити муошират таъсир мерасонад. 

Дар ҳолати баррасии омӯзиш ҳамчун раванди робита, чуноне Г.В. Дризе мегӯяд: 

«Мувофиқи навъи амалҳои муттасили эҷод ва тафсири матнҳои илмиву таълимӣ ва табодули 

матнҳо байни иштирокчиёни раванди педагогӣ» [3, с. 164], ифода меёбад. Мутобиқи таҳлили 

матни асосӣ дар ин ё он ҳолат на он қадар чизе, ки гуфта мешавад, чи тавр, чи қадар ва чаро онҳо 

инро мегӯянд. Матн маънии васила ва усулҳои иҷрои онро надорад. Асосан, дар матн ҳадафи 

робита, қасд, нияти муошират иҷро мешавад, на роҳи ташаккул ва ифодаи он. Дар ибтидо ҳадафи 

муошират ва, сипас, мавзуъ (мундариҷа) ва воситаҳои муошират, ки тавассути он ҳадаф амалӣ 

мешавад, муайян кардан лозим аст. Чунин муносибат ба амалияи педагогӣ, масалан, педагогика, 

гузариш аз таълим ба муошират тавассути педагогикаи таълимӣ ба педагогӣ тавассути муошират 

ҳисобида мешавад. 
Бо мақсади равшанӣ андохтан ва амиқтар фаҳмидани ҳамкорӣ дар муоширати байнишахсӣ 

М.С. Каган ва сипас B.Г. Ломов баррасӣ намудани муоширатро ҳамчун ҳамкориҳои субъектӣ 
пешниҳод намуданд. М.С. Каган, алоқаи субъективӣ-субъективии муоширатро эътироф карда, 
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онро ҳамчун кори амалии субъект муқаррар мекунад, ки ба объекти дигар нигаронида шудааст 
ва онҳоро ба объект табдил намедиҳад [4, с. 59]. 

Муносибати муаллим ва донишҷӯ бояд ҳамчун сохтори протсессуалӣ арзёбӣ шавад, ки бо 
ду зергурӯҳҳои пешрафта ҳамкорӣ мекунад: таълимгиранда ва таълимдиҳанда. Ҳама гуна 
системаи расму қоидаҳо бо фаъолияти ҷузъҳои таркиб фарқ мекунад. Ҳамкории давлат боиси 
пайдоиши системаи муносибатҳои субъектӣ-субъектӣ байни иштирокчиёни раванди педагогӣ 
мебошад. Ҳамкорӣ дар дохил ва байни система дар шаклҳои зиёд зоҳир мешавад. Мо баъзе 
шаклҳои ҳамкориеро, ки дар раванди педагогӣ истифода мешаванд, баррасӣ менамоем: ҳамкорӣ 
ва рақобат, тафовут ва ҳамгироӣ, амалҳо ва аксуламалҳо. 

Мафҳуми муошират ва ҳамкорӣ муътақид аст, зеро муошират на танҳо амал, балки 
ҳамкорӣ, ки дар он таъсири оқилона, эҳсосӣ ва мутақобилаи ҷонибҳо амалӣ карда мешавад, дар 
бар мегирад. Ҳамкорӣ ҳамчун иҷрокунии амалҳо, фаъолсозии муносибатҳо бо мақсади бедор 
кардани аксуламали шарикони муошират мебошад. Аломатҳо дар фаъолияти муштараки сохтор 
(амалҳо дар рафтори одамон) чун қоида моҳияти психологии дохилиро дар бар мегирад. Барои 
муаллим дар баробари фаҳмидани вазъи зоҳирӣ, инчунин, эҳсос намудани ҳолати дохилии 
хонанда муҳим аст. 

Дар адабиёти психологӣ ва педагогӣ дарки ҷузъҳои муошират ҳамчун дарки хусусиятҳои 
берунии шахс, робитаи онҳо бо хусусияти фардии шахс, тафсир ва пешгӯии амалҳои ӯ дар ин 
замина муқаррар карда шудаанд. Ин ба таври бояду шояд дар арзёбии дигар ва бавуҷудоии 
муносибат нисбат ба ӯ дар тарҳи эҳсосӣ ва рафторӣ иштирок дорад. Пас, то чӣ андоза шахсият 
якдигарро дақиқ инъикос мекунад, дигаронро дарк мекунад ва мефаҳмад, ба андозаи муайян 
ҷараёни муоширату муносибатҳои байни одамон ва усулҳоеро, ки тавассути онҳо одамон кори 
муштарак мекунанд, муайян менамояд. Муваффақияти таълим ва тарбияи хонандагон, тавре ки 
Г.М. Андреева таъкид мекунад: «... аз он вобаста аст, ки то чӣ андоза аз ҷониби шахси дигар дарк 
карда ва фаҳмида мешавад ё хуб сохташудаи тасвири субъективии ин мавзуъ дарк карда 
мешавад, таъсирбахш аст. Аз ин рӯ, дарки муносиб ва фаҳмиш аз ҷониби хонандагон ҳамдигарро 
меомӯзонад, омили муҳим дар касбияти устод мебошад [2, с. 21].  

Дар адабиёт чор вазифаи асосии дарки унсурҳои муошират мавҷуданд: худшиносӣ; 
донистани шарики муошират; ташкили кори муштарак дар заминаи ҳамдигарфаҳмӣ ва эҷоди 
муносибатҳои ҳассос. 

Дарк кардани омилҳо барои омӯзгор муҳим аст, ки ба ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкориҳо байни 
одамон дар муошират, донистани методҳо ва усулҳое, ки тавассути онҳо дарки шахсияти одами 
дигар ба даст оварда мешавад, мусоидат мекунад. Аз онҳо техника ва технологияи дилсӯзӣ, 
рефлексия ва стереотипкунӣ муҳиманд. Ба таври мухтасар мундариҷа ва моҳияти онҳоро 
мекушоем. 

Идентификатсия (аз лот. identificare - идентификатсия) воситаи фаҳмидани одами дигар 
тавассути азхудкунии бошуурона ё бешууронаи хусусиятҳои он аз ҷониби субъект мебошад. 
Ҳангоми воридшавӣ мазмуни шахсӣ ҳазм карда мешаванд, ки барои фаҳмидани ҳолати дохилӣ, 
ниятҳо, шавқмандӣ, ҳиссиёти шахси дигар мусоидат мекунанд ва ин, дар навбати худ ҳамкории 
муассирро таъмин мекунад. 

Эмпатия (юнонӣ - empatheia - дилсӯзӣ) - фаҳмидани ҳолати эҳсосоти шахси дигар дар 
шакли дилсӯзӣ мебошад. Ҳисси дилсӯзӣ яке аз сифатҳои асосию муҳимми касби омӯзгор 
мебошад ва ҳангоми ташаккули фарҳанги педагогии омӯзгор муошират бояд ба ташаккул ва 
зуҳуроти ин сифат равона шуда бошад. 

Мо нуктаи назари муаллифонро, ки равандҳои шахсиятӣ-робитавӣ, тарзи ҳастии 
муносибати одамонро бо одамони дигар баррасӣ мекунанд, на танҳо барои муайян кардани 
шахсият, оштӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамкорӣ ва ғайра, балки асоси худҳимояи ҳуқуқи шахс, 
мушаххасият, муҳиммӣ, бесобиқагӣ, нодирии онҳоро пайдо мекунанд. 

Унсури интерактивии муошират на танҳо бо мубодилаи иттилоот, балки бо банақшагирии 
умумии чорабиниҳо алоқаманд аст, ки дар стратегияи коммуникатсионӣ, дар ҳамкорӣ ва 
ҳамдигарфаҳмии иштирокчиёни муошират инъикос ёфтааст. 

Барои равшан кардани нақши муошират дар мутобиқгардонии омӯзгорони ҷавон ба 
фаъолияти касбӣ ва омӯзгорӣ, вазифаи робитаро баррасӣ кардан лозим аст. 

Дар адабиёти рус ва хориҷӣ оид ба назарияи робита дар қисми функсионалии он як қатор 
кӯшишҳо амалӣ гардидааст. 

Вазифаҳои муоширатро М.С. Коган ба таври дигар нишон медиҳад. Дар асоси таҳлили 
системавӣ ва принсипҳо вай сохтори умумии муоширати байнишахсиро дар ҳама ҳолатҳои 
имконпазири функсионалӣ таъкид менамояд, ки чаҳор намуд мешаванд: 1) нияти иртибот берун 
аз доираи амал кардани субъектҳо аст; 2) мақсади муошират дар вай мавҷуд аст; 3) мақсади 



75 

иртибот шинос кардани шарик бо таҷриба ва арзишҳои ташаббускори муошират; 4) мақсади 
иртибот оғози ташаббускори он ба нишонаҳои шарик оид ба муошират мебошад. Ҳолатҳои 
номбаршуда вазифаҳои имконоти дар иртибот фарогирифтаро ба итмом мерасонанд. Ҳамин 
тавр, М.С. Каган чунин вазифаҳои робитавиро ба миён меорад: 

- корҳои фаннӣ ва хизматрасонии он; 
- муошират ба хотири муошират; 
- илова кардан мувофиқ ба нишонаҳои дигарон. 
М.И. Лисина аз нуқтаи назари дигар вазифаҳои робитаро арзёбӣ мекунад: 
- ташкили корҳои муштараки шахсиятҳо (ҳамоҳангсозии кӯшишҳои муштарак бо мақсади 

муқаррар кардани муносибатҳо); 
- ба роҳ мондан ва такмил додани муносибатҳои байнишахсӣ (ҳамоҳангсозии кӯшишҳо бо 

мақсади барқарор намудани муносибатҳо); 
- фаҳмидани одамони дигар. 
Аз нуқтаи назари психологияи иҷтимоӣ, вазифаҳои муоширатиро Н.И. Шеврин чунин 

тафсир карда, муайян менамояд: 
- вазифаи прагматикии муошират. Он дар натиҷаи ҳамкории одамон дар ҷараёни кори 

муштарак амалӣ мешавад; 
- вазифаи ба шакли муайян даромадани муошират. Он ҳангоми пайдоиш ва дигаргун 

сохтани симои руҳии шахс ошкор карда мешавад [4, с. 132]. 
Муошират дар ҳаёти инсон мақоми калидӣ дорад ва тавассути он инсон дар баробари 

мудирият намудан, ҳамзамон дар тарбияи шахсияти комилу мутахассиси варзида аз он истифода 
менамояд: «Яке аз вазифаҳои муҳимтарини инсон, ки ба ӯ барои истифода бурдани таҷрибаи 
умумибашарии чи гузашта ва чи ҳозира имконият медиҳад, муошират мебошад» [5, с. 201]. 

Вазифаи тасдиқкунӣ. Дар ҷараёни муошират бо шахсҳои дигар инсон имкони омӯхтан, 
тасдиқ ва мустаҳкам кардани худро пайдо мекунад. Барои санҷидани фаъолияти худ ва арзишҳои 
он одамон дар ҷустуҷӯи нуқтаҳои дастгирии дигарон мебошанд. 

Вазифаи ташкил кардан ва нигоҳ доштани муносибатҳои байнишахсӣ: 
- тарбияи одамони дигар ва нигоҳ доштани муносибатҳо бо онҳо дар сатҳи гуногун барои 

ҳар як шахс ва бо арзёбии одамон ва ташкили муносибатҳои мушаххаси эҳсосотӣ - мусбат ё 
манфӣ, аз рӯи хусусияти худ ногузир алоқаманд аст; 

- вазифаи муоширати дохилишахсӣ. Дар муошират инсон бо худ амалӣ мегардад 
(тавассути гуфтугӯи дохилӣ ё берунӣ, ки аз рӯи навъи муошират сохта шудааст). 

Муошират барои барпо кардани иттиҳод дар байни одамон хидмат мекунад, фаъолияти 
муштараки онҳоро танзим мекунад, воситаи дониш ва асоси тафаккури фардӣ мебошад; дар 
ниҳоят, худи муошират шахсиятро муайян мекунад, ки бидуни он шахс аз фаъолияти муштарак 
хориҷ карда мешавад. Ин вазифаҳо, аз як тараф, нишондиҳандаҳои самтҳои асосии робита 
мебошанд, ки дар он «кор» муошират ҷой дорад, аз тарафи дигар, аҳамияти бунёдии муоширатро 
дар ҳаёти инсон дидан мумкин аст ва, аз ин рӯ, нақши афзояндаро дар омӯзиши ин мушкилот дар 
тамоми системаи психологии инкишоф ва илми педагогика тавзеҳ медиҳад. 

Дарки вазифаҳои муошират бисёр муҳим аст, зеро робита сабаби асосии мутобиқгардонии 
омӯзгорони оянда ба кори касбии педагогӣ мебошад. 

Бинобар ин, вазифаҳои зерини муоширатро дар кори педагогӣ муқаррар мекунем: 
- ташкилӣ: 
- иттилоотӣ: 
- арзишӣ-нигаронидашуда: 
- рушдкунанда; 
- ислоҳкунанда; 
- идоракунанда. 
Ҳамин тавр, мо метавонем хулоса барорем, ки муошират шарту омил ва воситаи зиндагӣ 

ва такмили шахсият дониста мешавад. 
Ҳамин тариқ, мо чунин мешуморем, ки ҷараёни мубодилаи маълумот, ки ҳамзамон бо 

раванди ҳамкорӣ байни одамони алоҳида метавонад амал кунад ва иттилоотро ҳамчун 
муносибати одамон ба ҳамдигар анҷом диҳад ва ҳамчун раванди дахолат ба ҳамдигар ва дар 
раванди ҳамдардӣ ва ҳамдигарфаҳмии якдигар онҳо метавонанд амалӣ гарданд. Дар ҷараёни 
муошират шарикон бо ҳамдигар ҳамчун субъект муносибат мекунанд, зеро танҳо дар робита бо 
муносибати субъект-субъектӣ хислатҳои шахсияти инсон фарқ карда мешаванд, танҳо бо кумаки 
онҳо арзишҳои шахси дигарро ташвиқ кардан имкон медиҳанд, ки инсонро на бо ин ва ё он амал, 
балки барои худ, барои моҳияти ҳақиқӣ дӯст дошт. 
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НАҚШИ МУОШИРАТ ДАР ТАРБИЯИ МУАЛЛИМОНИ 

СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
  

Дар мақола муаллифон оид ба масъалаи мукаммалсозии омодагии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ба 
муоширати педагогӣ таҳқиқот анҷом додаанд. Муаллифон оид ба ҷараёни ташкили муоширати педагогӣ 
ҳамчун омили мутобиқшавии омӯзгорони навкор ба кори касбии педагогӣ низ низ изҳори назар карданд. 

Муаллифон нақши муоширатро дар ташаккули тарбияи муаллимони синфҳои ибтидоӣ ба 
фаъолияти касбӣ – омӯзгорӣ дар асоси таҳқиқоти олимони соҳа муфассал иброз карда, пешниҳодоти зиёд 
намуданд. 

Инчунин, дар мақола вобаста ба мушкилоти баланд бардоштани сатҳи муоширати педагогӣ байни 
муаллимони синфҳои ибтидоӣ ва хонандагон тавассути истифодаи метафоризатсияи маълумоти таълимӣ 
дар ҷараёни таълим актуалӣ (муҳим) мебошад, ки дар намунаҳои мусбати рафторе инъикос ёфтааст, ки дар 
навбати худ ба нишонаҳои муоширати фарҳангӣ таъсир мекунад, ҷой дода шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: муошират, омӯзгор, муаллимони синфҳои ибтидоӣ, тарбия, мукаммалсозӣ, 
муоширати педагогӣ, мушкилот, омӯзгорони ҷавон, фаъолияти касбӣ – омӯзгорӣ. 
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РОЛЬ ОБЩЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
  

В данной статье авторы исследуют проблему совершенствования подготовки учителей начальных 
классов. Исследователи акцентируют внимание процессу общения как фактору адаптации начинающих 
учителей. 

 Авторы очень тщательно рассматривая роль общения в формировании, воспитании и 
профессиональной подготовке учителей начальных классов, предложили сосответствующие выводы. 

Кроме того, в статье включена актуальная проблема повышения уровня общения учителей 
начальных классов и учащихся просредством использования метафоризации образования в процессе 
обучения, которая в свою очередь сильно влияет на признаки культуры общения.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общения, учитель, учитель начальных классов, воспитание, 
совершенствование, педагогическое общение, молодые специалисты, профессионально- педагогическая 
деятельность. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Мирализода Абдусалом Мустафо, доктор педагогических наук, 
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THE ROLE OF COMMUNICATION IN THE EDUCATION OF ELEMENTARY TEACHERS 
  

In this article, the authors investigate the problem of improving the training of primary school teachers. 
Researchers focus on the communication process as an adaptation factor for novice teachers. 

The study of the problem is based on the analysis of philosophical, psychological, pedagogical literature 
on problem solving, hypothesis, implementation of the results in relation to the object and objectives of the study. 

In addition, the article includes the actual problem of increasing the level of communication between 
primary school teachers and students through the use of metaphorization of education in the learning process, 
which in turn strongly affects the signs of cultural communication. 

KEY WORDS: communication, teacher, primary school teacher, upbringing, improvement, pedagogical 
communication, young specialists, professional and pedagogical activity. 
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РОҲҲО ВА УСУЛҲОИ АСОСИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ РАВАНДИ 

ТАЪЛИМ ДАР МАКТАБ (СИНФ)-ҲОИ КАМНУФУСИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Абдураҳимзода Қ.С., Менглиева М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дигаргуниҳои илмию техникие, ки дар ҷаҳони муосир ба вуқуъ пайвастааст ба рушду 

такомули соҳаи маориф низ таъсири худро расонида истодааст. Мусаллам аст, ки мактабу 

маориф пойгоҳи асосии пешрафту рушди ояндаи ҷомеа маҳсуб мешаванд, биноан мо 

наметавонем дар ҳалли масъалаҳои умдаи он бетарафӣ зоҳир намоем. Ҳамин аст, ки баланд 

бардоштани сифати таълиму тарбия дар маркази таваҷҷуҳи сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қарор дорад ва ин аз барномаҳои «Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои 2010-2015», «Ҳадафҳои рушди ҳазорсола», «Таҳсилот барои ҳама» ва 

ғайраҳо сарчашма мегирад. Ҳамаи ин ба баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия, омода 

намудани кадрҳои омӯзгорӣ, такмили раванди таълиму тадрис ва амалӣ намудани масъалаҳои 

умдаи соҳаи маориф равона карда шудаанд.  

Яке аз масъалаҳое, ки имрӯз соҳаи маорифро ба ташвиш овардааст, мавҷудияти мактаб 

(синф)-ҳои камнуфус ба ҳисоб меравад. Мавҷудияти мактабҳои мазкур танҳо хоси Тоҷикистон 

набуда, дар дигар давлатҳо низ арзи вуҷуд доранд.  

Солҳои охир Ҷумҳурии Тоҷикистон дар радифи зинаҳои гуногуни таҳсилот ба рушду 

такомули муассисаҳои таълимии камнуфус диққати махсус зоҳир карда, барои нигоҳдорӣ ва 

таҳкими мактабҳои мазкур чораҳои зарурӣ ва муоссир андешида истодааст.  

Мактаб (синф)-ҳои камнуфус бо хусусиятҳои хоси худ аз мактабҳои дигар фарқ мекунанд. 

Қисми зиёди ин муассисаҳои таҳсилотӣ дар шароити вилояти Хатлон шуъба (филиал)-и 

мактабҳои асосӣ ё миёна маҳсуб меёбанд. Дар баробари чунин муқаррарот мактаб (синф)-ҳои 

камнуфус низ мавҷуданд, ки суратҳисоби алоҳидаи худро доранд ва омӯзгор дар онҳо ба ҳайси 

мудири мактаб фаъолият мекунад.  

Масалан, тибқи маълумоти оморӣ дар ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ 7 мактабҳои 

камнуфус фаъолият карда, дар онҳо 11 синф, 154 хонанда таҳсил менамояд. Дар ноҳияи Хуросон 

бошад 15 мактабҳои камнуфус мавҷуд буда, дар онҳо 21 синф бо фарогирии 346 хонанда 

фаъолият мекунанд.  

Бояд таъкид намуд, ки дар мактабҳои камнуфуси деҳот асосан мушкилоти ташкил 

намудани раванди таълим ба назар мерасад. Дар чунин шароит ташкилу ба роҳ мондани шакли 

нави машғулиятҳои таълимӣ муносибатро ба намудҳои фаъолиятҳо гуногун карда, барои 

ҳавасмандкунии фаъолияти хониш ва ташаккул додани шавқи хонандагон ба фанҳо аз омӯзгор 

эҷодкорӣ ва ҷустуҷӯро талаб менамояд.  

Бояд зикр намуд, ки дар деҳот мактаби камнуфус аз диди иҷтимоӣ комёб аст, чунки дар он 

омӯзгор на фақат дарс мегӯяд, балки дар таълиму тарбияи хонандагон мақоми махсусро дошта, 

мактабро ҳамчун хонаи худ меҳисобад ва ба он тамоми меҳру муҳаббати хешро мебахшад. 

Мактаби камнуфус дар деҳоту музофоти навоҳии дурдасти кишвар дар шароити муосир ҳамчун 

сарчашмаи донишу хирад ва илмомӯзӣ ба ҳисоб меравад. Таълиму тарбияи хонандагон дар 

мактабҳои мазкур як ҷузъи ҷудонашавандаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар ба 

шумор мераванд.  

Дар шароити ҷомеаи муосири Тоҷикистон мактабҳои камнуфус мушкилиҳое доранд, ки 

танҳо хоси худи онҳо мебошад. Дар рафти гурӯҳбандии хонандагон бояд ба гунаи ҳатмӣ 

хусусияти синнусолии онҳо ба эътибор гирифта шавад. Дар баробари ин, масъалаи муҳими дигар 

ин дар мактабҳои камнуфус бо дониши мукаммал таъмин намудани хонандагон маҳсуб меёбад. 

Ба ғайр аз ин, омӯзгорон бояд дар тарбияи ҳисси баланди инсондӯстӣ, ватанпарварӣ, ифтихори 

миллӣ, худшиносӣ, худогоҳӣ, бунёдкорию созандагӣ ва шуурнокиву маърифатнокии хонандагон 

саҳми арзандаи худро гузоранд.  

Дар раванди таълиму тарбияи хонандагони мактабҳои камнуфус як қатор масъалаҳое арзи 
вуҷуд доранд, ки онҳо дар шароити имрӯзаи ҷомеаи мо ҳалли бетаъхири худро тақозо доранд. 
Масалан, норасоии маводу дастур, барномаву китобҳои таълимӣ, мутахассисони баландихтисос, 
нокифоятии маблағгузорӣ ба ин навъи мактабҳо, на ҳамеша пурра фаро гирифтани омӯзгорони 
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мактабҳои камнуфус ба курсҳои такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва ғайра, ки ба пешравӣ ва сатҳу 
сифати таълим дар ин мактабҳо метавонад таъсири манфӣ расонанд. 

Мактаб (синф)-ҳои камнуфус асосан дар ноҳияҳои дурдаст ва кӯҳистон, бинобар сабаби 
мавҷуд набудани шароити мувофиқ, ки мактаббачагон аз таҳсил дар канор мемонанд, фаъолият 
мекунанд. Имрӯз дар кишвари мо тақрибан 300 мактаби камнуфус мавҷуд мебошад. Дар шароити 
ҷомеаи муосири Тоҷикистон зарур аст, ки тарзу усул ва роҳу восита, яъне механизми расонидани 
кумак барои роҳандозӣ намудани раванди тасил дар мактабҳои камнуфусро кор карда баромадан 
амри замон мебошад.  

Имрӯз тақозои давлату Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он иборат аст, ки хонандагоне, 
ки шароити вазнин дошта, дастрасӣ ба таҳсилро надоранд, ҳама гуна имкониятҳоро истифода 
карда, онҳоро ба таҳсил ҷалб кардан шарт ва зарур аст.  

Агар дар мисоли шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон гирем, мебинем, ки дар 25 шаҳру 
ноҳияҳои вилоят ҳамагӣ дар 2 шаҳр, Бохтару Леваканд синфҳои камнуфус мавҷуд нестанд. Аз 
ҳисоби 23 шаҳру ноҳияҳои боқимонда, ки дар онҳо синфҳои камнуфус фаъолият мекунанд, аммо 
дар 4 шаҳру ноҳияҳои дурдаст бошад чунин синфҳо аз дигар шаҳру ноҳияҳо дида зиёдтар 
мебошанд, аз ҷумла дар шаҳри Кӯлоб - 133 синф; н. Панҷ - 126, н. Темурмалик - 215, н. Носири 
Хусрав - 182 синфҳои камнуфус фаъолият карда истодаанд.  

Чи тавре аз нишондодҳои боло бармеояд, бештари синфҳои камнуфус дар шаҳру ноҳияҳои 
дурдаст фаъолият мекунанд. Маълум мегардад, ки маҳз дар чунин шаҳру ноҳияҳои дурдаст 
барои мактаббачагон шароит имкон намедиҳад, ки онҳо дар мактабҳои асосӣ таҳсил намоянд.  

Бояд зикр намуд, ки ҷойгоҳи суннатҳои миллию фарҳангӣ дар раванди таълими мактабҳои 
камнуфус хеле муҳим буда, дар баланд бардоштани сатҳу сифати таълими хонандагон нақши 
муҳимро мебозанд.  

Низом ва қоидаву тартиботи ба худ хосси ҳаёти мактабҳои камнуфус, алоқамандии 
таълиму тадрис бо расму оин ва урфу одатҳои маҳал, муҳит ва маданияти маҳали зист ва дигар 
хусусиятҳое ҳастанд, ки дар ташаккул ва рушди худогоҳӣ ва худшиносии хонандагон мақоми 
махсусро доро мебошанд. Дар ташкили раванди таҳсил дар мактабҳои камнуфус ба муҳити он 
бояд диққати ҷидди дода шавад, чунки муҳит дар баланд бардоштани сифати таҳсил нақши 
бениҳоят калонро мебозад. Дар шароити деҳот ва қишлоқҳои кӯҳистон ҳамкории мактабҳои 
камнуфус бо муҳити иҷтимоӣ хеле муҳим ва зарур мебошад.  

Дар мактабҳои камнуфус масъалаи ташкили раванди таълиму тарбия дар мадди аввал 
меистад, ки он барои ҷавобгӯ будан ба талаботи замон меҳнати зиёд ва неруи зеҳниву ҷисмониро 
тақозо менамояд. Барои он ки сифати таълим беҳтар гардаду натиҷаҳои назаррас ба даст биоянд, 
ба омӯзгорони мактабҳои камнуфус зарур аст, ки роҳу усулҳои фаъолро ба роҳ монда, аз маводи 
ёрирасони таълим бештар истифода баранд. Омӯзгорони мактабҳои камнуфус дар ҳамон ҳолат 
метавонанд натиҷаҳои дилхоҳро соҳиб гарданд, ки ба монеъаҳои мавҷудбудаи имрӯз нигоҳ 
накарда, бо донишҳои кофӣ мусаллаҳ шуда, меъёри донишҳо ва маҳорату малакаҳоеро, ки 
стандарти таҳсилоти ибтидоӣ муқаррар намудааст, дар доираи соатҳои муайяншуда дастраси 
хонандагон намоянд. 

Маҳорат, санъат ва кордонии муаллими мактаби камнуфус ҳамон вақт равшан ва возеъ 
муайян мегардад, ки ӯ вобаста ба синфҳои муайяншуда, ҳар рӯз омадагии ҷиддӣ дида, вақтро 
дуруст ва самаранок ҷудо карда, мавзӯи навро ба хонандагон фаҳмонад, вазифаи хонагиро 
равшану возеҳ муайян намояд, то ки онҳоро санҷида, ба дониши хонандагон дуруст баҳо дода 
тавонад.  

Мусаллам аст, ки дар мактабҳои камнуфус дар як синф  хонандагони синну соли гуногун 
таҳсил мекунанд, бинобар ин дар чунин синфҳо таъмин кардани таълими ҳамаи фанҳои 
омухташаванда хеле муҳим мебошад. Бо мақсади босифат ташкил намудани раванди таҳсилот 
ба омӯзгор зарур аст, ки талаботи педагогӣ, психологӣ, физиологӣ ва санитарӣ-гигиениро пурра 
риоя намояд. Аён аст, ки дар мактабҳои мазкур дар як дарс як чанд фан таълим дода мешавад. 
Дар дарсҳо омӯзгор ба он мекӯшад, ки гоҳ бо як синф ва гоҳ бо синфи дигар кор барад ва дар 
баробари ин намуди (типи) дарсро дар ҳар як синф ба зери назорат гирад, то ин ки аз доираи 
талабот набарояд. Барои он ки дар рафти дарс хонанда бештар супоришҳоро мустақилона ҳаллу 
фасл намояд, ба омӯзгорон лозим меояд, ки аз руйи нақшаи тақвимии дарс на фақат мазмуни 
маводи таълимӣ ва дарсро дуруст ташкил намоянд, балки вақтро барои донишандӯзии 
мустақилонаи хонанда ба роҳ монад. Бештари вақтро ба ҳамон синф ҷудо кардан лозим меояд, 
ки дар он маводи нав ё мураккаб омӯзонида мешавад, ё ба синфе, ки хонандагонашонро асосан 
кӯдакони хурдсол ташкил мекунанд. 
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Бо мақсади беҳтар намудани савияи дониши хонандагон ва сифати таълим дар мактабҳои 
камнуфус ба муаллим лозим аст, ки ба мазмуну мундариҷа ва сохтори дарс, истифодаи роҳҳо ва 
тарзу усули муосир, воситаҳои аёнӣ ва техникӣ диққати махсус диҳад. Омӯзгорон бояд дар 
раванди таълим дар ҳамаи намудҳои дарс ба ташкили дурусти корҳои мустақилона, интихоби 
роҳҳои ҳавасмандкунӣ, тақсимоти дурусти вақт ба ҳар як синф таваҷҷуҳи хосса зоҳир намоянд. 
Масалан, чи тавре аз натиҷаи санҷишҳо дар мактабҳои ибтидоии 46, 48, 49, 50, 65 (синфҳои 
камкомплект) ноҳияи Фархори вилояти Хатлон маълум мегардад, ҳарчандки омӯзгорони ин 
мактабҳо ба дарсҳо бо тайёрии муайян меоянд, вале дарсҳояшонро аксаран бо роҳҳо ва тарзу 
усули муқаррарии таълим ташкил карда мегузаронанд. Албатта, чунин тарзи кор ба ташаккул ва 
рушди қобилиятҳои фикрию тафаккури хонандагон ба таври дилхоҳ таъсири мусбат расонида 
наметавонанд.  

Дар мактабҳои камнуфус омӯзгорон, пеш аз ҳама, бояд дорои савияи дониши баланди 
тахассусӣ буда, аз диди эъҷодӣ ҳамеша дар ҷустуҷӯ ва дарёфти роҳу усулҳои ҷалб намудани 
хонандагон ба раванди таълими босифат, ташаккул ва рушди истеъдоду қобилияти фикрӣ 
таҳлил, муқоисаи факту далел, мустақилона фикр кардан, хулоса баровардан ва дар оянда дар 
амал татбиқ намудани онҳо диққати ҷиддӣ дода, ба ин васила хонандагонро ба худомӯзӣ, 
худтарбиякунӣ ва мустақилиятӣ дар иҷрои ҳама гуна супоришҳо ҳидоят кунанд.  

Вақте ки хонанда дар ҳалли масъалаҳои таълимӣ мустақилият ба даст меорад ин, пеш аз 
ҳама, ба сатҳу сифати таҳсил таъсири мусбат мерасонад. Яъне, ки ӯ ҳамеша ҳамаи супоришҳое, 
ки аз ҷониби омӯзгор дода мешаванд, чи дар раванди дарс бошад ва чи дар рафти иҷрои 
вазифаҳои хонагӣ, мустақилона иҷро менамояд. Чунин мустақилиятӣ ба хонанда имкон медиҳад, 
ки сатҳи дониши худро баланд бардошта, қобилияти фикриашро рушд ва такомул диҳад.  

Нуктаи муҳимми дигаре, ки ба сатҳу сифати раванди таълим таъсири худро мерасонад, ин 
дараҷаи баланди касбии омӯзгор ба ҳисоб меравад. Чи тавре маълум аст, таҳсил дар мактаб яке 
аз қисматҳои муҳимми ҳаёти хонандагон ба ҳисоб рафта, он на танҳо барои гирифтани дониш ва 
маълумот шароит муҳаё месозад, балки дар онҳо маҳорат ва малакаҳои хеле зарури ҳаётиро 
ташаккул ва рушд медиҳад. Аз ин рӯ, маҳорат, малака ва санъати касбии омӯзгор дар ин раванд 
нақш ва мақоми хеле калонро мебозад. Дар мавриде, ки худи омӯзгор дорои дониши казоӣ, 
маҳорату малакаи зарурӣ набошад, ӯ чизи набударо ба дигарон (хонандагон) дода наметавонад. 
Яъне, омӯзгор ба шогирдони худ танҳо ҳамон чизеро дар онҳо ташаккул ва рушд дода метавонад, 
ки худаш соҳиби (дорои) ҳамон сифатҳо бошад.  

Мусаллам аст, ки натиҷаи ниҳоии фаъолияти омӯзгор ин баланд бардоштани дараҷаи 
дониши хонандагон мебошад. Чи тавре ки таҷрибаҳо нишон медиҳанд, дар раванди дарсҳои 
хонандагони синну солашон гуногун имкониятҳои васеи истифодаи роҳҳо, тарзу усул ва 
воситаҳои таълим мавҷуданд, ки дар мавриди пурсамар ва бо маҳорати баланд истифода 
намудани онҳо аз ҷониби омӯзгор метавонанд дар баланд бардоштани сатҳи дониши шогирдон 
мусоидат намоянд.  

Дар шароити муосир, яке аз роҳҳои ҳалли масъалаи мазкур дар мактабҳои камнуфус дар 
сатҳи зарурӣ ташкил намудани дарсҳо бо якчанд синфҳо мебошад. Чунин тарзи кор дар мактаби 
ибтидоӣ ба қадри кифоя ва аз рӯи баъзе фанҳои таълимӣ дар мактабҳои асосӣ ва миёнаи умумӣ 
низ қобили қабул мебошад. Вале дар чунин дарсҳо, чи хеле таҷрибаи омӯзгорони пешқадам 
нишон медиҳад, бештар хонандагони синфҳои гуногун, новобаста аз ҳамдигар, фаъолият зоҳир 
менамоянд. Бинобар ин, сохтори дарс дар чунин мактабҳои на он қадар калон (хурд, синфҳои 
камнуфус) бояд тавре бошад, ки лаҳзаҳои он аз диди мазмуну мундариҷа ба синну соли гуногуни 
хонандагон ҷавобгӯ бошад.  

Бояд зикр кард, ки дар синфҳое, ки хонандагон аз рӯи синну сол фарқ мекунанд, дарсҳо 
низ бояд тибқи барномаҳои гуногуни таълимӣ (барномаҳои фаннӣ) ташкил карда гузаронида 
шаванд. Дар ин раванд ба омӯзгор лозим меояд, ки ҳамкории хонандагони синфҳои якҷояшударо 
таъмин намояд.  

Мутаассифона, омӯзгороне ёфт мешаванд, ки дар раванди таълими синфҳои камнуфус дар 
аксари вақт ин омилҳоро ба эътибор намегиранд. Дар натиҷа, нишондодҳои сатҳи 
донишазхудкунии хонандагон дар дараҷаи паст қарор гирифтаанд. Тибқи маълумот и омории 
идораи маъорифи вилояти Хатлон дар баъзе мактаб (синф)-ҳои камнуфус сатҳи дониши 
хонандагон аз фанҳои алоҳида ба талабот пурра ҷавобгӯ нестанд. Масалан, дар ин ҷо мо 
метавонем натиҷаи санҷиши ҳаракати хонишро аз фанни забони модарӣ ва дараҷаи дониши 
хонандагонро аз фанни математика дар синфҳои камнуфуси мактабҳои ноҳияи Мир Сайид Алии 
Ҳамадонии вилояти Хатлон, ки аз тарафи масъулони шуъбаи маорифи ноҳияи мазкур пешниҳод 
карда шудааст манзур гардонем.  
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Ҷадвали 1  

Натиҷаҳои ҷамъбасти дониши шифоҳии хонандагони синфҳои ибтидоии камнуфус 
 

№ Ному насаби омӯзгор 

№
 м

ак
та

б
 

С
и

н
ф

ҳ
о

 

Ш
у
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о
р
аи
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д
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о
н

 

И
ш
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р
о
к
 

д
о
ш

та
н

д
 

Б
у
р
р
о
 

Б
о
 ҳ

и
ҷ
о
 

Ҳ
ар

ф
ак

ӣ
 

Натиҷагири 

аз санҷиш Э
ъ

зо
ҳ

 

   

1 Салимов Манасим  58 1 2 2 - 2 - 80% ғ/бахш  

30% ғ/бахш 

 

Шодиева Зулайхо  2 4 4 - 2 2 

Салимов Манасим  3 7 5 1 2 2 

Шодиева Зулайхо  4 5 5 3 3  

Ҷамъ    18 16 4 8 4 75% ғ/бахш  

2 Гадоев Худойназар  57 1 4 4 2 2  100% хуб  

50% ғ/бахш 

 

Шамсова Мойнав  2 5 5 - 5   

Гадоев Худойназар  3 4 4 4    

Шамсова Мойнав  4 6 6 3 3   

Ҷамъ    19 19 9 10    

3 Тағоева Гулшода  49 2 7 7 3 2 2 50%  

ғ/бахш 

 

Тағоева Гулшода 4 14 14 7 7   

Ҷамъ    21 21 10 9 2   

4 Дилбаров Ҳоким  53 1 6 6  2 4 60% ғ/бахш  

30% ғ/бахш 

 

Авазова Моҳинав  2 6 6 1 2 3  

Дилбаров Ҳоким  3 5 5 2 3   

Авазова Моҳинав  4 7 7 5 2   

Ҷамъ    24 24 8 9 7   

5 Бобоев Муродалӣ  35 2 8 8 1 5 2 75% ғ/бахш  

Бобоев Муродалӣ 3 8 8 2 3 3  

Ҷамъ    16 16 3 8 5   

6 Мениқулова Назокат  21 1 6 6  4 2 50% ғ/бахш 

40% ғ/бахш 

 

Насимов Эмом  2 7 7 1 3 3  

Насимов Эмом 3 8 8 4 2 2  

Мениқулова Назокат 4 5 5 3 2   

Ҷамъ    26 26 8 11 7   

7 Ояҳмадова Озода  11 2 12 12 6 4 2 50% ғ/бахш  

75% ғ/бахш 

 

Ояҳмадова Озода 4 18 18 5 10 3  

Ҷамъ    30 30 11 14 5   

 Ҷамъи умумӣ   154 152 53 69 30 70% ғ/бахш   
 

Чи тавре ки аз ҷадвали №1 ба мо маълум мегардад, натиҷаҳо на он қадар мувофиқи табъи 

дил мебошад. Чуноне ки аён аст, аксари хонандагони синфҳои 3-4-ум китобро бо ҳиҷо ва ҳарфакӣ 

мехонанд. Аз маълумоти дар боло зикршуда мебинем, ки дар ин мактабҳо фаъолияти омӯзгорон 

ба талаботи Стандарти давлатии таҳсилот аз фанни забони модарии синфҳои ибтидоӣ ба пуррагӣ 

ҷавобгӯ нест.  

  Ҷадвали 2 

Натиҷаи омӯзиши фанни математика дар синфҳои 2-4-уми ибтидоии камнуфус 
 

№ 

С
и

н
ф

 

Ному насаби омӯзгор 

№
 м

ак
та

б
 

Ш
у
м

о
р
аи

 

х
о
н

ан
д
аг

о
н

 

И
ш

ти
р
о
к
 Баҳоҳо 

Ҳисоби 
миёна 

5 4 3 2 

1 2-4 Шамсова Майлонбӣ 54 5/6 5/6 2/2 3/3 -/1   

                                  Ҷамъ  11 11 4 6 1  4,1 

2 2-4 Тағоева Гулшода  49 7/14 7/14 2/7 4/6 1/1   

                                  Ҷамъ  21 21 9 10 2  4,2 

3 2-4 Авазова Моҳинав  53 6/7 6/7 -/1 3/4 3/2   

                                  Ҷамъ  13 13 1 7 5  3,6 

4 2 Бобоев Муродалӣ  35 8 8 1 3 3 1 3,2 

3 Бобоев Муродалӣ 35 8 8 1 4 2 1 3,6 

                                  Ҷамъ  16 16 2 7 5 2 3,5 



81 

5  Насимов Эмом  21 7 7 1 3 2 1 3,5 

 Насимов Эмом 21 8 8 3 3 2  4,1 

                                  Ҷамъ  16 16 2 7 5 2 3,5 

6 4 Мениқулова Назокат  21 5 5 3 1 1  4,1 

                                  Ҷамъ  20 20 7 7 5 1  

7  Ояҳмадова Озода  11 12 12 2 7 3  4,4 

 Ояҳмадова Озода 11 18 18 4 6 7 1 3,9 

                                  Ҷамъ  30 30 6 13 10 1  

                     Ҷамъи умумӣ  120 120 33 53 30 4 3,9 
 

Аз натиҷаи ҷадвали 2 аён мешавад, ки омӯзиши фанни математика дар синфҳои 2-4-ум 
қаноатбахш арзёбӣ шудааст. Дар ин маврид ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки омӯзиши 
фанни математика дар мактабҳои камнуфус то андозае дуруст ба роҳ монда шудааст.  

Ҳамин тавр, маълум гардид, ки сифати раванди таълим дар мактабҳои камнуфус ба 
омилҳои зиёде вобастагӣ дорад. Бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таълим лозим 
меояд, ки омилҳои асосие, ки ба сифати раванди таълим бевосита таъсир мерасонанд, мавриди 
омӯзиш қарор дода, хулосаҳои зарурӣ бароварда шуда, муҳимтарини онҳо бо мақсади баланд 
бардоштани сатҳу сифати раванди таълим самаранок истифода карда шаванд:  

− омилҳои асосие, ки ба сифати раванди таълим таъсири бевосита мерасонанд, муайян 
карда шавад;  

− омилҳои муайяншуда ҳаматарафа омӯхта, таҳлил карда шуда, хулосаҳои зарурӣ 
бароварда шаванд;  

− механизми (коркарди) пурсамар истифода бурдани омилҳо дар раванди таълим 
мушаххас карда шаванд.  

Таҳлилҳои маводи мавҷуда ва таҷрибаи омӯзгорони мактабҳои камнуфус моро ба хулосаи 
зерин водор менамояд:  

− мақом ва мавқеи мактабҳои камнуфус, аҳамияти онҳо дар таълиму тарбияи хонандагон 
дар низом ва сохтори соҳаи маорифи ҷомеа беш аз пеш мавриди таваҷҷуҳи бештар қарор 
мегиранд;  

− дар раванди таълиму тарбияи хонандагони мактабҳои камнуфус як қатор масъалаҳои 
муҳимме мавҷуд мебошанд, ки онҳо дар шароити имрӯзаи ҷомеаи мо ҳалли бетаъхири худро 
тақозо доранд; 

− дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон мактаб (синф)-ҳои камнуфус асосан дар ноҳияҳои 
дурдаст фаъолият мекунанд;  

− масъалаҳо ва хусусиятҳои хосе, ки дар раванди таҳсил дар мактабҳои камнуфус ҳаллу 
фасл мешаванд, мактабҳои асосӣ ҳеҷ гоҳ онҳоро имкон ва шароити ҳал кардан надоранд;  

− нақши шахсияти омӯзгор, маҳорат ва санъати ӯ дар баланд бардоштани сатҳу сифати 
таълим дар мактабҳои камнуфус хеле калон аст. Барои беҳтар намудани савияи дониш ва баланд 
бардоштани сифати таълим дар мактабҳои камнуфус ба омӯзгорон зарур аст, ки ба мазмуну 
мундариҷа ва сохтори дарс, истифодаи роҳҳо ва тарзу усули муосир, воситаҳои техникиву аёнӣ 
диққати махсус диҳанд;  

− дар мактабҳои камнуфус барои баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ба омӯзгор 
лозим меояд, ки бештар ба мустақилиятии хонандагон таваҷҷуҳ зоҳир намояд;  

− дар мактабҳои камнуфус бинобар сабаби он ки хонандагон аз рӯи синну сол фарқ 
мекунанд, дарсҳо низ бояд тибқи барномаҳои гуногуни таълимӣ (барномаҳои фаннӣ) ташкил 
карда гузаронида шаванд;  

− дар мактабҳои камнуфус омилҳои зиёде мавҷуданд, ки монеаи сатҳу сифати таълим 
мегарданд. Аз ин рӯ, ба омӯзгорон ва шахсони масъул лозим меояд, ки омилҳои мазкурро ошкор 
намуда, барои сари вақт бартараф ва ислоҳ намудани онҳо тамоми чораҳои заруриро андешанд.        
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РОҲҲО ВА УСУЛҲОИ АСОСИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ РАВАНДИ  

ТАЪЛИМ ДАР МАКТАБ (СИНФ)-ҲОИ КАМНУФУСИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Дар ин мақола дар бораи яке аз масъалаҳои муҳимми ҷомеаи муосири Тоҷикистон роҳҳо ва усулҳои 

асосии баланд бардоштани сифати таълим дар мактаб (синф)-ҳои камнуфуси вилояти Хатлон сухан 

рафтааст.  

Омӯзиш ва таҳлилҳои маводи мавҷуда ва таҷрибаи омӯзгорони мактаб (синф)-ҳои камнуфус 

муаллифони мақоларо ба чунин хулоса водор месозад, ки ба мақом ва мавқе мактабҳои камнуфус, 

аҳамияти онҳо дар таълиму тарбияи хонандагон дар низоми соҳаи маорифи ҷомеаи муосир таваҷҷуҳи 

бештар зоҳир карда шавад.  

Таҳлили масъалаи мазкур, муаллифонро ба андешае водор сохтааст, ки дар мактаб (синф)-ҳои 

камнуфус омилҳои зиёде арзи вуҷуд доранд, ки сатҳу сифати раванди таълимро коста гардонанд. Бинобар 

ин, ба омӯзгорон ва шахсони масъул лозим меояд, ки баҳри бартараф намудани ин омилҳо тамоми чораҳои 

заруриро андешанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: мактаби камнуфус, мустақлият, хусусиятҳои хос, шароити махсус, баланд 

бардоштани сатҳу сифат, раванди таълим, шароити деҳот, барномаҳои таълимӣ, раванди таълим, рушд, 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В 

МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛАХ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

В данной статье, речь идёт об одной из важных проблем современного общества Таджикистана-

основные пути и способы повышения процесса обучения в малокомплектных школах Хатлонской области 

и подвергается научному и тщательному анализу.  

Изучение и анализ, имеющихся материалов и опыт учителей малокомплектных школ авторов 

статьи, приводит к выводу о том, что место и роль малокомплектных школ, их значение в обучении и 

воспитании школьников в системе образования современного общества приобретает особую значимость.  

Анализ данной проблемы авторов приводит к мысли о том, что в малокомплектных школах на 

современном этапе развития общества существуют факторы, которые могут быть препятствием в 

повышении качества процесса обучения. В связи с этим, учителям и ответственным лицам необходимо с 

целью предупреждения этих факторов предпринимать все необходимые меры.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малокомплектная школа, самостоятельность, специальные особенности, 
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MAIN WAYS AND METHODS OF INCREASING THE QUALITY OF EDUCATION IN SMALL 

SCHOOLS OF KHATLON REGION 
 

In this article, we are talking about one of the important problems of modern society in Tajikistan - the 

main ways and means of improving the learning process in small schools in the Khatlon region and is subjected to 

scientific and thorough analysis. 

The study and analysis, the available materials and the experience of teachers of small schools of the authors 

of the article, leads to the conclusion that the place of the role of small schools, their importance in teaching and 

upbringing of schoolchildren in the education system of modern society is of particular importance. 

The analysis of this problem by the authors leads to the idea that in small schools at the present stage of 

development of society, there are factors that can be an obstacle to improving the quality of the learning process. 

In this connection, teachers and decision-makers need to take all necessary measures to eliminate these factors. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В СРЕДНИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Гиёев А.Х.  

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки 
 

Воспитание есть воздействие одного человека на другого с целью усвоения воспитуемым 

определленных жихненых навыков.  

Народная мудрость гласит, что воспитание начинается ещё до рождения ребенка, и оно 

бесконечно. 

Жизнь в современном обществе диктует такие условия сосуществования людей, при 

которых вопросы формирования личности, адекватно реагирующей на условия многообразного 

окружающего мира, являются весьма важными.  

Так, в Законе Республики Таджикистан «Об образовании» особое внимание уделяется 

вопросам свободного развития человека, его здоровью и жизни. Приоритет в данном Законе 

отдан развитию в личности системы общечеловеческих ценностей. 

Изучение научно-педагогической литературы по данной теме позволяет нам сделать вывод 

о том, что проблемы, связанные с реализацией воспитательного потенциала учащихся в процессе 

учебной деятельности изучены не в полной мере и, на наш взгляд, требуют дальнейшего 

исследования. 

В современном научном знании накоплен огромный опыт, создающий достаточную 

основу для исследования нравственного воспитания. 

Для достижения целей данной статьи были изучены труды философов, ученых-

социологов, посвященные исследованию аспектов нравственного воспитания молодежи. Среди 

авторов в первую очередь следует выделить имена С.Ф. Анисимова, С.Г. Ваниевой, В.В. 

Бурлакова, С.Н. Иконниковой, И.М. Ильинского, А.И. Ковалевой, В.Т. Лисовского и др. 

Проблемы, связанные с психолого-педагогической стороной формирования ценностной 

системы личности, раскрыты в трудах таких известных ученых, как Б. Г. Ананьева, Л.С. 

Выготского, И.А. Зимней, И.С. Кона, Н.Б. Крыловой, К.Л. Лебедевой, В.А. Якунина и др. 

В процессе работы неоценимую помощь оказали труды ученых и педагогов, посвященные 

изучению механизмов формирования нравственных ценностей личности и нравственности как 

феномена. Среди авторов, обращающихся к этим вопросам, следует отметить имена О.С. 

Богдановой, Е.В. Бондаревской, Г.П. Богомоловой, Т.И. Власовой, И.Ф. Исаева, С.В. 

Кульневича, Б.Д. Лихачева, И.С. Марьенко, В.А. Сластенина, Н.Е. Щурковой и др. 

Вопросы нравственного развития молодого поколения в соответствии с потребностями 

внутреннего мира в процессе обучения в высших учебных заведениях, а также проблемы 

обретения самостоятельности молодыми людьми исследованы в работах Е.И. Артамоновой, Г.А. 

Гуровой, О.Ю. Ефремова, Е.М. Ивановой, К.Л. Лебедева, Р.И. Лозовской, В.А. Макаровой, В. 

Мануилова, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина, И.Ф. Харламова, Л.Г. Шеняк и др.  

Общим проблемам воспитания подрастающего поколения посвящены труды таджикских 

ученых Лутфуллаева М., Каримовой И. Х., Кодирова К. Б., Шарифзаде Ф., Рахимзаде Х., 

Базаровой С.Ш. и др. Большой интерес представляют также работы Эшонджоновой Л.А., 

Ашуралиева М.И., Салимова И.С., Ходжаевой М.Х., Зарабековой Н.М., Негматова С.Э., 

Нематова Л.Х. и др. 

Поиск и анализ научно-исследовательской литературы, посвященной указанным 

проблемам, убедили нас в том, что некоторые вопросы нравственного воспитания школьников 

изучены недостаточно.  

К.Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания». 

[21, с. 431]. 

Учебная деятельность значима на всех возрастных этапах, но особенно в младшем 

школьном возрасте, так как в данном школьном возрасте начинает формироваться учебная 

деятельность, а от уровня сформированности зависит успех всего обучения не только в 

начальном звене, но и в старших классах, поскольку учебная деятельность является ведущей, в 

процесс которого формируются основные новообразования, психическое развитие ребенка идет 

интенсивно. 

 Перед общеобразовательными учреждениями ставится задача подготовки ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность 
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в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых нравственных свойств личности учащихся. 

 Значение и функция начальной школы в системе непрерывного образования определяется 

не только преемственностью ее с другими звеньями образования, но и неповторимой ценностью 

этой ступени становления и развития личности детей.  

Данная проблема нашла отражение в фундаментальных работах А.М. Архангельского [2], 

Н.М. Болдырева [5], Н.К. Крупской [14], А.С. Макаренко [15], И.Ф. Харламова [22], и др., в 

которых выявляется сущность основных понятий теории нравственного воспитания, 

указываются способы дальнейшего развития принципов, содержания, форм, методов 

нравственного воспитания. 

 Проблемой данного исследования является функционирование педагогических условий 

системы нравственного воспитания на примере деятельности педагога в процессе учебной 

деятельности.  

Выдающие педагоги как Н.М. Болдырев [6], И.С. Марьенко, Л.А. Матвеева, Л.И. Божович 

[4], и многие другие исследовали нравственное воспитание и рассматривают его в разных 

аспектах. Однако, решение задач нравственного воспитания в процессе формирования учебной 

деятельности недостаточно исследовано. Основная цель данного исследования заключается в 

теоретическом обосновании возможностей духовно - нравственного воспитания в процессе 

учебной деятельности. 

В учебной деятельности нравственное воспитание школьников будет осуществлено в том 

случае, если: 

а) имеют, представление об учёбе, воспитание в учебных учреждениях;   

б) учащиеся действуют целенаправленно при выполнении учебных заданий; 

в) их действия приобретают осознанный характер; 

г) используют приобретенный опыт для решения учебных задач; 

д) осознают ту или иную ситуацию с точки зрения нравственности.  

Принимая во внимание все стороны проблемы, нами поставлены следующие задачи: 

1. Дать анализ состояния проблемы нравственного воспитания школьников в 

теоретической литературе. 

2. Выявить условия нравственного воспитания в учебной деятельности школьников. 

3. Описать опыт нравственного воспитания младших школьников. 

Понятие нравственное воспитание многограно в педагогической науке. 

В кратком словаре по философии понятие нравственности приравнено к понятию мораль. 

«Мораль (латинское mores-нравы) - нормы, принципы, правила поведения людей, а также само 

человеческое поведение (мотивы поступков, результаты деятельности), чувства, суждения, в 

которых выражается нормативная регуляция отношений людей друг с другом и общественным 

целым (коллективом, классом, народом, обществом)» [13, с. 191-192].  

В.И. Даль толковал слово мораль как «нравственное ученье, правила для воли, совести 

человека» [8, с. 345]. Он считал: «Нравственный - противоположный телесному, плотскому, 

духовный, душевный. Нравственный быт человека важнее быта вещественного». «Относящийся 

к одной половине духовного быта, противоположный умственному, но сопоставляющий общее 

с ним духовное начало, к умственному относится истина и ложь, к нравственному - добро и зло. 

Добронравный, добродетельный, благонравный, согласный с совестью, с законами правды, с 

достоинством человека с долгом честного и чистого сердцем гражданина. Это человек 

нравственный, чистой, безукоризненной нравственности. Всякое самоотвержение есть поступок 

нравственный, доброй нравственности, доблести» [7, с. 58]. 

С годами понимание нравственности изменилось. У Ожегова С.И. мы видим: 

«Нравственность - это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 

этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [17, с. 414].  

 Мыслители разных веков трактовали понятие нравственности по-разному. Еще в древней 

Греции в трудах Аристотеля о нравственном человеке говорилось: «Нравственно прекрасным 

называют человека совершенного достоинства ... Ведь о нравственной красоте говорят по поводу 

добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого, мужественного, благоразумного и 

вообще обладающего всеми добродетелями человека» [1, с. 360]. 

 А. Ницше считал: «Быть моральным, нравственным, этичным - значит оказывать 

повиновение издревле установленному закону или обычаю» [16, с. 289]. «Мораль - это 

важничанье человека перед ПРИРОДОЙ» [16, с. 735]. В научной литературе указывается, что 
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мораль появилась на заре развития общества. Мораль оформляется в различных заповедях, 

принципах, предписывающих, как следует поступать в той или иной ситуации. Можно придти к 

выводу, что взрослому человеку порой трудно выбирать, как поступить в той или иной ситуации 

т.е., не ударив лицом в грязь. 

Василий Андреевич Сухомлинский говорил о том, что необходимо заниматься 

нравственным воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать человека». Он говорил: 

«Никто не учит маленького человека: «Будь равнодушным к людям, ломай деревья, попирай 

красоту, выше всего ставь свое личное». Все дело в одной, в очень важной закономерности 

нравственного воспитания. Если человека учат добру - учат умело, умно, настойчиво, 

требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в результате 

будет зло. Не учат ни добру, ни злу - все равно будет зло, потому что и человеком его надо 

сделать» [20, с. 120].  

В.А. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения 

закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, 

справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой 

наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает» [20, с. 170]. 

Учебное учреждение является основным звеном в системе воспитания подрастающего 

поколения. Ю.К. Бабанский считает, что в воспитании младших школьников, такой стороной 

будет нравственное воспитание, дети овладевают простыми нормами нравственности, научатся 

следовать им в различных ситуациях. Учебный процесс тесно связан с нравственным 

воспитанием. В условиях современной школы, когда содержание образования увеличилось в 

объеме и усложнилось по своей внутренней структуре, в нравственном воспитании возрастает 

роль учебного процесса. Содержательная сторона моральных понятий обусловлена научными 

знаниями, которые учащиеся получают, изучая учебные предметы. Сами нравственные знания 

имеют не меньшее значение для общего развития школьников, чем знания по конкретным 

учебным предметам [3, с. 352]. 

Н.И. Болдырев отмечает, что специфической особенностью нравственного воспитания 

является то, что его нельзя обособить в какой-то специальный воспитательный процесс. 

Формирование морального облика протекает в процессе всей многогранной деятельности детей 

(играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, в которые они вступают в различных ситуациях 

со своими сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослыми. 

Рассматривая систему нравственного воспитания, Н.Е. Ковалев, Б.Ф. Райский, Н.А. 

Сорокин различают несколько аспектов: 

Во-первых, осуществление согласованных воспитательных влияний учителя и 

ученического коллектива в решении определенных педагогических задач, а внутри класса – 

единство действий всех учащихся.  

Во-вторых, использование приемов формирования учебной деятельности нравственным 

воспитанием.  

В-третьих, под системой нравственного воспитания понимается также взаимосвязь и 

взаимовлияние воспитываемых в данный момент моральных качеств у детей.  

В-четвертых, систему нравственного воспитания следует усматривать и в 

последовательности развития тех или иных качеств личности по мере роста и умственного 

созревания детей [12, с. 198]. 

 В формировании личности младшего школьника, с точки зрения С.Л. Рубинштейна, 

особое место занимает вопрос развития нравственных качеств, составляющих основу поведения. 

В этом возрасте ребенок не только познает сущность нравственных категорий, но и учится 

оценивать их знание в поступках и действиях окружающих, собственных поступках [19, с. 58]. 

На определение роли планирования, как в учебной деятельности, так и в нравственном 

поведении детей школьного возраста было направлено внимание таких ученых как Л.А. 

Матвеева, Л.А. Регуш [18, с. 48]. 

Дробницкий О.Г. считает, что «Практически любая деятельность имеет нравственную 

окраску» [9, с. 11], в том числе и учебная, которая, по мнению Л.И. Божович, «обладает 

большими воспитательными возможностями». Он представляет учебную деятельность 

младшего школьника ведущей. В этом возрасте она в большей степени влияет на развитие 

школьника, определяет появление многих новообразований. В ней развиваются не только 

умственные способности, но и нравственная сфера личности [4, с. 10]. 
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В результате регламентированного характера процесса, обязательного систематического 

выполнения учебных поручений у школьника складываются нравственные знания, характерные 

для учебной деятельности, нравственные отношения, указывает И.Ф. Харламов.  

Как указали ученые педагоги данная деятельность, являясь в младшем школьном возрасте 

ведущей, обеспечивает усвоение знаний в определенной системе, создает возможности для 

овладения учащимися приемами, способами решения различных умственных и нравственных 

задач. 

Учителю принадлежит приоритетная роль в воспитании и обучении школьников, в 

подготовке их к жизни и общественному труду. Учитель всегда является для учащихся примером 

нравственности и преданного отношения к труду. Проблемы нравственности школьников на 

сегодняшнем этапе развития общества особенно актуальны [22, с. 541]. Специфической 

особенностью процесса нравственного воспитания следует считать то, что он длителен и 

непрерывен, а результаты его отсрочены во времени. 

Существенным признаком процесса нравственного воспитания является его 

концентрическое построение: решение воспитательных задач начинается с элементарного 

уровня и заканчивается более высоким.  

Процесс нравственного воспитания динамичный и творческий: учителя постоянно вносят 

в него свои коррективы, направленные на его совершенствование. 

Все факторы, обусловливающие нравственное становление и развитие личности 

школьника, И.С. Марьенко разделяет на три группы: природные (биологические), социальные и 

педагогические. Во взаимодействии со средой и целенаправленными влияниями ученик 

социализируется, приобретает необходимый опыт нравственного поведения. 

На нравственное формирование личности оказывают воздействие многие социальные 

условия и биологические факторы, но решающую роль в этом процессе играют педагогические, 

как наиболее управляемые, направленные на выработку определенного рода отношений. 

Одна из задач воспитания - правильно организовать их деятельность. Формирование 

нравственных качеств могут влиять на изменение целей и мотивов деятельности, что в свою 

очередь влияет на усвоение нравственных норм и ценностей организаций, а деятельность 

человека выступает как критерий его нравственного развития личности.  

 В этом возрасте развитие морального сознания ребенка происходит через восприятие и 

осознание содержания воздействий, которые поступают и от родителей и педагогов, 

окружающих людей через переработку этих воздействий в связи с нравственным опытом 

индивида, его взглядами и ценностными ориентациями. В сознании ребенка внешнее 

воздействие приобретает индивидуальное значение, таким образом, формирует субъективное 

отношение к нему. В связи с этим, формируются мотивы поведения, принятия решения и 

нравственный выбор собственных поступков ребенка.  

Необходимое звено в процессе нравственного воспитания - моральное просвещение, цель 

которого - сообщить ребенку совокупность знаний о моральных принципах и нормах общества, 

которыми он должен овладеть. Осознание и переживание моральных принципов и норм прямо 

связано с осознанием образцов нравственного поведения и способствует формированию 

моральных оценок и поступков [11, с. 8-14]. 

Учитывая вышесказанное, различные стороны воспитания, в том числе нравственную 

воспитанность, Правительство Республики Таджикистан принял «Закон Республики 

Таджикистан об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», в котором 

намечается роль семьи, общества и образовательного учреждения. Обучение - совместная 

деятельность родителей, педагога и образовательного учреждения по развитию личности, 

таланта, умений, умственных и физических способностей ребенка [10, с. 3]. 

Проблемы и состояния нравственного воспитания школьников позволяет сделать вывод о 

том, что подходы к данному вопросу, требуют дальнейшего исследования. 
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ТАШАККУЛИ АРЗИШҲОИ АХЛОҚИИ ХОНАНДАГОН ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ 

МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Мақола ба тарбияи ахлоқии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бахшида 

шудааст. Дар он мушкилоти тарбияи ахлоқии хонандагон ба таври равшану возеҳ матраҳ гардидааст. 

Муаллифон ба паҳлуҳои асосии тарбияи ахлоқии насли наврас, пешгирии нобоварӣ, бадахлоқӣ, 

бадқасдӣ ва вазифаҳои тарбия аҳамияти махсус додаанд. Инчунин дар мақола тафсири мафҳуми тарбияи 

ахлоқӣ аз нуқтаи назари педагогика дар умум оварда шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: ахлоқ, тарбия, бадахлоқӣ, нобоварӣ, бадқасдӣ, моҳият, раванд, мубраммият, 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В СРЕДНИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
  

Статья посвящена нравственной воспитанию учащихся. В ней раскрыты проблемы формирования 

нравственных ценностей учащихся. 

Авторы уделяют особое внимание на нравственные ориентиры подрастающего поколения 

диагностики бездуховности, безверии, агрессивности. 

В статье рассмотрены общие вопросы и конкретные задачи нравственного воспитания с точки 

зрения педагогики.  
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FORMATION OF MORAL EDUCATION OF PUPILS IN SECONDARY  

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
  

The article is devoted to the moral education of schoolchildren. It reveals the problems of moral education 
of students. 

The authors pay special attention to the moral guidelines of the younger generation in spirituality, lack of 
faith, aggressiveness and the task of education. 

The article provides an interpretation of the concept of moral education from the point of view of pedagogy 
and in general. 
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СИФАТҲОИ ШАХСИИ ОМӮЗГОР ВА ТАЪСИРИ ОНҲО БА ТАШАККУЛИ 

ШАХСИЯТИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Абдухалилова Н.Р. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Фаъолияти омӯзгор дар синфҳои ибтидоӣ на танҳо аз додани донишҳо, балки аз тарбия 
додан низ иборат мебошад. Имрӯзҳо дар раванди ҳамагуна таҳсилот чунин унсурҳо: таълим, 
тарбия, инкишоф ва маълумот дарҷ ёфтааст, ки онҳо дар алоқа ва тафоҳуми ҳамешагӣ қарор 
доранд. 

Ба андешаи И.П. Подласий: «Ҷараёни таълиму тарбияро дар муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи умумӣ омӯзгор ба роҳ мемонад. Ба таълиму тарбия падару модарон, хешовандон ва 
одамони касбу кори гуногун низ машғул мешаванд, аммо омӯзгор шахсияти махсусеро ифода 
мекунад, ки мутобиқ ба қавонини педагогӣ амал намуда, тарбияро аз ин раҳовард дар байни 
хонандагон ба роҳ мемонад» [2, с. 42]. 

Омӯзгор воситае дар байни кӯдакон ва калонсолон ба шумор меравад. Ӯ хусусиятҳои 
психологии кӯдаконро хеле хуб медонад. Талош ва кӯшиши омӯзгори синфҳои ибтидоӣ аз дигар 
навъҳои фаъолият ба куллӣ фарқ мекунад, зеро натиҷаи заҳмати танҳо ӯ ва сифатҳои шахсиаш 
боис мегардад, ки хонанда дар масири дурусти таълиму тарбия қарор мегирад ва натиҷатан ба 
қуллаи мурод мерасад. 

Адабиёти беш аз ҳазорсолаи тоҷик дар худ дурдонаҳое аз гуфтаҳо перомуни омӯзгор ва 
нақши ӯ дар таълиму тарбия дорад [1] ва паёмбари ислом Муҳаммад (с)-ро яке аз аввалини 
омӯзгорон меҳисобанд. Масалан, дар байни шоҳкориҳои адбиёти форсу тоҷик чунин 
шоҳбайтҳоро дучор омадан мумкин аст. 

 Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор, 
 Шавад тира аз бехирад рӯзгор.  

* * * 
Ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, 
Ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. 
Ҳеҷ Мавлоно нашуд муллои Рум, 
То муриди Шамси Табрезӣ нашуд. 

Аз ин рӯ, В.А. Титов сифатҳои асосии шахсии омӯзгорро, ки танҳо ба ӯ тааллуқ доранд, 
чунин нишон додааст: 

- якум – ин қобилияти кордонии омӯзгор. Як навъ ҷамъи сифати омӯзгор аст, ки ҳам 
маҷмуи донишу маҳоратҳои кор бо кӯдакон ва ҳам қобилиятҳою манфиатҳои касбиро фаро 
гирифтаанд. Омодагии касбӣ бошад, услуби муоширати педагогӣ ва муносибати онро бо 
атрофиён ташкил медиҳад;  

- дуюм сифати омӯзгор эмпатия мебошад. Эмпатия ин тавассути нишон дода тавонистани 
дилсӯзӣ ва ҳамдардии шахсӣ дар кӯдакон тарбия намудани сифатҳои инсонӣ фаҳмида мешавад; 

- сифати сеюм риояи одоби педагогӣ маҳсуб шуда, омӯзгор дар таносуб бояд ҳалимӣ, 
устуворӣ, ҷиддиятро дар раванди педагогӣ нишон дода тавонад; 

- сифати чорум зиракии омӯзгор буда, дар мушоҳидаҳои ҳамарӯзаи тағйироти инкишоф 
дида тавонистани ҷанбаҳои гуногуни пешомад ва ҳидоят ба пеш ҳаракат кардани кӯдак зоҳир 
мегардад. Омӯзгор бояд қудрати дарк ва фаҳми кӯдакро дошта бошад; 
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- сифати панҷуми омӯзгор некбинӣ (оптимизм) мебошад. Ҳар як омӯзгор бояд дар 

хонандагони худ тавоноӣ (тамоюлҳои имконпазир) ва боварӣ ба неруи онҳо ва дар ба даст 

овардани натиҷаҳои таълимиро дошта бошад; 

- сифати шашумро маданияти педагогии муоширати омӯзгор ташкил медиҳад. Он дар 

дуруст ташкил намудани муносибати байни омӯзгор ва хонанда, байни худи хонандагон, байни 

волидону омӯзгорон ва байни коллективи омӯзгорон ифода меёбад. 

- сифати ҳафтуми шахсияти омӯзгор рефлексияи педагогиро такшил медиҳад. Ин як навъи 

худталқинкунӣ ва баҳодиҳии шахсӣ ба натиҷаҳои кори худ мебошад» [3, с. 108].  

Ҳар як омӯзгор бояд аз уҳдаи баҳо додан ва таҳлили дастовардҳои хеш баромада тавонад, 

яъне як навъ кори хешро бозрасӣ кунад ва онро бо ҳусну қубҳаш арзёбӣ намояд. Мушоҳида ва 

арзёбӣ яке аз сифатҳои аслии омӯзгор мебошад. Омӯзгоре, ки мушоҳидакор ва арзёб нест, ӯ 

наметавонад омӯзгори муваффақ шавад. Шахси бетафовут ва бе қайду банд омӯзгор буда 

наметавонад. Омӯзгор бояд хурдтарин ва назарногиртарин ҳаракот ва ҳолоти руҳӣ ва равонии 

кӯдаконро дида ва эҳсос карда тавонад. Он вақт мо бо боварии комил гуфта метавонем, ки ин 

шахс омӯзгор аст ва ӯ аз уҳдаи кори пуршарафи омӯзгорӣ баромада метавонад. Омӯзгорӣ 

истеъдод аст ва агар шахс дар худ он истеъдодро эҳсос накунад, беҳтараш, ки ӯ ба ин касб даст 

назанад. Хусусан, омӯзгори синфҳои ибтидоӣ, ки дар таълиму тарбияи кӯдакон хишти аввалинро 

мегузорад. Аз ин рӯ, оне, ки касби пуршараф ва пурифтихори омӯзгориро интихоб мекунад, 

боястӣ аз ҳар назар омода ва тайёр бошад, то битавонад аз уҳдаи ин кори пуршараф бо сари 

баланд барояд. Ин аст, ки касби омӯзгор донишҳои амиқи педагогӣ ва психологию физиологӣ ва 

фанниро талаб мекунад. 

Мақсади таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии педагогӣ дар шароити кунунӣ 

аз омода намудани омӯзгороне иборат мебошад, ки онҳо бояд дорои хислатҳои зерин бошанд:  

- чусту чолокӣ ва фаъолнокии баланди иҷтимоӣ; 

- масъулиятнокии баланди шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ; 

- беандоза дӯст доштани касби хеш ва хонандагон; 

- бомаърифатӣ ва маданияти баланди маънавӣ-ахлоқӣ; 

- омодагии доимии худтакмилдиҳӣ ва кор аз болои худ. 

Талабот нисбат ба қобилияти касбии омӯзгор аз мавридҳои зерин иборат мебошад: 

- қобилияти ташкилотчигӣ (қобилияти муттаҳид ва мустаҳкам карда тавонистани 

коллектив, маҳорати ба корҳои мувофиқ ҷалб намудани синф, ба нақша гирифта тавонистани 

корҳои худ, синф ва натиҷаи иҷрои онҳо); 

- қобилияти персептивӣ (дар маҳорати ба ҷаҳони ботинии кӯдак таъсир кардан ва кумак ба 

ҷанбаҳои ҳиссиву руҳии онҳо зоҳир мегардад); 

- қобилиятҳои дидактикӣ (маҳорати дуруст интихоб ва ҷудо карда тавонистани иттилоот 

барои хонанда, дастрасӣ, аёниятнокӣ будани он); 

- қобилиятҳои иртиботӣ (қобилияти ташкил кардани алоқа бо хонандагон ва падару 

модар); 

- қобилиятҳои сугестивӣ (таъсир ба ҳиссиёти хонанда); 

- қобилиятҳои таҳқиқотӣ ва илмӣ-маърифатӣ (аз худ намудани донишҳои нави илмӣ, анҷом 

дода тавонистани корҳои илмӣ дар соҳаи педагогика, психология ва усули таълими фанҳои 

гуногун). 

А.И. Шербаков қобилиятҳои педагогиро ба тариқи зайл гурӯҳбандӣ намудааст: дидактикӣ, 

конструктивӣ (пешбинӣ кардани натиҷаҳои фаъолияти худ), персептивӣ (ба ҷаҳони ботинии 

кӯдак роҳ ёфтан), эксперсивӣ (образноку ифоданок баён кардан), ташкилотчигӣ ва иртиботӣ. Вай 

инчунин, яке аз нишонаҳои лаёқатмандии омӯзгорро дар мавҷудияти сифатҳои умумипедагогӣ, 

ахлоқӣ, психологӣ, иҷтимоӣ-персептивӣ, фардӣ-психологӣ ва донишу маҳорат ва малакаҳои 

амалӣ мебинад: 

- умумипедагогӣ (иттилоотӣ, сафарбаркунӣ ва инкишофдиҳандагӣ); банизомдарорӣ, 

ҷамъбасткунии донишҳое, ки дар рафти ҳалли вазифаҳои педагогию аз худ намудани иттилооти 

нав); 

- умумимеҳнатӣ (ташкилотчигӣ, конструктивӣ ва таҳқиқотӣ); 

- худмаълумотгирӣ. 

Омӯзгор дар ҷомеа вазифаҳои муайяни касбӣ ва ҷамъиятиро иҷро мекунад. Табиист, ки 

ҷомеа дар навбати худ дар назди шахсияти омӯзгор талаботи муайянро мегузорад, яъне ӯ бояд 

дорои сифатҳои зерин бошад: 
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- сифатҳои инсонӣ (умумиинсонӣ): одамгарӣ, ботамкинӣ, поквиҷдонӣ, масъулиятнокӣ, 

ҳурматнокӣ, боахлоқӣ, ояндабинӣ; 

- сифатҳои касбӣ: муҳаббат ба кӯдакон, меҳнатдӯстӣ, коршоямӣ, интизомнокӣ, 

ташкилотчигӣ, одилӣ, бомаҳоратӣ, одоби педагогӣ, донишҳои назариявии педагогӣ, психологӣ 

ва усули таълими фанҳо. 

Омӯзгор дар он сурат ҳирфаӣ маҳсуб меёбад, ки агар ӯ тамоми сифатҳои касбӣ ва инсониро 

дошта бошад. Яъне аз як сӯ омодагии психологӣ ва ҷисмонӣ, аз тарафи дигар, омодагии илмӣ, 

назариявӣ ва амалиро доро бошад.  

Мо дар боло дар бораи сифатҳои касбӣ сухан гуфтем, акнун месазад, ки дар бораи маҳорат 

ва санъати педагогӣ сухане чанд гуфта бошем. 

Б.Т. Лихачев зери мафҳуми санъати педагогӣ «Дар омӯзгор мавҷуд будани тамоми 

донишҳо, маҳорат ва малакаҳо, шавқу рағбат дар раванди таълим ба тафаккури педагогӣ, гувоҳи 

пешакӣ (интуитсия) ва муносибатҳои маънавӣ-ахлоқию эстетикиро дар назар дорад» [4]. 

И.П. Подласий маҳорати педагогиро: «…чун санъати воло ва муттасили таълимӣ-

тарбиявӣ, ки дар пояи маҷмуи маданияти шахсӣ ва донишҳо, маҳорат ва доираи назар ба техника 

ва таҷрибаи педагогӣ ба вуҷуд меояд, маънидод кардааст» [2, с. 127].  

Нумӯи маҳорати педагогӣ нишонаи сифати корҳои муаллим буда, такмили доимии 

раванди таълимӣ-тарбиявӣ ҳисобида мешавад. Нишонаҳои маҳорати педагогӣ чунинанд: 

1. Аниқ ва тафриқа намудани вазифаи дарсҳо; 

2. Таъмини муттасилӣ (пайдарпайӣ) дар аз худ кардани мазмуни таълим; 

3. Хусусияти эҷодӣ ва гуногунрангии методҳои таълим; 

4. Расонидани кумаку ёрӣ ба кӯдакон ҷиҳати бартараф намудани мушкилоту душвориҳои 

пешомада; 

5. Коршоямии баланди кӯдакон дар ҷараёни таълим; 

6. Инсонгароии раванди таълиму тарбия; 

7. Муносибати шахсӣ; 

8. Маҳорати ширкат кардан дар худмаълумотгирӣ. 

Ҳамин тариқ, мо итминони комил дорем, ки сифатҳои дар боло зикршуда омили асосии ба 

таври самаранок омода намудани омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ ва беҳтар ташаккул 

додани сифатҳои мазкур дар хонандагони синни хурди мактабӣ хоҳад гашт.  
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СИФАТҲОИ ШАХСИИ ОМӮЗГОР ВА ТАЪСИРИ ОНҲО БА ТАШАККУЛИ 

ШАХСИЯТИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Дар ин мақола муаллиф дар бораи сифатҳои шасхии омӯзгор ва таъсири онҳо ба ташаккули 

шахсияти хонандагони синфҳои ибтидоӣ ибрози андеша намудааст. Аз ҷумла, ӯ омӯзгориро истеъдод 

шуморида, чунин меҳисобад, ки сифатҳои шахсии омӯзгор дар ташаккули шахсияти хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ нақши калидӣ мебозанд.  
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ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
 

В этой статье автор высказывает свое мнение по поводу личных качеств учителя на формирование 

личности учащихся младших классов. Учительство он называет талантом и считает, что учитель играет 

ключевую роль в формировании личности учащихся младших классов.  
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PERSONAL QUALITIES OF THE TEACHER AND THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION 

OF THE PERSONALITY OF YOUNGER STUDENTS 
 

In this article, the author expresses his opinion on the personal qualities of a teacher on the formation of the 

personality of primary school students. He calls teaching talent and believes that the teacher plays a key role in 

shaping the personality of elementary school students. 
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РАЗВИТИЕ САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 

Ансори П.Б. 

Таджикский педагогический институт в городе Пенджикент 
 

Переход образовательной парадигмы индустриального общества к образовательной 
парадигме постиндустриального общества изменяет цели учения, его мотивы, формы и методы 
учения, позицию студентов и само понимание учебно-познавательной деятельности. Новая 
парадигма образования, учитывающая тенденции его развития, - это гуманистическая парадигма, 
в центре которой – человек, его духовное развитие, система ценностей, формирование его 
нравственно-волевых качеств, творческой свободы личности. Поэтому, в современных условиях 
возникает необходимость рассмотреть проблему развития самообразования студентов в 
единстве с проблемой индивидуальности человека. Как справедливо отмечает В.Я. Лудись, 
научный смысл формирования учебно-познавательной деятельности будет ограниченным, если 
под этим понимать либо процесс формирования способности, либо формирование научного 
теоретического мышления, либо обучение творчеству. «Следует признать, -отмечает В.Я. 
Лудись, - что формирование образовательной самостоятельности – это прежде всего процесс 
формирования субъекта этой деятельности, в основе которой лежит такое важнейшее качество 
как самостоятельность субъекта» [2]. 

Самостоятельность студентов - будущих бакалавров как основа их профессиональной 
компетентности формируется в процессе управления учебной деятельностью, высшей формой 
которой является самостоятельная работа обучающихся, базирующаяся на двупланной 
структуре развития их деятельности и уровневой системы управления учебным 
взаимодействием. Овладеть профессией невозможно, только посещая занятия преподавателей и 
прослушивая установленные учебным планом курсы. Большую роль в профессиональной 
подготовке играет самообразование. Самообразование – специально организованная, 
самостоятельная познавательная деятельность, направленная на достижение определенных 
личностно или общественно значимых образовательных целей: удовлетворение познавательных 
интересов, общекультурных и профессиональных запросов и повышение квалификации.  

Самообразование осуществляется в ходе самостоятельной работы. Активность студента и 
интенсивность его самостоятельной работы во всех видах занятий способствуют повышению 
качества профессиональной подготовки. 

Развитие готовности к педагогической деятельности будущего бакалавра педагогического 
образования рассматривал М.С. Емце, вопросами формирования профессиональной 
компетентности будущих бакалавров педагогического образования занималась Л.А. Уварова, 
аспекты развития самостоятельности будущих специалистов педагогического направления 
представлены в исследованиях Е.Д. Крайневой.  

Современный образовательный процесс выстраивается так, что требует постоянного 
обновления содержания готовности к будущей профессии. Педагогическое знание требует 
системной насыщенной работы по ее усвоению. Появляются новые концепции, подходы, 
методы, приемы, средства обучения и воспитания, новые образовательные законодательные 
акты и документы, регламентирующие учебный процесс. Все это побуждает студента работать 
самостоятельно, быть в курсе последних достижений в педагогической науке, сверять по ним 
результаты своей практической деятельности. Именно к этому студенту нужно быть готовым. 

Владение умениями самостоятельной деятельности на достаточном уровне  − одно из 

условий формирования умений исследовательской деятельности студентов.   
Самостоятельная работа – это не только важная часть педагогической подготовки будущих 

учителей, но и условие их профессионального роста. В структуре целостного педагогического 
процесса она, с одной стороны, выступает как внеаудиторная работа студентов. Чаще всего это 
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самостоятельная работа с учебной литературой, выполняемая вне основного расписания занятий. 
Внеаудиторная работа включает в себя следующие элементы: ознакомительное чтение 
материала по указанному вопросу, определение его места и связи в системе изучаемых 
предметов; повторение; вдумчивое чтение с составлением плана прочитанного, выделением 
главного по каждому его пункту, запись отобранного материала своими словами с 
использованием общепринятой символики и т.д. Порой самостоятельная внеаудиторная работа 
практикуется в присутствии преподавателя, выступающего как консультант. 

С другой стороны, самостоятельная работа – это систематическая, планомерная, 
целенаправленная работа студента, осуществляемая им в ходе аудиторных, обязательных по 
расписанию занятий, где он слушает и самостоятельно делает записи по ходу объяснения 
преподавателя на лекции или семинаре. 

Степень самостоятельности в разных формах организации учебной деятельности 
студентов различна и зависит от организации учебного процесса, методики проведения занятия, 
личности и уровня интеллектуального развития студентов, их подготовленности, личности, 
педагогической квалификации и стиля работы преподавателя. 

Различна, кроме того, и структура этой работы. Она складывается из следующих 
элементов: 

− работа на восприятие и осмысление учебного материала на лекциях, составление 

конспектов лекций; 

− работа с книгой, изучение учебной литературы (учебники, учебные пособия, 

первоисточники); 

− переработка учебной информации и превращение ее в личностные знания студентов;  

−закрепление знаний в процессе выполнения упражнений, дополнительных заданий, 

решения задач; 

− подготовка к выступлениям на семинарских и практических занятиях; 

− работа в предметных кружках, факультативах и студенческих научных обществах; 

− выполнение рефератов, курсовых и выпускных работ. 
Эти и другие элементы самостоятельной работы не являются постоянными и изменяются, 

усложняются в соответствии с изменением содержания образования, методов и форм обучения. 
В соответствии с данными документами и требованиями международных стандартов 

результаты среднего профессионального образования формулируются в категории 
компетентности, понимаемой как специфические ожидания студента, связанные с его успехами 
в профессиональной деятельности. Компонентами профессиональной компетентности будущих 
специалистов являются предметные знания, умения, навыки, преобразованные в ходе учебно-
воспитательного процесса в колледже в функциональные, информационно-аналитические, 
когнитивные, коммуникативные, креативные-профессионально значимые качества. В русле 
сказанного особую остроту приобретает форсированность у студента готовности к 
самообразовательной деятельности.  

В настоящее время обостряется противоречие между необходимостью формирования у 
студентов готовности к самообразовательной деятельности и недостаточностью теоретико-
методологического обоснования организации данного процесса. Исследователями отмечается 
недостаточное внимание к вопросам подготовки студентов к осуществлению 
самообразовательной деятельности (И.А. Зимняя, Е.Я. Коган, В.В. Сериков, А.В. Хуторской и  
др.). Тогда, как известно, что профессиональная деятельность человека предусматривает 
необходимость непрерывного образования, постоянного повышения профессиональной 
компетентности, что возможно достигнуть с помощью самообразовательной деятельности. В 
решении данной проблемы следует обратить внимание на мнение Г.И. Щукиной о том, что 
студента обучить самообразовательной деятельности невозможно, умение самообразовательной 
деятельности он приобретает самостоятельно. Самообразовательная деятельность выступает как 
синтез когнитивного, предметно-практического и личностного опыта, ее нельзя сформировать, 
дав обучающемуся учебное задание или включив его «в деятельность», он должен пройти через 
последовательность ситуаций, действий, оценок, рефлексии приобретаемого опыта [3].  

Природа самообразовательной деятельности такова, что она, являясь продуктом обучения, 
выступает следствием саморазвития студента.  

В Словаре русского языка С.И. Ожегова, слово «самостоятельность» обозначает 
совершение чего-нибудь без посторонней помощи, без постороннего участия [1]. Опираясь на 
данное определение и рассматривая различные источники, мы выяснили, что самостоятельная 
работа – это непрерывный процесс саморазвития личности.  
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В литературе имеет место использование терминов: «самообразование» и 
«самообразовательная деятельность». Синонимичное использование понятий 
«самообразование» и «самообразовательная деятельность» затрудняет развитие данной 
проблемы. Целесообразно разграничивать эти понятия, и мы обратились к трактовкам 
обозначенных выше терминов. Встречаются следующие определения термина 
«самообразование»: деятельность по самообучению, результатом которой являются 
интеллектуальные изменения, происходящие в субъекте; целенаправленная познавательная 
деятельность, управляемая самим обучающимся (Ю.Н. Кулюткин); основа совершенствования 
подготовки студентов, процесс становления его личности, в основе которого лежит интерес в 
органическом сочетании с самостоятельным изучением материала как заданное содержание 
самообразовательной деятельности, которое необходимо освоить, чтобы быть компетентным [6].  

Самообразование каждого члена общества способствует повышению его деловой 
квалификации и, следовательно, общественному прогрессу, поэтому образовательная система 
всегда заинтересована в массовом самообразовании и участвует в организации 
самообразовательной деятельности с различной степенью активности в зависимости от 
конкретной социальной ситуации. 

Теоретические основы для разработки проблем самообразовательной деятельности 
учителя были заложены в работах Е.Н. Волконского, Н.Н. Иорданского, M.II. Скалкина, К.Д. 
Ушинского, С.Т. Шацкого.  

К.Д. Ушинский высказал мысль о непрерывном самообразовании учителя: «учиться всю 
жизнь», а также впервые провел идею связи самообразования учителя с его профессиональными 
запросами [4]. 

Под самообразовательной деятельностью Г.М. Коджаспировой   понимается, с одной 
стороны, направленная и систематическая познавательная деятельность студента, в результате 
чего происходит качественное развитие его личности; с другой, - совокупность нескольких 
деятельностей, основой которых является познание себя, установление целей, оценка своих 
возможностей, способностей, качеств, способствующих или препятствующих самообразованию 
[10].  
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ТАШАККУЛИ ХУДОМӮЗИИ ДОНИШҶӮЁНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ  
ОЛИИ ОМӮЗГОРӢ 

 

Дар ин мақола оид ба ташаккули худомӯзии донишҷӯён дар низоми таҳсилоти олии омӯзгорӣ сухан 

меравад. Муаллиф дар мақолаи худ корҳои мустақилонаи донишҷӯён ва дар заминаи роҳбарии омӯзгорон 

мавриди таҳлил қарор додааст. Мавзуи мазкур дар илми педагогика ва методикаи таълим яке аз 

масъалаҳои муҳим ва доманадор ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, дар замони муосир донишҷӯён мустақил, 

худомӯз, серталаб ва худихтиёр мебошанд.  

Бояд тазаккур дод, ки мустақилияти донишҷӯён - бакалаврони оянда ҳамчун асоси салоҳияти касбии 

онҳо дар раванди идоракунии фаъолияти таълимӣ ташаккул меёбад, ки шакли олии он кори мустақилонаи 

донишҷӯён мебошад ва ба сохтори дуҷонибаи рушди фаъолияти онҳо ва низоми идоракунии сатҳи 

мартабаи ҳамкории таълимӣ асос ёфтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: донишҷӯ, омӯзгор, фаъолият, худомӯзӣ, мустақилият, корҳои мустақилонаи 

донишҷӯён, таълим, низом, педагогига, ташаккул, низоми идоракунӣ, масъала, вазифа, сохтор, ҳамкории 

таълимӣ, кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор, олӣ, касб.  
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РАЗВИТИЕ САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 

Данная статья посвящена развитию самообразования студентов педагогических вузов. Большую 

роль в профессиональной подготовке играет самообразование. Самообразование – специально 

организованная, самостоятельная познавательная деятельность, направленная на достижение 

определенных личностно или общественно значимых образовательных целей: удовлетворение 

познавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов и повышение квалификации.  

Необходимо отметить, что самообразование осуществляется в ходе самостоятельной работы. 

Активность студента и интенсивность его самостоятельной работы во всех видах занятий способствуют 

повышению качества профессиональной подготовки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студент, преподаватель, самообразование, самостоятельность, 

деятельность, самостоятельная работа студента, должность, структура, профессия, вуз. 
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DEVELOPMENT OF SELF-EDUCATION OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES 
 

This article deals with the theoretical foundations of the independent formation of students in the system of 

professional education. In his article, the author analyzes the work of independent students and the leadership of 

teachers. This topic is one of the most important and wide-ranging issues in the science of pedagogy and teaching 

methods. Therefore, in modern times, students are independent, self-taught, demanding and independent in the 

process of education. 

It should be noted that the independence of students - future bachelors is formed as the basis of their 

professional competence in the management of educational activities, the highest form of which is the independent 

work of students based on the bilateral structure of their development and management system. 

KEY WORDS: student, teacher, student, activity, self-study, independence, independent work of students, 

education, system, pedagogy, formation, management system, problem, task, structure, educational cooperation, 

independent work of the student under the guidance of the teacher, teacher. 
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АСОСҲОИ ИЛМӢ-НАЗАРИЯВИИ ФАЪОЛИЯТИ  

ДОНИШАЗХУДКУНИИ ХОНАНДАГОН  
 

Расулбердиева Ш.Ҷ. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Нақш ва аҳамияти таълиму тарбияи инсон, ташаккул ва худташаккулёбии вайро дар 

замони муосир баҳо додан басо душвор аст. Муваффақият ба некуаҳволии ҳар гуна шаҳрванди 

мамлакат ба монанди рақобатпазирии ташкилоту корхонаҳо, пеш аз ҳама, аз сифати таҳсилоте, 

ки шаҳрванди мамлакат гирифтааст, инчунин сифати тарбия ва худташаккулёбии наслҳои оянда 

вобаста аст. Дар ин вобастагӣ аён мегардад, ки он мамлакатҳое, ки дар самти таълиму тарбияи 

шаҳрвандони худ ба дастовардҳои нав ба нав ноил мегарданд, устуворона пеш мераванд ва 

сифати баланди зиндагиро соҳиб мегарданд. Мисоли тасдиқкунандаи ин гуфтаҳо давлатҳои 

Кореяи Ҷанубӣ, Сингапур ва ғайра мебошанд. Дар ин давлатҳо системаҳои нави таълиму тарбия 

ва технология дар асоси идея ва консепсияҳои нави педагогӣ ба вуҷуд меояд. 

Ақидаҳои зикршуда аз тарафи В.И. Андреев [1, с. 8] баён гардидаанд. Муаллиф иброз 

менамояд, ки заминаи педагогикаи амалӣ назарияи асоснок мебошад, ки аз идеяи педагогӣ то 

назария ва технология вақти зиёдро талаб мекунад. Идеяи педагогӣ, назарияи педагогӣ ва 

технологияи педагогӣ раванди пайдарпайи гузариш мебошад, ки дар замони муосир ҷустуҷӯи 

роҳҳои тезонидани онҳо зарур мебошад. 

Буҳронҳои имрӯзаи ҷаҳонӣ дар самтҳои гуногуни фаъолияти ҳаётии инсон ва низоми 

таҳсилоти имрӯза, бахусус тарбияи насли наврас тавъам мебошад, ки сабаби он таъсири омилҳои 

зиёд ва анъанаҳои номатлуб мебошанд. Сабабҳои асосии буҳрон дар соҳаи таҳқиқоти педагогӣ 

аз рӯи нишондоди В.И. Андреев зиёданд. Муаллиф даҳ сабаби асосии ин буҳронро ба таври 

муфассал нишон додааст, ки ба таври мухтасар се сабаби асосиро меорем: 

1) рушди илми педагогика дар заминаи экстенсивӣ, яъне ба асос гирифтани нишондодҳои 

ададии фаъолият (миқдори рисолаҳои дифоъшуда, конференсияҳо, монографияҳо, мақолаҳо, 

китобҳо ва ғайраҳо); 
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2) дур будани назарияи педагогӣ аз амалия, яъне дар раванди технологияи таълиму тарбия 

амалӣ нагардидани ғояҳои педагогӣ ё хеле кам истифода шудани онҳо; 

3) набудани дарки афзалиятҳо ва моҳияти ҳалли масъалаҳо дар баланд бардоштани сифати 

таълиму тарбия дар зинаи имрӯзаи рушди таҳсилоти миёна ва олӣ. 

Чунин ҳолат дар системаи таҳсилоти Тоҷикистон ба андешаи мо раванди гузариш аз 

низоми анъанавии таҳсилоти қолабӣ ба низоми таҳсилоти кредитӣ, ки таҳсилоти салоҳиятнок ва 

ба шахс нигаронидашударо ташвиқ медиҳад, ифода мегардад. 

Ба андешаи С.Ш. Носиров [4, с. 61] раванди таълим аз ду ҷараёни ба ҳам алоқаманд иборат 

аст: таълим додан (фаъолияти омӯзгор) ва омӯзиш (фаъолияти хонанда). Таълим бе фаъолияти 

мутақобилаи омӯзгору хонандагон ва ҳамкории дидактикии онҳо вуҷуд дошта наметавонад. Аз 

ин рӯ, дар раванди таълим танҳо таъсиррасонии оддии омӯзгор ба хонандагон не, балки ҳамкории 

онҳо ба амал меояд. Агарчанде омӯзгор фаъолона кӯшиш намояд, ки ба хонандагон дониш диҳад, 

вале аз тарафи онҳо фаъолнокии донишҳоро азбарнамоӣ зоҳир нагардад, дар он сурат таълим 

натиҷаи дилхоҳ намедиҳад. Барои баланд бардоштани сифати таълим омӯзгорро мебояд ҷараёни 

таълимро оқилона ташкил ва шавқу ҳаваси хонандагонро ба омӯзиш таъмин намояд. Зеро 

мақсади ниҳоии таълим азбарнамоии донишу малака, маҳорат ва ташаккули ҳамаҷонибаи 

шахсият мебошад. 

Ба ақидаи муаллиф асоси ташаккули донишҳои зеҳниро дарс ташкил медиҳад. Дарс ба 

инкишофи шуур, тафаккур, ҳосил намудани малакаю маҳорат, заминаҳои нав ба нави 

маълумотгирӣ ва барои мақсаднок ҷамъбасту истифодаи донишҳои зеҳнӣ асос мегузорад. Ҳамон 

вақт азхудкунии донишҳою фаҳмишҳо зоҳир мегардад, ки агар хонанда мустақилона фикр ронда, 

кор карда тавонад. Дар ин маврид К.Д. Ушинский чунин гуфтааст: «Фикри худро нағз баён карда 

натавонистан - норасоист. Аммо фикри мустақили худро надоштан ин боз ҳам бадтар аст, зеро 

фикри мустақил танҳо аз дониши мустақил бармеояд». 

Системаи таҳсилоти шӯравӣ ба андешаи А.В. Мудрик [7, с. 16] рушди инсонро дар тамоми 

давраи зиндагии вай ҳамоҳанг бо муҳити атроф дар раванди аз худ кардани меъёрҳои сотсиалӣ 

ва арзишҳои маданӣ, инчунин худташаккулдиҳӣ ва худтаҳиясозӣ дар ҷомеае, ки ба он тааллуқ 

дорад, ифода меёбад. Дар ин раванд Т.Н. Илина [2, с. 18], Ю.К. Бабанский [5, с. 10] ақидаҳои 

пурарзиш баён кардаанд. Муаллифон рушди инсонро бо ташаккули шахсияти ӯ ҳамоҳанг баҳо 

дода, нақши муҳити атроф, ирсият ва тарбияро дар ин раванд асосӣ шуморидаанд. 

Яке аз паҳлуҳои илми педагогика дар замони муосир аз нуқтаи назари олимон пешгӯии 

педагогӣ мебошад, ки заминаҳои он таълим, тарбия, рушд, иҷтимоиёт, принсипи педагогӣ, 

қонуниятҳои педагогӣ ва ғайра мебошад [1, с. 11-12]. Пешгӯии педагогӣ ба гуфти муаллиф ин як 

шакли фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии омӯзгор аст, ки ба усулҳои экстраполятся, амсиласозӣ, 

усулҳои баҳодиҳии экспертӣ ва ғайра асос ёфтааст, ки ба ҳалли вазифа ва масъалаҳои пешгӯии 

рушди системаҳои таълиму тарбия, рушди назарияи педагогӣ ва дигар падидаю равандҳои 

педагогӣ равона шудааст. 

Дар фаҳмиши муосир маълумот ин маданияти инфиродии фаъолияти гуногун ва 

муоширати инсон аст, ки дар асоси системаи мақсаднок ва муайяни таълиму тарбия соҳиб 

гаштааст ва дар зинаҳои муайяни рушди шахсият ба худташаккулёбӣ табдил меёбад. 

Дар фаҳмиши педагогӣ мафҳуми тарбия бисёр васеъ ва пурпечутоб аст. Педагоги машҳури 

рус К.Д. Ушинский мафҳуми тарбияро васеъ шарҳ дода, ба таври сода педагогикаро «илм дар 

бораи тарбия» номидааст. Аз ин ҷо бармеояд, ки ҷараёни таълим худ тарбия аст. Дар рафти 

азхудкунии донишҳо дар шуури толибилм тадриҷан маҳаки тарбия ташаккул меёбад. Хонанда ё 

донишҷӯе, ки сидқан ба азхудкунии донишҳо маҳорату малака пайдо мекунад, аксар вақт одобу 

ахлоқи намунавӣ ва маънавиёти баландро соҳиб мегардад. 

Аз тарафи В.И. Андреев [1, с. 13] дар асоси таҳлили ҳамаҷонибаи мафҳуми тарбия чунин 

шарҳ оварда, шудааст: «Тарбия ин яке аз шаклҳои фаъолияти инсон аст, ки бештар дар ҳолатҳои 

таъсири муштараки тарбиядиҳанда бо тарбиягирандагон ҳангоми идора кардани фаъолиятҳои 

таълимӣ, бозиҳо, меҳнат ва ғайра, инчунин муроҷиати тарбиягиранда бо мақсади ташаккули 

шахсияти вай, аз ҷумла рушди имкониятҳои вай барои худтарбиякунӣ амалӣ мегардад». 

Ба ақидаи В.И. Андреев [1, с. 26-27] дар замони имрӯза таълим ҳамчун воситаи мураккаби 

бисёрсамта ба ҳисоб рафта, барои таҳқиқоти мақсадноки он воситаҳои заминавӣ ва муносибати 

байни онҳоро муайян кардан зарур аст. Ҳамин тавр, яке аз принсипи асосии таҳсилоти муосир 

равиши систематикӣ вобаста ба принсипҳои мақсаднок, сохтори функсионалӣ ва соҳавӣ 

мебошад, ки асоси онро равиши таълимию тарбиявӣ ҳамчун заминаи рушди назарияи педагогӣ 
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ташкил медиҳад. Ғайр аз ин, донишҳои илмии равиши системавӣ дар педагогикаи назариявӣ аз  

чунин ҷузъиёт иборат аст:  

- маҷмуи мафҳум ва категорияи асосии таълиму тарбия; 

- маҷмуи муносибатҳои дохилии ҷузъиёти таълиму тарбия (мақсаднокӣ, мундариҷа, шакл, 

усулҳо, намудҳои фаъолият, хусусиятҳои инфиродии омӯзгорону хонандагон, натиҷаҳои 

бадастомада); 

- дарки мақсадноки шароит, қонуниятҳои рушд ва худташаккулёбии системаи таълиму 

тарбия;  

- таъсири муштараки системаи таълиму тарбия бо муҳит (масалан иҷтимоию маданӣ, 

минтақавӣ, байналмилалӣ ва ғайра);  

- таъсири равандҳои инноватсионӣ ба системаи таълиму тарбия ва ғайра. 

Мувофиқи тафсири «Луғати энсиклопедияи фалсафӣ» – система ин маҷмуи элементҳое 

мебошад, ки бо ҳамдигар дар муносибат ва алоқамандӣ вуҷуд дошта, маҷмуи муайяни ягонаро 

ташкил медиҳад. Лекин аз ҷониби академик П.К. Анохин таърифи мукаммали система чунин 

оварда шудааст: «Система гуфта танҳо ҳамон маҷмуи компонентҳои интихобан ҷалбгардидаро 

меноманд, ки дар онҳо таъсири муштарак ва робита хусусияти таъсири якҷояи ҳар як ҷузъиётро 

ба гирифтани натиҷаи дилхоҳ амалӣ месозанд» [3, с. 33]. 

Аз ин нуқтаи назар, олимону муҳаққиқони соҳаи педагогика барои таҳия намудани 

технологияи баланд бардоштани сифати таҳсилот равиши системавиро тавсия намудаанд. 

Дар низоми таҳсили замони муосир худомӯзӣ нақши ҳалқаи пайвасткунандаро байни 

зинаҳо ва марҳалаҳои таълим, ки ба раванди таҳсил вусъат мебахшад, иҷро менамояд. 

Мусаллам аст, ки таълим ва тарбияи инсон ҳамчун вазифаи махсуси ҷамъият дар замони 

муосир ба амал бароварда мешавад. Аз ин рӯ, муассисаҳои таълимӣ ва тарбиявие пайдо шудаанд, 

ки дар онҳо раванди педагогӣ на танҳо предмети махсуси ташкил, инчунин предмети 

фаҳмидагирӣ, таҳлил, пешгӯикунӣ, таҳқиқоти мақсаднок ва бавуҷудоии донишҳои илмии 

педагогӣ гардидаанд. 

Ба ақидаи муаллифон Х. Раҳимов, А. Нуров [6, с. 113] дар раванди таълим фаҳмидагирӣ, 

машқкунӣ, ҳосил шудани таҷриба, иваз шудани шакли рафтор, пайдо шудани фаъолияти нав ва 

донишҳои пештара тағйир меёбанд. Дар раванди таълим омӯзгор барои ноилгардӣ ба мақсади 

гузошташуда, хонандагонро меомӯзонад. Раванди омӯзиш фаъолияти омӯзгор ва фаъолияти 

хонандагонро дар бар мегирад. Муаллифон ҳафт намуди фаъолиятҳоро муайян намудаанд, ки 

фишурдаи онро пешниҳод менамоем. Фаъолияти омӯзгор: ба хонандагон фаҳмонидани мақсад 

ва вазифаҳои таълим; шиносонидани онҳо бо донишҳои нав; идоракунии раванд бо 

фаҳмидагирӣ, ҳосил намудани дониш, маҳорат, дарки қонунияти илмӣ ва қонунҳо, гузаштан аз 

назария ба амалия, санҷиш, дигаргуншавии баён дар инкишофи омӯзандагии талабагонро дарбар 

мегирад. Фаъолияти хонандагон: пайдокунии далелҳои муфид ба омӯзиш, дарки дониши нав, 

маҳорат, таҳлил, синтез, муқоиса, дарки қонуниятҳо, фаҳмидан ва тафтиши сабабҳои робита, 

ҳосил намудани маҳорат, ҳалли мустақилонаи масъалаҳои пайдошуда, худназоратӣ, 

худташхискунӣ ба комёбиҳоро дар бар мегирад [6, с. 300]. 

Барои ба мақсад ноил шудан тарбиятгар бояд дорои дониши баланд, маҳорат, малака, 

қобилият, одоби хуб, инсондӯст, хушмуомила, меҳрубон, ташкилотчӣ, суханвари хуб ва ҳамеша 

аз пайи ҷустуҷӯю эҷод бошад. Тарбиятгар кори таълиму тарбияро бо хонандагон мувофиқи 

синну солашон дар вазъияти гуногун мефаҳмонад, маҳорати пешбинии кори оянда ва самаранок 

будани таълиму тарбияи насли наврасро меомӯзонад. 

Аз рӯи нишондоди Й. Юнусов ҳар халқу миллатҳое, ки тарбияро дуруст ташкил 

намудаанд, қуллаҳои баланди тараққиётро фатҳ карда метавонанд, зеро тарбия ҳаракатдиҳандаи 

ҷомеа мебошад. Ба ақидаи муаллиф асоси таълимро дониш, маҳорату малакаҳо ташкил 

менамоянд ва дар рафти он хонандагон дорои дониш, маҳорат ва малака гашта, ҷаҳонбиниашон 

ташаккул, ақлу қобилияташон инкишоф меёбад. Таълим ҷанбаи тарбиявӣ дорад, чунон ки тарбия 

ҳам ҳамеша унсурҳои таълимро дар бар мегирад [8, с. 10]. 

Аз ин бармеояд, ки таълиму тарбия ба ҳам алоқаманданд ва бе якдигар маъное надоранд. 

Маълум аст, ки таълим тарбия мекунад ва тарбия таълим медиҳад. Дар ин бобат мутафаккири 

рус Л.Н. Толстой барҳақ фармудааст: «Дониш надода тарбият намудан мумкин нест, ҳама гуна 

дониш тарбият мекунад». Яъне агар таълим бомақсадона ва дуруст ба роҳ монда шавад, ба фаҳми 

таълимгиранда расаду мазмуни маводро таъсирнок идрок кунад, он натиҷаи дилхоҳ медиҳад, ки 

дигар ҳоҷат ба тарбия намемонад. 
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Тавре дар аввал ишора шуда буд, мафҳуми тарбия ба маънои васеъ ва маҳдуд ифода 

меёбад. Ин мафҳумҳоро ҳамчунин, ба тарбия ба маънои васеъ ва маҳдуди иҷтимоӣ ва тарбия ба 

маънои васеъ ва маҳдуди педагогӣ истифода мебаранд. 

Дар асоси таҳлили мафҳум ва вожаҳо, инчунин нуқтаи назари олимону муҳаққиқони соҳаи 

педагогика ва психология хулосабарорӣ кардан мумкин аст, ки раванди таълиму тарбия ҳамчун 

ҷузъиёти мукаммали системаи ягонаи таҳсилот вобаста ба таъсири омилҳои гуногуни муҳит, 

замон ва макон таъсиррасонанда ба шуури хонандагон мебошанд. Ҳамин тавр, ба ҷузъиёти 

системаи таҳсилот воситаҳои дохилӣ ва беруна ба ҳамдигар алоқаманд мешаванд, ки дар навбати 

худ заминаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакатро дар замони густариши робитаҳои байни 

давлатҳо ва ба миён омадани буҳронҳои гуногун дар ҷомеа ифода мекунанд. Соҳиб гардидан ба 

донишу маҳорату малакаи хуби ибтидоӣ, миёнаи умумӣ, касбӣ ва тахассусӣ барои ҳар як 

хонандаи имрӯза ба пешрафти сатҳу сифати зиндагонии вай ҳамчун шаҳрванди комилҳуқуқ 

таъсири бевосита расонида, дар маҷмуъ ин раванд пешрафти устувори мамлакатро таъмин 

менамояд. 
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АСОСҲОИ ИЛМӢ-НАЗАРИЯВИИ ФАЪОЛИЯТИ ДОНИШАЗХУДКУНИИ ХОНАНДАГОН  
 

Дар мақола қайд шудааст, ки дар асоси таҳлили мафҳум ва вожаҳо, инчунин нуқтаи назари олимону 

муҳаққиқони соҳаи педагогика ва психология хулосабарорӣ кардан мумкин аст, ки раванди таълиму 

тарбия ҳамчун ҷузъиёти мукаммали системаи ягонаи таҳсилот вобаста ба таъсири омилҳои гуногуни 

муҳит, замон ва макон таъсиррасонанда ба шуури хонандагон мебошанд. Муваффақият ба некуаҳволии 

ҳар гуна шаҳрванди мамлакат ба монанди рақобатпазирии ташкилоту корхонаҳо, пеш аз ҳама, аз сифати 

таҳсилоте, ки шаҳрванди мамлакат гирифтааст, инчунин сифати тарбия ва худташаккулёбии наслҳои 

оянда вобаста аст.  

Дар ҷузъиёти системаи таҳсилот воситаҳои дохилӣ ва беруна ба ҳамдигар алоқаманд мешаванд, ки 

дар навбати худ заминаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакатро дар замони густариши робитаҳои 

байни давлатҳо ва ба миён омадани буҳронҳои гуногун дар ҷомеа ифода мекунанд. Соҳиб гардидан ба 

донишу маҳорату малакаи хуби ибтидоӣ, миёнаи умумӣ, касбӣ ва тахассусӣ барои ҳар як хонандаи имрӯза 

ба пешрафти сатҳу сифати зиндагонии вай ҳамчун шаҳрванди комилҳуқуқ таъсири бевосита расонида, дар 

маҷмуъ ин раванд пешрафти устуворонаи мамлакатро таъмин менамояд. 

Дар раванди таълим танҳо таъсиррасонии оддии омӯзгор ба хонандагон не, балки ҳамкории онҳо ба 

амал меояд. Агарчанде омӯзгор фаъолона кӯшиш намояд, ки ба хонандагон дониш диҳад, вале аз тарафи 

онҳо фаъолнокии донишҳоро азбарнамоӣ зоҳир нагардад, дар он сурат таълим натиҷаи дилхоҳ намедиҳад. 

Барои баланд бардоштани сифати таълим омӯзгорро мебояд ҷараёни таълимро оқилона ташкил ва шавқу 

ҳаваси хонандагонро ба омӯзиш таъмин намояд. Зеро мақсади ниҳоии таълим азбарнамоии донишу 

малака, маҳорат ва ташаккули ҳамаҷонибаи шахсият мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: таълим, тарбия, система, равандҳо, амсиласозӣ, сохтори функсионалӣ, 

принсипҳо, қонуниятҳо, фаъолиятҳо. 
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
 

На основании анализа понятий, а также взглядов ученых и исследователей в области педагогики и 

психологии можно сделать вывод, что образовательный процесс как целостный процесс единой системы 

образования зависит от различных факторов среды, времени и места. Успех в благосостоянии любого 

гражданина страны, а также конкурентоспособность организаций и предприятий зависит в первую очередь 

от качества, получаемого гражданином образования, а также от качества образования и самообразования 

будущих поколений. 
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Внутренние и внешние ресурсы переплетаются с компонентами системы образования, которые, в 

свою очередь, представляют собой основу экономического и социального развития страны в период 

растущих связей между государствами и различных кризисов в обществе. Приобретение хороших 

начальных, средних, общих, профессиональных знаний и навыков окажет непосредственное влияние на 

развитие уровня жизни каждого студента сегодня как полноценного гражданина, и в целом этот процесс 

обеспечит устойчивое развитие страны. 

В процессе обучения происходит не только простое влияние учителя на учеников, но и их 

взаимодействие. Хотя учитель активно пытается передать знания ученикам, но не проявляет активности 

знаний, то обучение не даёт желаемого результата. Для повышения качества обучения преподаватель 

должен рационально организовать учебный процесс и обеспечить заинтересованность учащихся в 

обучении. Ведь конечная цель обучения - это приобретение знаний, навыков, умений и всестороннее 

развитие личности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, обучение, система, процессы, моделирование, 

функциональная структура, принципы, законы, деятельность. 
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SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION AND UPBRINGING  

IN DEVELOPMENT, THE LEVEL OF EDUCATION OF THE TEACHINGS  
 

Based on the analysis of concepts and words, as well as scientists and researchers in the field of pedagogy 

and psychology, it can be concluded that the educational process as a full-fledged part of a unified education 

system depends on various factors of the environment, time and place. Success in the welfare of any citizen of the 

country, as well as the competitiveness of organizations and enterprises, depends on the first priority on the quality 

of the education received by a citizen, as well as on the quality of education and self-education of future 

generations. 

Internal and external resources are intertwined with the details of the education system, which, in turn, form 

the basis of the country's economic and social development during the period of growing ties between states and 

various crises in society. The acquisition of good primary, secondary, general, professional and professional 

knowledge and skills will have a direct impact on the development of the standard of living of every student today 

as a full-fledged citizen, and in general, this process will ensure the sustainable development of the country. 

In the learning process, there is not only a simple influence of the teacher on the students, but also their 

interaction. Although the teacher actively tries to transfer knowledge to the students, but does not show the activity 

of knowledge, the training does not give the desired result. To improve the quality of teaching, the teacher must 

rationally organize the educational process and ensure the students' interest in learning. After all, the ultimate goal 

of training is the acquisition of knowledge, skills, abilities and the all-round development of the individual. 

KEY WORDS: education, training, system, processes, modeling, functional structure, principles, laws, 

activity. 
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АЛОҚАИ РАВАНДИ ИНКИШОФИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ КӮДАКОН  

БО ТАРБИЯИ ЭСТЕТИКӢ 
 

Алиматова М.М. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Тарбияи эстетикӣ ин раванди мақсадноки таъсиррасонӣ ба шахсияти кӯдак ба ҳисоб рафта, 

рушди маҳорату қобилияти эҷодкории ӯро таъмин менамояд. Дар раванди тарбияи эстетикӣ 

таҷрибаи ҳиссӣ, олами эмотсионалии кӯдак бой гардида, маҳорату қобилияти дарккунии зебоӣ 

ва зебоишиносӣ инкишоф меёбад. Дар кӯдакони синни томактабӣ олим М.Н. Зубарева инкишофи 

эстетикиро ба се зина тақсим намудааст. Ӯ қайд мекунад, ки дар зинаи аввал (то 3-4-солагӣ) кӯдак 

аз дидани ашёҳои шинос, расму мусаввараҳо ба ваҷд меояд, хурсанду хушҳол мегардад, вале ба 

онҳо баҳо дода наметавонад. Дар зинаи дуюм ин (5-солагӣ) кӯдак ҷузъҳои алоҳидаи расму 

тасвирҳое, ки диққатҷалбкунанда ва ҷаззоб аст, дида, аз онҳо ҳаловат мебарад, шаклу 

композитсия, рангу тобишҳоро дар ашёву ҳодисаҳои атроф фарқ мекунад. Кӯдак дар синни 6-7-

солагӣ ба зинаи баланди инкишофи эстетикӣ ноил гардида, образҳои бадеиро дарк менамояд, 

соҳиби маҳорати барқарор намудани алоқаи дохилии ҳодисаю ашёҳои тасвиршуда мегардад. 

Тарбияи бадеӣ қисми таркибии тарбияи эстетикӣ буда, мақсади он дар кӯдакон икишоф додани 

маҳорати ҳис намудан, фаҳмидани зебоӣ дар асарҳои гуногуни адабиёт, санъат ва ба онҳо дуруст 
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баҳо додан мебошад. Дар раванди мақсадноки тарбияи бадеӣ мураббия ба воситаи асарҳои бадеӣ 

намудҳои гуногуни санъат талабот ва маҳорати кӯдаконро ба фаъолияти бадеӣ ва эҷодкорӣ 

ташаккул медиҳад. Ба гуфтаи Д. Элконин бозӣ ҳамчун фаъолият шаклҳои гуногунро дарбар 

мегирад, ки он бо хоҳиши кӯдак барои ворид шудан ба олами калонсолон зоҳир мешавад. Рушди 

мустақилият бо худи рушди бозӣ вобастагии зич дорад. Ҳамин тавр, кӯдак дар синни хурдсолӣ 

ба ашё ва амалҳо диққати ҷиддӣ медиҳад [3]. Бозии кӯдак фаъолиятест, ки ба талаботу хоҳишҳо 

ва манфиатҳои худи кӯдак вобаста аст, гуфтаанд олимон К. Бюллер, В. Штерн. Тавассути бозӣ 

кӯдакон таҷрибаи иҷтимоӣ пайдо мекунанд, дар бораи олами атроф ва муносибатҳо дар он 

маълумот мегиранд, нақшҳо ва корҳои иҷтимоӣ, системаҳои аломатҳои аз ҷониби ҷомеа 

эҷодшударо аз худ мекунанд. Бозиҳо дар тафаккури кӯдак мақсаднок ба амал меояд, бозии пеш 

аз оғози имкониятҳои васеъ фароҳам овардашуда, ба рушди тафаккури мустақилонаи кӯдакон, 

иҷрои эҷодкорӣ мусоидат мекунад [1].  

Муҳаққиқ Р. Жуковский мегӯяд, ки бо мақсади инкишоф додани мустақилият, ҳангоми 

омӯхтани дониш ва малакаҳое, ки дар бозӣ омӯхтаанд, ба нақшагирии мақсадноки ҳунарии 

ҳавасгардонии кӯдакони синни томактабӣ дар бозӣ аҳамияти махсус дорад [2]. Бино ба ақидаи 

Т. Пониманская бозӣ хусусиятҳои ба худ хосро доро мебошад ва он эҷодкории эстетикиро 

мефаҳмонад [3]. Муҳаққиқ Н.К. Гранина масъалаҳои шинос кардани кӯдакони томактабиро 

таҳқиқ карда, имкони ҳалли ин масъаларо дар муассисаҳои томактабӣ мебинад. Дар 

кӯдакистонҳо онҳо гуногунанд ва васеъ кардани ин муҳити мавзуӣ, фазоӣ, татбиқи гуногунро 

таъмин менамояд, ҳангоми асоснок сохтани масъала Н.К. Гранина кӯдаконро фарқ мегузорад [3]. 

Эҷодиёт аз ҷумла расмкашӣ, меҳнати дастӣ ва гулмонӣ, барои кӯдакони синни томактабӣ 

диққатҷалбкунанда мебошад. Эҷодиёти бадеӣ ба кӯдак имкон медиҳад, ки таассуроти худро 

вобаста ба муҳити атроф дар тасвирҳо инъикос намояд. Дар айни замон, эҷодиёти бадеӣ барои 

рушди ҳамаҷонибаи эстетикӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ ва руҳии кӯдакон аҳамияти бебаҳо дорад. 

Таъкиди он, ки расмкашӣ, гулмонӣ ва машғулиятҳо бо дигар мавод барои ташаккули ҳиссиёт, 

тафаккур ва малакаҳои кӯдакон хеле муҳиманд, аз ҷониби бисёр олимон гузашта қайд 

гардидааст.  

Тарбияи эстетикӣ ин раванди мақсаднок, мунтазами таъсиррасонӣ ба шахсияти кӯдак бо 

мақсади ташаккули қобилияти дидани зебоии олами атроф, санъат ва эҷодии онҳо маҳсуб ёфта, 

аз солҳои аввали ҳаёти кӯдакӣ оғоз меёбад. Тарбияи эстетикӣ мафҳуми хеле васеъ буда, тарбияи 

муносибати эстетикӣ ба табиат, кор, ҳаёти иҷтимоӣ, ҳаёти ҳаррӯзаи инсонро дарбар мегирад. 

Вазифаи асосии мураббияи кӯдакистон ва муаллими мактаб дар таъмин намудани ҳамкорӣ дар 

он аст, ки бояд онҳо талаботи барномавии кӯдакистон ва мактабро ба ҳисоб гирифта, ба тайёрии 

кӯдак ба таҳсилоти мактаб, шахсияти ӯ талаботи ягонаро пешниҳод намоянд. Кӯдак аз солҳои 

аввали зиндагӣ бошуурона ба ҳама чиз диққати худро ҷалб мекунад. Чизи асосӣ барои кӯдак 

шакли ҳар ашё - ранг, намуд мебошад. Дунёи кӯдакӣ фарҳанги ҳассосро талаб мекунад. Кӯдак 

зебоиро ҳамчун шакл ва мундариҷа мефаҳмад. Шаклро дар маҷмуи овозҳо, рангҳо, хатҳо ифода 

карда метавонад. Аммо, идрок танҳо дар сурате эстетикӣ мегардад, ки бо ранги эмотсионалӣ рабт 

дошта бошад ва бо муносибати муайян ба он алоқаманд бошад. Дарки эстетикӣ бо эҳсосот ва 

таҷрибаҳо пайванди ногусастанӣ дорад. Хусусияти эҳсосоти эстетикии кӯдак безиён ва 

ҳаяҷонбахшии сабуки эҳсосӣ мебошад, ки аз суханронӣ бо олами зебоӣ бармеояд. Мураббӣ бояд 

кӯдакро ба олами зебоӣ ворид намояд, эҳсоси фаҳмиши он, ташаккули ғояҳои эстетикиро 

баҳогузорӣ намояд. Вазифаи ҳар як мураббия аз он иборат аст, ки ба таври одӣ, ба олами кӯдак 

бо зебоӣ ворид шавад, дарки муҳити атрофро бо ҳар роҳе, ки набошад ба ӯ омӯзад. Зеро имрӯз 

барои кӯдакони томактабӣ дар муассисаҳои томактабӣ ҳамаи намудҳои фаъолияти меҳнатӣ, 

чунончи, ҳикояҳо, аз ёд кардани шеърҳо, хондани суруд, расмкашӣ, гулмонӣ, суробсозӣ ва 

ғайраҳо дастрас аст. Ҳангоми расмкашӣ, меҳнати дастӣ, ҳикоя, шеърхонӣ, суруд, кӯдак 

эҳтиёҷоти худро барои ифодаи муассир, образнокии таассурот қонеъ мекунад. Дар ин ҷо аввал 

мақсади ниҳоӣ ва баъд ба даст овардани татбиқи он тавлид меёбад; кӯдакон таҷрибаҳои худро 

дар асарҳои гуногуни санъат инъикос менамоянд.  

Ҳамин тавр, мақсад аз таълими маҳорат на танҳо додани дониш ва малакаҳо дар сурудхонӣ, 

расмкашӣ, хондани шеър ва ғайра, балки инчунин бедор кардани шавқ ва хоҳиши онҳо ба 

фаъолияти мустақилонаи эҷодӣ мебошад. Ташаккули асоси завқи эстетикӣ дар он зоҳир 

мешавад, ки инсон аз мулоқоти зебоии ҳақиқӣ дар санъат, дар зиндагӣ, дар ҳаёт ҳаловат бурда, 

маншаъ мегирад.  
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АЛОҚАИ РАВАНДИ ИНКИШОФИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ КӮДАКОН  

БО ТАРБИЯИ ЭСТЕТИКӢ 
 

Мақола ба баррасии вижагиҳои ташаккули донишҳои эстетикӣ, ки заминаи назариявии раванди 

омодагии мураббиёни ояндаро бо тарбияи эстетикии кӯдакони хурдсол ташкил медиҳанд, бахшида 

шудааст. Дар асоси тавсифи хусусиятҳои шаклгирии ҳисси зебоипарастӣ ва завқи эстетикии кӯдакони 

синни томактабӣ ва хурди мактабӣ, аҳамияти меҳнати дастӣ, кашидани расм, гулмонӣ, суробсозӣ, 

шиносоӣ бо табиати зинда ва ҳайвонот, рафтори кӯдак бо калонсолон ва муносибати онҳо ба меҳнат дар 

тарбияи эстетикии кӯдакон муайян шудаанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: тарбияи эстетикӣ, донишҳои эстетикӣ, раванди таълиму тарбия, кӯдакони 

синни томактабӣ, ташаккули ҳисси зебоипарастӣ. 
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СВЯЗЬ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С  

ЭСТЕТИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ 
 

Статья посвящена особенностям формирования эстетических знаний, составляющих 

теоретическую основу процесса подготовку будущих воспитателей к эстетическому воспитанию детей 

раннего возраста, знакомству с рисованием, аппликации, живой природой и животными, поведением 

ребенка с взрослыми и их мироощущением работать в области эстетического воспитание детей.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эстетическое воспитание, эстетические знания, процесс обучения и 

воспитания, дети дошкольного возраста, развитие чувства эстетики. 
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CONNECTION OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN WITH 

AESTHETIC EDUCATION 
 

The article is devoted to the peculiarities of the formation of aesthetic knowledge, which constitute the 

theoretical basis of the process of preparing future educators for the aesthetic education of young children, 

acquaintance with drawing, applications, wildlife and animals, the behavior of a child with adults and their attitude 

to work in the field of aesthetic education of children. 

KEY WORDS: aesthetic education, aesthetic knowledge, the process of training and education, preschool 

children, the development of a sense of aesthetics. 
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ИНКИШОФИ ҚОБИЛИЯТИ КОММУНИКАТИВИИ ДОНИШҶӮЁН  

ТАВАССУТИ АДАБИЁТИ БАДЕӢ 
 

Ҳамдамов Б.Б.  

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Пешрафту ташаккули ҷамъият, гузариш ба муносибатҳои бозоргонӣ, тағйирёбии маҷмуи 

арзишҳои маънавӣ тақозо мекунад, ки системаи маориф бояд ба мазмун ва муҳтавои таълиму 

тарбия ва раванди он таваҷҷуҳи бештаре зоҳир карда, дар ин замина чораҳои мушаххасро амалӣ 

гардонад. Бояд ёдовар шуд, ки барои амалисозии ин ҳадафҳо ва ин гуна талабот лозим меояд, ки 

донишҳои равоншиносиро дар ҷараёни таълиму тадрис мавриди омӯзиш қарор бидиҳем. Зеро 

тайёр намудани мутахассиси оянда бидуни маърифати равоншиносӣ нишонрас нахоҳад шуд. 

Ҷомеаи ҷаҳонии имрӯза собит сохтааст, ки омӯзиши равоншиносӣ низ дар ташаккули фитриву 

фикрии насли наврас ва пешрафти маънавии ҷомеа ниҳоят муассир ва муфид мебошад. Ҳарчанд 

омӯзиши илми равоншиносӣ дар мамлакатҳои Ғарб то ба дараҷаи муайян расида бошад ҳам         

[2-3; 4-5], аммо дар доираҳои илмии мо ин раванд ба таври шоиста ба роҳ монда нашудааст. Дар 
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иҷрои чунин вазифаи пурмасъул пайваста тадқиқ кардани инкишофи қобилияти 

коммуникативии донишҷӯён тавассути адабиёти миллӣ мавқеи муҳимро ишғол менамояд [1].  

Як қатор таҳқиқоти то имрӯз гузаронидашуда нишон доданд, ки раванди муоширати 

педагогиро ҳам детерминантҳои мусбат ва ҳам манфии он ба вуҷуд оварда метавонанд, ки ин 

монеаҳо, мушкилот ва душвориҳои муошират мебошанд. Омӯзиши асарҳои мавҷуда оид ба ин 

масъала (А.А. Бодалев, Е.В. Залюбовская, В.Н. Кунитсина, В.А. Лабунская, М.И. Лисина, И.М. 

Юсупов) нишон медиҳад, ки дар психологияи таълимӣ равишҳои консептуалӣ оид ба омӯзиши 

ин мушкилот пурра таҳия нашудаанд.  

Истифодаи васеъи муносибати коммуникативӣ дар тайёрии касбии омӯзгорӣ боиси 

коҳиши таваҷҷуҳ ба ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти маърифатӣ дар ин раванд гардиданд. 

Муносибати коммуникатсионӣ, ки ба ниёзҳои омӯзандагон барои муошират бо ҳамзабонон 

равона шудааст, бешубҳа, имконоти назаррас дорад. Ҳамзамон, он ба фаҳмиш ҳамчун меъёри 

асосии самаранокии муошират аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад. Фаҳмиш ба равандҳои 

маърифатӣ асос ёфтааст. Забон воситаи муошират аст ва ин дониши маъмулист.  

Дар солҳои 70-ум ҷанбаи аввали муошират, ҳамчун як бахши мустақили таҳқиқоти равонӣ 

баррасӣ мешавад. Ин давра он давраест, ки проблемаи муошират дар психология воқеан ба вуҷуд 

меояд. 

Ҷониби дигари муошират ин ҳамкории иштирокчиён мебошад, ки дар ҷараёни суханронӣ 

на танҳо калимаҳо, балки амалҳоро мубодила мекунанд. Ниҳоят, ҷанбаи сеюми муносибат ин 

дарки якдигар аз ҷониби таҳиягарон мебошад. Алоқа ва амал бо ҳам вобастагӣ доранд. Дар 

чорабиниҳои муштарак инсон бо одамони дигар дар ҳолати зарурӣ муошират мекунанд, 

муносибат мекунад, наздиктар мешаванд, ба якдигарфаҳмӣ ноил мешаванд, маълумот мегиранд 

ва ғайра. Муошират аз амал ҷудонашаванда аст, шахс ба воситаи муошират натиҷаҳои офаридаи 

инсониятро азхуд мекунад. Вай метавонад андешаҳо, донишҳо, ҳиссиёти худро ба одамони дигар 

расонад ва фикрҳои дигарон, ҳиссиёт ва орзуҳои онҳоро дарк кунад. Ба даст овардани таҷриба 

ва дониши ҷамъшуда, раванди таълимро дар бар мегирад, интиқол ва азхудкунии дониш асосан 

тавассути забон сурат мегирад [6]. 

Мувофиқи натиҷаҳои таҳқиқот, танҳо се ё чор нафар донишҷӯёни гурӯҳ аз дигарон фарқ 

мекунанд. Сабаби ин, пеш аз ҳама, малакаи баланди муоширатии онҳост, яъне қобилияти «роҳ 

ёфтан ба қалб»-и дигарон ва ҳамеша наздики омма мебошад. 

Барои муайян намудани дараҷаи қобилияти коммуникатвии донишҷӯён анкета ташкил 

намудем. Анкетаро бо чунин саволҳо омода кардем. Саволҳо: 

1. Оё Шумо бо ҳама оид ба таассуроти худ гуфтугӯ карданро дӯст медоред? 

2. Оё ба Шумо нисбат ба тарзи шифоҳӣ ба таври хаттӣ баён намудани фикри худ осонтар 

аст? 

3. Оё супориши дар ягон ҷамъомад маъруза ё баромад кардан дар шумо изтироб ё 

нороҳатиро ба вуҷуд меорад? ... 

Дастур: агар ба муҳокимаи савол розӣ бошед, ҷавоби «ҳа» ва агар дар ҷавоб додан ҳайрон 

монед, ҷавоби «намедонам» ва агар бо муҳокима розӣ набошед, ҷавоби «не» диҳед 

Коркарди ҷавобҳо: калиди тестро истифода бурда, ба ҳар як ҷавоби «ҳа» 5 хол, ба ҷавоби 

«намедонам»-0 хол, ба ҷавоби «не»-1 хол гузошта мешавад. 

Ҷамъбасти санҷиш. Ҷамъи холҳо ҳисоб карда мешавад.  

30-32 хол. Шумо одами бадмуоширату бадмуомила ҳастед. Ба наздикони шумо низ 

муносибат кардан ба шумо осон нест. Кӯшиш кунед, ки улфатпазир бошед ва худро идора кунед. 

25-29 хол. Шумо дамдузд, камгап буда, танҳоиро мепазиред ва барои ҳамин шумо эҳтимол 

дӯстони кам доред. Шумо ин хусусияти характери худро медонед ва аз он ҳамеша норозӣ ҳастед, 

лекин бо ин норозигӣ маҳдуд нагардед.  

19-24 хол. Шумо то ба дараҷаи муайян хушмуоширату хушмуомила ҳастед ва дар шароити 

мувофиқ худро дилпур ҳис мекунед. Проблемаҳои нав шуморо ба ҳарос намеоранд, лекин бо 

одамони нав эҳтиёткорона муносибат карда, дар баҳсу мунозираҳо бо дили нохоҳам иштирок 

мекунед. 

14-18 хол. Дараҷаи муошират ва хушмуомилагии шумо миёна аст. Шумо донишдӯст буда, 

бо рағбати калон ҳамсуҳбати худро гӯш мекунед. Дар муошират бо дигарон пуртоқат мебошед.  

9-13 хол. Шумо бағоят хушмуошират (баъзан аз ҳад зиёд), кунҷков, сергап буда, оид ба 

масъалахои гуногун гап заданро дӯст медоред, ки ин баъзан дар атрофиён ғазабро ба вуҷуд 

меоваред. 
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Барои озмоиш 30 нафар аз курсҳои аввал ва дуюми донишҷӯёни факултети психология ва 

таҳсилоти томактабӣ интихоб карда шуд. Таҳлилу таҳқиқи натиҷаи озмоиш (эксперимент) чунин 

натиҷаҳоро ба бор оварданд (ҷадвали 1): 

Ҷадвали 1 

 

Натиҷаи озмоишро бо чунин диаграмма пешниҳод намудан мумкин аст.  

 
Баъд аз муайян намудани дараҷаи коммуникативии ин гурӯҳи донишҷӯён ба онҳо хондани 

асарҳои бадеиро тавсия намудем. Зеро ба воситаи муотолиа ва таҳлили психологии асарҳои 

бадеӣ, донишҷӯён ҳам қобилиятҳои коммуникативӣ ва ҳам барои муайян ва шинохти олами 

ботинии инсони воқеӣ ноил мегарданд. Чӣ кор бояд кард, ки донишҷӯён таҳлили психологии 

асарро ёд гиранд? Ба ин саволи гузошташуда чунин посух додан мумкин аст: дар вақти таҳлили 

асари бадеӣ диққати донишҷӯёнро на ба ҳодисаҳои асар, балки барои муайян кардани олами 

ботинии персонажҳо, яъне барои таҳлили психологӣ равона кунем. Дар таҳлили психологии 

асари бадеӣ, мо барои донишҷӯён чунин саволҳоеро пешкаш намоем, ки таваҷҷуҳи онҳоро барои 

муайян кардан ва шинохтани олами ботинии персонажҳо бедор ва равона кунанд.  

Ба таври хулоса метавон гуфт, ки мутолиаи бештари адабиёти бадеӣ дар шинохти олами 

ботинии шахсиятҳо ва қобилиятҳои когнитивӣ-коммуникативӣ нақши бориз дорад, ки дарку 

эҳсоси руҳи шахс, бешак, ба илми равоншиносӣ пайванди қавӣ дорад. 
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ИНКИШОФИ ҚОБИЛИЯТИ КОММУНИКАТИВИИ ДОНИШҶӮЁН ТАВАССУТИ  

АДАБИЁТИ БАДЕӢ 
 

Мақола ба рушди қобилияти коммуникативии донишҷӯён тавассути адабиёти бадеӣ бахшида 

шудааст. 

Муаллиф қайд менамояд, ки ҳар як равоншиноси оянда ба омӯзиш ва шинохти адабиёти бадеӣ 

набояд беэътибор бошад, зеро шинохти ҷавҳари он барои ташаккул ва инкишофи захираи луғавию 

ҷаҳонбинӣ шароити мусоид фароҳам меорад, барои фаҳмидани асрори руҳӣ, хусусиятҳои инфиродӣ, 

равандҳои маърифатӣ ва қобилияти коммуникативии шахс кӯмак мерасонанд. Ҳамин тариқ, адабиёти 

бадеӣ сарчашмаи рушди қобилиятҳои психологии инсон маҳсуб меёбад.  

КАЛИДВОЖАҲО: равоншиносӣ, адабиёти бадеӣ, руҳ, тафаккур, коммуникативӣ, эксперимент. 
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Курс 1 2 Ҳамагӣ Фоиз 

Шумораи донишҷӯ-равоншинос 9 21 30 100% 

Бағоят хушмуошират (баъзан аз ҳад зиёд) 1 2 3 10% 

Дараҷаи миёнаи муошират 1 5 6 20% 

Дараҷаи муайяни хушмуошират (ба шароит мувофиқ) 1 3 4 13% 

Дамдузд, камгап 5 8 13 44% 

Бадмуошират 1 3 4 13% 
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РАЗВИТИЕ КОМУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
  

Статья посвящена развитию коммуникативных способностей студентов посредством 

художественной литературы. 

Автор отмечает, что каждый будущий психолог не должен оставаться равнодушным к изучению и 

познанию художественной литературы, ведь познание ее сущности создает благоприятные условия для 

формирования и развития словарного запаса и мировоззрении, помогает понять секреты психики, 

индивидуальные особенности, познавательные процессы и навыки коммуникации. Таким образом, 

художественная литература является источником развития психологических способностей человека. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психология, художественная литература, духовное мышление, общение, 

эксперимент.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ҳамдамов Бобур Бабамуратович, докторант (PhD) 2-го курса по 

специальности педагогики и психологии Худжандского государственного университета имени академика 

Бободжона Гафурова. E-mail: boburjon94ru@mail.ru 
 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS OF STUDENTS THROUGH FICTION 
 

Every future psychologist should not remain indifferent to the study and recognition of fiction, because the 

recognition of its essence creates favorable conditions for the formation and development of lexical and ideological 

resources, helps to understand the secrets of the psyche, individual characteristics, cognitive processes and 

communication skills. Thus, fiction is the source of human psychological abilities. 

KEY WORDS: psychology, fiction, spiritual thinking, communication, experiment.  
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                                        ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

ИСТИФОДАИ МЕТОДОЛОГИЯИ ИДОРАКУНИИ УМУМИИ СИФАТ (TQM) ДАР 

ГУСТАРИШИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ТАЪЛИМИИ МАКТАБИ ОЛӢ  
 

Раҳмонзода З.Ф. 

 Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

Комилиён Ф.С. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Сарфи назар аз мушкилоти ошкори рушди иқтисоди миллии мамлакат ва эҳтимолан аз 

ҳамин сабаб низ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварро зарур аст, ки аз ҳоло масъалаи 

сифати таълимро ҷиддан пайгирӣ кунанд. Масъалаи татбиқи технологияҳои идоракунии сифат  

дар мактабҳои олӣ дар назди масъулини Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

роҳбарияти худи ин муассисаҳои таҳсилотӣ саволҳоеро ба миён мегузорад, ки вақти зудгузар 

ҷавоби онҳоро бесаброна интизор аст. Масалан, амалигардонии технологияҳои идоракунии 

сифат бояд аз рӯйи кадом амсилаи умумитаълимӣ ба роҳ монда шавад? Оё метавон усулҳои дар 

соҳаи саноат аз озмоишгузаштаи идоракунии сифатро барои муайян кардани беҳтарин низоми 

ташкили таҳсилоти олӣ низ истифода бурд? Агар ин амал имконпазир бошад, пас усулҳои 

мазкурро чӣ тавр бояд татбиқ кард? Оё дар мактабҳои олии кишвар принсипҳои маъруфи 

идоракунии умумии сифат (Total Quаlity Management – TQM)-ро дар беҳтар гардонидани раванди 

муоширати байни омӯзгору донишҷӯ татбиқ кардан мумкин аст? Чӣ тавр?  

Ва шумораи ҳамин гуна саволҳои рӯзмарраро боз ҳам давом додан мумкин аст. Аммо 

мақсади мо танҳо аз пешниҳодкунии саволҳо иборат нест. Дар ин ҷо мо нисбат ба мушкилот ва 

дурнамои татбиқи принсипҳои идоракунии куллии сифат дар муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон андешаҳои худро баён карданием, ки аз таҷрибаи рушди 

ширкатҳои пешрафтаи ҷаҳон ба мо маълум гаштаанд [2-6; 9-20].  

Тавре медонем, моҳияти консепсияи идоракунии умумии (фарогири) сифат (TQM) аз он 

иборат аст, ки фаъолияти тамоми ташкилот (муассиса) ба амалисозии як ҳадаф равона мегардад: 

қонеъгардонии талабот ва интизориҳои истеъмолкунандагони (муштариён)-и имрӯзу фардо. 

Методологияи TQM ба принсипҳо (фалсафа)-и сифати В.Э. Деминг (W.E. Deming [21]), 

пеш аз ҳама, ба амсилаи фаъолияти ӯ, ки даври Деминг ё сикли PDCA (Plan – банақшагирӣ, Do – 

амалкард, Check – назорат, Act – таҳлил ва хулосабарорӣ) ном дорад, асос ёфтааст. Аз нақшаи 

(амсилаи) консептуалии дар расми 1 тасвирёфта муайян кардан душвор нест, ки мазмуну 

мундариҷа ва пайдарпайии амалҳо барои идоракунии сифат дар мактаби олӣ (донишгоҳ) 

мустақиман ва пурра аз рӯйи даври Деминг ба вуқуъ мепайвандад [1]. 

Моҳияти муосири сифат, ки дар консепсияи «Идоракунии умумии сифат» (TQM) инъикос 

ёфтааст, аз эътирофи такмили доимӣ ва муттасил иборат аст. Ба раванди мукаммалгардонӣ бояд 

тамоми кормандони ташкилот ҷалб карда шаванд. Ба ибораи дигар, идоракунии куллии сифат як 

ҳолати махсуси фарҳанги ташкилӣ ва ҳавасмандгардонии кормандон дар ҳама сатҳҳо мебошад 

[14-15]. 

Яке аз принсипҳои консепсияи идоракунии умумии сифат ҳушдор медиҳад, ки 

азнавташкилдиҳии фаъолият дар посух ба нишондиҳандаҳои пастсифати кор, бидуни дарки 

сабабҳои ба чунин натиҷаҳо гирифтор шудан, аз ноқисии усулҳои идоракунӣ дарак медиҳад. Ин 

хулосаро ба андозаи кифоя ва боварибахш дар мисоли рушди собиқ Донишкадаи соҳибкорӣ ва 

хизмат (ҳоло Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат), ки кору фаъолият ва таҳқиқоти қаблии 

мо маҳз ба ҳамин муассисаи таълимӣ рабт доштанд, маънидод кардан барои мо ҳам осон ва ҳам 

гуворо мебошад [4]. 

Солҳои 2007-2012 Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат саъй ва кӯшиш ба харҷ медод, ки аз 

рӯйи нишондиҳандаи ба як компютер чанд донишҷӯ рост омадан, ба стандарти аврупоӣ наздик 

шавад, яъне мебоист ба панҷ донишҷӯ як компютер мувофиқ ояд. Тӯли он солҳо роҳбарияти 

донишкада маҳз ҳамин ҳадафро сармашқи худ эълон карда, чунин мешуморид, ки бидуни 

пойгоҳи баландсифати таълимию лабораторӣ дар хусуси таҳсилоти олии касбии муосир ҳарф 

задан нашояд. Аз ин рӯ, донишкада пайваста синфхонаҳои таълимӣ ва толорҳои компютерии 

худро бо тамғаҳои муосиртарини техникаи компютерӣ муҷаҳҳаз гардонида, билохира ҳадафи 

бамиёнгузоштаи худро амалӣ гардонида тавонист. Албатта, пойгоҳи пуриқтидори компютерӣ 

ҳамчунин ба донишкада шароит ба вуҷуд овард, ки бе коҳиш додани ҳаҷми таҳқиқоти илмӣ 

технологияҳои нав ба нави таълимиро таҳия ва роҳандозӣ намояд [3-4; 12-13]. 
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Расми 1. Муҳтаво ва пайдарпайии амалҳо доир ба идоракунии сифат дар муассисаи 

таҳсилоти олии касбӣ. 
 

Ҳамзамон, аз таҷрибаи муҷаҳҳазгардонии Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат (ДСХ) бо 

техникаи компютерӣ як хулосаи муҳимми дигар низ бароварда шуд: компютерикунонии мактаби 

олӣ бояд тағйирёбии технологияҳои таълимиро ҳамеша пайгирӣ намояд, яъне консепсияи 

татбиқи технологияҳои иттилоотӣ бояд ҳатман ба низоми нави ташкили раванди таълим такя 

кунад. Ҳамчунин, таҳлили натиҷаҳои истифодаи системаҳои компютерӣ дар раванди таълими 

ДСХ моро ба як хулосаи ғайриодӣ низ овард: бо афзудани шумораи компютерҳо мушкилоти нав 

– истифодаи сифатноки системаҳои мураккаби нармафзории муосир ва ҷорисозии муҳити 

таълимии мавзуъгаро пеш меояд.  

Якум, на ҳар як муассисаи таълимӣ имкон дорад, ки ҳамаи кафедраҳояшро бо 

мутахассисони ҳамадони (универсали) таҷрибаи истифодаи системаҳои гуногуншакли 

нармафзоридошта таъмин созад. Дувум, иттилоотонии тамоми самтҳои фаъолияти мактаби олӣ, 

ки барои ҳар як муассисаи таълимӣ метавонад куллан фарқ дошта бошад, дар робита бо 

стратегияи рушди саросарии донишгоҳӣ ба як масъалаи дуюмдараҷа табдил меёбад. 

Масалан, дар ҳамон солҳо ДСХ масъалаи коркард ва рушди системаи идоракунии 

фарогири сифати таълимро барои худ масъалаи стратегӣ эълон карда буд. Мутаассифона, гунаи 

намунавии системаи идоракунии умумии сифат, ки дар поёнтар оварда шудааст, возеҳ нишон 

медиҳад, ки он вақт ин масъаларо танҳо як гурӯҳи нисбатан хурди донишгоҳҳое ҳал карда 

метавонистанд, ки бо пойгоҳи тавоно ва пуриқтидори компютерӣ муҷаҳҳаз буданд: бавуҷудоии 

доираи сарбаст – масъалаи компютерикунониро пешакӣ ҳал накарда, дар бораи 

масъалагузориҳои ҷиддии идоракунӣ фикр кардан, ин зоеъ гузаронидани вақт аст [13]. 

Дар консепсияи идоракунии умумии сифат (TQM)-и муассисаи таълимӣ бояд нуктаҳои 

зерин ба ҳисоб гирифта шаванд [22]: 

1. Идоракунии умумии сифат як ҳаракати оммавӣ мебошад. Баҳри расидан ба сифат, бояд 

ҳар як корманди муассисаи таҳсилоти олии касбӣ саъй кунад.  

2. Ҳар як корманд, ҳар як кафедра ва ҳар як донишгоҳ дорои «фармоишгарон, муштариён 

ва таъминкунандагони дохилию берунӣ»-и худ мебошад. Сифат маънои ба тамоми мизоҷони худ 

пешниҳод кардани маҳсулот ва хидматҳои инноватсиониро дорад. 

3. Мактаби олӣ наметавонад танҳо бо саъйи як ректор ва якчанд нобиғаю кормандони 

сермаҳсули худ рушд кунад. Дар такмил додани раванди таълим ва қонеъ гардонидани талаботи 

«фармоишгарон» бояд ҳар як корманди муассисаи таълимӣ ширкат варзад. Ҳамаи кормандон, 

кафедраҳо, зерсохторҳои дигари донишгоҳӣ ва кулли муассисаҳои таълимӣ бояд ду вазифаи 

асосӣ ва муҳимро иҷро кунанд: фаъолияти ҳаррӯзаи худро тибқи раванди стандартӣ ба роҳ 
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монанд, раванди мазкурро мунтазам такмил диҳанд. Яъне, имрӯз принсипи тақсимоти анъанавии 

меҳнат, вақте ки танҳо кормандон корҳои ҳамарӯзаро иҷро карда, роҳбарият ба такмил додани 

раванди таълим машғул мешавад, дигар чандон натиҷа дода наметавонад. 

4. Ҳар як маҳсулот ва ҳар як хидмат натиҷаи раванди технологӣ аст. Аз ин рӯ, роҳи 

самарабахши беҳтаркунонии сифат ин мукаммал гардонидани худи раванди технологӣ мебошад. 

Аз тарафи дигар, имкониятҳои эҷодии ҳар як кормандро танҳо тавассути ташкили фаъолияти 

дастаҷамъона пурсамар истифода бурдан мумкин аст. Яъне, идоракунии умумии сифат (TQM) 

ба роҳ монда тавонистани фаъолияти дастаҷамъонаро тақозо менамояд. 

5. Ҷанбаи муҳимтарини стратегияи муваффақонаи татбиқи TQM ин ҷалб намудан ва 

иштироки ректор дар раванди технологӣ мебошад. Ду омили ҳавасмандкунандае вуҷуд доранд, 

ки ректорро водор месозанд то роҳбарии ин равандро ба зиммаи худ гирад. Аввалан, омӯзиши 

раванди технологӣ бо мақсади бедорсозии таваҷҷуҳи кормандон ба технологияҳои нав. Ба 

андозаи бештар масъалаи мазкур берун аз ҳудудҳои муассисаи таълимӣ амалӣ гардонида 

мешавад: тавассути семинарҳои омӯзишӣ, таҷрибаи муошират бо ректорҳои дигар, таҷрибаи 

шахсӣ. Дуюм, масъалаи нисбатан боз ҳам муҳимтар, яъне масъалаи нигарониҳо ё буҳрон: 

болоравии арзиши хизматрасониҳои коммуналӣ, афзоиши рақобат дар бозори хизматрасониҳои 

таълимӣ, коҳиш ёфтани тақсимоти мақсадноки хатмкунандагон, кам гаштани ҳавасмандии 

кормандон ва ғайра. Ҳар як ректор чӣ будани буҳронро бисёр хуб мефаҳмад, аммо дар аксар 

ҳолатҳо чораҳои пешгирии буҳрон хеле дер андешида мешаванд. Вазифаи ректор маҳз аз он 

иборат аст, ки пасомадҳои ноаёни буҳронро нисбат ба кормандони муассиса барвақттар дида 

тавонад ва диққати коллективи меҳнатиро ба пешгирии онҳо зудтар ҷалб намояд.  

6. Омӯзиши муташаккилонаи раванди технологӣ ин омили муҳимми муваффақият барои 

татбиқи TQM дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ мебошад. Омӯзишро бояд аз маъмурияти 

мактаби олӣ оғоз кард ва сипас аз принсипи «домино» истифода бурд [4]. Бояд аз тамоми 

муваффақиятҳо ва нокомиҳои худ ва рақибон, муштариён ва таъминкунандагони худ сабақ 

гирифт. Таълими кормандони мактаби олӣ бояд ба кори доимӣ ва муттасил табдил ёбад. Гузашта 

аз ин, донишгоҳҳои пешрафтаи Тоҷикистонро мебояд, ки дар солҳои наздик ба татбиқи 

консепсияи ташкилоти омӯзишӣ (learning organization) гузаранд [4]. 

7. Бузургтарин самараи идоракунии умумии сифат (TQM) ҳангоми истифодаи консепсияи 

ҳамоҳангсозшудаи ташкилоти омӯзишӣ ба даст меояд: 

− дар сатҳи инфиродӣ; 

− дар сатҳи кафедра, лаборатория, шуъба; 

− дар сатҳи донишгоҳ, донишкада; 

− дар сатҳи низоми таҳсилоти минтақа ё низоми таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

8. Идоракунии мукаммалсозии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бояд раванди бефосила 

бошад. Вале, агар ин нуктаро характери қатъӣ диҳем, он гоҳ мебинем, ки идоракунии равандҳои 

гуногуни муассиса як амали дискретӣ бо фосилаҳои гуногун будааст, ки чун қоида, онҳо як соат, 

як рӯз, як ҳафта, як семестр, як соли таълимӣ ва панҷ соли таҳсилро ташкил медодаанд. 

9. Талабот ба сифати раванд ва ба сифати натиҷаҳои раванд на ҳамеша барои муштарӣ 

маълум аст. Аз ин рӯ, саъй бояд кард, ки ниёзҳои ноошкори «харидор» қонеъ гардонида шаванд.  

Ин маънои онро дорад, ки натиҷаҳои фаъолияти мактаби олӣ бояд ба стандартҳои муқарраршуда 

ҷавобгӯ бошанд. 

10. Такмили реактивии раванди таълим бояд ба дарёфт ва бартараф сохтани «ҷойҳои суст» 

ва камбудиҳои ин раванд равона карда шавад. 

11. Такмилдиҳии реактивии раванди таълим бояд дар асоси таҳқиқи васеи ғояҳои нав, 

қобилияти пешакӣ ҳис кардани мушкилот аз ҷониби роҳбарият ва таҳлили маълумоти сифатнок 

ба роҳ монда шавад. 

12. Идоракунии умумии сифат (TQM) ягон илми хос ва қатъӣ нест. Роҳи ягонаи дуруст 

татбиқ намудани он низ вуҷуд надорад. Идоракунии сифат бояд ҳамеша ба фарҳанг ва таърихи 

рушди мактаби олӣ такя кунад ва ба имконоту дурнамои рушди технологияҳои муосири 

компютерӣ дар муассисаи таълимӣ мувофиқ бошад. 

Акнун ба таври мухтасар вобаста ба баррасии натиҷаҳои истифодаи консепсияи 

идоракунии умумии сифат (TQM) дар донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ ва муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбии Тоҷикистон истода мегузарем. Масалан, дар донишгоҳҳои Иёлоти Муттаҳидаи 

Амрико ва Фаронса мушкилоти идоракунии умумии сифат аз се ҷиҳат баррасӣ карда мешаванд. 
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Якум, дар донишгоҳҳо ва муассисаҳои таҳсилоти баъдидипломӣ, аз ҷумла дар самти муҳандисӣ, 

ҳангоми омодасозии мутахассисон усулҳои «Идоракунии умумии сифат» (TQM) ҳамчун як 

фанни мустақили таълимӣ омӯзонида мешавад. Бояд тазаккур дод, ки бисёр донишгоҳҳои ин 

мамлакатҳо фанни мазкурро барои ҳамаи донишҷӯёни ихтисосҳои самти муҳандисӣ ҳамчун 

фанни ҳатмӣ ҷорӣ кардаанд. Дуюм, ташкили раванди таълими дигар фанҳо низ дар донишгоҳҳои 

ин мамлакатҳо бо истифода аз принсипҳо ва усулҳои TQM ба роҳ монда шудааст. Сеюм, ташкили 

раванди идоракунии умумии худи донишгоҳҳои ин мамлакатҳо низ ғолибан ба ғояҳои TQM асос 

ёфтаанд. Аммо, дар маҷмуъ, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки TQM дар донишгоҳҳои ин кишварҳо 

нисбат ба ширкатҳои пешрафтаи сатҳи ҷаҳонии онҳо, ки дар хусуси истеҳсолоти бенуқсон 

бидуни TQM фикр ҳам карда наметавонанд, хеле камтар рушд карда тавонистааст [4]. 

Маъмулан шиносоӣ бо TQM мутобиқи чор консепсияи зерини сифат, аз баррасии 

таҳаввулоти мафҳуми сифат оғоз меёбад [1; 4; 7; 8; 22]: 

− мутобиқат ба стандарт; 

− мутобиқат ба татбиқ; 

− мутобиқат ба арзиш; 

− мутобиқат ба ниёзҳои ноошкор. 

Метавон собит сохт, ки ширкатҳои истеҳсолии пешрафта ва маъруфи ҷаҳон бештар ба 

консепсияи охирон (мутобиқат ба ниёзҳои ноошкор) такя мекунанд. Дар соҳаи таҳсилот бошад, 

ҳамаи чор консепсияи сифат дар шаклҳои ҳам аён ва ҳам ноаён мавриди истифода қарор доранд. 

Аммо, аксар мактабҳои олии Тоҷикистон фаъолияти худро асосан тибқи консепсияи якум 

(мутобиқат ба стандарт) ба роҳ мондаанд. Барои онҳо ҳадафи асосӣ он аст, ки дониши 

хатмкардаҳои донишгоҳ (донишкада) бояд ба стандартҳои давлатӣ ҷавобгӯ бошад.  

Дар ин мавқеъгирӣ ду нуқсон ниҳон аст: 

Якум, тасаввуроти ғалат дар хусуси он, ки гӯё сифатро тавассути бурдани назорат (тафтиш, 

санҷиш, инспектсия) ба даст овардан мумкин бошад. Дар ҳолати амалишавии ин нуқтаи назар, 

миёни онҳое, ки ба донишҷӯён таълим медиҳанд ва онҳое, ки сифати таълимро тафтиш мекунанд, 

ногузир бархӯрди манфиатҳо ба вуҷуд меояд.  

Дуюм, зоҳир шудани беэътиноӣ нисбат ба эҳтиёҷоти бозори таҳсилот, ки дар ин маврид 

суръати дигаргуншавии стандартҳо аз суръати тағйирёбии талаботи муштариён дер мемонанд. 

Як қисми мактабҳои олии кишвар (масалан, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи 

академик М. Осимӣ, Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров, Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, Донишгоҳи аграрии 

Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур, Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисодиёти Тоҷикистон, Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва 

хизмат ва ғайра) консепсияи «мутобиқат ба татбиқ»-ро ба роҳбарӣ гирифта истодаанд, яъне онҳо 

ҳадафи худро на танҳо ба талаботи стандарти давлатӣ ҷавобгӯ сохтани хатмкунандагон, балки 

ба қонеъгардонии ниёзҳои корфармоёни кадрҳои омоданамудаашон низ равона карда истодаанд. 

Мушкилоти ин муассисаҳо комилан аёнанд – бозори кадрҳои мо ҳанӯз ниёзҳои худро дақиқан 

дарк ва муайян накардааст. Аз ин рӯ, ин муассисаҳои таълимӣ тадриҷан ба консепсияи 

«мутобиқат ба арзиш» таваҷҷуҳ зоҳир намуда, кӯшиш ба харҷ дода истодаанд, ки сифати баланд 

ва арзиши пасти омодасозии мутахассисонро ба ҳам оранд. 

Танҳо теъдоди хеле ками муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар (масалан, 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ва 

ғайра) консепсияи «мутобиқат ба ниёзҳои ноошкор»-ро бо эътимоди кофӣ ҳадафи фаъолияти худ 

эълон кардаанд. Ин муассисаҳо саъй доранд, ки хароҷоти тайёр кардани мутахассисонро кам 

намуда, ҳамзамон пеш аз дарки корфармоён ниёзҳои онҳоро ба кадрҳои омоданамудаашон қонеъ 

гардонанд. Барои бозори таҳсилоти Тоҷикистон консепсияи мазкур бисёр умедбахш аст, зеро 

бархе аз «истеъмолкунандагони» кадрҳои омоданамудаи онҳо ҳоло нисбат ба сифати 

мутахассисон талаботи беҳад одӣ (содалавҳона) ба миён мегузоранд. Онҳоро мебояд теғаҳои нав 

ба нави сифати таҳсилоти олиро дида тавонанд. 

Агар низоми таҳсилоти олии касбии Тоҷикистонро дар маҷмуъ таҳлил кунем, он гоҳ 

муътамадона метавон гуфт, ки низоми мазкур акнун майли ба консепсияҳои муосири сифат 

гузаштанро изҳор намуда истодааст. Аммо саъйи донишгоҳу донишкадаҳои кишвар, ки 

мехоҳанд тавассути усули «сақатсозӣ» талаботи стандартҳои давлатиро қонеъ гардонанд, боиси 

афзоиши хароҷоти таҳсили донишҷӯён гашта истодааст. Ин тамоюли начандон ба мақсад 

мувофиқро ҳамчун фарқи байни нақшаи қабул ва хатми донишҷӯён ба осонӣ муайян сохтан 
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мумкин аст. Инчунин, хулосаи мазкурро ҳеҷ гоҳ набояд ҳамчун даъват барои паст кардани 

талабот ба сатҳи дониши донишҷӯён қабул кард. Дар марҳалаи кунунӣ зарур аст, ки ба худи 

раванди таълим дахолат карда, роҳу равишҳои муосири ислоҳи онро пешниҳод намоем. 

Ҳамин тариқ, аз андешарониҳои болоӣ баръало маълум мешавад, ки принсипҳо ва усулҳои 

дар соҳаи саноат татбиқёфтаи «TQM»-ро метавон бо воридсозии баъзе махсусиятҳои соҳавӣ ба 

соҳаи таҳсилот низ таҳвил дод. Мутобиқсозии принсипҳо ва усулҳои TQM ба соҳаи 

хизматрасониҳои таълимӣ боис мегарданд, ки намудҳои зерини фаъолият оид ба сифат фарқ 

карда шаванд: 
1. Банақшагирии сифат. Ин намуди фаъолият оид ба сифат талаб мекунад, ки: 

истеъмолкунандагони маҳсулот ва хизматрасониҳои таълимии муассиса (довталабон, 

донишҷӯён, омӯзгорон, волидон, муҳандисон, соҳибкорон, корхонаву ташкилотҳо, минтақа, 

ҷомеа) муайян ва дақиқ карда шаванд; талаботи истеъмолкунандагон равшан карда шуда, ба 

нақша гирифта шаванд; нишондиҳандаҳо ва тавсифҳои маҳсулоту хизматрасониҳо кор карда 

баромада шаванд; нақшаҳои таҳияшуда ба иҷрокунандагон расонида шаванд. 
2. Барқарорсозии робитаҳои сифат. Намуди мазкури фаъолият оид ба сифат талаб 

мекунад, ки: барои муттаҳид сохтани имкониятҳо ва неруи илмию методии кормандон намудҳои 

нави фаъолият фикр карда баромада шаванд; воситаҳои таъмини раванди таълим кор карда 

баромада шаванд; коллективҳои омӯзгорону донишҷӯён ташкил карда шаванд; раванди таълим 

тибқи нақшаи стандартӣ ба роҳ монда шавад; нишондиҳандаҳои сифат таҳия карда шаванд. 

3. Назорати сифат. Ин намуди фаъолият оид ба сифат талаб мекунад, ки: андозагирии 

(чен кардани) нишондиҳандаҳои сифат ба роҳ монда шавад; нишондиҳандаҳои сифат таҳлил 

карда шаванд; раванди таълим мутобиқи стандарти муқарраршуда такмил дода шуда, ба танзим 

оварда шавад; майли такмилдиҳиҳои реактивӣ (тактикӣ) ё фаъолона (стратегӣ)-и раванди 

стандартии таълим пурзӯр карда шавад. 

4. Такмили сифат. Намуди мазкури фаъолият оид ба сифат талаб мекунад, ки: барои 

такмили бефосилаи раванди таълим инфрасохтори махсус таъсис дода шавад; сабабҳои асосии 

пайдо шудани нуқсонҳо дар раванди таълим муайян карда шаванд; барои амалигардонии ҳар як 

ташаббус оид ба беҳтар намудани раванди таълим гурӯҳҳои корӣ созмон дода шаванд; 

ҳавасмандгардонии гурӯҳҳои корӣ таъмин карда шаванд; барои расидан ба ҳадафҳои 

гузошташуда бурдани назорат муқаррар карда шавад; омӯзиши муттасили гурӯҳҳои корӣ таъмин 

карда шавад. 

Сифат ҳамчун маҷмуи тавсифу хусусиятҳои хизматрасониҳои таълимӣ, ки қобилияти 

онҳоро баҳри қонеъ гардонидани ниёзҳои эҳтимолӣ муайян мекунанд, бисёрҷанба мебошад. 

Маълум аст, ки барои намудҳои гуногуни хизматрасониҳои таълимӣ сифат низ метавонад 

ҳамчун маҳсули равандҳои гуногун ҳархела бошад. Новобаста ба ин, баъзе хусусиятҳои 

умумитаринеро ҷудо кардан мумкин аст, ки ба аксари намудҳои хизматрасониҳои таълимӣ хос 

мебошанд [2-6]: 

- ҳисшавандагӣ – мавҷудият ва ҳолати ҷузъҳои моддии муҳити атроф (вазъи кабинету 

синфхонаҳои таълимӣ, таҷҳизот, маводи таълимӣ, намуди зоҳирии кормандон ва ғайра), ки 

хизматрасониҳои таълимиро ламспазиртар мегардонанд; 

- эътимоднокӣ – муассисаи таълимӣ уҳдадориҳои ба зиммааш вогузоршударо пурра иҷро 

мекунад, фаъолияташ ба таври муътадил ба роҳ мода шудааст, хизматрасониҳои таълимиро 

ҳамеша дар сатҳи зарурӣ таъмин карда метавонад; 

- илтифоткорӣ – кормандони муассисаи таълимӣ саъй мекунанд, ки ҳамеша ва дар ҳама 

ҷо ба ҳар як дархости муштариён посухи хайрхоҳона бидиҳанд; 

- дастрасӣ – бе ягон душворӣ барқарор сохтани робитаи ҷисмонию равонӣ бо кормандони 

маъмурӣ ё омӯзгорон; 

- дарксозӣ – муассисаи таълимӣ саъй менамояд, ки то ҳадди имкон ниёзҳои хосса ва 

мушаххаси муштариёнро беҳтар бифаҳмад ва ба онҳо худро мутобиқ бисозад; 

- муоширатӣ – муассисаи таълимӣ бо мизоҷони худ бо забони ба онҳо фаҳмо муошират 

мекунад, ки ба хусусиятҳои гурӯҳи мақсаднок мутобиқ гардонида шудааст; 

- боварӣ – ба ном, шуҳрат ва эътибори муассисаи таълимӣ эътимод доштан, ки 

кафолатдиҳандаи муносибати ҷиддии он бо мизоҷон мебошад; 

- хушмуомилагӣ – ҳалимӣ, боэҳтиромӣ, бодиққатӣ ва муносибати дӯстонаи ҳамаи 

кормандони муассисаи таълимӣ. 
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Дар расми 2 маҷмуи тавсифу хусусиятҳои (параметрҳо)-и умумитарини сифати 

хизматрасониҳои таълимӣ дар шакли аёнӣ тасвир ёфтаанд, ки аз гуногуншаклӣ ва 

гуногунҷанбагии онҳо далолат медиҳанд [2; 15-20]. 

 
Расми 2. Тавсифҳо ва хусусиятҳои (параметрҳо)-и умумитарини сифати хизматрасониҳои таълимӣ. 

 

Тавре аз расми 2 дида мешавад, тавсифҳои номбаршудаи сифат то андозае барзиёд ҳам 

мебошанд. Муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бояд онҳоро ба вазъ ва муҳити таълимии худ 

мутобиқ созад ва барои онҳо он гуна меъёрҳои сифатро муқаррар намояд, ки ифодагари 

уҳдадориҳои муассиса дар назди истеъмолкунандагони хизматрасониҳои таълимӣ мебошанд. 

Меъёрҳои мазкур бояд ченшаванда бошанд. Масалан, давомнокии вақти баргардони кори хаттии 

донишҷӯ бо тавзеҳоташ аз тарафи тютор набояд аз 2 ҳафта, аз рӯзи гирифтани кор, зиёдтар 

бошад. 

Маҷмуи параметрҳои эҳтимолии сифати хизматрасониҳои таълимӣ ва қимати онҳо, ки аз 

ҷониби истеъмолкунанда барои қонеъ гардонидани талаботҳояш пешниҳод карда мешаванд, 

арзиши хизматрасониҳои таълимиро ташкил медиҳанд. Азбаски ниёзҳои истеъмолкунандагон 

гуногунанд, пас, дараҷаи такомули сифати хизматрасониҳои таълимӣ бояд барои ҳар як сегмент 

алоҳида муқаррар карда шавад. Ин маънои онро дорад, ки барои ҳар як сатҳи пешбинишавандаи 

сифат ва доираи қобили қабули нархҳои хизматрасониҳо маҷмуи гуногуни манфиатҳои 

истеъмолкунандагон мувофиқ гузошта мешаванд.  

Ҳамин тариқ, вазифаи муассисаи таълимӣ аз густариш додани талаботи 

истеъмолкунандагон (манфиатҳои пешбинишавандаи онҳо) ба параметрҳои сифат (хусусиятҳои 

хизматрасониҳои таълимӣ, ки сатҳи зарурии сифатро таъмин мекунанд) иборат мебошад. 

Таърихи дарк ва фаҳмиши сифат аз он шаҳодат медиҳад, ки сифат хосияти тасодуфӣ 

намебошад ва ҳеҷ гоҳ худ ба худ низ ба вуҷуд намеояд. Бо сифат бояд мунтазам муносибат (кор) 

кард. Барои ноил шудан ба сифат, дар сатҳи бадастомада нигоҳ доштани он ва рушду инкишофи 

минбаъдаи он воситаи идоракуние зарур аст, ки онро низоми идоракунии сифат мегӯянд. Дар 

расми 3 нақшаи тасвирии низоми идоракунии сифат инъикос ёфтааст, ки дар худ низоми умумии 

идоракунӣ ва зернизомҳои алоҳидаи идоракунии сифатро дар бар гирифтааст.  

 
Расми 3. Алоқамандии байни мафҳумҳои «идоракунии умумии сифат», «таъмини сифат», «идоракунии 

фаврии сифат» ва «такмили сифат». 
 

Тибқи стандартҳои байналмилалӣ низоми идоракунии сифати хизматрасониҳои таълимӣ 

бояд бар пояи чорабиниҳои зерин пойбарҷо бошад: 

− муқаррар намудани талабот ва интизориҳои муштариён ва дигар тарафҳои манфиатдор; 

− таҳияи сиёсат ва ҳадафҳои муассисаи таълимӣ оид ба сифат; 

− муайян намудани равандҳо ва масъулиятҳо барои расидан ба ҳадафҳои сифат; 

− муқаррар намудан ва муайянкунии захираҳои зарурӣ ва таъмин сохтани онҳо барои ноил 

шудан ба ҳадафҳои сифат; 

− коркарди усулҳои андозагирии натиҷанокӣ ва самаранокии ҳар як раванд; 

− истифодаи маълумоти аз ин андозагириҳо бадастомада дар муайян кардани натиҷанокӣ 

ва самаранокии ҳар як раванд; 

− муайян кардани воситаҳои зарурӣ барои пешгирии номувофиқӣ ва рафъи сабабҳои онҳо; 

− коркард ва татбиқи раванди такмили мунтазами низоми идоракунии сифат. 
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Бояд қайд кард, ки назорати омории аз ҳад зиёди сифат ва технологияи такмили тактикии 

раванди он метавонад тавозуни байни эҷодкорӣ ва муташаккилии муассисаи таълимиро вайрон 

созад. Мактаби олӣ бояд вазъиятҳоеро эҳсос кунад, ки ҳангоми амалишавии онҳо ба раванди 

таълим зарурати ворид сохтани тағйироти куллии эҷодӣ пеш меоянд. 

Ҳалқа (ангора, контур)-и дохилии низоми идоракунии сифати хизматрасониҳои таълимиро 

бояд назорати омории раванди таълим ташкил диҳад. Барои муътамад будан ба он, ки 

нишондиҳандаҳои сифат ба стандартҳо ҷавобгӯ ҳастанд ё не, зарур аст, ки онҳо мунтазам 

андозагирӣ шуда, раванди таълим ҳатман идора карда шавад [18].  

Бояд дақиқан дарк намуд, ки дониши воқеии донишҷӯ ҳеҷ гоҳ ба талаботи стандарти 

давлатӣ пурра ҷавобгӯ буда наметавонад. Бинобар он, барои қонеъ гардонидани талаботи сифат, 

на чандон масъалаи «хориҷ кардани» донишҷӯён, балки аз байн бурдани тағйирпазирии раванди 

таълим муҳимтар мебошад, яъне дар ин маврид бояд ҳалқаи дуюми идоракунии сифати 

хизматрасониҳои таълимӣ фаъол гардонида шавад. Пурзӯр намудани талабот баҳри боз ҳам 

тақвият бахшидани кору фаъолияти омӯзгорон ҳеҷ гоҳ тағйирпазирии назоратшавандаро, ки 

хосси раванди мушаххаси таълим мебошад, коҳиш дода наметавонад [15].  

Қисми зиёди роҳбарони мактабҳои олӣ моҳияти масъалаи мазкурро дуруст дарк накарда, 

бидуни рафъи сабабҳои аслии тағйирпазирии раванди таълим, ки боиси ноқисии сифати он 

гардидааст, бо роҳи боз ҳам сахттар ҷорӣ намудани талабот нисбат ба фаъолияти кормандони 

худ, мехоҳанд масъалаи сифатро ҳал намоянд. Аммо, бе дақиқ кардани манбаъҳои тағйирпазирӣ 

ворид намудани ҳар гуна дигаргунӣ ба раванди таълим, ҳолати маҷудаи онро танҳо бадтар 

менамояду бас. 

Зернизоми идоракунии тактикӣ (ҳалқаи дуюми назорат)-и сифат ин худ зернизоми такмили 

реактивии технологияҳои таълимӣ мебошад. Агар тасҳеҳоти стандартии раванди таълим 

мушкилоти «сақатбарории кадрӣ» (маҳсулоти ноқис)-ро бартараф карда натавонад, он гоҳ дар 

системаи TQM алгоритми такмилдиҳии реактивии ҳафтқадамаи зеринро татбиқ мекунанд: 

1. Интихоби мавзуи такмилдиҳӣ. 

2. Гирдоварӣ ва таҳлили иттилоот. 

3. Муайян кардани сабабҳои асосии бавуҷудоии нуқсон. 

4. Банақшагирӣ ва татбиқи ҳалли масъала дар раванди таълим, яъне пешгирии имконияти 

аз нав ба вуҷуд омадани иллати ошкоршуда. 

5. Арзёбии самараи навоварӣ, яъне бо роҳи гузаронидани мониторинги нишондиҳандаҳои 

сифат боварӣ ҳосил кардан ба он, ки метод кор кардааст. 

6. Ба навоварӣ додани мақоми зерраванди стандартӣ, яъне иваз кардани як қисми раванди 

қаблан амалкунанда бо зерраванди нав. 

7. Гузаронидани таҳлили корҳои иҷрошуда оид ба такмилдиҳии раванди таълим, бо 

мақсади пешгирии хатоиҳои ошкоршуда дар ҳалли масъалаи оянда. Интихоби мавзуи нав, 

гузаштан ба қадами 1 [4]. 

Дар ин ҷо бояд як нуктаро махсусан қайд кард, ки бисёр ширкатҳои ҷопонӣ маҳз барои он 

натавонистанд «TQM»-ро амалӣ созанд, ки онҳо дар муайян кардани мушкилот 

кормандонашонро ҳавасманд намегардониданд. 

Акнун ба таври алоҳида танҳо дар бораи нишондиҳандаҳои сифати таҳсилот андешаронӣ 

мекунем. Мутахассисони соҳаи сифат се ҷузъи сифати таҳсилотро фарқ мекунанд [21-22]: 
1) сифати муҳтавои таҳсилот (сифати дониш, сифати усулҳои ҳалли масъалаҳо); 
2) сифати усулҳои таълиму тарбия (сифати ташкили фаъолияти маърифатӣ, сифати 

ҳавасмандгардонии фаъолияти маърифатӣ, сифати назорати амалисозии фаъолияти таълимӣ, 

сифати назорати натиҷаҳои фаъолияти таълимӣ); 
3) сифати маърифати шахс (сифати андӯхти дониш, сифати малакаю маҳорат, сифати 

ҳазми меъёрҳои ахлоқӣ). 
Барои асоснок кардани сохтори воситаҳои иттилоотонии раванди таълим минбаъд мо ба 

нишондиҳандаҳои сифати таҳсилоти шахс такя хоҳем кард. Пурсишҳои сотсиологии 

хатмкунандагони донишгоҳу донишкадаҳо, баргузории суҳбатҳо бо роҳбарони корхонаву 

ташкилотҳо ва таҳлили тамоюлҳои умумии рушди маориф собит месозанд, ки аксари 

хатмкунандагон мехоҳанд [6]: 
− бештар дар соҳаҳои илмҳои техникӣ, физикию математикӣ, гуманитарӣ ва ҷамъиятӣ 

дониш ба даст биёранд; 

− донишҳои бадастомадаро дар амалия татбиқ карда тавонанд; 
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− малакаҳои муошират, кордонӣ ва роҳбарӣ дошта бошанд; 

− соҳиби ҷойи кори хуб бошанд; 

− дорои маҳорати мутобиқшавӣ ба шаклҳои нави фаъолият бошанд; 

− ба таҳсил ройгон ё бо нархи арзон фаро гирифта шуда бошанд. 

Эҳтиёҷоти асосии хатмкунандагони мактабҳои олиро ҷамъбаст ва ба намуди умумӣ 

оварда, муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар дар заминаи онҳо ва бо баҳисобгирии 

махсусиятҳои тахассусию расму анъаноти худ ҳар яке ба таҳияи нақшаи дохилидонишгоҳии 

сифати таҳсилот пардохтанд. Масалан, дар собиқ Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат (ДСХ) 

нақшаи бисёрсатҳаи нишондиҳандаҳои сифати таҳсилот барои шахс дар намуди зерин қабул 

шуда буд [4]: 
1. Арзёбии дониши хатмкунандагон аз фанҳои таълимӣ; 

2. Муайянкунии сатҳи салоҳиятнокии системавии хатмкунандагон: доштани маҳорати 

тасҳеҳот ва такомули системаҳо, доштани қобилияти мониторинггузаронӣ ва ислоҳсозии 

фаъолияти худ, дарк карда тавонистани робитаҳои байни системаҳои иҷтимоӣ, органикӣ ва 

техникӣ; 

3. Муайянкунии сатҳи салоҳиятнокии хатмкунандагон дар тақсимоти захираҳо: дуруст 

тақсим карда тавонистани вақт ва фазо, доштани маҳорати ҷудокунии пул ва мавод, доштани 

қобилияти ҷобаҷокунии кадрҳо; 

4. Муайянкунии сатҳи салоҳиятнокии технологии хатмкунандагон: доштани қобилияти 

интихоби таҷҳизот ва абзор, доштани маҳорати расонидани ёрии техникӣ ва ташхис, доштани 

маҳорат ва малакаи татбиқи технологияҳо барои иҷрои вазифаҳои мушаххас; 

5. Муайянкунии сатҳи салоҳиятнокии хатмкунандагон дар табодул ва истифодаи 

иттилоот: доштани қобилияти донишандӯзӣ ва арзёбии он, доштани маҳорати ташкилкунӣ ва 

нигаҳдории парвандаҳо (файлҳо), доштани малакаҳои шарҳдиҳӣ ва интиқоли иттилоот, 

истифода бурда тавонистани системаҳои компютерӣ; 

6. Арзёбии малакаҳои заминавии хатмкунандагон: доштани қобилияти навиштан, хондан, 

гуфтан ва шунидан; 

7. Арзёбии сифатҳои шахсии хатмкунандагон: доштани масъулияти шахсӣ, доштани 

маҳорати худидоракунӣ, доштани малакаҳои муошират, ба худ эҳтиром гузошта тавонистан; 

8. Арзёбии малакаҳои зеҳнии хатмкунандагон: доштани қобилияти эҷодкорона фикр 

кардан, доштани қобилияти қарорқабулкунӣ, доштани қобилияти пешбинӣ, доштани қобилияти 

донишандӯзӣ; 

9. Арзёбии малакаҳои байнишахсии хатмкунандагон: доштани қобилияти кор кардан дар 

гурӯҳ, доштани маҳорати омӯзонидани дигарон, доштани қобилияти гуфтушунид бурдан, 

доштани қобилияти роҳбарӣ. 

Дар нақшаи мазкур барои ҳар як ҷузъи (компонент)-и сифат ду намуди андозагирии 

миқдорӣ истифода шудааст: баҳодиҳии сатҳи дониши хатмкунандагон дар доираи аз 0 то 5; 

нишондиҳандаи (рейтинги) гурӯҳ [7; 21]. Аён аст, ки ягон фанни таълимӣ ҳеҷ гоҳ тамоми доираи 

сифатро фаро гирифта наметавонад. Ҳар як фанни таълимӣ, ҳар як модули омӯзишӣ, ҳар як кори 

лабораторӣ ё ҳар як бозии коромӯзӣ метавонад танҳо барои ноил шудан ба як қисми 

нишондиҳандаҳои сифат равона шуда бошад. Аз ин рӯ, таҳиягари модули таълимии дахлдор бояд 

дар он ҳамчунон ҷузъҳои сифатро ба нақша гирад, ки донишҷӯ ҳангоми кор бо ин модул маҳз 

ҳамон нишондиҳандаҳоро ба даст орад ва тарзи ҳисоб (муайян) кардани сифати онҳоро аз худ 

кунад. 

Гузариш ба TQM тағйироти сифатии муносибати байни омӯзгор ва донишҷӯро ба миён 

мегузорад. Дар ин маврид, донишҷӯ ба сифати истеъмолкунандаи (истифодабарандаи) 

хизматрасониҳои таълимӣ аз омӯзгор, яъне аз иҷрокунандаи ин хидматҳо интизор аст, ки: 

− нисбат ба ӯ ва талаботаш эҳтиром хоҳад гузошт; 
− дар иҷрои вазифаи худ ростқавл хоҳад буд ва дар ҷараёни омӯзиш дар баробари ӯ хоҳад 

истод; 

− нақша ва барномаи курс, талаботи имтиҳон ва меъёрҳои рейтингро сари вақт пешниҳод 

хоҳад кард; 

− машғулиятҳоро мунтазам хоҳад гузаронид, дарсҳои амалинашударо ҷуброн хоҳад кард; 

− реҷаи кории барои ӯ созгор тартиб хоҳад дод; 

− вазифаҳои хонагӣ ва супоришҳои имтиҳониро сари вақт хоҳад санҷид ва зуд 

баргардонид; 
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− бо маводи таълимии муосир ӯро таъмин хоҳад кард; 

− ба ӯ ва ҳамсабақонаш бештар таваҷҷуҳ зоҳир хоҳад кард; 

− курси таълимиро мунтазам такмил хоҳад дод, ҳадафҳо ва вазифаҳои онро бо усулҳои 

муосири чандрасонаӣ хоҳад фаҳмонид; 

− машғулиятҳои дарсиро саривақт оғоз хоҳад кард ва хотима бахшид. 

Айнан ба мисли интизориҳои донишҷӯ, омӯзгор низ, дар навбати худ, аз донишҷӯ интизор 

аст, ки: 

− нисбат ба ӯ ва заҳматаш эҳтиром хоҳад гузошт; 

− вазифаҳои пухтакорона анҷомдодаро сари вақт пешниҳод хоҳад кард; 

− ба машғулиятҳои дарсӣ мунтазам иштирок хоҳад кард; 

− ба машғулиятҳо бо омодагии пухта ҳозир хоҳад шуд; 

− дар муҳокимаҳорониҳои ҷараёни дарсҳо фаъолона ширкат хоҳад варзид; 

− ба фанни таълимӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир хоҳад кард; 

− аз алоқамандии курси мазкур бо дигар фанҳои таълимӣ огоҳӣ хоҳад дошт; 

− дар хусуси беҳтар гардонидани муҳтавои курси таълимӣ ба ӯ маслиҳат хоҳад дод; 

− дар раванди мукаммалгардонии муҳтавои курси таълимӣ фаъолона иштирок хоҳад кард; 

− дар иҷрои супоришҳои гирифташуда пухтакор ва дақиқкор хоҳад буд. 

Агар майлу рағбати иҷрои ин интизориҳо дутарафа бошад, пас, дар ин ҳолат, метавон дар 

бораи мувофиқати ин муносибатҳо бо параметрҳои сифат андешаронӣ кард. Гузашта аз ин, имрӯз 

барои беҳтар гардонидани сифати хизматрасонии таълимӣ бояд диққати асосӣ ба ташкили 

синфхонаҳои босифати компютерӣ равона карда шавад.  

Бе ягон душворӣ муайян кардан мумкин аст, ки танҳо бо истифода аз технологияҳои 

анъанавии таълим ҷорӣ намудани TQM амалан ғайриимкон аст. Азбаски маҷмуи 

нишондиҳандаҳои сифат хеле гуногун аст, дар арзёбии сатҳи сифати дониши донишҷӯён ба дӯши 

омӯзгор сарбории аз ҳад зиёд меафтад [9]. Аз ин рӯ, ДСХ муносибати нави компютерикунонии 

раванди таълимро дар заминаи ташкили синфхонаҳои махсуси компютерӣ ба роҳ монда, бо ёрии 

онҳо тамоми ҳисоббарориҳои нишондиҳандаҳои гуногуни сифатро ба таври худкор ба анҷом 

мерасонид.  

Дар лоиҳаи ба таври идеалӣ сохторбандишудаи Маркази технологияҳои иттилоотии ДСХ 

синфхонаҳои компютерӣ тақрибан бо чунин мазмун номгузорӣ шудаанд: 

1. Синфхонаи компютерӣ барои корбурди системаҳои мураккаби иттилоотӣ, масалан, 

серверҳои www (арзёбии суръати ҷустуҷӯи иттилоот, сифати маводи ёфтшуда ва ғайра). 

2. Синфхонаи компютерӣ барои гузаронидани бозиҳои нақшофарӣ (бонки омӯзишӣ, 

корхонаи хурди таълимӣ, тарроҳии маҳсулоти дастаҷамъона) бо мақсади муайянсозии малакаҳои 

муоширати байнишахсӣ ва зеҳнӣ. 

3. Синфхонаи компютерии системаҳои худкори лоиҳасозӣ ва системаҳои амсиласозии 

математикӣ барои баҳодиҳии сатҳи салоҳиятнокии системавии донишҷӯён. 

4. Синфхонаи компютерӣ барои намоиши рӯнамоҳо (идеологияи TQM талаб менамояд, ки 

таърихи мукаммалсозии сифат мунтазам рӯнамоӣ карда шавад). 

5. Синфхонаи компютерии виртуалӣ барои таълими муошират ва ҳалли масъалаҳо 

тавассути шабакаҳои компютерӣ. 

6. Синфхонаи компютерӣ барои баргузории лексияҳои видеоию интерактивӣ. 

7. Синфхонаи компютерӣ барои омӯзиши мустақилонаи забонҳои хориҷӣ бо истифода аз 

симуляторҳо (дастгоҳҳои машқ) дар CD-ROM. 

8. Синфхонаи компютерии китобҳои дарсии электронӣ бо санҷиши (тестгузаронӣ)-и 

мустақилонаи сатҳи дониши донишҷӯён. 

9. Синфхонаи компютерӣ барои корбарӣ бо системаҳои худкори гардиши санаду 

ҳуҷҷатҳо. 

10. Синфхонаи компютерии махзанҳои маълумоти тақсимшуда. 

11. Синфхонаи компютерии системаҳои иттилоотии географӣ. 

12. Синфхонаи компютерии системаҳои экспертӣ. 

13. Синфхонаи компютерӣ барои ҳалли масъалаҳои қабул ва беҳтаргардонии 

(оптимизатсия)-и қарорҳо. 

14. Синфхонаи компютерӣ барои практикумҳо ва симуляторҳои лабораторӣ. 

15. Синфхонаи компютерӣ барои гузаронидани таҳқиқоти сотсиологӣ оид ба масъалаҳои 

сифати таълим. 
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16. Синфи компютерӣ барои таълим ва амалисозии TQM. 
Лоиҳаи бунёди синфхонаҳои компютерии мазкур асоси самти нави фаъолияти Маркази 

технологияҳои иттилоотии Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизматро (ДССХ) ташкил додааст. 

Технологияҳои хизматрасониҳои таълимии тавассути воситаҳои электронии синфхонаҳои 

компютерии донишкада ба мизоҷон пешниҳодшаванда на танҳо барои кафедраҳо ва бахшу 

шуъбаҳои гуногуни ДССХ, балки зерсохторҳои дигар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ пешбинӣ шудаанд. 
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ИСТИФОДАИ МЕТОДОЛОГИЯИ ИДОРАКУНИИ УМУМИИ СИФАТ (TQM) ДАР  

ГУСТАРИШИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ТАЪЛИМИИ МАКТАБИ ОЛӢ  
 

Мақола ба мушкилот ва дурнамои татбиқи принсипҳои идоракунии умумии сифат (Total Quаlity 

Management – TQM) дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон бахшида шудааст. Гуфта 

мешавад, ки мактабҳои олӣ бояд масъалаи сифати таълимро сарфи назар аз душвориҳои рушди иқтисоди 

миллии мамлакат дар заминаи консепсияи TQM ба роҳ монанд. 

Идоракунии умумии сифат (TQM) ба роҳ мондани фаъолияти дастаҷамъонаро тақозо менамояд ва 

барои ба он расидан бояд ҳар як омӯзгор, ҳар як донишҷӯ саъй бикунад. Имкониятҳои эҷодии фардро танҳо 

тавассути фаъолияти дастаҷамъона самаранок истифода бурдан мумкин аст. Беҳтарсозии сифат дар 

мактаби олӣ – ин такмилдиҳии иерархии технологияҳои раванди таълим дар сатҳҳои инфиродӣ, 

кафедралӣ, донишгоҳӣ ва низоми таҳсилоти умумимиллӣ мебошад. 

Мутобиқсозии принсипҳо ва усулҳои TQM ба соҳаи хизматрасониҳои таълимӣ дар натиҷаи 

роҳандозии шаклҳои нави фаъолият оид ба сифат – банақшагирӣ, робитасозӣ, назоратбарӣ ва такмилдиҳӣ 

муяссар мегардад. Вазифаи асосии муассисаи таълимӣ дар ин маврид аз он иборат аст, ки талаботҳои 

чашмдошти истеъмолкунандагонро ба параметрҳои сифат мувофиқ гардонад, идора кунад ва густариш 

диҳад. Мувофиқгардонӣ бо истифодаи усули ҳалқаҳои дохили ҳам ба вуқуъ мепайвандад. Ҳалқаи дохилии 

якуми низоми идоракунии сифати хизматрасониҳои таълимӣ назорати омории раванди таълим ва ҳалқаи 

дохилии дуюм – аз байн бурдани тағйирпазирии раванди таълимро бар уҳда доранд.  

Гузариш ба TQM тағйироти сифатии муносибати байни омӯзгор ва донишҷӯро ба миён мегузорад. 

Ин тағйиротро бидуни истифодаи шабакаи иттилоотии муқтадир ва комплекси синфхонаҳои компютерӣ 

бо андозагириҳои худкори нишондиҳандаҳои сифати маърифатнокии шахс ба вуҷуд овардан кори ниҳоят 

душвор аст. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (TQM) В 

ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Статья посвящена проблемам и перспективам внедрения принципов общего управления качеством 

(Total Quality Management – TQM) в высших профессиональных учебных заведениях Таджикистана. В ней 

говорится, что высшей школе необходимо решать вопрос качества образования на основе концепции 

TQM, несмотря на трудности в развитии национальной экономики страны. 

Всеобщее управление качеством (TQM) требует командной деятельности, и каждый преподаватель, 

каждый студент должен стремиться к ее достижению. Творческий потенциал личности можно эффективно 

использовать только в командной работе. Повышение качества высшего образования – это иерархическое 

совершенствование технологии образовательного процесса на индивидуальном, кафедральном, 

университетском и национальном уровнях системы образования. 

Адаптация принципов и методов TQM к сфере образовательных услуг будет достигнута за счет 

внедрения новых форм деятельности по обеспечению качества – планирования, коммуникации, 

мониторинга и совершенствования. Основная задача учебного заведения в этой связи – удовлетворить, 

управлять и расширить ожидаемые требования потребителей, приближая их к параметрам качества. 

Приближение происходит с использованием кольцевого метода. Первое внутреннее кольцо системы 

управления качества образовательных услуг – это статистический контроль образовательного процесса, а 

второе внутреннее кольцо – устранение вариативности образовательного процесса. 
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Переход к TQM качественно меняет отношения между преподавателем и студентом. Эти изменения 

крайне сложно осуществить без использования мощной информационной сети и комплекса компьютерных 

классов с автоматическими измерениями качества познания индивидиума. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная система управления качеством, всеобщее управление 

качеством, качество образовательных услуг, высшее профессиональное учебное заведение, 

информационная сеть, комплекс компьютерного класса, совместная деятельность, информация, принцип, 

концепция, иерархия. 
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USING TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) METHODOLOGY TO IMPROVE THE 

QUALITY OF HIGHER SCHOOL EDUCATIONAL SERVICES  
 

The article is devoted to the problems and prospects of introducing the principles of total quality 

management (TQM) in higher professional educational institutions of Tajikistan. It says that higher education 

needs to address the issue of the quality of education based on the TQM concept, despite the difficulties in the 

development of the country's national economy. 

Total Quality Management (TQM) requires teamwork, and every teacher, every student must strive to 

achieve it. The creative potential of a person can only be effectively used in teamwork. Improving the quality of 

higher education is a hierarchical improvement of the technology of the educational process at the individual, 

department, university and national levels of the education system. 

The adaptation of the principles and methods of TQM to the field of educational services will be achieved 

through the introduction of new forms of quality assurance activities – planning, communication, monitoring and 

improvement. The main task of the educational institution in this regard is to satisfy, manage and expand the 

expected requirements of consumers, bringing them closer to quality parameters. The approximation takes place 

using the ring method. The first inner ring of the quality management system of educational services is the 

statistical control of the educational process, and the second inner ring is the elimination of the variability of the 

educational process. 

The transition to TQM qualitatively changes the relationship between teacher and student. These changes 

are extremely difficult to implement without the use of a powerful information network and a complex of computer 

classes with automatic measurements of the quality of an individual's cognition. 

KEY WORDS: information, conceptual model, higher professional educational institution, information 

management system, quality of educational services, market economy, management decision-making, control of 

the educational process. 
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ТАШКИЛИ КОРҲОИ ТАЪЛИМӢ-ТАҲҚИҚОТИИ ДОНИШҶӮЁНИ  

ИХТИСОСИ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Ϝоибназарова М.П., Сатторов А.Э. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Барои ҷумҳурии соҳибистиқлоли мо имрӯзҳо мутахассисони ба талаботи муосир ҷавобгӯ 

лозиманд, ки ҳангоми фаъолияти кориашон ҷиҳати рушди салоҳияти касбӣ мустақилона дар 

омӯзиш бошанд, аз навгониҳои техникию технологӣ огаҳ буда, дар баробари маълумоти кофӣ 

доштан соҳибкасб будан низ муҳим аст. Ин раванд аз давраи донишҷӯӣ сарчашма гирифта, ба он 

дар давраи таҳсил бо корҳои таълимӣ-таҳқиқотӣ машғулбудан замина мегузорад.  

Дар доираи таҳсил дар мактаби олии касбӣ корҳои таълимӣ-таҳқиқотии донишҷӯён ҳамчун 

як қисми ҷудонашавандаи раванди омӯзиши фанҳо ба ҳисоб меравад ва онҳо барои ташаккул ва 

зиёдшавии донишу малакаҳои барои таҳқиқоти мустақил дар соҳаи касби оянда ниҳоят заруранд. 

Мақсади корҳои таълимӣ-таҳқиқотии донишҷӯён (КТТД) аз шиносоии амалии донишҷӯён бо 

тамоми марҳалаҳои корҳои таълимию илмӣ иборат аст, ки қисми таркибии тайёр кардани 

мутахассисони баландихтисос мебошанд ва барои ҳосил кардани малакаҳои иҷрои корҳои 

мустақилона замина мегузорад [1, с. 7]. 
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КТТД дар муқоиса бо КИТД (корҳои илмӣ-таҳқиқотии донишҷӯён) фаъолиятест, ки 

бевосита ба раванди таълим дохил мегардад, дар ҳоле ки КИТД аз ҷониби донишҷӯён берун аз 

дарс иҷро карда мешавад. 

Вазифаи асосии КТТД иборат аз он аст, ки дар донишҷӯён ҷиҳати иҷрои кори мустақили 

назариявӣ ва таҷрибавӣ малакаҳо ҳосил шавад, онҳо бо технологияҳои муосири гузаронидани 

таҳқиқоти илмӣ, усулҳои таҳқиқоти таҷрибавӣ ва шароити воқеии кор дар гурӯҳи илмӣ 

(истеҳсолӣ) шинос шаванд [2, с. 5].  

Шаклҳои гузаронидани корҳои таълимию таҳқиқотии донишҷӯён гуногунанд. Шакли 

асосии КТТД ин кори инфиродии донишҷӯ оид ба вазифаи таҳиянамудаи роҳбар мебошад. Таҳия 

кардани супориш барои КТТД мувофиқи мақсад аст, то ки он хусусияти таҳқиқотӣ дошта бошад, 

дар ҳоле ки ҳаҷм ва хусусияти супориш бояд муваффақиятҳо ва майлҳои донишҷӯёнро ба назар 

гирад. Супориш бояд тамоми корҳои заруриро барои ҳалли вазифа қадам ба қадам инъикос 

намояд.  

Аз нуқтаи назари раванди иҷроиш КТТД чунин  вазифаҳоро таъмин менамояд [3, с. 225]: 

- омӯхтани методологияи корҳои илмӣ аз ҷониби донишҷӯён (қисми назариявии КТТД); 

- мустаҳкам намудани дониш ва малакаҳо, ҷиҳати мустақилона гузаронидани марҳалаҳои 

таҳқиқотӣ (қисми амалии КТТД). 

Қисми назариявии КТТД дар навбати худ марҳалаҳои асосии зеринро дарбар мегирад: 

1. Асосноккунии мубрамияти мавзуи интихобшуда. Интихоб ва таҳлили адабиёт оид ба 

мавзуъ; 

2. Муқаррар кардани ҳадафҳо, мушаххас кардани вазифаҳо; 

3. Интихоби усулҳои таҳқиқот; 

4. Тавсифи раванди таҳқиқот; 

5. Муҳокима (таҳлил)-и натиҷаҳои таҳқиқот; 

Тартиб додани хулосаҳо ва арзёбии натиҷаҳои бадастомада дар қисми амалии КТТД 

қадамҳои зеринро дарбар мегирад: 

1. Таҳияи алгоритмҳо (амсилаҳои функсионалӣ); 

2. Коркарди заминаи иттилоотӣ; 

3. Таҳияи таъминоти барномавӣ; 

4. Ташкили озмоиш (эксперимент); 

5. Татбиқи дониши назариявӣ дар ҳалли масъалаҳои бамиёномада. 

Дар раванди иҷрои КТТД донишҷӯён бояд кор бо адабиёти илмӣ, стандартҳои давлатӣ ва 

истеҳсолиро омӯхта, донишҳои назариявиро дар амал татбиқ кунанд, рефератҳо ва маърӯзаҳо 

тартиб диҳанд, масъалаҳои назариявии инфиродиро мустақилона омода ва гузаронанд, 

натиҷаҳои кори худро дар семинарҳо гузориш диҳанд. 

Самаранокии корҳои таълимӣ ва илмии донишҷӯён аз инҳо муайян карда мешавад: 

воқеияти мавзуъҳои илмӣ, мувофиқат ва амиқияти таҳқиқоте, ки дар кафедраи марбута 

гузаронида мешавад; вазифаи возеҳ таҳияшуда ва таваҷҷуҳи доимии роҳбар ба кори донишҷӯ, 

ҳавасмандгардонии кори пуршиддат ва босифати охирин [4, с. 121]. 

Мақсади корҳои таълимӣ-таҳқиқотии донишҷӯён шинос намудани донишҷӯён бо асосҳои 

методология ва ба даст овардани малакаҳои амалии таълим барои соҳибкасб шудани онҳо 

мебошад. Дар доираи корҳои таълимӣ-таҳқиқотии донишҷӯён вазифаҳои зерин ҳал карда 

мешаванд [5, с. 12]:  

- шинос намуданаи донишҷӯён бо хусусиятҳо ва сохтори ихтисоси интихобнамуда, нақш 

ва аҳамияти ихтисоси мазкур барои ҷомеа;  

- азхудкунии методология ва ташаккули малакаҳои донишҷӯён, ки барои мустақилона 

гузаронидани корҳои таълимӣ заруранд; 

- васеъ кардани доираи дониши назариявӣ ва амалии мутахассисони оянда, ташаккули 

маҳорати донишҷӯён барои такмили касбии ояндаи онҳо; 

- пурзӯр кардани корҳои тарбиявӣ ва баланд бардоштани самаранокии таълим ба 

донишҷӯён. 

Дар ҷараёни иҷрои корҳои таълимӣ-таҳқиқотӣ аз ҷониби донишҷӯён якчанд марҳаларо 

метавон номбар кард, ки ҳар кадоме аз онҳо мувофиқан истифода мешаванд.  
Масалан, марҳалаи якум ҷалбкунии донишҷӯён ба таҳқиқоти таълимӣ мебошад. 

Шиносоии донишҷӯён бо корҳои таълимӣ-таҳқиқотӣ дар донишгоҳ аз соли аввал дар доираи 
фанҳои таълимӣ, аз ҷумла дар доираи фанни «Муқаддимаи ихтисос» оғоз мешавад. Вазифаи 
омӯзгори ин фан ба таври шавқовар ва дастрас шинос намудани донишҷӯён бо касби оянда, 
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омӯхтани хусусиятҳои асосии он, дар бораи дастовардҳо ва мушкилоти илми муосир, нақши 
корҳои таълимӣ-таҳқиқотии донишҷӯён дар раванди тайёрӣ ба фаъолияти касбии оянда 
мебошад.  

Барномаи ин фан аз шиносоии донишҷӯён бо таърихи кафедраи фанҳои тахассусӣ, 
анъанаҳои факултет ва тамоми донишгоҳ иборат аст. Донишҷӯёни курси якум дар бораи 
фаъолияти кафедраҳо кор ва дастовардҳои илмии устодони худ бисёр чизҳои ҷолибро 
меомӯзанд. Донишҷӯён аввалин малакаҳои заруриро барои кор бо манбаъҳои иттилоот ба даст 
меоранд. Дар рушди ҳавасмандгардонии таҳқиқот дар ин марҳала аз шиносоии донишҷӯён бо 
китобхонаи донишгоҳ ҳамчун махзани асосии дониш, сохтор ва технологияи дарёфт кардани 
адабиёти зарурӣ нақши калон мебозад.  

Бояд қайд кард, ки донишҷӯён маълумоти ибтидоии заруриро дар бораи хусусиятҳои 
алоҳидаи фан доир ба усулҳои донишҳои илмӣ, пеш аз ҳама, аз дарси маърӯзавӣ мегиранд. Вақте 
мешавад, ки муалим дар матни пешниҳодкардаи худ вазъияти амалии проблемавиро дохил 
мекунад, бо донишҷӯён ғояҳо ва гипотеза (фарзияҳо)-и ҷолибтаринро муҳокима мекунад, 
натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавии бадастовардаро ба назар мегирад. Дар курсҳои 
якум ва дуюм одатан ҷамъияти илмӣ-техникии донишҷӯён ба донишҷӯён дар бораи фаъолияти 
илмию таълимии омӯзгорон, оид ба таҳқиқоти онҳо, ба донишҷӯён маълумот пешниҳод  
менамояд. 

Дар ҷараёни омӯзиши амалӣ ва озмоишӣ бо супоришҳои ҷустуҷӯи онҳо, донишҷӯён 
малакаҳои кори эҷодӣ, корҳои мустақилонаи таҳқиқотӣ ба даст меоранд ва техникаи бо 
таҷҳизоти муракаб, корҳои ҳисобӣ ва графикӣ, сохтани амсилаҳои корӣ ва ғайраро меомӯзанд. 
Дар баъзе ҳолатҳо ва ин хеле матлуб аст, марҳалаҳои тайёрӣ ва ниҳоии машғулиятҳои амалӣ 
берун аз синф ҳамчун як кори мустақили илмии донишҷӯён гирифта мешаванд.  

Дар семинарҳои омӯзишӣ донишҷӯён мустақилона гузаронидани курсҳои назариявиро 
меомӯзанд, бо дастовардҳои муосир ва масъалаҳои ҳалнашудаи илму техника шинос мешаванд 
ва доираи илмии худро васеъ мекунанд, инчунин ҳимояи пешниҳоди илмии иҷрокардашуда ва 
хулосаҳоро меомӯзанд. Малакаҳои фикрронии озод ва гузаронидани мубоҳисаи илмиро ҳосил 
мекунанд ва бо ин васила онҳо тадриҷан солҳои тӯлонӣ фарҳанги нутқ ва фарҳанги муоширати 
илмиро дар худ ташаккул медиҳанд. Такмили фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар семинар 
ба тариқи реферат барои аз манбаъҳои илмию адабӣ истифода кардан, навиштани эссе (иншо) ва 
омода кардани ҳисобот ва пешниҳоди хурд мусоидат мекунад.  

Корҳои таълимӣ-таҳқиқотии донишҷӯён дар давраи таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ низ идома 
дорад, ки маънои ифшо кардани касбро ҳамчун арзиши шахсии худ, ташаккули ҳавасмандии 
донишҷӯён барои фаъолона ва бошууронаро дорад. 

Ба ин мақсад, ба донишҷӯён-таҷрибаомӯзон супоришҳои инфиродӣ ё гурӯҳӣ барои 
гузаронидани таҳқиқоти хурд ё марҳалаҳои инфиродӣ дар корхонаҳо дода мешавад. Муҳим дар 
он аст, ки чунин низоми супоришҳои моҳияту мундариҷаи фаъолияти ояндаи касбии 
донишҷӯёнро ба таври мувофиқ инъикос мекунад.  

Илова ба вазифаҳои анъанавии марбут ба таҳлили нишондиҳандаҳои фаъолияти иқтисодии 
корхонаҳо, донишҷӯён дар Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав вазифаҳои 
махсуси «омӯзгор-технолог» мегиранд: ҷамоварии матни маърӯзаи махсус; ҷустуҷӯ, таҳлил ва 
тавсифи ҳолатҳои воқеии истеҳсолӣ; эҷодӣ ду ё се амали мустақилона, яъне коре аст, ки ба 
худтанзимкунӣ нигаронида шудааст ва ин раванд низ ба рушди фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотии 
донишҷӯён мусоидат мекунад. 

Ҳангоми донистани ин фан донишҷӯён малакаҳои мустақили кори илмии худро такмил 
медиҳанд, бо методологияи гузаронидани таҳқиқот аз рӯи ихтисоси худ шинос мешаванд, корҳои 
рефератиро амиқтар омода менамоянд, дар чорабиниҳои илмӣ, маҳфилу семинарҳои кафедра 
фаъолона иштирок мекунад ва бо мавзуи эҳтимолии рисолаи оянда шинос мешаванд.  
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ТАШКИЛИ КОРҲОИ ТАЪЛИМӢ-ТАҲҚИҚОТИИ ДОНИШҶӮЁНИ  

ИХТИСОСИ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Дар ин мақола баъзе масъалаҳои ташкили корҳои таълимӣ-таҳқиқотии донишҷӯён, ки дар доираи 

таҳсил дар мактаби олии касбӣ ҳамчун як қисми ҷудонашавандаи раванди омӯзиши фанҳо ба ҳисоб 

меравад ва онҳо барои ташаккул ва зиёдшавии дониш ва малакаҳои барои таҳқиқоти мустақил дар соҳаи 

касби оянда ниҳоят заруранд. Мақсади корҳои таълимӣ-таҳқиқотии донишҷӯён (КТТД) аз шиносоии 

амалии донишҷӯён бо тамоми марҳалаҳои корҳои таълимию илмӣ иборат аст, ки қисми таркибии тайёр 

кардани мутахассисони баландихтисос мебошанд ва барои ҳосил кардани малакаҳои иҷрои корҳои 

мустақилона замина мегузорад. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы организации учебно-исследовательской 

работы студентов, которые в учебном процессе в высших учебных заведениях являются неотъемлемой 

частью изучения учебных дисциплин и они способствуют повышению уровня знаний и развитию навыков 

по выполнению самостоятельных работ. Целью организации учебно-исследовательской работы студентов 

(УИРС) является ознакомление студентов с комплексом и ступенями учебной работы, которая является 

важной частью подготовки квалифицированных кадров, как основы формирования и развития навыков 

выполнения самостоятельных работ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение, исследование студент, технология, специальность, 
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ABOUT THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL RESEARCH WORK 

SPECIALTY TECHNOLOGY 
 

This article discusses some of the issues of organizing the educational and research work of students, which 

in the educational process in higher educational institutions are an integral part of the study of academic disciplines 

and they contribute to an increase in the level of knowledge and the development of skills in performing 

independent work. The purpose of organizing student research work (UIRS) is to familiarize students with the 

complex and stages of educational work, which is an important part of the training of qualified personnel and lay 

the foundation for the formation and development of skills to perform independent work. 
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УНСУРҲОИ КИШВАРШИНОСӢ ДАР СОФИЗМҲОИ МАТЕМАТИКӢ 
 

Абдураҳимов А.О., Абдураҳимов П.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Софизмҳо таърихи зиёда аз бистасра дошта, дар бораи онҳо маводи зиёди илмӣ, илмӣ-

методӣ, илмӣ-оммавӣ ва таълимӣ ба табъ расидаанд. Софизмҳо ба гурӯҳҳои гуногун ҷудо шуда, 

миёни онҳо софизмҳои математикӣ мавқеи хоса доранд. Софизмҳои математикӣ дар навбати худ 

ба гурӯҳҳо ҷудо мешаванд: софизмҳои арифметикӣ, алгебравӣ, геометрӣ, мантиқӣ, тригонометрӣ 

ва ғайра. Айни замон рисолаҳою дигар васоити гуногуни таълимие мавҷуданд, ки дар онҳо 

софизмҳои математикӣ ҷамъоварӣ ва коркард шудаанд. Дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX 
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китоби Василий Иванович Обреимов аз Екатерингбург бо номи «Софизмҳои математикӣ» васеъ 

паҳн гардида, яке аз сарчашмаҳои асосӣ дар ин самт маҳсуб меёфт. Доир ба ин мавзуъ барои 

хонандагони мактабҳои миёна китоби «Софизмҳои математикӣ»-и Мадера А.Г., Мадера Д.А. [1] 

бештар тавсия ва истифода мешуд. Дар он қариб сад софизми математикӣ ҷамъоварӣ ва коркард 

шудааст. Дар адабиёти мухталиф ва шабакаи интернет таърифи софизм дар шаклҳои гуногун, 

вале мазмунан якхела оварда шудаанд. Аз ҷумла, дар мақолаи Южкова Е.А. ва Сизова М.Ю. [2] 

якчанд таърифи софизмро дар шакли умумӣ дастрас карда метавонем. Мо низ дар маколаҳои [3-

6] доир ба софизмҳо маълумоти гуногун манзур намуда, таърифи софизмро дар шакли зайл 

пешниҳод намудем: «Софизм баёнот, гуфтор, муҳокимаронӣ, исбот, тасдиқот ва амсоли онҳо 

мебошад, ки ҳангоми рӯякӣ дида баромадан ҳақиқат менамояд, вале аслан дурӯғ (нодуруст) аст» 

Софизм кашфиёти тафаккури инсоният буда, бо ёрии он бисёр чизро исбот ва ё инкор 

кардан мумкин аст. Дар ҳар гуна софизм як ё якчанд хатоӣ мавҷуд аст ва онҳо моҳирона рӯйпӯш 

карда шудаанд. Аз як тараф, дар софизм ба ҷои ҳақиқат дурӯғ пешниҳод карда мешавад, яъне 

фиребгарию талқини фикри нодуруст аст. Аз тарафи дигар, ҷустуҷӯ кардани хатоиҳо ва ёфтану 

ислоҳи онҳо воситаест барои инкишофи тафаккури математикию мантиқии шогирдон. Олими 

бузурги рус И.П. Павлов гуфтааст: «Хатои дуруст даркгардида ин роҳ ба сӯи кашфиёт аст» Ин 

маънои онро дорад, ки ёфтани хатоиҳо дар муҳокимарониҳо, ҳисобкуниҳо, ҳалли мисолу 

масъалаҳо, нақшаҳо ва ғайра барои инкишофи донишҳои математикӣ шароит фароҳам 

меоваранд.  

Ҳамин тариқ, гуфтан мумкин аст, ки софизмҳо ва махсусан софизмҳои математикӣ дурӯғу 

фиребгарии мутлақ нестанд. Онҳо ҳамчун воситаи муҳимми дарки олам, роҳи дурусти омӯзиш 

ва таҳқиқу кашфиёт ба ҳисоб мераванд [4].  

Истифодаи софизмҳои математикӣ дар раванди таълиму тарбия барои баланд бардоштани 

шавқу ҳаваси хонандагону донишҷӯён ба фанни таълимӣ ва ё чорабинии тарбиявӣ низ яке аз 

воситаҳои асосӣ маҳсуб меёбад. Аз ин лиҳоз, таваҷҷуҳи омӯзгорон, хонандагон ва донишҷӯён ба 

софизмҳо хеле зиёд аст. Устодони донишманду ботаҷриба софизмҳои математикиро дар 

шаклҳои гуногун, бо тағйиру иловаҳо, навигариҳо ва ё бо дигаргунсозӣ (модификатсия) 

истифода мебаранд. Яке аз самтҳои боз ҳам шавқовар намудани софизмҳои математикӣ ин 

истифодаи онҳо бо унсурҳои кишваршиносӣ мебошад. Дар [7-10] ва дигар адабиёт шаклу 

усулҳои гуногуни истифодаи маводи кишваршиносӣ дар раванди таълиму тарбия пешниҳод 

шудааст. Дар ин бора профессор Ҳасани Муродиён мефармоянд: «Кишваршиносӣ, ки онро гоҳо 

диёршиносӣ ва меҳаншиносӣ низ гуфтаанд, яке аз воситаҳои муҳимми тарбияи ғоявӣ, сиёсӣ ва 

маънавии хонандагон буда, онҳоро дар дарсҳо ва машғулиятҳои фориғ аз дарс ба табиати 

фусункор, таъриху тамаддун ва адабиёту санъати диёри файзборамон ошно месозад» [10, с. 6].  

Дар ин мақола мо софизмҳои математикиро бо унсурҳои кишваршиносӣ пешниҳод намуда, 

ду ҳадафро пайгирӣ менамоем: 

1. Бо унсурҳои кишваршиносӣ софизмҳои математикиро шавқовартару диққатҷалбкунанда 

намуда, ба ин васила каму беш аз шаклҳои анъанавию қолабии баррасӣ кардани софизмҳо даст 

мекашем. 

2. Ҳангоми баррасию таҳлили софизмҳои математикӣ мақсаду вазифаҳои кишваршиносиро 

то қадри имкон амалӣ менамоем. 

Акнун якчанд софизми мушаххасро дида мебароем, ки дар онҳо унсурҳои кишваршиносии 

адабӣ, ҷуғрофӣ ва таърихӣ истифода шудаанд.  

Софизми 1. Деҳаи мо Навобод ном дораду дар ноҳияи Фархор дар лаби рӯди Калон ҷойгир 

аст. Мардуми он ба чорводорӣ, зироаткорӣ ва боғу токпарварӣ машғуланд. Мардуми деҳа солҳои 

сиюм ва панҷоҳуми асри гузашта аз кӯҳистон муҳоҷир шуда омадаанд. Деҳа чунон ободу зебост, 

ки дар тасвири он қалам оҷиз мемонад. Чанде аз бошандагони деҳа манзараҳои дилрабои онро 

дар шеъру сурудҳои худ васф намудаанд. Аз ҷумла, як бошандаи деҳа шеъре навишта буд, ки он 

чунин оғоз меёфт: 

Деҳаи мо дар лаби рӯди Калон, 

Ҳаст воқеъ чун гуле дар бӯстон... 

Албатта ҳар як шахс деҳаи худро дӯст дошта, онро барои худ ҷойи беҳтарин мешуморад. 

Ҳамин тавр ҳам ҳаст. Деҳаҳо рӯз то рӯз ободу зебо гашта истодаанду ба ҳар гуна ситоиш 

меарзанд. Вале деҳаи мо як бартарии хосе дорад, ки онро дигар деҳаҳо надоранд. Аҳолии деҳаи 
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мо, яъне деҳаи Навобод аз аҳолии Ҷумҳурии Мардумии Чин ду маротиба зиёд аст. Агар ба гапам 

бовар накунед, пас ман инро исбот менамоям.  

Исбот. Бигузор 𝑥 – шумораи аҳолии деҳаи мо, яъне деҳаи Навобод ва 𝑦 – шумораи аҳолии 

Ҷумҳурии Мардумии Чин бошад. 

Фарқи байни 𝑦 ва 𝑥-ро бо 𝑧 ишора менамоем: 𝑦 − 𝑥 = 𝑧 ва 𝑦 = 𝑥 + 𝑧. Ҳар ду тарафи 

баробариҳои охиринро қисм ба қисм зарб намуда, ҳосил мекунем: 

𝑦(𝑦 − 𝑥) = 𝑧(𝑥 + 𝑧) ё 𝑦2 − 𝑦𝑥 = 𝑧𝑥 + 𝑧2. 

Аз ду тарафи баробарии охирин адади 𝑦𝑧 – ро тарҳ менамоем:  

𝑦2 − 𝑦𝑥 − 𝑦𝑧 = 𝑧𝑥 + 𝑧2 − 𝑦𝑧 ё 𝑦(𝑦 − 𝑥 − 𝑧) = −𝑧(𝑦 − 𝑥 − 𝑧), аз ин ҷо 𝑦 = −𝑧, вале 𝑧 =
𝑦 − 𝑥 аст. Бинобар ин, 𝑦 = 𝑥 − 𝑦 ва ё 𝑥 = 2𝑦.  

Мо бо 𝑥 − шумораи аҳолии деҳаи Навободу бо 𝑦 − шумораи аҳолии Ҷумҳурии Мардумии 

Чинро ишора карда будем ва исбот намудем, ки 𝑥 = 2𝑦 аст.  

Таҳлили софизм. Маълум аст, ки Ҷумҳурии Мардумии Чин аз ҷиҳати нуфуси аҳолӣ дар 

ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол менамояд. Аҳолии он на танҳо аз аҳолии деҳаи Навобод, балки аз 

аҳолии ҳар як мамалакати дигар низ зиёд аст. Пас, хатоӣ дар куҷост? Дар ин софизм тақсим ба 

сифр (нол) иҷро шудааст, ки он маъно надорад. Аниқтараш ҳангоми тақсим кардан ба 𝑦 − 𝑥 − 𝑧 

бояд шарти 𝑦 − 𝑥 − 𝑧 ≠ 0 гузошта мешуд. Ифодаи 𝑦 − 𝑥 − 𝑧 = 0 пардапӯшона ба эътибор 

гирифта нашудааст. Ин иштибоҳро хонандагону донишҷӯён ҳангоми ҳалли мисолу масъалаҳо, 

хусусан ҳангоми ёфтани соҳаи муайянии функсияҳо бештар такрор мекунанд. Аз ҷумла, ҳангоми 

дар мисолу масъалаҳо истифодаи функсияҳои намуди 𝑌1 = √𝑓(𝑥) , 𝑌2 =
𝑓(𝑧)

𝑔(𝑧)
 , 𝑌3 = 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑓(𝑡) (дар 

ин ҷо 𝑥, 𝑧, 𝑡 − тағйирёбандаҳо) мувофиқан аз шартҳои 𝑓(𝑥) ≥ 0, 𝑔(𝑧) ≠ 0 ва 𝑓(𝑡) > 0 набояд 

фаромӯш кард.  

Ёфтани хатоӣ дар софизмҳо низ маънои дарк кардани онро дорад ва дарк кардани хатоӣ 

моро аз такрор шудани он дар дигар муҳокимарониҳои мантиқию математикӣ эмин нигоҳ 

медорад. Аз ин ҷост, ки софизмҳоро баъзан муҳаррики муҳимми фикри одамон меҳисобанд. 

Софизми 2. Мустафо гуфт: «Ман тасмае дорам, ки дарозии он ба дарозии дарёи Вахш 

баробар аст» Дуруст аст, ки ӯ тасмаи худро ба мо нишон надод, чунки онро бо ин гуна дарозӣ ба 

синф оварда наметавонистааст. Лекин Мустафо дар тахтаи синф мавҷудияти тасмаашро исбот 

намуд.   

Исбот. Бигзор 𝑚 – дарозии дарёи Вахш ва 𝑛 – дарозии тасмаи ман бошад, гуфт Мустафо. 

Шумо ба ман бовар намекунед ва бигзор гуфти Шумо шавад, яъне 𝑚 ≠ 𝑛 бошад. Акнун дурустии 

баробарии зерин ба ҳамаамон маълум аст: 

𝑚2 − 2𝑚𝑛 + 𝑛2 = 𝑛2 − 2𝑚𝑛 + 𝑚2                                                   (1)  
Аз ифодаи (1) тибқи формулаи зарби мухтасар ҳосил менамоем: 

(𝑚 − 𝑛)2 = (𝑛 − 𝑚)2                                                                  (2) 

Аз ҳар ду тарафи баробарии (2) решаи квадратӣ мегирем: √(𝑚 − 𝑛)2  =  √(𝑛 − 𝑚)2, аз ин 

ҷо 𝑚− 𝑛 = 𝑛 − 𝑚, пас 2𝑚 = 2𝑛 ва 𝑚 = 𝑛 мешавад. Мо бо 𝑚 − дарозии дарёи Вахшу бо 𝑛 − 

дарозии тасмаи маро ишора карда будем ва нишон додем, ки онҳо баробаранд. Ба гапи ман бовар 

накардед, ба математика ҳам бовар намекунед? - гуфт дар охир Мустафо.  

  Таҳлили софизм. Дар ҳақиққат, дарозии тасма ҳеҷ гоҳ ба дарозии дарё баробар шуда 

наметавонад, аз ҷумла дарозии тасмаи Мустафо ба дарозии дарёи Вахш. Охир, дарозии дарёи 

Вахш 726 км аст. Дар ин ҷо хатои «пинҳонгардида» дар амали азрешабарорист. Аз рӯйи таъриф 

√𝑥2 ададеро ифода менамояд, ки онро ба квадрат бардорем адади 𝑥2 ҳосил мешавад. Маълум аст, 

ки ин қоидаро ду адад қаноат менамояд: −𝑥 ва 𝑥. Инро дар шакли формула чунин менависем: 

√𝑥2={
−𝑥, агар 𝑥 < 0 бошад;
𝑥, агар 𝑥 ≥ 0 бошад.

= |𝑥|. Ин хосияти решаи квадратии арифметикӣ мебошад, ки дар 

бисёр софизмҳо ба эътибор гирифта намешавад.  

Софизми 3. Деҳаи мо Сафедоб ном дораду дар ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ (собиқ 

Москва, Чӯбек) ҷойгир аст. Масофа аз деҳаи мо то дарёи Панҷ ва то Искандаркӯл баробаранд.  

Исбот. Бигузор 𝑎 км масофа аз Сафедоб то дарёи Панҷ ва 𝑏 км масофа аз Сафедоб то 

Искандаркӯл бошад. Миёнаи арифметикии ин масофаҳоро бо 𝑣 − ифода менамоем: 
𝑎+𝑏

2
= 𝑣, аз 

ин ҷо 𝑎 + 𝑏 = 2𝑣 ва 𝑎 = 2𝑣 − 𝑏, 𝑎 − 2𝑣 = −𝑏 мешавад.  
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Ҳар ду тарафи баробариҳои охиринро аъзо ба аъзо зарб мезанем:  

𝑎(𝑎 − 2𝑣) = −𝑏(2𝑣 − 𝑏) ва ё 𝑎2 − 2𝑎𝑣 = 𝑏2 − 2𝑏𝑣. 

Ба ҳар ду тарафи баробарии охирин 𝑣2-ро ҷамъ карда ҳосил менамоем: 𝑎2 − 2𝑎𝑣 + 𝑣2 =

𝑏2 − 2𝑏𝑣 + 𝑣2 аз ин ҷо (𝑎 − 𝑣)2 = (𝑏 − 𝑣)2, яъне 𝑎 − 𝑣 = 𝑏 − 𝑣 ва дар охир 𝑎 = 𝑏 мешавад.  

Мо бо 𝑎 − масофа аз Сафедоб то дарёи Панҷу бо 𝑏 − масофа аз Сафедоб то Искандаркӯлро 

ишора карда будем ва исбот намудем, ки 𝑎 = 𝑏 аст, яъне ин масофаҳо баробаранд.  

Таҳлили софизм. Маълум аст, ки худи ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар ҷануби 

Тоҷикистон қад-қади дарёи Панҷ ва Искандаркӯл дар шимоли Тоҷикистон дар ноҳияи Айнии 

вилояти Суғд ҷойгиранд. Масофа на танҳо аз Сафедоб, балки аз ихтиёрӣ мавзеи ноҳияи 

Ҳамадонӣ то дарёи Панҷ назар ба масофа то Искадаркӯл бамаротиб наздиктар аст. Пас, хатоӣ 

дар куҷост? Хатоӣ албатта дар раванди исботи софизм ниҳон аст. Аниқтараш хатоӣ дар гузариш 

аз ифодаи (𝑎 − 𝑣)2 = (𝑏 − 𝑣)2 ба ифодаи 𝑎 − 𝑣 = 𝑏 − 𝑣 пайдо мешавад. Дар ин ҷо низ ба қавли 

мардум «тов дода – тов дода» хосияти решаи квадратии арифметикӣ ба эътибор гирифта 

нашудааст. Шакли дурусти баробарии охирин чунин аст: 

 |𝑎 − 𝑣| = |𝑏 − 𝑣|. Аз баробарии охирин ҳосил менамоем: 

 |𝑎 − 𝑣| = {

−(𝑎 − 𝑣), агар 𝑎 − 𝑣 < 0 бошад;
𝑎 − 𝑣, агар 𝑎 − 𝑣 > 0 бошад;

0, агар 𝑎 − 𝑣 = 0 бошад.
 

 |𝑏 − 𝑣| = {

−(𝑏 − 𝑣), агар 𝑏 − 𝑣 < 0 бошад;
𝑏 − 𝑣, агар 𝑏 − 𝑣 > 0 бошад;

0, агар 𝑏 − 𝑣 = 0 бошад.
 

Дар ин ҳолат, яъне дар ин софизм муҳокимаронӣ дар бораи баробарии масофаҳо маъно 

надорад.  

Софизми 4. Ман дар маркази ноҳияи Балҷувон истиқомат мекунам. Масофа аз Балҷувон то 

шаҳри Душанбе ба нисфи масофа аз шаҳри Душанбе то Балҷувон баробар аст. Шумо бовар 

намекунед? Ҳеҷ гап не. Ман инро исбот мекунам. Мо имконияти бевосита ҳисоб кардани ин 

масофаи дурударозро надорем, чунки вақти зиёдро мегирад. Иҷрои ин кор зарур ҳам нест. Ба 

ҳисобкунаки автомобилҳо (спидометрҳо) бошад, боварӣ надорам. Лекин ба математика, яъне ба 

шоҳи фанҳо боварӣ дорам. Охир сайёраи Нептунро бо ҳисобкуниҳои математикӣ, «бо нӯги 

қалам» кашф карда буданд. Ин кашфиёти математики франсавӣ Урбен Левер мебошад, ки онро 

соли 1846 ба сомон расонида буд. Бо усулҳои математикии пешниҳодкардаи Карл Фридрих Гаусс 

якчанд ҷирмҳои кайҳонӣ кашф гардидаанд. Пас биёед бо тарзи математикӣ дурустӣ ва ё 

нодурустии ин софизмро исбот мекунем. 

Исбот. Бигузор 𝑎 масофа аз Балҷувон то Душанбе ва 𝑏 масофа аз Душанбе то Балҷувон 

бошад. Ин масофаҳо бояд ба якдигар баробар бошанд, яъне 

𝑎 = 𝑏                                                                                       (1) 
Акнун ҳар ду тарафи баробарии (1) - ро ба адади 𝑎 зарб мезанем: 

𝑎2 = 𝑎𝑏                                                                                     (2) 

Аз ҳар ду тарафи баробарии (2) адади 𝑏2 – ро тарҳ мекунем: 

𝑎2 − 𝑏2 = 𝑎𝑏 − 𝑏2 ё (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) = 𝑏(𝑎 − 𝑏). 
Ҳар ду тарафи баробарии охиронро ба (𝑎 − 𝑏) тақсим менамоем, яъне 𝑎 + 𝑏 = 𝑏. Азбаски 

𝑏 = 𝑎 аст, бинобар ин 2𝑎 = 𝑎 ва 𝑎 =
𝑎

2
  ва ё 𝑎 =

𝑏

2
 мешавад.  

Таҳлили софизм. Маълум аст, ки масофа аз Балҷувон то Душанбе ва баръакс байни ҳам 

баробаранд. Ин масофаҳо ҳеҷ гоҳ гуногун шуда наметавананд. Пас, хатоӣ дар куҷост? Дар ин 

ҷо низ хатоӣ дар бисёр софизмҳо дучороянда такрор шудааст. Ин ҳам бошад тақсим ба сифр 

аст, ки ҳангоми тақсим ба (𝑎 − 𝑏) моҳирона иҷро гардидааст.  

Ҳамин зайл, дар дигар софизмҳо низ, муаммоҳо ва масъалаҳои шавқовари математикӣ аз 

унсурҳои кишваршиносӣ истифода бурдан мумкин аст. Софизмҳои математикӣ бо унсурҳои 

кишваршиносӣ ва таҳлили онҳо сатҳ ва қатъияти мулоҳизарониҳои мантиқиро баланд 

бардошта, воситаи боз ҳам чуқуртару пурратар муайян намудани мафҳумҳо ва методҳои 

математикӣ дар алоқамандӣ бо унсурҳои кишваршиносӣ мегарданд. Ҳалли софизмҳо бо 

унсурҳои кишваршиносӣ малакаю маҳорати инкишофи тафаккури мантиқӣ, бошуурона аз худ 

намудани маводи математикии таҳқиқшаванда, сифатҳои мушоҳидакунӣ, фикрронӣ, 

муносибати танқидӣ ба маводи омӯхташаванда ва амсоли онҳоро сайқал медиҳанд. 
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Мақола ба софизмҳои математикӣ бо унсурҳои кишваршиносӣ бахшида шудааст. Дар бораи 

софизмҳо, намудҳои он, нақши онҳо дар инкишофи тафаккури математикӣ ва мантиқии хонандагон 

маълумоти мухтасари умумӣ дода шудааст. Кишваршиносӣ ва мақсаду вазифаҳои он низ дар шакли умумӣ 

баррасӣ гардидааст. Якчанд софизмҳои математикии мушаххас бо истифода аз маводи кишваршиносӣ 

пешниҳод ва таҳлил шудаанд. Дар софизмҳои математикии баррасигардида унсурҳои кишваршиносии 

адабӣ, ҷуғрофӣ ва таърихӣ мавриди истифода қарор ёфтаанд.  
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Статья посвящена математическим софизмам с краеведческими элементами. В ней дана краткая 

информация о софизмах, их разновидностей, рассматривается их роль в развитии математического и 
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рассматриваемых софизмах используется элементы литературного, географического и исторического 

краеведения.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: софизм, математические софизмы, анализ софизма, ошибка, краеведение, 

краеведческие материалы, элементы краеведения, литературное, историческое, географическое 

краеведение, деревня, река, район, область. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Абдурахимов Алимурод Одинаевич, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры автоматизированных систем обработки информации и управления 

Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 988-59-10-27; е-mail: 

alimurod60@mail.ru 

Абдурахимов Парвиз Алимуродович, докторант PhD кафедры автоматизированных систем 

обработки информации и управления Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. 

Тел.: (+992) 900-77-46-49; е-mail: s.ramos_2012@mail.ru 
  



123 

LOCAL ELEMENTS IN MATHEMATICAL SOPHISMS 
 

The article is devoted to mathematical sophisms with elements of local history. It gives brief information 

about sophisms, their varieties, discusses their role in the development of mathematical and logical thinking of 
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СУЩНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ ПО ИНФОРМАТИКЕ   
 

Раджабова С.Дж., Темирова М.Г., Назаров М.С. 

Худжандский государственный университет имени академика Бабаджана Гафурова 
 

Внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс активизирует 

процесс обучения, ускоряет прохождение курса, увеличивает самостоятельность студентов и 

индивидуальную нагрузку, разнообразит их деятельность, стимулирует внимание и интерес, 

может улучшить способности к обучению, возможности реализации творческой деятельности. 

Полноценность и логичность занятий зависит от педагога, от того как он подготовит и проведет 

занятие. Для более яркого, насыщенного занятия, содействующего мотивации каждого студента 

педагогам необходимо использовать современные электронные образовательные ресурсы. 

Как способ организации учебного процесса практическая работа получила широкое 

распространение в советских школах 1930-1932 годов. Этот метод представляет собой 

персонализированную систему обучения, которая была впервые принята учителем Еленой 

Паркхерст из Далтона, и называется «Далтон-план» [1, с. 54]. Эта система также называется 

практической. Вместо традиционных кабинетов в школе созданы тематические мастерские, в 

которых каждый студент работает сам, выполняет задание педагога под его руководством. Нет 

расписания занятий, а совместная работа ведется по часу в день. В остальное время студенты 

изучают материалы в порядке индивидуальных заданий и отчитываются о выполнении каждого 

задания преподавателю-предметнику. 

Термин «средства обучения» в дидактике не имеет четкого определения и трактуется по-

разному. В рамках исследования мы придерживается позиции Шахмаева М.Н., который 

определяет средства обучения как самостоятельную категорию дидактики. Средства обучения, 

по мнению исследователя, это материальные средства, носители учебной информации, 

предназначенные для достижения целей образования [2, с. 58]. Использование электронных 

образовательных ресурсов на практических работах по информатике в средних 

профессиональных учебных заведениях включает набор нескольких функций, объединенных в 

одном дидактическом средстве.  
Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе средних 

профессиональных учебных заведений как дидактическое средство является 

системообразующим элементом процесса самостоятельной деятельности обучающихся. 

Использование электронных образовательных ресурсов на практических работах по 

информатике в средних профессиональных учебных заведениях классифицируется по 

различным основаниям:  

- по актуальности: соответствие требованиям образовательной программы, оперативные, 

тактические, т.д.;  

- по креативной составляющей: решение педагогических задач в реальном процессе; 

разработанные преподавателями, синтезируемые обучаемыми, заимствованные из вне и т.д.;  

- по области применения: локальные, специальные, индивидуальные, групповые и т.д.;  
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- по основному содержанию: материальные, поисковые (синтез, анализ, идентификация, 

действие), контрольный, индивидуальный (роль, инструкция, руководство), кадровый (алгоритм, 

предписание, ситуация), коллективный (норма, правило, количество и т. д.); 

- по отражению в физических характеристиках: процессы и модели, алгоритмы;  

- по педагогическим целям (обучение, воспитание, развитие); 

- по прогнозу перспективности: способность обеспечивать алгоритм предупреждения и 

преодоления проблем обучения;  

- по характеристикам приложения в образовательном процессе: статическое (форма, 

содержание, местоположение), динамическое (время, изменение образовательного 

пространства), программа (амсилаь действия), восстановление (копирование, реконструкция, 

модификация и т. д.), преобразование (назначение); 

- с помощью определенных функций и качеств: (изменение, перемещение), развитие 

навыков и способностей, личностная рефлексия (независимая самооценка, самосознание и др.); 

- согласно психофизиологическим параметрам обучаемых: восприятие, методы обучения, 

вариативные и гибкие логические связи, представление и ограничение информационного потока 

в контексте повышения требований к качеству результатов, тренировка производительности и 

синтез защитных исполнительных реакций; 

- через существование и проявление: активное, пассивное, фоновое, ограниченное 

использование, разовое использование и т.д. [3, с. 54]. 

Использование электронных образовательных ресурсов на практических работах по 

информатике в средних профессиональных учебных заведениях как дидактическое средство 

обучения в своей основе опорается на принципы: интерактивности и практического 

ориентирования. Интерактивность предполагает выполнение обучающимися спектра действий: 

просмотр учебного материала, изучение навигации, копирование, работа со справочной 

системой. Практическое ориентирование во всех разделах и учебных модулях, учебных заданиях 

разных видов, практических работах и т.д. Использование электронных образовательных 

ресурсов на практических работах по информатике в средних профессиональных учебных 

заведениях выполняют целый ряд основных общих дидактических функций:  

- повышение наглядности и доступности учебного материала; 

- развитие познавательной активности, интенсификация учебного труда обучающихся, 

повышение темпа обучения;  

- оптимизация педагогической деятельности; 

- управление познавательной деятельностью обучающихся. 

 В реальном образовательном процессе перечисленные функции средств обучения 

представлены системно, что позволяет решать существующие методические проблемы обучения 

[4, с. 17]. 

Использование электронных образовательных ресурсов при изучении информатики не 

заменит практической работы, но может значительно облегчить ее выполнение. Учителя могут 

напрямую использовать видеоролики, в которых записан практический опыт, при подготовке к 

реальной работе и реализации: учитель отображает видео на мультимедийном экране и 

предлагает студентам сравнить свою работу с действиями на кадре. 

В процессе использования электронных учебных ресурсов для практической работы 

студенты получают базовое представление о методах научных исследований. Этот практический 

метод позволяет студентам проверять научные выводы на практике, тем самым выявляя и 

развивая интеллект и потенциальные творческие способности студентов. Фактическая работа, 

проводимая с помощью электронных образовательных ресурсов, стимулировала мыслительный 

процесс, направленный на обнаружение и решение проблем [5, с. 47]. 

Определенные трудности часто возникают при организации и выполнении практических 

работ по информатике в средних профессиональных учебных заведениях через электронные 

образовательные ресурсы. В большинстве случаев это происходит из-за непонимания педагогом 

и отсутствия методического опыта в отношении характера и значения фактической работы. 

Для практических работ, в которых используются ресурсы электронного обучения, многие 

особенности имеют следующие характеристики: 

-занятия обычно начинаются с познавательных задач, определения тем и формулировки 

содержания работы. 
-акцентируется внимание на характере фактической деятельности студентов и уточняется 

последовательность их работы, чтобы обеспечить цель наблюдения. 
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- рассматриваются способы оформления работы, отмечается важность отражения 
результатов деятельности, определенных выводов; 

-знакомство с правилами безопасности на практических занятиях в кабинете информатики. 
С помощью электронных образовательных ресурсов успешность практической работы по 

информатике в учреждениях среднего профессионального образования зависит от: 
- точного и ясного сформулирования задания; 
- раскрытия содержания работы; 
- определения этапов работы (организация студенческой деятельности). 
Практические работы, являясь методом практического обучения, отличаются от метода 

проведения опыта. Показывая студентам, опыт педагог выполняет его самостоятельно, а 
практические работы выполняются уже самым студентом, лишь под контролем педагога. 

При обучении информатике практические занятия, проводимые с использованием 
ресурсов электронного обучения, имеют большое значение в обучении, т.к. 

- прежде всего, знания, полученные при выполнении практической работы, запоминаются 
надолго; 

- во-вторых, при выполнении практической работы студенты получают знания, изучая 
живые объекты напрямую, а не получают в готовом виде; 

- в-третьих, на практике студенты приобретают некоторые практические навыки и умения;  
- в-четвертых, практическая работа может стимулировать интерес студентов к 

исследованиям природы; 
 - в-пятых, они учат студентов добиваться конкретных результатов в своей работе и 

воспитывают сознательную трудовую дисциплину. 
Суть метода заключается в том, что под руководством преподавателя студенты, изучившие 

теоретические материалы, практикуют применение материалов на практике, тем самым развивая 
различные навыки. 

С помощью электронных образовательных ресурсов практическая работа по информатике 
в учреждениях среднего профессионального образования имеет множество характеристик: 

- под непосредственным руководством преподавателя оно будет проходить в кабинете в 
специально отведенное время; 

- предоставит учащимся учебные объекты для непосредственного сенсорного восприятия 
и детального изучения; 

- исследуются полученные предметы в соответствии поставленными целями и 
инструкциями учителя. 

Практическая работа по информатике в учреждениях среднего профессионального 
образования основана на принципе научного знания, то есть деятельность студентов должна 
отражать естественный процесс приобретения знаний: факты, полученные из опыта, наблюдений 
и экспериментов, путем обсуждения гипотез. 

Структуру практических работ по информатике в средних профессиональных учебных 
заведениях средствами электронных образовательных ресурсов как практического метода 
обучения можно представить в виде схемы: постановка задач → конструктивная беседа об 
особенностях содержания изучаемого материала → самостоятельное выполнение наблюдений и 
опытов→ фиксация результатов, формирование выводов → заключительная беседа. 

Таким образом, практические работы по информатике в средних профессиональных 
учебных заведениях средствами электронных образовательных ресурсов являются важной 
органической частью учебной программы. Каждому преподавателю следует их выполнять, что 
необходимо для повышения уровня образования студентов и овладения навыками фактического 
использования полученных знаний. Использование электронных образовательных ресурсов для 
практической работы по информатике в учреждениях среднего профессионального образования 
- это не только основа для усвоения студентами знаний, но и основа для усвоения навыков 
(практических, интеллектуальных и общих). 
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МОҲИЯТИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ ТАЪЛИМИИ ЭЛЕКТРОНӢ  
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истифодаи захираҳои таълимии электронӣ дар раванди таълими муассисаҳои миёнаи касбӣ, чун воситаи 
дидактикӣ ба таври умумӣ пешниҳод шудааст, ки ҷузъи низомофари рафти фаъолияти мустақилонаи 
таълими донишҷӯён  мебошад. 
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НА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

 

Цель статьи заключается в рассмотрении сущности использования электронных образовательных 
ресурсов на практических работах по информатике в средних профессиональных учебных заведениях. В 
статье предлагается общий обзор использования электронных образовательных ресурсов в учебном 
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The purpose of the article is to examine the essence of the use of electronic educational resources in 
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ТАРТИБ ДОДАН ВА ҲАЛ НАМУДАНИ МАСЪАЛАҲОИ МАЗМУНИ АМАЛИДОШТА 

 

Худойназаров Р.Т., Саидназаров Р.С. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Барои тартиб додан ва ҳал намудани масъалаҳои мазмуни амалидошта дониши олӣ доштан 
ва усулҳои махсуси масъалаҳалкуниро истифода бурдан шарт нест, зеро ҳангоми ҳал кардани 
масъала ба тарҳҳои зерин такя намудан кофист  [1]. 

1) пеш аз ҳама, матни масъаларо чунон азхуд кардан лозим меояд, ки онро азёд ҳам гуфта 
тавонанд; 

2) адади номаълумро дуруст интихоб карда тавонанд; 
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3) тартиб дода тавонистани амсилаи масъала (муодила), яъне тартиб додани ду ифодае, ки 
як маъноро мефаҳмонад ва онҳоро баробарқувва қабул кардан мумкин бошад; 

4) решаи муодила ё ин ки системаи муодилаҳоро ёфтан;  
5) исбот кардани он ки кадоме аз решаҳои ёфташуда ҳалли масъала шуда метавонад. 
Ба ин тарҳ такя намуда, масъалаҳои ба гурӯҳҳои зерин тааллуқдоштаро дида мебароем. 

Масъалаҳои арифметикӣ 
1) Аз се адад якеаш ба 25,6 баробар буда, он 0,4 ҳиссаи суммаи ин ададҳо ва адади дуюм 

0,2 ҳиссаи суммаи ин ададҳоро ташкил медиҳад. 
Адади дуюм ва сеюмро ёбед [1-2]. 
Ҳал: Бигузор 𝑎, в, с – адади додашуда бошад. Аз рӯи шарти масъала 

 𝑎 = 25,6 аст. 

Пас, 1) 25,6 = 0,4(𝑎 +  в +  с ) => 𝑎 +  в+  с = 64 . 
         2) в = 0,2(𝑎 +  в +  с ) = 12,8. 

         3) с = 64− (𝑎 + в) = 25,6. 
Масъалаи 2. Суммаи рақамҳои адади дурақама ба 12 баробар аст. Агар ба ин адад 36-ро 

ҷамъ кунем, пас адади ба адади додашуда чапа ҳосил мешавад. Ин ададро ёбед. 
Ҳал:  𝑎, в ∈ {0, 1, 2, … , 9}.  
           𝑎в = 10𝑎 + в адади номаълум. 
Мувофиқи шарти масъала 

{
𝑎 + в = 12

𝑎в+ 36 = ва
=> {

𝑎 + в = 12

10𝑎 + в = 10в+ 𝑎
=>

𝑎 + в = 12

𝑎 − в = −4
=> {

𝑎 = 4

в = 8
 

Ҷавоб: 𝑎в = 48 
Масъалаи 3. Сечандаи суммаи квадратҳои ду адади мусбат ба 39 ва фарқи онҳо ба 5 

баробар аст. Ин ададҳоро ёбед [4]. 

{
3(х2 + у2) = 39

х2 − у2 = 5        
=>{

х2 + у2 = 13

х2 − у2 = 5  
=>

х = ±3

у = ±2.
 

Аз рӯи шарти масъала ду адади мусбат буд, пас ҷавоб (3; 2) мебошад. 
Масъалаи 4. Суммаи се адади ҷуфти пайдарпай ба 30 баробар аст. Адади дуюмро ёбед. 
Ҳал: Бигузор ба мо ададҳои х, х+ 2, х + 4 дода шуда бошанд. 
Мувофиқи шарти масъала: 

х + (х+ 2) + (х+ 4) = 30.  

3х+ 6 = 30.  
х = 8.  

х + 2 = 8 + 2 = 10 . 
Масъалаҳо доир ба кор ва тавоноӣ 

Қайд кардан ҷоиз аст, ки барои ин намуд масъалаҳо компонентҳо А – кор,  t – вақт, N – 
тавоноиро қайд намуда, формулаи А = 𝑁 ∙ 𝑡-ро ҳосил мекунем [1-5]. 

Ҳангоми ҳал намудани масъала нақшаи зеринро истифода мебарем: 
1) тамоми кори иҷрошударо ҳамчун воҳид қабул мекунем; 

2) тавоноии ҳар як коргарро дар алоҳидагӣ ҳамчун 
1

𝑡
, ки дар ин ҷо t – вақт қабул мекунем; 

3) ҳамон қисми корро қабул мекунем, ки ҳар як коргар дар алоҳидагӣ дар вақти муайян 
иҷро кардааст; 

4) муодила тартиб дода онро ҳал менамоем. 
Масъалаи 1. Ду бригада якҷоя кор карда супоришро дар 12 соат иҷро намуданд. Агар ин 

корро ҳар яке аз онҳо дар алоҳидагӣ иҷро намоянд, онро дар чӣ қадар вақт иҷро карда 
метавонанд, агар қувваи тавоноии онҳо ба 3:2 баробар бошад [2]. 

Ҳал: Бигузор тавоноии ҳар як бригада 
1

𝑡1
 ва 

1

𝑡2
 бошад. Пас  

1

𝑡1
+

1

𝑡2
=

1

12
. 

Мувофиқи шарт 

{
 
 

 
 

1

𝑡1
+

1

𝑡2
=

1

12

1
𝑡1
1
𝑡2

=
3

2

=>

{
 

 
𝑡1 + 𝑡2
𝑡1 ∙ 𝑡2

=
1

12

𝑡2 =
3

2
𝑡1

=> {
𝑡1 ≠ 0;  𝑡1 = 20

𝑡2 = 30.
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Масъалаи 2. Ду коргар якҷоя кор карда, супоришро дар 8 соат иҷро мекунанд. Агар коргари 
якум барои ин супориш 12 соат камтар вақт сарф кунад, пас ҳар кадоми онҳо дар алоҳидагӣ барои 
супориш чӣ қадарӣ вақт сарф мекунанд? [5]. 

Ҳал: Бигузор вақти сарфкардаи ҳар кадоме аз коргарон ба  𝑡1 ва 𝑡1 + 12 баробар бошад. 
Пас:  

1

𝑡1
+

1

𝑡1 + 12
=

1

8
. 

2𝑡1 + 12

𝑡(𝑡1 + 12)
=

1

8
. 

16𝑡 + 96 = 𝑡2 + 12𝑡. 
𝑡1

2 − 4𝑡 − 96 = 0. 
𝑡1 = 12, 

                                        𝑡1 = −8 < 0  қаноат намекунонад. 
Ҷавоб: 𝑡1 = 12 соат. 

Масъалаи 3. Ду коргар бояд супоришро иҷро мекарданд. Баъд аз 3 соати якҷоя кор кардан 
коргари дуюм боз 4 соат алоҳида кор кард. Сипас маълум шуд, ки супориш 12,5 % барзиёд иҷро 
шудааст. Барои супоришро иҷро намудан ба ҳар кадоми онҳо чӣ қадарӣ вақт лозим аст. Агар 
маълум бошад, ки ба коргари дуюм нисбат ба якум 4 соат камтар вақт меравад [5].  

Ҳал: Вақти сарфшудаи ҳар як коргарро бо 𝑡1 ва 𝑡2 = 𝑡1 − 4 ишора мекунем:  

1) қисми кори якҷоя иҷрокардаи коргаронро ба 3 (
1

𝑡1
+

1

𝑡1−4
) баробар мекунем; 

2) сипас кори алоҳидаи коргари дуюмро бо 
4

𝑡1−4
 ишора мекунем; 

3) кори 12,5% барзиёд иҷрошударо бо 1 ∙
112,5

100
 ишора мекунем. 

Пас, 3 (
1

𝑡1
+

1

𝑡1−4
) +

4

𝑡1−4
=

112,5

100
. 

         
3(2𝑡1−4)+4𝑡1

𝑡1(𝑡1−4)
=

9

8
. 

         9𝑡1
2 − 116𝑡1 + 96 = 0. 

𝑡1 = 12,     𝑡1 =
8

9
 – қаноат намекунонад. 

Агар 𝑡1 = 12 соат бошад, он гоҳ  𝑡2 = 12− 4 = 8 соат. 
Масъалаҳо доир ба ҳаракат 

Ҳангоми ҳал кардани масъала суръатро бо V, вақтро бо t ва масофаи тайкардашударо бо S 
ишорат мекунем. 

Сипас ба чунин муҳокимарониҳо такя мекунем [1]:  

1) агар ду ҷисм ба муқобили якдигар ҳаракат кунанд, то вохӯрӣ вақти сарфшударо бо 
𝑆

𝑉1+𝑉2
 

ишора мекунем; 
2) агар объектҳо дар вақти гуногун ҳаракатро сар кунанд, он гоҳ то вохӯрӣ  кадоме 

ҳаракатро аввал сар кунад, ҳамон вақтро бисёртар сарф мекунад; 
3) агар ду объект ба як тараф ҳаракат кунанд, он гоҳ ҳангоми (𝑉1 > 𝑉2) будан як объект аз 

қафои объекти дигар то расиданаш бо 
𝑆

𝑉1−𝑉2
 ишора мекунем. 

Масъалаи 1. Масофаи байни ду деҳа ба 36 км  баробар буда, ин масофаро велосипедсавор 
дар 3 соат ва пиёдагард дар 6 соат тай мекунанд. Агар онҳо дар як вақт муқобили якдигар ҳаракат 
кунанд, баъд аз чанд соат вомехӯранд? 

Ҳал:  1) Суръати ҳар кадоме дар алоҳидагӣ:  

велосипедсавор:  𝑉1 =
𝑆

𝑡1
=

36

3
= 12км/соат. 

пиёдагард:  𝑉2 =
𝑆

𝑡2
=

36

6
= 6км/соат. 

             2) 𝑡 =
𝑆

𝑉1+𝑉2
=

36

12+6
= 2соат    ҷавоб: 2 соат. 

Масъалаи 2. Мототсиклсавор масофаи байни ду шаҳрро бо суръати 55 км/соат дар 4 соат 
тай намуд. Агар ӯ дар бозгашт бо роҳи дигаре, ки 30 км дарозтар ва суръаташро 5 км/соат паст 
кунад, ин роҳро дар чӣ қадар вақт тай  мекунад? 

 Ҳал: 𝑆 = 𝑉 ∙ 𝑡 = 55 ∙ 4 = 220 км.  
             𝑆 + 30 = (𝑉 − 5)𝑡1.  
             220+ 30 = (55− 5) ∙ 𝑡1.  
             𝑡1 = 5 соат.                             Ҷавоб: 5 соат. 
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Масъалаи 3. Масофаи байни ду лижарон ба 1,5 км баробар аст. Суръати лижарони дуюме, 
ки аз қафои лижарони якум ҳаракат мекунад, ба 20 км/соат баробар аст. Агар суръати лижарони 
якум 90 фоизи суръати лижарони дуюмро ташкил кунад, баъд аз чанд соат лижарони дуюм ба 
лижарони якум омада мерасад? [3]. 

Ҳал: Суръати лижарони дуюм 20∙0,9= 18км/соат.  Вақти то лижарони якум расиданро бо 
𝑡 ишора мекунем. Агар лижарони якум S масофаро тай кунад, пас лижарони дуюм 𝑆 + 1,5 
масофаро тай мекунад. 

Пас:  20 ∙ 𝑡 = 1,5+ 18𝑡. 

          𝑡 =
3

4
 соат ё ин ки 𝑡 = 45 дақиқа.   

Масъалаи 4. Аз истгоҳи деҳа ба шаҳр велосипедсавор бо суръати 12 км/соат ба роҳ 
баромад. Баъд аз 30 дақиқа аз қафои велосипедсавор мототсиклсавор бо суръати 20 км/соат ба 
роҳ баромад. Агар мототсиклсавор ин масофаро 1,5 соат тезтар тай карда бошад, масофаи байни 
истгоҳ ва шаҳрро ёбед. 

Ҳал: Бигузор S масофаи байни истгоҳ ва шаҳр бошад. Вақте, ки мототсиклсавор 

ҳаракатро сар кард велосипедсавор 12 ∙
1

2
= 6км-ро тай карда буд. Вақте ки велосипедсавор дар 

давоми он роҳи боқимондаро тай мекунад ба 
𝑆−6

12
 баробар аст. Вақти барои тамоми роҳ 

сарфкардаи мототсиклсавор 
𝑆

20
 мебошад. 

Мувофиқи шарти масъала: 
𝑆−6

12
−

3

2
=

𝑆

20
 (мототсиклсавор ин масофаро 1,5 соат тезтар 

гузаштааст). 
𝑆 − 6

12
−

3

2
=
𝑆

20
=> 𝑆 = 60 км. 

 
Масъалаҳо доир ба фоиз 

Аз сад як ҳиссаи ададро фоиз меноманд ва чунин менависанд:  
1% = 0,01. 

1) Агар масъала дар бораи «ҷисми хушк» яъне массаи доимидошта бошад, он гоҳ аз рӯи 
тарҳ зерин ҳал карда мешавад: 

𝑆 − 100%,      𝑆1 − 𝑞%, 
𝑆1 − Р%,       х− 100% 

Дар ин ҷо S - масофаи умумӣ, 𝑆1- массаи ҷисми хушк, Р ва q фоизи ҷисми хушк.  
Барои ҳал кардани масъала таносуб тартиб додан лозим аст.  
Агар бузургии А ва Р фоиз тағйир ёбад, ба бузургии А1 иваз карда мешавад: 

                А1 = А (1+
Р

100
) 

Агар тағйирёбии такрорӣ бо q фоиз рӯй диҳад пас  бо А2 = А (1+
Р

100
) (1 +

q

100
) ишора 

мекунем. 
Аломатҳои Р ва q ҳангоми афзуншавӣ мусбат ва ҳангоми камшавӣ манфӣ тағйир меёбад 

[2]. 
Масъалаи 1. Аз коргарони корхона 69 нафарашон дар маҷлис иштирок карданд, ки ин 92 

фоизро ташкил медиҳад. Чанд нафар коргар дар маҷлис иштирок надошт?   
Ҳал: Дар маҷлис 8% коргарон иштирок надоштанд. Аз рӯи шарти масъала таносуб тартиб 

медиҳем.  
69− 92%  

х− 8%  
69

х
=

92

0,08
  

х = 6   ҷавоб: 6 нафар. 
Масъалаи 2. Се ададро ҷамъ карданд, ки адади якум 25 фоизи ҳосили ҷамъи ададҳо, адади 

дуюм 35 фоизи ҳосили ҷамъи ададҳоро ташкил медиҳад. Агар адади сеюм аз адади дуюм 2,1 
воҳид калон бошад, ҳар кадоме аз ин адаҳоро ёбед. 

Ҳал: Суммаи ададҳоро бо S ишора мекунем: 
0,25 ∙ 𝑆 + 0,35 ∙ 𝑆 + (0,35 ∙ 𝑆 + 2,1) = 𝑆.  
0,05 ∙ 𝑆 = 2,1.  
𝑆 = 42.  
Адади якум  42 ∙ 0,25 = 10,5. 
Адади дуюм 42 ∙ 0,35 = 14,7. 
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Адади сеюм 14,7+ 2,1 = 16,8. 
Масъалаи 3. Ба 60 фоизи замин гандум ва ба боқимондааш ҷав кориданд. Агар замини 

гандум нисбат ба ҷави коридашуда 114 гектар зиёд бошад, пас ба чӣ қадар замин ҷав ва ба чӣ 

қадар  замин гандум коридаанд?  

Ҳал: Тамоми замин – х.  

Гандум – 0,6х. 

Ҷав – 0,4х. 

Мувофиқи шарти масъала:  

0,6х = 0,4х+ 144.  
0,2х = 144.  
х = 720.  
Гандум  0,6х = 0,6720 = 432. 
Ҷав 0,4х = 0,4720 = 288. 
Масъалаи 4. Ҳоло дар шаҳр 48400 нафар зиндагӣ мекунанд. Маълум бошад, ки афзуншавии 

аҳолӣ ҳар соле 10 фоизро ташкил мекунад. Ёбед, ки ду сол пеш аҳолии шаҳр чӣ қадар буд?  

Ҳал: Аҳолии ду сол пеши шаҳрро бо А ишора мекунем. Маълум аст, ки ҳар сол аҳоли 10% 

зиёд мешавад. Пас:  

48400 = А (1 +
10

100
) (1+

10

100
).  

48400 = А ∙
121

100
 . 

А = 40000 нафар. 

Тестҳо барои кори мустақилона 

1. Кунҷҳои секунҷа чун 4:2:3 нисбат доранд. Кунҷи калонтаринро ёбед [3]: 

А) 20;    В) 40;     С) 60;    Д) 80;     Е) 100. 

2. Азамат 4-то китоб харид. Суммаи ҳамаи китобҳо ғайр аз якумаш 21 сомонӣ, ғайр аз 

дуюмаш 15 сомонӣ, ғайр аз сеюмаш 19 сомонӣ ва ғайр аз чорумаш 20 сомонӣ мебошанд. Нархи 

ҳар як китобро ёбед. 

А) 7, 8, 6, 4;    В) 12, 4, 6, 3;    С) 11, 3, 6, 5;   Д) 8, 9, 6, 4;   Е) 4, 10, 6, 5. 

3. Агар 16 нафар коргарон супоришро дар 12 соат иҷро карда тавонанд ҳамин корро 24 

нафар дар чанд соат иҷро карда метавонанд? 

А) 14;     В) 12;     С) 6;     Д) 8;       Е) 10. 

4. Шаҳзод китобро дар 2 рӯз  хонда тамом кард. Агар рӯзҳои китоб хондагияш байни худ 
3

4
: 

2

7
 нисбат дошта бошанд ва рӯзи  аввал нисбат ба рӯзи дуюм 26 саҳифа зиёд хонда бошад, пас 

китоб аз чанд саҳифа иборат аст? 

А) 96;    В) 24;     С) 36;     Д) 48;      Е) 58 

5. Тракторчиҳо майдонро дар се рӯз ҷуфт карданд. Агар рӯзи якум 20 фоизи тамоми 

майдонро, рӯзи дуюм 25 фоизи майдони боқимондаро ва рӯзи сеюм 180 гектар  майдони 

охиронро ҷуфт карда бошанд, масоҳати тамоми майдонро ёбед. 

А) 200 га;     В) 250 га;    С) 300 га;    Д) 320 га;      Е) 360 га. 

6. Се ададро ёбед, ки ҳосили ҷамъи онҳо ба 300 баробар бошад ва адади 2 - юм  аз адади 

якум 2 маротиба, адади 3 – юм  аз адади якум 3 маротиба зиёд бошад.  

А) 30, 60, 210; В) 40, 80, 100; С) 70, 80, 150; Д) 60, 120, 120; Е) 50, 100, 150. 

7. Адади 270-ро дар намуди ҳосили ҷамъи ду адад чунон нависед, ки онҳо чун 4:5 нисбат 

дошта бошанд. 

А)  100, 170;      В) 110, 160;     С) 120, 150;   Д) 130, 140;    Е) 90, 180. 

8. Ба 50 фоизи майдон гандум, ба 15 фоизаш ҷав ва ба боқимондааш беда кориданд. Агар ба 

70 гектар замин беда корида бошанд, ба чӣ қадар замин гандум ва ҷав  кориданд? 

А) 185; 45 га; В) 110; 20 га; С) 80; 50 га; Д) 90; 40 га; Е) 100; 30 га 

9. Имрӯз аз хонандагони 2 синф 4 нафар дар дарс иштирок накарданд, ки ин 5 фоизи 

хонандагони 2 синфро ташкил мекунанд. Имрӯз аз 2 синф чанд хонанда дар дарс иштирок 

доштанд? 

А)  73;           В) 74;        С) 75;       Д) 76;      Е) 77. 

10.  Дар як вақт аз 2 истгоҳ ба муқобили якдигар 2 қатора ба роҳ баромаданд. Суръати яке аз 

қатораҳо ба 60,5 км/ст  ва суръати дуюмаш 20% камтар аст. Агар ҳангоми вохӯрдан қатораи дуюм 

96,8 км масофаро тай карда бошад, масофаи байни истгоҳҳоро ёбед. 

А) 217,8 км;      В) 217,6 км;       С) 217,4 км;       Д) 217,2 км;     Е) 217 км.  
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ТАРТИБ ДОДАН ВА ҲАЛ НАМУДАНИ МАСЪАЛАҲОИ МАЗМУНИ АМАЛИДОШТА 
 

Дар ин мақола таъкид шудааст, ки барои тартиб додан ва ҳал намудани масъалаҳои мазмуни 

амалидошта усулҳои махсуси масъалаҳалкуниро истифода бурдан шарт нест. Балки ҳангоми ҳалли чунин 

масъалаҳо аз тарҳҳои махсус метавон истифода кард. Барои ин донистани як қатор қоидаҳо, аз ҷумла пурра 

аз худ кардани шарти масъала, дуруст интихоб кардани адади номаълум, тартиб дода тавонистани амсилаи 

масъала, ёфтани решаи муодила кофӣ мебошад. 

Муаллифон бо мақсади тақвияти андешаи худ ҳалли се гурӯҳи масъалаҳоро пешниҳод намуда, 

тавсияҳои мушаххаси худро ҷиҳати ҳалли масъалаҳои шабеҳ иброз доштаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: супоришҳои тестӣ, супоришҳои арифметикӣ, кор, ҳосилнокии меҳнат, фоиз, 
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СОСТАВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРАКТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

В этой статье подчеркивается, что для составления и решения задач, имеющих практическое 

значение необязательно использование особых методов решения задач. При решении таких задач можно 

использовать специальные модели. Для этого достаточно знание ряда правил, в частности полное усвоение 

условия задачи, правильный выбор неизвестного числа, составление модели задачи, нахождение корня 

уравнения. 

Авторы с целью укрепления свой мысли предлают решение трех групп задач, предлагают свои 

конкретные рекомендации по решению подобных задач. 
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DRAFTING AND SOLVING PROBLEMS OF PRACTICAL IMPORTANCE 

 

This article emphasizes that it is not necessary to use special problem solving methods to compose and 

solve problems of practical importance. When solving such problems, you can use special models. For this, it is 

enough to know a number of rules, in particular, complete assimilation of the condition of the problem, the correct 

choice of an unknown number, drawing up a model of the problem, finding the root of the equation. 

In order to strengthen their thoughts, the authors propose a solution to three groups of problems, offer their 

specific recommendations for solving such problems. 
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АМСИЛАҲОИ ЁРИРАСОН ВА МАВҚЕИ ОНҲО ДАР ҲАЛЛИ  

МАСЪАЛАҲОИ ГЕОМЕТРӢ 
 

Шарофиддин Юсуфӣ, Сатторов А.Э. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Амсилаҳои ёрирасон амсилаҳои графикие мебошанд, ки ҳангоми ҳалли масъалаҳои 

математикӣ, геометрӣ, физикӣ, биологӣ ва ғайраҳо ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Дар 

зери мафҳуми амсилаи графикӣ ҳамчун як дастгоҳе, ки тасвири амалии графикии он дарк карда 

мешавад, фаҳмидан мумкин аст ва бо ёрии он на танҳо объекти таҳқиқот, хосиятҳои алоҳидаи он 

ва муносибатҳои индивидуалиро такрор мекунад, инчунин барои омӯзиши амалии минбаъдаи 

онҳо низ имкониятҳои зиёд фароҳам меоварад. 

Сохтори дилхоҳ масъала ва натиҷаи онро ҳар як омӯзгор метавонад  дар раванди омӯзиш 

бо истифода аз амсилаҳои графикӣ пешкаш намояд. Ҳаминро қайд кардан бамаврид аст, ки 

натиҷаҳои бо истифода аз амсилаҳои графикӣ пешкашшаванда, бояд бо натиҷаҳое, ки ба таври 

ададӣ ба даст оварда мешаванд, мувофиқат намоянд. Ҳангоми мувофиқат накардани натиҷаҳо 

маълум мегардад, ки яке аз роҳҳои ҳалли масъалаи додашуда нодуруст аст.  

Мушкилоти асосие, ки дар раванди ҳалли масъалаҳои математикӣ ба вуҷуд меояд, ин аз 

забони табиии масъала ба забони математикӣ баргардонидани он, вобаста аз шарти масъалаи 

додашуда, мебошад.   

Барои боз ҳам осонтар гардонидани чунин тартиботи масъалаҳои математикӣ ҳар як 

таълимдиҳандаро зарур аст, ки дар раванди омӯзиш ва таҳкиқоти худ аз амсилаҳои ёрирасон 

(амсилаҳои графикӣ) - диаграммаҳо, ҷадвалҳо истифода намояд, зеро баъд аз ин раванди ҳалли 

масъаларо вобаста аз гузориши масъала ҳамчун гузариш аз як амсила ба амсилаи дигар ифода 

кардан мумкин аст. Яъне, амали гузариш аз амсилаи математикӣ ба амсилаи ёрирасон 

(диаграммаҳо, ҷадвалҳо) ба ташаккул додани шахс ва рушди фикрии эҷоди ӯ мусоидаткунанда 

мебошад. 

Ташаккул додани шахс, рушди фикрии эҷоди ӯ ҳадафи асосии таълими муосир мебошад 

ва ин дар омӯзиши математика аҳамияти аввалиндараҷа касб мекунад. Бо вуҷуди ин, на ҳама 

фаъолияти зеҳнӣ метавонад эҷодӣ номида шавад. Эҷодиёт ин фаъолияти назариявӣ ва амалии 

инсон мебошад, ки ба эҷоди фарзияҳои нав, назарияҳо, усулҳо, технологияҳои нав, асарҳои 

санъат ва адабиёт оварда мерасонад [1, с. 258].  

Барои гуфтаҳои болоро тасдиқ намудан ҳалли якчанд масъаларо бо истифода аз амсилаҳои 

ёрирасон (диаграммаҳо, ҷадвалҳо) ва усули ҳалли ададии он ҳамчун намуна баррасӣ менамоем.  

Масъалаи №1. Нуқтаҳои буриши ду давраро ёбед, ки бо муодилаҳои зерин дода шудаанд 

(x-5)2+(y-6)2=25, (x+2)2+(y-6)2=32 [2,  c. 15]. 

Ҳал. Барои ёфтани координатаҳои нуқтаҳои буриши хатҳои додашуда, системаи 

муодилаҳоро ҳал кардан лозим аст.    

{
(𝑥 − 5)2 + (𝑦 − 6)2 = 25,

(𝑥 + 2)2 + (𝑦 − 6)2 = 32.
 

Қавсҳоро мекушоем ва аъзои монандро ба тартиб оварда, дар натиҷа чунин системаро 

ҳосил мекунем  

{
𝑥2 + 𝑦2 − 10𝑥 − 12𝑦 + 36 = 0,

𝑥2 + 𝑦2 + 4𝑥 − 12𝑦 + 8 = 0.
 

Муодилаи дуюмро аз муодилаи якум тарҳ карда, муодилаи зеринро ба даст меорем  -

14𝑥+28=0, -14𝑥=28;  𝑥 =
28

14
;  дар ин ҷо 𝑥=2. 

Муодилаи дуюм ҳангоми 𝑥=2 будан ба муодилаи квадратии нисбат ба y чунин намудро 

мегирад: 𝑦2 − 12𝑦 + 20 = 0. 
Онро ҳал намуда, 𝑦1 ва 𝑦2-ро меёбем. Яъне 𝑦1 = 2 ва 𝑦2 = 10 аст. 

Аз ин ҷо хулоса кардан мумкин аст, ки давраҳои додашуда дар ду нуқта якдигарро 

мебуранд: M1(2; 2),M1(2; 10).  Ҷавоб: M1(2; 2),M1(2; 10). 
Аз барномаҳои компютерӣ истифода бурда, амсилаи графикии онҳоро пай дар пай тасвир 

менамоем. Сараввал графики муодилаи намуди (x-5)2+(y-6)2=25 -ро тасвир менамоем, ки он дар 

зер нишон дода шудааст.  
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Натиҷаи масъала ба таври графикӣ 
 

 
 

Расми 1. Графики муодилаи (x-5)2+(y-6)2=25. 

 

Баъд графики муодилаи (x+2)2+(y-6)2=32-ро тасвир менамоем.  

Натиҷаи масъала ба таври графикӣ: 

 
Расми 2. Графики муодилаи x+2)2+(y-6)2=32. 

 

Акнун барои ёфтани нуқтаҳои буриш графики муодилаҳои (x-5)2+(y-6)2=25 ва (x+2)2+(y-

6)2=32 -ро дар як равзана тасвир кардан лозим меояд. Нуқтаҳои буриши муодилаҳои додашуда 

ҷавоби масъала ҳисобида мешаванд ва онҳо дар тасвири зерин ифода шудаанд.  

 
Расми 3. Графики муодилаҳои (x-5)2+(y-6)2=25 ва (x+2)2+(y-6)2=32. 

 

Ҷавоб: M1(2; 2) ва M1(2; 10), яъне давраҳои додашуда дар нуқтаҳои M1(2; 2) ва M1(2; 10) 
ҳамдигарро мебуранд.  

Масъалаи №2. Координатаҳои нуқтаҳои буриши ду давраро ёбед, ки бо муодилаҳои 

намуди зерин дода шудаанд: 

𝑥2 + 𝑦2 = 1,    𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥 + 𝑦 − 2 = 0. 
Ҳал. Барои ёфтани координатаҳои нуқтаҳои буриши хатҳои додашуда, системаи чунин 

муодилаҳоро ҳал кардан лозим меояд:    

{
𝑥2 + 𝑦2 = 1,

𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥 + 𝑦 − 2 = 0.
   {

1 − 2𝑥 + 𝑦 − 2 = 0,
−2𝑥 + 𝑦 − 1 = 0,

  {
𝑦 = 1 + 2𝑥,
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Натиҷаи ҳосилшударо ба муодилаи якум мегузорем: 

𝑥2 + (1 + 2𝑥)2 = 1, 

𝑥2 + 1 + 4𝑥 + 4𝑥2 − 1 = 0, 

5𝑥2 + 4𝑥 = 0. 
𝑥(5𝑥 + 4) = 0. 
𝑥1 = 0. 
5𝑥 + 4 = 0. 
5𝑥 = −4. 

𝑥2 = −
4

5
. 

Яъне  𝑥1 = 0,   𝑥2 = −
4

5
. 

Дар ҳалли масъалаи додашуда ҳангоми ба муодилаи дувум гузоштани қиматҳои 𝑥1 ва 𝑥2 

бояд донем, ки дар ин ҷо муодилаи дувум 𝑥2 + 𝑦2 = 1 мебошад. Пас муодилаи дувум чунин 

намудро мегирад: 1 − 2𝑥 + 𝑦 − 2 = 0  ё ин ки −2𝑥 + 𝑦 − 1 = 0 мешавад.  

Акнун дар муодилаи дувум, ки намуди −2𝑥 + 𝑦 − 1 = 0-ро дорад, ҳангоми  𝑥1 = 0  будан 

муоина менамоем. 

−2𝑥 + 𝑦 − 1 = 0. 
Ба ҷойи 𝑥 қимати 0-ро мегузорем.       

−20+ 𝑦 − 1 = 0. 
0+ 𝑦 − 1 = 0. 
𝑦 − 1 = 0. 

Яъне 𝑦1 = 1  аст. 

Акнун дар муодилаи дувум, ки намуди  −2𝑥 + 𝑦 − 1 = 0-ро дорад, ҳангоми 𝑥2 = −
4

5
  будан 

муоина менамоем. 

−2𝑥 + 𝑦 − 1 = 0. 

Ба ҷойи  𝑥 қимати  −
4

5
 – ро мегузорем.       

(2
4

5
) + y − 1 = 0. 

(
8

5
) + y − 1 = 0. 

Ба муодилаи додашуда махраҷи умумӣ медиҳем, он гоҳ муодила намуди зеринро 

мегирад: 

8 + 5y− 5 = 0. 
5y− 5+ 8 = 0. 

5y+ 3 = 0. 
5y = −3. 

Яъне  𝑦2 = −
3

5
  аст. 

Ҷавоб: {
𝑥1 = 0,
𝑦1 = 1.

  ;   {
𝑥2 = −

4

5
,

𝑦2 = −
3

5
.
 

Ҷавоб: (0; 1);  (−
4

5
;  −

3

5
) 

Акнун барномаҳои компютериро истифода бурда, амсилаи графикии онҳоро пай дар пай 

тасвир менамоем, ки аз ин нуқтаи назар низ ҷавоби графикии масъалаи додашуда ба ҷавоби 

математикии он мувофиқат менамояд.   

Аввалан графики муодилаи намуди 𝑥2 + 𝑦2 = 1-ро тасвир менамоем, ки намуди он дар зер 

нишон дода шудааст. 
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Расми 4. Графики муодилаи  𝑥2 + 𝑦2 = 1. 

 

Баъд аз он графики муодилаи дувумро, ки намуди 𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥 + 𝑦 − 2 = 0-ро дорад, 

тасвир менамоем. Тасвири графикии муодилаи 𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥 + 𝑦 − 2 = 0 дар расми 5 нишон дода 

шудааст. 

 
Расми 5. Графики муодилаи 𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥 + 𝑦 − 2 = 0. 

 

Акнун барои ёфтани нуқтаҳои буриши муодилаҳои намуди 𝑥2 + 𝑦2 = 1 ва 𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥 +
𝑦 − 2 = 0 графики онҳоро дар як равзана тасвир кардан лозим меояд. Тасвири графикии ҳарду 

муодила дар расми 6 нишон дода шудааст.  

                                            Натиҷа ба таври графикӣ 

 
Расми 6. Графики муодилаҳои 𝑥2 + 𝑦2 = 1 ва 𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥 + 𝑦 − 2 = 0. 
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Ҷавоб: {
𝑥1 = 0,
𝑦1 = 1.

  ;   {
𝑥2 = −

4

5
,

𝑦2 = −
3

5
.
 мебошад.  Давраҳои додашуда дар нуқтаҳои {

𝑥1 = 0,
𝑦1 = 1.

 ва  

{
𝑥2 = −

4

5
,

𝑦2 = −
3

5
.
 ҳамдигарро мебуранд. Ба таври дигар, гуфтан мумкин аст, ки нуқтаҳои буриши 

ҳамдигарии давраҳо ҷавоби масъалаи додашуда ба ҳисоб мераванд.   

Амсиласозӣ дар ҳалли масъалаҳои таълимӣ аз ҳар як истифодабаранда истеъдоди баландро 

талаб менамояд, инчунин амсиласозӣ намудани масъалаҳои таълимӣ дар замони имрӯза бо 

истифода аз технологияи замони муосир талаботи давру замон аст ва соҳаи мазкур бо суръати 

баланд ривоҷу равнақ ёфта истодааст. Айни замон дар аксар муассисаҳои таҳсилоти олӣ 

амсиласозии масъалаҳои таълимӣ аз ҷумла, як зумра фанҳо низ бо номи амсиласозии компютерӣ, 

математикӣ, физикӣ ва геометрӣ дар раванди таълим ҳамчун фанни таълимӣ мавриди омӯзиш 

қарор дорад. Омӯзиши бахшҳои гуногуни амсиласозии масъалаҳои таълимӣ, ки бевосита 

мафҳумҳои илмиро дарбар мегиранд, боиси ташаккулёбии тафаккури эҷодии ҳар як шахс, аз 

ҷумла донишҷӯ мегардад [3, c. 71-72]. 

Мутахассисон дар соҳаи амсиласозии математикӣ, физикӣ, геометрӣ барномаҳои 

компютериро ба таври васеъ истифода мебаранд [3, c. 71-72]. 

Ҳамин тавр, натиҷаҳои ҳарду масъалаи додашуда ҳам аз нуқтаи назари математикӣ ва ҳам 

аз нуқтаи назари амсиласозии математикии компютерӣ бо ҳам мувофиқат мекунанд.  
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АМСИЛАҲОИ ЁРИРАСОН ВА МАВҚЕИ ОНҲО ДАР  ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ГЕОМЕТРӢ 
 

Дар мақола қайд шудааст, ки ҳангоми ҳалли масъалаҳои математикӣ, геометрӣ, физикӣ, биологӣ 
амсилаҳои ёрирасонро ба таври васеъ истифода бурдан мумкин аст. Муаллифон бар он назаранд, ки 
сохтори дилхоҳ масъала ва натиҷаи онро дар раванди омӯзиш бо истифода аз амсилаҳои графикӣ метавон 
пешкаш кард. Бояд қайд кард, ки натиҷаҳои бо истифода аз амсилаҳои графикӣ пешкашшаванда, бояд бо 
натиҷаҳое, ки ба таври ададӣ ба даст оварда шудаанд, мувофиқат намоянд. Ҳангоми мувофиқат накардани 
натиҷаҳо маълум мегардад, ки яке аз роҳҳои ҳалли масъалаи додашуда нодуруст аст.  

Дар ин мақола ҳалли масъалаҳои додашуда бо ду усул - математикӣ ва амсиласозии математикии 
компютерӣ нишон дода шудаанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: масъала, амсила, график, диаграмма, ҷадвал, системаи муодилаҳо,  муодилаи 
квадратӣ, амсиласозии математикӣ. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ИХ МЕСТО В РЕШЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

В статье отмечается, что при решении математических, геометрических, физических, 
биологических задач широко используется вспомогательные модели. На взгляд авторов, в процессе 
обучения структуру любой задачи и ее результата можно предложить с использованием графических  
моделей. Следует отметиь, что результаты, предлагаемые с использованием графических моделей, 
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должны соответствовать результатм, полученными цифровым путем. При несоответствии результатов 
становится ясно, что один из путей решения задач является неправильным. 

В этой статье решение задач показано двумя методами – математическим и математически 
компьютерным моделированием. 
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AUXILIARY MODELS AND THEIR PLACE IN SOLVING GEOMETRIC PROBLEMS 
 

The article notes that when solving mathematical, geometric, physical, biological problems, auxiliary 
models are widely used. In the opinion of the authors, in the learning process, the structure of any task and its 
result can be proposed using graphical models. It should be noted that the results proposed using the graphical 
models should be consistent with those obtained digitally. If the results do not match, it becomes clear that one of 
the ways to solve the problems is wrong. 

In this article, solving problems is shown by two methods - mathematical and mathematical computer 
modeling. 
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Профессиональная иноязычная подготовка студентов инженерных специальностей 

должна обеспечивать непрерывность общей подготовки овладения иностранному языку в 

процессе создания лингвистической основы для дальнейшего развития навыков и способностей, 

необходимых будущим специалистам для использования иностранного языка в овладении 

профессиональной деятельностью. 

Поэтому при планировании процесса профессиональной подготовки студентов 

инженерных специальностей нельзя не учитывать общие изменения, происходящие сегодня в 

сфере иноязычного образования. Одним из основных направлений развития языкового 

образования на данный момент является внедрение грамотного подхода к планированию целей 

и результатов обучения. 

Подписание Болонского соглашения и интеграция в единое европейское образовательное 

пространство существенно повлияли на ориентацию и переориентацию образовательных 

стандартов и программ в области обучения иностранных языков. 

В новой программе обучения иностранных языков, разработанной на основе компонента 

государственного общеобразовательного стандарта, декларируется, что основной целью 

предмета «Иностранный язык» является развитие коммуникативной компетенции на 

иностранном языке, понимаемой как умение и реальная готовность общаться на иностранном 

языке и понимать носителя языка [7]. Недавние исследования подтверждают тот факт, что 

коммуникативные навыки – это многокомпонентное явление. Несмотря на большое количество 

публикаций (И.Я. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.В. Елухина, Р.П. Мильруд, В.В. Сафонова, E.H. 

Соловова, и др.), посвященных к разработке иноязычной модели коммуникативной 

компетенции, до сих пор существуют разногласия относительно того, какие компоненты должны 

сюда входить и как они должны взаимодействовать. 

По словам Ч. Алдерсона [1], ответ на этот вопрос зависит от того, почему его задают, как 

они пытаются найти ответ и каковы языковые навыки. По словам Х. Брауна [3], термин 

«коммуникативные навыки» был введен Д. Хаймсом [8] в конце 1960-х - начале 1970-х годов. 
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Д. Хаймс был убежден, что ранее предложенная Н. Хомским [9] концепция «языковой 

компетенции», которая понималась как система правил языковых функций, присущих 

говорящему, была слишком ограниченной, так как не учитывала социальную и функциональную 

роль языка. 

С. Савиньон [9] отмечает, что коммуникативная компетентность не абсолютна, а 

относительна и зависит от взаимодействия всех участников коммуникативного процесса. Это не 

столько личная характеристика, сколько динамическое межличностное проявление, которое 

можно исследовать только через явное взаимодействие двух или более участников процесса 

коммуникации. 

Дальнейшие исследования в области коммуникативной компетенции привели к различию 

лингвистической и коммуникативной компетенций. Первое означало знания о языковых формах, 

а второе означало знания, позволяющие эффективно взаимодействовать в процессе общения. 

Д. Камминс [6] предложил различать когнитивные или академические языковые навыки и 

базовые навыки межличностного общения.   Академические навыки позволяют студенту 

работать с языковыми формами вне непосредственного межличностного контекста. 

Иными словами это то, что обучающиеся обычно делают в классе, выполняя упражнения 

и тесты, сфокусированные на языковых формах. С другой стороны, межличностные 

коммуникативные навыки - это приобретаемая обучающихся способность нормально 

функционировать в процессе ежедневного межличностного взаимодействия.  

Впоследствии Камминс преобразовал описанные понятия во внеконтекстную (context- 

reduced) и встроенную в контекст (context-embedded), подчеркнув важность контекста, в котором 

используется язык. 

Стоит отметить, что, как правило, большая часть изучаемого в классе языка находится вне 

контекста, тогда как обычное общение между людьми всегда происходит в контексте конкретной 

ситуации. 

Таким образом, ссылка на контекст, в котором используется язык, является существенным 

дополнением к рассматриваемой нами концепции коммуникативной компетенции, подтверждая 

нашу гипотезу о целесообразности использования контекстного подхода в обучении 

иностранным языкам. 

Конструктивная работа по определению коммуникативной компетенции, проведенная М. 

Кэнелем и М. Свейном [5], стала основой для всех дальнейших исследований в области методов 

обучения ИКК. Согласно их концепции, коммуникативная компетенция представляет собой 

комбинацию четырех различных компонентов, первые два из которых отражают использование 

самой языковой системы, а последние два определяют функциональные аспекты общения. 

Грамматическая компетентность – это аспект КК, который включает знание лексических 

единиц и правил морфологии, синтаксиса и фонологии. Эта компетенция связана с владением 

языковой системой и в этом смысле соответствует языковой компетенции Д. Хаймса. 

Следующий аспект заключается в том, что дискурсивная компетентность в значительной 

степени дополняет грамматическую компетентность. Это способность организовывать 

предложения в связный текст и строить полное утверждение из отдельных выражений. В то 

время как грамматическая компетентность фокусируется на грамматической структуре на 

уровне предложения, дискурсивная компетентность анализирует отношения между 

предложениями в тексте. 

Дискурс также определяется как способ создания текста при определенных 

обстоятельствах в контексте устного или письменного общения. Следует отметить, что дискурс 

всегда ситуативный. Его можно настроить и понять с учетом ситуации, если участники 

коммуникации знакомы с ситуационным контекстом. 

Социолингвистическая компетенция определяется как знание социокультурных правил 

языка и дискурса. Этот навык требует понимания социального контекста, в котором 

используется язык: ролей взаимодействующих участников, информации, которой они 

обмениваются в функции взаимодействия. 

Четвертый аспект – стратегическая компетентность. Кэнел и Свейн [5] описывают это как 

вербальную и невербальную коммуникационную стратегию, к которой человек прибегает, если 

коммуникация не удается. Савиньон [7] добавляет, что это стратегии, которые человек 

использует, чтобы как-то компенсировать недостаточное знание языковых правил или условий, 

затрудняющих их применение, таких как, например, утомляемость, рассеянность, 

невнимательность. 
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Проще говоря, именно компетентность лежит в основе нашей способности справляться с 
нехваткой языковых ресурсов, справляться с недостатком знаний и поддерживать общение 
путем перефразирования, повторения, задавания вопросов и попыток угадать непонятое слово 
или предложение, а также изменения стиля речи с помощью жестов и мимики и так далее. 

Модель коммуникативной компетенции, разработанная М. Кэнелем и М. Свейном, 
впоследствии претерпела ряд модификаций. В одной из новых версий, представленных в работе 
Л. Бахмана [2], социолингвистическая компетенция разделена на две прагматические категории: 
функциональные аспекты языка (ораторская компетенция, связанная с приемом и передачей 
информации) и социолингвистические аспекты (которые включают такие понятия, как: 
метафоричность, вежливость, стиль и культурные реалии, отраженные в языке). 

Существуют и другие классификации языковых функций. Однако, не вдаваясь в 
подробности, отметим, что функции не исключают друг друга и что предложение или 
инструкция могут одновременно выполнять разные функции. 

При этом главное в изучении иностранного языка – это понимать, как ис пользовать 
лингвистические средства для выполнения определенных функций. Студент может выучить 
правильный порядок слов, синтаксические и лексические нормы, но в то же время не понять, как 
достичь желаемой функции с помощью слов, структур, интонации, необходимых невербальных 
средств и правильного восприятия контекста в конкретной ситуации общения. 

С ростом внимания к дискурсу при обучении иностранному языку стало ясно, что 
подходы, основанные на обучении только формальным аспектам языка, упускают из виду 
важность речевых функций. Э. Хатч [10] отмечает, что обучение иностранному языку всегда 
основывалось на предположении, что сначала нужно выучить набор языковых структур и 
научиться ими манипулировать, а уже потом разными способами, осваивать их использование в 
речи. 

По ее мнению, все должно быть с точностью до наоборот. Необходимо сначала научится 
говорить, общаться на иностранном языке, и именно в результате этого общения формируется 
понимание языковых структур. 

Х. Видоусон пишет примерно то же самое: «Среди учителей иностранного языка широко 
распространено предубеждение, что ... главная задача – преподавать лексические единицы и 
грамматические правила, то есть языковым средствам, это само по себе обеспечит 
коммуникативные потребности учащегося в той области, в которой язык позже будет 
использоваться». 

Однако это вовсе не означает, что в данный курс не должны входить упражнения, 
затрагивающие определенные лингвистические аспекты, но следует помнить, что эти 
упражнения должны играть вспомогательную роль в общей коммуникативной направленности 
курса и не должны становиться самоцелью. 

X. Видоусон делает еще одно важное, на наш взгляд, наблюдение о том, что если 
иностранный язык представлен в контекстах, специально изобретенных для дидактических 
целей и никоим образом не связанных с реальными коммуникативными задачами учащихся, то 
«в этом случае это полностью отличается от родного языка, будучи искусственной 
конструкцией, отличной от обычных целей, для которых люди используют язык. ... Если 
изучение иностранного языка ... предполагает овладение умением строить речь, что во многом 
зависит от знания правил речевого поведения, то логично предположить, что необходимо каким-
то образом увязать изучение иностранного языка к фактическому контексту его использования» 
[4].  

Преподаватель иностранного языка должен знать, что мотивация может проявляться по-
разному на трех уровнях: а) на глобальном уровне; б) на уровне ситуации; в) на уровне задания 
[3]. Таким образом, студент может быть достаточно мотивированным по отношению к изучению 
языка в целом, но, когда ему предлагают скучное задание, он вряд ли проявит свою мотивацию. 

К сожалению, в профессиональном изучении иностранных языков заранее предполагается, 
что тексты, относящиеся к области специализации, сами должны мотивировать студентов. 
(Например, медицинские тексты – студенты-медики, технические тексты – инженеры и т. д.). 
Более того, считается, что использование аутентичных текстов, то есть текстов, взятых из 
«реальной жизни», а не написанных специально для изучения языка, должно гарантировать 
успех в обучении. 

Таким образом, мы снова приходим к выводу, что только проблемные и коммуникативные 
задачи, которые соответствуют реальному контексту использования языка, способствуют 
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развитию высокой мотивации и, следовательно, эффективности процесса профессионального 
изучения языка. 

С этим связана еще одна тенденция развития профильного образования – 
междисциплинарность [4]. Особенностью специализированного обучения иностранным языкам 
является исследование того, как письменные и устные тексты «работают» в рамках 
определенной дисциплины или определенной профессии и какие языковые ресурсы 
используются там, чтобы убедить читателей/слушателей или обосновать аргументы. 

Междисциплинарное взаимодействие важно еще и потому, что помогает определить 
концептуальные основы рассматриваемой специальности и ее дискурса, а также разработать 
материалы, которые без повторения содержания основной дисциплины выполняли бы общие 
задачи подготовки специалистов данного профиля, то есть, нацелены на развитие не только 
иноязычных коммуникативных навыков, но и на общие профессиональные навыки, такие как: 
творческое мышление, умение работать в команде, использование различных источников 
информации, в том числе Интернета и т. д. 
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ТАМОЮЛҲОИ МУОСИРИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ ДАР АЛОҚАМАНДӢ  

БО ИХТИСОСИ ОЯНДА 
 

Хусусияти махсуси таълими забонҳои хориҷӣ аз таҳқиқи чигунагии матнҳои хаттӣ ва гуфтугӯӣ дар 
доираи як фанни муайян ё касби мушаххас фаъолияткунанда ва чигунагии манбаъҳои забонии 
истифодашаванда иборат мебошад. Ҳангоми банақшагирии раванди таълими касбии донишҷӯёни 
ихтисосҳои муҳандисӣ тағйироти умумиеро, ки имрӯз дар соҳаи таълими забонҳои хориҷӣ ба амал омада 
истодаанд, ба назар нагирифта наметавонем. Яке аз самтҳои асосии рушди таълими забон дар ҳоли ҳозир 
ҷорӣ намудани муносибати босалоҳият ба банақшагирии ҳадафҳо ва натиҷаҳои таълим мебошад. Дар айни 
замон, чизи асосӣ дар омӯхтани забони хориҷӣ фаҳмидани тарзи истифодаи воситаҳои забонӣ барои иҷрои 
вазифаҳои муайян мебошад. Донишҷӯ метавонад тартиби дурусти калимаҳо, меъёрҳои синтаксисӣ ва 
луғавиро омӯзад, аммо дар айни замон намефаҳмад, ки чӣ гуна бо истифода аз калимаҳо, сохторҳо, оҳанги 
гуфтор, воситаҳои зарурии ғайринутқӣ ва дарки дурусти муҳтаво дар вазъияти мушаххаси муошират 
вазифаи дилхоҳро ба сомон расондан мумкин аст. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В КОНТЕСТЕ 
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ  

 

  Особенностью специализированного обучения иностранным языкам является исследование того, 
как письменные и устные тексты «работают» в рамках определенной дисциплины или определенной 
профессии и какие языковые ресурсы используются там, чтобы убедить читателей/слушателей или 
обосновать аргументы. При планировании процесса профессиональной подготовки студентов 
инженерных специальностей нельзя не учитывать общие изменения, происходящие сегодня в сфере 
иноязычного образования. Одним из основных направлений развития языкового образования на данный 
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момент является внедрение грамотного подхода к планированию целей и результатов обучения. При этом 
главное в изучении иностранного языка – это понимать, как использовать лингвистические средства для 
выполнения определенных функций. Студент может выучить правильный порядок слов, синтаксические 
и лексические нормы, но в то же время не понять, как достичь желаемой функции с помощью слов, 
структур, интонации, необходимых невербальных средств и правильного восприятия контекста в 
конкретной ситуации общения. Статья посвящена особенности изучения иностарнного языка студентами 
инженерных специальностей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная подготовка, обучение, квалификация, компетенция, 
специальность, информация, языковые навыки 
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A feature of specialized foreign language teaching is the study of how written and spoken texts «work» 

within a particular discipline or a particular profession and what language resources are used there to convince 

readers / listeners or to substantiate arguments. When planning the process of vocational training of students of 

engineering specialties, one cannot but take into account the general changes taking place today in the field of 

foreign language education. One of the main directions of development of language education at the moment is 

the introduction of a competent approach to planning goals and learning outcomes. At the same time, the main 

thing in learning a foreign language is to understand how to use linguistic means to perform certain functions. The 

student can learn the correct word order, syntactic and lexical norms, but at the same time not understand how to 

achieve the desired function with the help of words, structures, intonation, the necessary non-verbal means and the 

correct perception of the context in a specific communication situation. The article is devoted to the peculiarities 

of studying a foreign language by students of engineering specialties. 
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ТАЪЛИМИ МАВЗУИ «АСОСҲОИ МИКРО- ВА НАНОЭЛЕКТРОНИКА»  

ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Ойматова Ҳ.Х., Алимардонов Э., Шарифхони А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Рушд ва бо суръати баланд нав шудани маҳсулоти микро- ва нанотехнологӣ, технологияи 

тайёр кардани тарҳҳои интегралӣ, васеъ шудани ҳаҷми талаботи одамон ба навъҳои гуногуни 

маҳсулоти микро ва наноэлектроника, нисбатан арзон будани нархи аслии молҳои 

микроэлектронӣ ва наноэлектронӣ ба афзудани шумораи конструксияҳои дар асоси 

технологияҳои пешқадам тайёршавандаи микро ва наноэлектроника сабаб шудааст. Табиист, ки 

дар чунин шароити барои зиндагии одамон зарурати калон доштани микро- ва наноэлектроника 

аз як тараф, аз нуқтаи назари илмӣ донистани тарзи кори асбобҳои микро ва наноэлектронӣ ва аз 

тарафи дигар, масъалаи донистани раванди ҳодисаҳо ҳангоми амалиёти дар онҳо гузаранда ба 

миён меояд [1-2]. 

Асосҳои микроэлектроника ва элементҳои нанотехнология ҳоло дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли фанни алоҳида ё ҳамчун мавзуи 

алоҳида дар таркиби ягон фан таълим дода намешавад, вале аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки 

таълими он дар МТМУ талаботи замон мебошад. Пас мебояд, ки чунин норасоии дониш дар 

ҷаҳонбинии хатмкунандагони МТМУ бартараф карда шавад ва ҳалли ин мушкилӣ бо истифодаи 

усулҳои самараноки ташкили таълими мавзуъ анҷом дода шавад. Яъне, илоҷи онро ёбем, ки 

хатмкунандагони МТМУ оид ба микро ва наноэлектроника ва тарзи кори таҷҳизоти аз онҳо 

сохташуда ақаллан маълумоти ибтидоӣ гирифта тавонанд. Аз шинос шудан ба адабиёти дар 

бораи микроэлектроника навишташуда [3-6] ва ғайра, доираи донишҳои микроэлектроника, ки 

барои мутахассиси соҳаи электроника зарур аст, маълум мегардад. Дар баробари ин, ба барномаи 

таълимии физика дар МТМУ шинос шуда мефаҳмем, ки дар физикаи синфи 10 дар боби 

«Ҷараёни электрикии доимӣ» ва «Ҷараёни электрикии тағйирёбанда» мавзуҳое ба монанди диод, 

транзистор, p-n-гузариш, электронҳо, ҷавфҳо ва ғайра ҳастанд, ки дар онҳо мафҳумҳои 

элементарии барои баёни илмии асосҳои микро- ва наноэлектроника донишҳои базавӣ шуда 
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метавонанд. Ба сохтори мавзуи «Ҷараёни электрикии доимӣ» ва «Ҷараёни электрикии 

тағйирёбанда» шинос шуда, мафҳумҳои асосии мавзуи «Микро- ва наноэлектроника»-ро ба он 

муқоиса карда меёбем, ки ин мавзуро бо истифодабарии мафҳумҳои асосии мавзуи «Ҷараёни 

электрикӣ» баён кардан мумкин аст. Акнун дар назди мо муаллимони фанни физика масъалаи чӣ 

тавр ташкил кардани таълими мавзуи «Микро- ва наноэлектроника» ҳангоми таълими физикаи 

синфи 10 дар МТМУ қарор мегирад. Мақсади мо тартиб додани барномаи маводи таълимӣ барои 

физикаи синфҳои 10 аст, ки ин маводи таълимӣ бояд хонандаи синфи 10-и МТМУ-ро ба 

донишҳои ибтидоии асосҳои микро- ва наноэлектроника шинос намояд. 

Аз шинос шудан ба адабиёти [3-7] ва дигар китобҳои хониши ба масъалаи таълими микро- 

ва наноэлектроника дар мактабҳои олӣ, коллеҷҳо ва литсейҳо навишташуда маълум мешавад, ки 

барои босалоҳият омӯзонидани донишҳои асосҳои микро- ва наноэлектроника ҳаҷми зиёди 

донишҳоро дар бораи технологияи тайёр кардани тарҳҳои интегралӣ, тарзи кори асбобҳои дар 

асоси онҳо сохташуда ва асосҳои илмии равандҳои физикии дар онҳо ҳангоми фаъол буданашон 

бавуқуъояндаро донистан лозим аст. Барои аз нуқтаи назари илмӣ дуруст фаҳмидани равандҳои 

физикии дар онҳо гузаранда, дарки ҳодисаҳои электрикии дар вақти фаъол будани тарҳҳои 

интегралӣ суратгиранда, тарзи кори диод, транзистор ва ҳисоб кардани параметрҳои онҳо 

донишҳои пурраи физикӣ зарур аст. Дар синфи 10 ба хонандагон мавзуъҳои ба ҷараёни 

электрикии доимӣ ва тағйирёбанда бахшидашуда таълим дода мешавад [8-10]. Аз монандии 

натиҷаи раванди ҳодисаҳои физикии ҳангоми аз занҷири электрикии асбобҳои микроэлектронӣ 

ва занҷири асбобҳои электрикии бо ҷараёни калон коркунанда гузаштани ҷараёни электрикӣ ба 

амалоянда хулоса мебарояд, ки бузургиҳои ҷараёни электрикӣ, шиддат, муқовимат, тавоноӣ ва 

кор дар ҳарду маврид ҳам бо як хел усул муайян карда мешаванд. Пас барои ҷорӣ кардани 

таълими микро- ва наноэлектроника мавзуъҳои ба онҳо дахлдоштаро ба дохили мавзуи «Ҷараёни 

электрикии доимӣ ва тағйирёбанда»-и физикаи синфи 10 бо ба назар гирифтани алоқамандии 

мантиқиашон ҷойгир кардан мумкин аст. 

 Дар муқаддимаи омӯзиши равандҳои физикии дар элементҳои алоҳидаи занҷирҳои 

электрикии конструксияҳои аз микротарҳҳои интегралӣ тайёркардашуда баъзе мафҳумҳои нав, 

ба мисли чангкунӣ (гардрезӣ), ки ҳангоми фаҳмонидани тарзи тайёр кардани тарҳҳои интегралӣ 

лозим мешавад, донистан лозим мешавад. Вале чунин мафҳумҳо дар химия ё биология омӯхта 

шудаанд. Масалан, гардолудшавии гулҳо ба воситаи шамолро бо истифодаи алоқаи 

байнифаннии физика ва химия, физика ва биология омӯзиши онҳоро осон кардан мумкин аст.  

 Микроэлектроника аз талаботи истифодабарандагони асбобҳои электронӣ, ки нисбат ба 

асбобҳои электронӣ пешниҳод мекунанд, пайдо шудааст. Талаботи одамон аз электроникаи 

солҳои 70-уми асри гузашта чунин будаанд: сифати кори онҳоро баланд кардан, тобовар ва 

мустаҳкам будани онҳоро бо таъсири беруна зиёд намудан, кам кардани ҷудошавии гармӣ дар 

қисмҳои кории онҳо ва арзон кардани арзиши молии маҳсулоти электронӣ буд. Ҳал шудани ин 

масъалаҳо ба зиёд шудани зичии ҷойгиршавии элементҳои корӣ дар ҳаҷми хурд, сабуку арзон 

шудани онҳо оварда расонд [10-12]. 

 Омӯзонидани донишҳои асосҳои илмии микро- ва наноэлектроникаро баёнкунанда, ки мо 

ёдовар шудем, тартиб додани дастури алоҳидаи таълимиро талаб мекунад. Барои тайёр кардани 

дастури таълимӣ дар мавзуи алоҳидаи микро- ва наноэлектроника аз усулҳои тайёр кардани 

китобҳои хониши физика барои хонандагони МТМУ истифода мебарем. Таҷрибаҳои педагогӣ 

собит кардаанд, ки барои омӯзонидани фанни физика ин нуқтаи назарро ба эътибор гирифтан 

лозим аст, ки дарси физика аз дарси назариявӣ, амалӣ ва озмоишӣ таркиб меёбад. Усулҳои аёнии 

таълим дар шакли корҳои озмоишӣ дар дарс, дар хона, таҷриба, намоиш дар дарс ва дар хона 

аҳамияти муҳим дорад ва онҳоро бисёр истифода мебаранд [9] . Дар илм исбот шудааст, ки қариб 

75 фоизи донишҳое, ки инсон дар давоми умри худ дар бораи табиат мегирад, аз дидани 

предметҳо пайдо мешаванд. Яъне он чизҳое, ки ба чашми мо аён аст, мо дар бораи онҳо бисёртар 

маълумот мегирем. Чи хеле ки тамоми маълумоти ба қисми берунаи чизҳо хосбударо мо 

метавонем аз дидани онҳо гирем, таҷрибаҳо-эксперимент ҳам усули аёнӣ аст ва аз онҳо бештар 

дар бораи ҳодисаҳо, хосияти ҳодисаҳо, ҷисмҳо ва хосияти ҷисмҳо маълумот мегирем. Таҷрибаҳо 

барои омӯхтани ҳодисаҳо ва сабаби ҳодисаҳо, инчунин барои тавсифи механизми рӯй додани 

ҳодисаҳо дар физика усули асосӣ аст ва онро ҳеҷ вақт бо мушоҳида иваз кардан нашояд. Барои 

ҳамин, ҳангоми тартиб додани дастури омӯзишии микро- ва наноэлектроника корҳои озмоишӣ 

ва мушоҳидаҳоро набояд фаромӯш кард. Барои ташаккул додани қобилияти истифода бурда 

тавонистани донишҳои назариявӣ, ҳалли масъалаҳоро ҳангоми дарс бо идеяҳои физикӣ-техникӣ      

дар шакли аёнӣ ва дар шакли амсилаҳои реалӣ сохташуда пешниҳод намудан зарур аст. Ҳангоми 
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тартиб додани барномаи корӣ барои омӯзонидани микро- ва наноэлектроника ба он дохил 

кардани назария, ҳалли масъалаҳо ва корҳои озмоиширо ба назар гирифтан лозим аст, то 

мавзуъҳои интихобшударо бояд бо донишҳои дар барномаи таълимии физика барои муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ пешниҳодшуда тавсиф додан мумкин шавад. Ҳалли масъалаҳо дар дарс 

ва дар хона аҳамияти муҳим дорад. 

Ҳангоми тартиб додани курси муқаддимавӣ онро аз 16 то 24 соати таълимӣ ба нақша 

даровардан лозим аст. Мувофиқи таҳсили низоми кредитӣ онро ҳамчун омӯзиши мустақилона 

дар дарсҳои (КМРО) ва ҳамчун модулҳо дар дохили ҳаҷми барномавии фанни физика дохил 

кардан мақсаднок мебошад. 

Барномаи баён кардани мавзуъҳои ба микро- ва нанотехнология тайёр кардашуда барои 16 

соат чунин буда метавонад. 

1. Таърихи пайдоиш ва рушди электроника, микро- ва наноэлектроника, элементҳои 

занҷири электрикӣ - 1 соат. 

2. Резисторҳо, конденсаторҳо, ғалтаки индуксионӣ, ишораи онҳо дар занҷири электрикӣ - 

1 соат. 

3. Ҳалли масъалаҳо - 1 соат. 

4. Ҳисоб кардани параметрҳои занҷири электрикӣ аз рӯи қонунҳои занҷири электрикии 

доимӣ ва тағйирёбанда - 1 соат. 

5. Ҳалли масъалаҳо - 1 соат. 

6. Ҳисоб кардани параметрҳои занҷири электрикӣ, қоидаҳои ҷараёни электрикии доимӣ ва 

тағйирёбанда - 1 соат. 

7. Ҳалли масъалаҳо - 1 соат. 

8. Транзисторҳо - 1 соат. 

9. Ҳалли масъалаҳо - 1 соат. 

10. Тарҳҳои интегралӣ - 1 соат. 

11. Физика ва техналогияи сатҳҳои фаъол - 1 соат. 

12. Хосияти хоси конструксиякунии таҷизоте, ки элементҳои микро- ва наноэлектроникаро 

доранд - 1 соат. 

Корҳои озмоишии фронталӣ 

Кори озмоишии №1. Муайян кардани параметрҳои транзистори биполярӣ - 2 соат.  

Кори озмоишии №2. Омӯхтани микротарҳҳо дар пурқувваткунандаи тавоноии дар асоси 

тарҳи интеграликоркунанда - 2 соат. 

Мақсади дохил кардани мавзуъҳои микроэлектроника: 

- рушд додани қобилияти фардии истифода бурда тавонистани донишҳои физикӣ дар 

эҷодкории хонандагон, ташаккул ёфтани салоҳияти эҷодкории хонандагон; 

- баланд бардоштани қобилияти зеҳнии хонандагон дар омӯзиши техника ва 

технологияҳои микро- ва наноэлектронӣ барои интихоби дурусти касби оянда, ташаккул ёфтани 

салоҳияти касбии хонандагон. 

Барои амалӣ шудани мақсад бояд чунин масъалаҳои таълимиро роҳандозӣ намоем: 

- дониши хонандагонро дар соҳаи асосҳои физикӣ-техникии микро- ва наноэлектроника 

бояд васеъ намоем ва сифати онро баланд бардорем, барои ташаккул ёфтани салоҳияти касбӣ дар 

хонандагон; 

- ба онҳо миқдори даркории донишҳоеро омӯзем, ки барои мустақилона омӯхтан ва 

сохтани конструксияҳои микро- ва наноэлектронӣ имконият медиҳад ва такмил ёфтани 

салоҳияти эҷодкориро дар хонандагон таъмин менамояд; 

- ташаккул додан ва пурзӯр намудани ҳаваси донистани асосҳои илмии микро- ва 

наноэлектроника дар хонандагон, ки ташаккул ёфтани қобилияти касбиро дар онҳо ба вуҷуд 

меорад; 

- дар хонандагон рушд додани тахаюлоти эҷодӣ дар самти микро- ва наноэлектроника 

барои баланд бардоштани салоҳияти эҷодкорӣ дар онҳо. 

Дар натиҷаи омӯхтани курси микро- ва наноэлектроника дар хонандагон чунин қобилиятҳо 

рушд мекунанд: 

- дар раванди иҷро кардани корҳои намоишӣ ва озмоишӣ дар хонандагон маҳорати анҷом 

додани амалиётҳои таҷрибавӣ-таҳқиқотӣ ташаккул меёбад; 

- маҳорати тартиб додани конструксияҳо ташаккул меёбад; 

- қобилияти аз манбаҳои гуногун гирифтани иттилоот ва онҳоро истифода бурда 

тавонистан барои асоснок кардани фикри худ инкишоф меёбад; 
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- имконияти истифода кардани фикри шахсии худ ва дониш ҳангоми ҳал кардани 

масъалаҳои техникӣ ва сохтани асбобҳои гуногуни микро- ва наноэлектронӣ ба амал меояд. 

Барои ҷорӣ кардани таълими микро- ва наноэлектроника дар физикаи синфи 10, ба 

барномаи таълимии физика барои синфи 10 имконияти ҷойгир кардани мавзуи микро- ва 

наноэлектроника мавҷуд аст ва донистани он барои ташаккули тафаккури механикии 

хонандагон, албатта, таъсир мерасонад. Чунки дар мавзуи «Ҷараёни электрикии доимӣ» ва 

«Ҷараёни электрикии тағйирёбанда» мафҳумҳои асосии барои баён кардани микро- ва 

наноэлектроника лозимӣ истифода бурда мешавад. Аз тарафи дигар, дар байни микро- ва 

наноэлектроника ва ҷараёни электрикӣ алоқамандии мафҳумӣ ва мантиқии қавӣ мавҷуд 

мебошад. 
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МАВЗУИ ТАЪЛИМИ «АСОСҲОИ МИКРО- ВА НАНОЭЛЕКТРОНИКА» ДАР МУАССИСАҲОИ 

ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Дар мақола қайд шудааст, ки микро- ва наноэлектроника дар замони ҳозира омили асосии пешрафтаи 

илму техникаи муосир мебошад. Онро қариб дар тамоми намудҳои техника барои худкор шудани онҳо 

истифода мебаранд. 

Муалифон кӯшиш ба харҷ доданд, ки тарзи ташкили таълими асосҳои микро- ва нанотехнологияро 

ҳангоми таълими физика дар МТМУ аз рӯи нуқтаи назари худашон баён намоянд. Муалифон бар он нуқтаи 

назаранд, ки мафҳумҳои асосии микро- ва нанотехнологияро дар ҳамбастаги ба мафҳумҳои барои тавсиф 

додани ҷараёни электрикии доимӣ лозимбуда баён кардан имконпазир аст. 
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Микро- и наноэлектроника сейчас являются основным фактором развития современной науки и 
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САБАБҲОИ АСОСИИ ПАСТ ШУДАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ ДАР 

МУАСИССАҲОИ ТАЪЛИМӢ 
 

  Ғаримадов Ғ.Н. 

Донишкадаи технологӣ ва менеҷменти инноватсионӣ дар ш. Кӯлоб 
  

Солҳои охир, боиси хушнудист, ки муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар бобати баланд 
бардоштани сифати таҳсилот ба як қатор дастоварду муваффақиятҳо ноил шуданд. Аммо ин 
маънои онро надорад, ки кори таълиму тарбия дар тамоми муассисаҳои таълимӣ ба таври бояду 
шояд амалӣ шуда истода бошад. Тараққиёти техникаи ҳозиразамон, пешрафти соҳаҳои гуногуни 
хоҷагии халқ ва ғайра нишон медиҳад, ки таълиму тарбия ҳанӯз ҳам ба талаботи рӯз ҷавоби 
дуруст дода наметавонад. Ин бошад боиси ташвиши ҷомеаи имрӯзаи мо нисбат ба таълиму 
тарбия дар ҳаёт шуда истодааст. Дар муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ омилҳое вуҷуд доранд, ки 
боиси чунин ташвишу нигарониҳо мегарданд.  

Имрӯз дар ҷомеа нисбат ба маърифатнокии хонандагони макотиби таҳсилоти умумӣ як 
изтиробе эҳсос мешавад. Дар байни бисёре аз хонандагон мавҷуд набудани ҳисси фаъолнокии 
иҷтимоӣ барои рафтори худ мушоҳида мешавад. Ба ғайр аз ин, дар оила пастшавии симои 
ахлоқии падару модарон ба назар мерасад, ки ин ногузир ба аз даст додани мавқеи ахлоқии 
кӯдакон боис мегардад. 

Беҳуда нест, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 26-уми декабри соли 2019, 
чунин қайд намуданд: «Вобаста ба ин, пешниҳод менамоям, ки ба хотири боз ҳам беҳтар 
намудани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин, барои тавсеаи тафаккури 
техникии насли наврас солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон карда шаванд» [1]. 

Бинобар ҳамин, ман ҳамчун омӯзгор эҳсос менамоям, ки ба ташаккули ҳамаҷонибаи 
қобилияти эҷодии хонандагони муассисаҳои таълимии муосир омилҳои зерин таъсири ҷиддӣ 
мерасонанд: 

а) нарасидани кадрҳои соҳибкасби дониши амиқи математикӣ ва фанҳои дақиқдошта; 
б) суст будани заминаи моддию техникӣ дар муассисаҳои таълимӣ (мавҷуд набудан ва 

муҷаҳаз набудани кабинетҳои фаннӣ, лабораторияҳо, асбобу анҷомҳои ченкунанда, лаборантҳои 
ихтисосманд); 

в) пурра таъмин набудани раванди таълим бо китобҳои дарсӣ ва дигар маводи ёрирасон; 
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г) бетарафии волидайн нисбат ба донишандӯзии хонандагон, яъне алоқаи падару модар дар 
рафти ҷараёни таълим дар муассисаҳо ба талабот чандон ҷавобгӯ нест; 

ғ) якрангии таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ; 
д) аз усулҳои фаъоли таълим истифода набурдани омӯзгорони муассисаҳо; 
е) набудани воситаҳои техникӣ, ё худ воситаҳои аёнӣ барои гузаронидани машғулиятҳо 

дар муассисаҳо; 
ё) ҷалб накардани хонандагон фаъол дар амалӣ намудани маҳфилҳои фаннӣ; 
ж) пурра нагузаштани машғулиятҳои амалӣ ва лабораторӣ; 
и) нагузаронидани викторинаҳои фаннӣ ва шабҳои саволу ҷавоб; 
й) ҷустуҷӯ накардани истеъдодҳои нав ба нав дар байни хонандагони муассиса; 
к) дар байни хонандагон ба вуҷуд наовардани рақобатпазирӣ нисбат ба донишандӯзӣ; 
қ) ба вуҷуд наовардани шавқу рағбат нисбат ба фанҳои таълимӣ; 
л) дар амал татбиқ накардани таълими проблемавӣ дар машғулиятҳои таълимӣ;  
м) шавқовар нагузаронидани машғулиятҳои ҳаррӯзаи таълимӣ; 
н) мувофиқат накардани китобҳои дарсӣ ба ҷиҳатҳои психологӣ-педагогии хонандагон. 
Дуруст аст, ки солҳои охир таваҷҷуҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба омӯзиши 

фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ боз ҳам бештар гардида, баҳри фаро гирифтани донишҳои 
бунёдӣ дар муассисаҳои таълимӣ шароит фароҳам оварда мешавад. Инчунин, наврасону ҷавонон 
ба мутолиаи китобҳои бадеию илмӣ бештар таваҷҷуҳ зоҳир менамоянду шавқашон ба омӯзиши 
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ меафзояд.   

Бояд гуфт, ки омӯзиши фарогири илмҳои дақиқ рушди иқтисодӣ ва ба кишвари саноатӣ 
табдил ёфтани Тоҷикистонро таъмин менамояд. Эълон гардидани ҳадафи чоруми миллӣ- 
саноатикунонии босуръати кишвар ба «Бистсолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» пайванди амиқ дорад. Зеро барои рушду пешрафти 
ҷумҳурӣ ба мутахассисони варзидаи соҳаи саноат эҳтиёҷ ба миён омадааст. Барои ин, ба мо, 
омӯзгорон лозим меояд, ки диққати хонандагонро ба омӯзиши фанҳои дақиқ дучанд намоем. 
Бинобар ҳамин, ман ҳамчун омӯзгори математика кӯшиш менамоям, ки дар раванди дарс мисолу 
масъалаҳои ҷолибу диққатангезро ба хонандагон пешниҳод намоям, то ин, ки тафаккури онҳоро 
инкишоф дода, шавқу рағбаташонро нисбат ба фанни математика зиёд намоям [5]. 

Ҷалб намудани таваҷҷуҳи хонандагон ба таҳсил аз муносибати қишрҳои ҷомеаи имрӯза ва 
сатҳи маърифатнокии падару модарон, хонандагони таҳсилоти умумӣ вобастагӣ дорад. Чи хеле 
ки маълум аст дар ҳама давру замон шахсони босавод, соҳибмаърифат буданд ва онҳо 
пешбарандаи ҷамъият мебошанд. Ҳангоми сӯҳбат ба хонандагон дар хусуси он, ки барои чи 
таваҷҷуҳи Шумо нисбат ба фанҳои дақиқ ниҳоят кам шудааст, онҳо аксаран душворфаҳм будани 
фанҳои дақиқро баҳона меоранд ё ки омӯзгорони фанҳои дақиқро ҳангоми омӯзонидани фанҳои 
мазкур гунаҳкор медонанд. Вале вақте мо дар рафти таълиму тарбия ба муҳити кӯдак дохил 
мешавем, мушоҳида мекунем, ки бисёр амалиётҳои иҷрошаванда, барои хонандаи имрӯза 
душвориҳо меорад. Душвориҳое, ки дар вақти амалиётҳои математикӣ иҷро мешаванд, ба 
фаъолияти минбаъдаи хонанда таъсири манфӣ расонида, хонандаро ба ваҷҳ оварда наметавонад, 
бинобар ӯ аз баҳри омӯзиши ин фан қариб даст мекашад. Вақте ки амалиётҳои дар назди хонанда 
гузошташуда барои хонанда душвориҳо эҷод мекунанд, хонанда дигар дар амалӣ кардани 
қонунҳои математикӣ, ҳалли мисолу масъалаҳо ба душвориҳои зиёде дучор шуда, аз баҳри 
омӯзиши масъала мегузарад. Баъзе хонандагон бошанд, чунин ибораро ба забон оварда мегӯянд, 
ки «хонда чӣ мешавам» ё ки «хондагиҳо куҷоро гирифтанд, ки ман гирам» ва ғайраҳо. 

Дар хусуси паст будани сатҳи сифати таҳсилот таъкидҳои Асосгузори Сулҳу Ваҳдати 
Миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёмҳои ҳарсолаи худ ба 
Маҷлиси Олӣ ва дигар ҷаласаю суханрониҳояшон баёнгари равшананд. Алалхусус, дар мавриди 
омӯзиши фанҳои дақиқ пешниҳодҳои сарвари давлат муҳиму саривақтианд. 

Тафаккури математикӣ тафаккури абстрактии назариявӣ ба ҳисоб меравад. Набояд чунин 
фикр кард, ки математика танҳо илм дар бораи муодилаҳо ва формулаҳост. Баръакс, ин илм дар 
бораи сохт, тартиб ва нисбатҳо низ ҳаст. Тафаккури математикӣ аз тафаккури умумӣ бо он фарқ 
мекунад, ки тафаккури математикӣ сари масъала фикрронии зиёдро талаб мекунад. Ба мафҳуми 
математикӣ агар рӯякӣ назар афканем, пеш аз ҳама, ҳалли мисолу масъалаҳои математикӣ пеши 
назар меояд. Лекин амиқтар назар афканем, арзиши ҳақиқию аслии тафаккури математикӣ аз ин 
ҳам баландтар аст [4, с. 26]. Инсоне, ки дорои тафаккури математикист, андеша, рафтор ва 
кирдори ӯ дигаргуна аст. Инсоне, ки дорои тафаккури математикист, фикр мекунад, ки дар дунё 
масъалае нест, ки ҳалли худро наёбад. Чи хеле ки аз таҷрибаҳо медонем, дар ҳаёт бо чунин 
масъалаҳои мураккабе дучор шудан мумкин аст, ки онҳоро бо як ё ду амалиёт иҷро кардан 
ғайриимкон аст. Бинобар ҳамин, мо омӯзгорони математика маҷбур мешавем, ки масъалаи 
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мазкурро ба қисмҳои алоҳида ҷудо карда, баъд онро ҳал намоем. Гоҳе мешавад, ки дар ҳалли 
баъзе масъалаҳои математикӣ омӯзгор ба душвориҳои зиёде дучор шуда, ӯро ноумедиҳои зиёд 
азият медиҳад. Дар чунин ҳолатҳо омӯзгори ботамкину бамулоҳиза ноумед нашуда, барои ҳал 
кардани масъалаи мазкур тамоми имкониятҳояшро истифода мебарад.  
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САБАБҲОИ АСОСИИ ПАСТ ШУДАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ  
ДАР МУАСИССАҲОИ ТАЪЛИМӢ 

 

Дар ин мақола дар бораи роҳу усулҳои беҳтар намудани сифати таълиму тарбия дар муасиссаҳои 
таълимӣ сухан меравад. Ба вуҷуд овардани шароитҳое, ки хонандаро дар машғулиятҳо фаъол мегардонад, 
аз ҷумла баланд бардоштани маърифатнокии волидайни хонандагон, ниҳоят зарур аст.  

Эълон гардидани бистсолаи омӯзиши фанҳои дақиқ ва саҳми он дар инкишофи илму техника дар 
солҳои 2020-2040. Гузаронидани саволу ҷавоби анкети нисбати фанни математика. Тараққӣ додани 
тафаккури хонандагон нисбати фанҳои риёзӣ ва табиатшиносӣ. Омӯзиши бистсолаи фанҳои дақиқ, дар 
амалигардонӣ ва саноатикунонии босуръати кишвар.Дар хонандагон пайдо карда тавонистани фикри нав 
оид ба паҳлӯҳо ва параметрҳое, ки ба ҳалли масъалаи мазкур мансубанд. Аз байн бурдани ноумедиҳо ва 
душвориҳо ҳангоми ҳалли масъалаҳои марбута. 
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ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

В статье рассматриваются пути повышения качества обучения и воспитание в образовательных 
учреждениях. Создание условия которые мотивируют активность учащегося на уроке, в том числе 
повышение осведомленности родителей учащихся. Провозглашено двадцатилетия изучения точных наук 
и его вклад в развитие науки и технологий на 2020-2040 гг. Проведение анкеты по математике. Развитие 
мышления учащихся по математике и естественным наукам. Двадцать лет изучения точных наук, 
индустриализация страны. Развитие у студентов нового представления об аспектах и параметрах, 
связанных с решением этой проблемы. Преодоление разочарований и трудностей в решении 
сопутствующих вопросов. 
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MAIN FACTORS OF DECREASING THE QUALITY OF EDUCATION IN  
EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

The article discusses ways to improve the quality of education in educational institutions. Create factors 
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ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТИ ЭҲТИЁТКОРОНАИ МАКТАББАЧАГОН НИСБАТ БА 

ВАСОИТИ ТАЪЛИМӢ – МАСЪАЛАИ МУБРАМИ ПЕДАГОГИКАИ МАКТАБ 
 

Примов М.М. 

Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ш. Панҷакент 
 

Тарбияи муносибати эҳтиёткоронаи хонандагон доир ба истифодаи компютер дар 

машғулиятҳои технологияи иттилоотӣ, дар маҷмуъ ба мисли таълим бо дарназардошти марҳалаи 

ҳалкунанда аз сифатҳои шахсии муаллим вобаста мебошад. Дар байни сифатҳои муҳимми 

омӯзгор, ки барои тарбияи диққат заруранд, инҳоянд:  

- диққат ва мушоҳидаи муаллим, аз хонандагон напурсидани он ки онҳо ӯро мефаҳманд ё 

не, балки онро аз симо ва чеҳраи онҳо мефаҳмад ё дарк мекунад; 

 - маҳорат ва қобилияти ба худ ва ба ҳама чизе, ки рӯй медиҳад, ҷалб кардани ҳамаи 

хонандагон; 

  ;дарки синф (аудитория) ־

  ;муҳаббат доштан ба фанни хеш ־

  ;маҳорати актёрӣ ־

  ;диққат додан ба олами дохилии хонандагон ва ғамхорӣ ба онҳо ־

- диққат додан ба амали хеш, худназораткунии доимӣ, хатоҳои таассуфангезе, ки эътибори 

муаллимро паст мекунанд; 

  ;боварӣ ба хеш ־

 ;неруи дохилӣ – ин на доду фарёд ва садои баланд, балки оромии комил, тартиб ־

  ;кордонӣ, нерумандии идоракунии дарс ־

 .маҳорати робитаи доимӣ бо хонандагон ־

Васоити таълим ва тарбия ин ҳамаи он маводе мебошад, ки бо ёрии онҳо муаллим ба 

хонандагон таъсири таълимӣ мерасонад. Ба васоити таълим объектҳои фарҳанги моддӣ ва 

маънавӣ мутааллиқанд, ки онҳо барои ҳалли масъалаҳои педагогӣ мусоидат менамоянд. Онҳо 

татбиқи принсипи аёниятро таъмин намуда, ба афзоиши самаранокии раванди таълим ёрӣ 

мерасонад, ба хонандагон дар шакли мушоҳидаҳо ва таассурот барои татбиқи маърифати 

таълимӣ ва фаъолияти зеҳнӣ дар ҳама марҳалаҳои таълим мавод пешниҳод мекунанд. 

Васоити таълимӣ ҳамчун объекти моддӣ ё идеалӣ, ки аз ҷониби муаллим ва хонандагон 

барои азхудкунии дониш истифода мешавад, фаҳмида мешавад [3, с. 15]. 

Мақсадҳои истифодаи васоити таълимӣ дар дарсҳои технологияҳои иттилоотӣ аз инҳо 

иборатанд: 

- ба назар гирифтани хусусиятҳои синнусолӣ ва психологии хонандагон; 

- истифодаи мутаносиби васоити гуногуни таълимӣ: анъанавӣ ва муосир барои таъсири 

ҳамаҷонибаю мақсаднок ба эҳсосот, шуур, рафтори хонандагон тавассути системаҳои визуалӣ, 

шунавоӣ, кинестетикии дарк бо мақсадҳои таълимӣ; 

- бо дарназардошти ҳадафҳои дидактикӣ ва принсипҳои дидактика (принсипи аёнӣ, 

дастрасӣ ва ғ.); 

- аз хонанда педагог офаридан; 

- афзалияти қоидаҳои бехатарӣ доир ба истифодаи воситаҳои таълимӣ. 

Намудҳои васоити таълим:  

1. Чопшуда (китобҳои дарсӣ ва васоити таълимӣ, китобҳо барои хониш, дафтарҳои корӣ, 

атласҳо, маводи тақсимшаванда); 2. Захираҳои электронии таълимӣ (мултимедияҳои таълимӣ, 

китобҳои дарсии мултимедия, манбаъҳои шабакавии таълимӣ, энсиклопедияҳои универсалии 

мултимедиявӣ); 3. Аудиовизуалӣ (слайдҳо, слайд-филмҳо, видеофилмҳои таълимӣ, 

кинофилмҳои таълимӣ, филмҳои таълимии рақамӣ); 4. Аёниятҳо (плакатҳо, харитаи деворӣ, 

намунаи расмҳои деворӣ, тахтаҳои магнитӣ); 5. Намоишӣ (гиёҳнома (гербарий), амсила (муляж), 

намуна (макет), деворӣ, амсилаи бурриш, амсилаи намоишӣ); 6. Лавозимоти таълимӣ (қутбнамо 

(компас), ҳавосанҷ (барометр), колбаҳо ва ғайра; 7. Таҷҳизоти варзишӣ. 

Компютер воситаи умумии таълим ба ҳисоб меравад, ки онро дар корҳои гуногуни 

таълимӣ ва беруназсинфӣ аз ҷиҳати мундариҷа ва созмон бомуваффақият истифода бурдан 

мумкин аст. Аз ин рӯ, он ба доираи таълими анъанавӣ бо дарназардошти истифодаи васеи тамоми 

арсенали воситаҳои таълимӣ мувофиқат мекунад. Компютер метавонад ба иштироки фаъоли 

хонандагон дар раванди таълим саҳм гузорад, таваҷҷуҳро нигоҳ дорад, ба дарк ва ҳифз кардани 

маводи таълимӣ мусоидат намояд [1, с. 97]. 
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Бояд зикр намуд, ки компютер як қисми ҷудонопазири таркибии ҳаёти одамони имрӯза 

маҳсуб меёбад. Он дар иҷрои вазифаҳои гуногун кумак мекунад, дастрасӣ ба иттилоот ва 

донишро дар саросари ҷаҳон боз мекунад ва аксар вақт имкон медиҳад, бо онҳое, ки дар шаҳр ё 

кишвари дигар ҳастанд, муошират кунанд. Дониши хуби компютерӣ дар фаъолият, таҳсил ва 

бисёр дигар соҳаҳои ҳаёт ёрӣ мерасонад. 

Агар компютер танҳо ҳамчун воситаи фаъолияти таълимӣ истифода шавад, пас вазифаҳои 

он аз вазифаҳое, ки дар доираи дигар фаъолиятҳо иҷро мекунанд, чандон фарқ намекунанд. 

Имкониятҳои татбиқ аз системаи пурсиш то васоити амсилакунонии баъзе ҳолатҳо ба таври 

назаррас сурат мегиранд. 

Афзалиятҳои компютерҳо дар соҳаи маориф, пеш аз ҳама, аз инҳо иборатанд:  

- ҳифзи маълумот; 

- ба тезӣ коркард кардани маълумот; 

- васоити аудиовизуалӣ дар тадрис; 

- муаррифии беҳтарини маълумот; 

- дастрасӣ ба Интернет; 

- хизматрасонии қулай ва дастрас байни хонандагон, муаллимон ва волидон. 

Масъалаҳои истифодаи компютер дар раванди таълими технологияҳои иттилоотӣ инҳо 

мебошанд: 

1) таъмини баръакси алоқа дар раванди таълим; 

2) таъмини инфиродии раванди таълим; 

3) баланд бардоштани аёнияти раванди таълим; 

4) ҷустуҷӯи маълумот аз сарчашмаҳои гуногун; 

5) амсиласозии равандҳо ё падидаҳои омӯхташуда; 

6) ташкил намудани коллектив ва фаъолияти гурӯҳӣ. 

Компютер ба мо шароиту имконият фароҳам меоварад, ки сифати тасвирҳо ва суръати 

паҳншавии онҳоро беҳтар намоем. Аз лаҳзаи гирифтани акс аз ҷои ҳодиса то лаҳзаи чоп дар он, 

танҳо якчанд дақиқа вақт лозим асту халос. Компютерҳо ба тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон 

ворид шуда истодаанд ва дар он ҷое, ки онҳо имрӯзҳо истифода намешаванд - бешубҳа фардо мо 

тасаввур карда наметавонем, ки бе онҳо чӣ гуна кор мекардем. Пешрафт ногузир аст, имрӯз ҳар 

кас мехоҳад, ки интернети баландсуръат дошта бошад. Ҷорӣ намудани компютерҳо, барномаҳо, 

системаҳои идоракунӣ дар корхонаҳои муосир ба шумо имкон медиҳад, ки корро бо сифати 

баланд ва зудтар иҷро шавад ва соҳибони онҳо дар вақти воқеӣ мебинанд, ки дар ширкат чӣ воқеа 

рух дода истодааст [2, с. 201]. 

Дар раванди педагогӣ интихоби роҳҳои мавриди истифода қарор додани компютер дар 

машғулиятҳои технологияҳои иттилоотӣ бевосита аз вазифаи дидактикӣ вобастагӣ дорад. 

Ҷанбаҳои асосие, ки бояд ҳангоми таҳлили барномаи таълимии компютерӣ ва татбиқи он 

амалӣ гардад, инҳоянд:  

• психологӣ – барномаи мавриди назар ба ҳавасмандии омӯзиш, муносибат ба мавзуъ чӣ 

гуна таъсир мерасонад, оё таваҷҷуҳро ба он меафзояд ё коҳиш медиҳад, оё хонандагон аз сабаби 

талаботи душвор, номафҳум тартибдодашуда ё ғайримуқаррарии пешниҳодшуда ба худ боварӣ 

надоранд;  

• педагогӣ - барнома то чӣ андоза ба самти умумии курси мактаб ҷавобгӯ аст ва ба 

ташаккули ғояҳои дурусти хонандагон доир ба муҳити атроф мусоидат мекунад;  

• методӣ - оё барнома ба беҳтар азхудкунии мавод мусоидат менамояд, интихоби 

вазифаҳои ба хонандагон пешниҳодшаванда ва маводи методи пешниҳодшуда асоснок аст;  

• ташкилӣ - оё дарсҳо бо истифода аз компютер ва технологияҳои нави иттилоотӣ оқилона 

ба нақша гирифта шудаанд, оё вақти кофии компютерӣ барои хонандагон дар иҷрои корҳои 

мустақилона мавҷуд аст?  

Мусаллам аст, ки нисбат ба усулҳои анъанавии таълими хонандагон компютер аз чанд 

ҷиҳат муфиду самаранок аст. 

1. Истифодаи компютер имкон медиҳад, ки муносибати ҳар як хонанда ҳамчун муносибати 

инфиродӣ интихоб гардад ва ба имконияти беҳамто барои рушди эътимод фароҳам меорад. 

2. Компютер бо як намуди рамзии иттилоот кор мекунад: видео, мусиқӣ, мултипликатсия, 

ки барои мактаббачагоне, ки хонда ва навишта наметавонанд, дастрас ва фаҳмо мебошад. 

3. Шакли бозии иттилоотӣ, ки дар монитори компютер нишон дода шудааст, диққати 

хонандаро ба худ ҷалб мекунад.  
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4. Компютер ба воситаи ҳалли масъалаҳои ҳаяҷонбахш барои фаъол гардидани фаъолияти 

маърифатии хонанда мусоидат мекунад. 

5. Компютер ба хонандагон вақт медиҳад, ки оромона фикр кунанд ва ғалатҳои худро 

ислоҳ намоянд.  

Ба миён омадани вобастагӣ аз компютер ва бозӣ марҳалаҳои зеринро доро аст: 

1. Шавқу ҳавас дар марҳалаи азхудкунӣ. Моҳи аввали пас аз хариди компютер омӯзиши 

компютер мебошад. Ин ғайриоддӣ, хандовар ва бениҳоят ҷолиб аст. Дар ин давра, нишасти 

тӯлонӣ дар компютер аз як моҳ зиёд нест ва пас ин амал тадриҷан кам мешавад. Дар ин ҳангом 

реҷаи меъёр метавонад ба миён ояд, ки ҳангоми гузаштан ба чизи барои ӯ ҷолибтар таваққуф ба 

амал меояд. Вале агар баромадан аз ин марҳала вуҷуд надошта бошад, пас гузариш ба марҳалаи 

дуюм имконпазир аст. 

2. Вазъи эҳтимолияти вобастагӣ.  Зиёд машғул шудан ба бозӣ, дар назди компютер беш 

аз 3 соат дар як рӯз нишастан, коҳиш ёфтани сатҳи ҳавасмандии таълимӣ, пастравии 

нишондиҳандаҳои таълимӣ, баланд шудани тобишҳои эҳсосот ҳангоми бозӣ, муносибати манфӣ 

ба ҳама монеаҳое, ки ба бозӣ халал мерасонанд. Дар муошират мавзуи дӯстдошта ин муҳокимаи 

бозии компютерӣ мебошад, доираи танги муошират, баъзан халалдоркунии хоб ва монанди инҳо. 

3. Вобастагии баёншуда.  Хонанда худро идора карда наметавонад, аз ҷиҳати эмотсионалӣ 

ноустувор мегардад, дар ҳолати халал ворид шудан ба бозӣ хеле асабӣ мешавад, ба эҳсосот дода 

мешавад. Дар сурати дахолат ба раванди бозӣ, наврас метавонад аз хона берун баромада, вақти 

зиёдеро дар клубҳои бозӣ ё дар назди дӯстонаш гузаронад. Либосҳои ифлос ва ба он этибор 

надодан, бетафовутӣ ба ҳама чизҳое, ки ба маҳфилҳои ӯ рабт надорад, ба дарсҳо ширкат 

наварзидан ин ҳама ба нишондиҳандаҳои таълимӣ таъсири манфӣ мерасонад. Ҳаяҷон ва ташвиш, 

парешонхотирӣ низ берун аз фаъолияти бозӣ хос аст. Аз байн рафтани шавқ ба муошират хеле 

ба назар мерасад, ҷойивазкунии  комили дӯстон бо компютер ба миён меояд, яъне ҷойи дӯстонро 

компютер  ишғол мекунад. 

Агар хонанда дар ин марҳала кумаки тахассусӣ нагирад, хатари ба марҳалаи 4-ум гузаштан 

мавҷуд аст. 

4. Вобастагии клиникӣ. Шабонарӯз то 16-18 соат дар назди компютер мондан. Давра ба 

давра вайроншавии кори меъда (бидуни ин ё он таҳлили ташхис) ба назар мерасад. Эҳтимолияти 

бадани ҷавон, ба ин васила, аксуламалҳои муҳофизатӣ - дард ва мушкилот рӯй медиҳад. 

Ихтилофи ҷиддӣ аз меъёр дар рафтор, аксуламалҳо, эҳсосоти номатлуб ё сустӣ мушоҳида 

мешавад. Мавҷудияти беқурбшавӣ дар рафтор, тағйироти шадиди эҳсосот дар зуҳури шадиди 

онҳо ва набудани худдорӣ аз эҳсосот ва рафтор ба чашм мерасад.  

Якчанд қоидаҳои одиро дар бораи он, ки чи гуна ҳангоми истифода бурдани компютер дар 

дарсҳои технологияҳои иттилоотӣ диққати бештар додан лозим аст, дида мебароем: 

1. Диққат додан ба компютерҳо ин талабот барои аксари ихтисосҳо ба шумор рафта, 

қобилияти табиӣ бо алгоритми амалҳои пайдарпай иваз карда мешавад. Яъне, ба хонандагон 

дастур дода мешавад, ки чи гуна, чи тавр ва пайдарпай кор кунад, марҳала ба марҳала як унсурро 

тафтиш кунад. Аз рӯи қоида бояд амал намуд, алгоритм дар раванди муносибати эҳтиёткорона 

доир ба истифодаи компютер дар машғулиятҳои технологияҳои иттилоотӣ аввалин маслиҳат дар 

бораи баланд бардоштани диққат аст.  

2. Бо вуҷуди ин, дар раванди муносибати эҳтиёткоронаи хонандагон ҳангоми истифодаи 

компютер дар машғулиятҳои технологияи иттилоотӣ хеле муҳим аст, ки ҳама чиз «ба таври 

худкор» нагузарад - бештар беэътиноии мо бо ин алоқаманд аст: майнаи сар ба кор одат мекунад 

чизе ба таври худкор, ки ба он чизе ки мо карда истодаем, он чиро, ки мо дар айни замон мебинем 

ё эҳсос мекунем, аҳамият намедиҳад (маҳз ин амалро кисабурҳо мавриди истифода қарор 

медиҳанд).  

3. Як маслиҳати дигари муносибати эҳтиёткоронаи хонандагон доир ба истифодаи 

компютер дар машғулиятҳои технологияҳои иттилоотӣ ин ғизои солим ва хоби дуруст мебошад. 

Бояд зикр кард, ки реҷа барои хонанда муҳим аст, зеро он рефлексҳои комилро ба вуҷуд меорад, 

тарбияи солим ва устуворро фароҳам месозад. Тартиби оқилонаи ҳаррӯза як стереотипи солими 

динамикии рафторро ба вуҷуд меорад ва системаи асаби хонандагонро мустаҳкам мекунад.  

4. Саросемагӣ ва шитобкорӣ - душмани муносибати эҳтиёткоронаи хонандагон ҳангоми 

истифодаи компютер дар машғулиятҳои технологияҳои иттилоотӣ мебошад. 

Шитобкорӣ - тамоюли қабули қарорҳои бемулоҳиза, шитобкорӣ дар амал, хулосаҳои 

шитобкорона ба ҳисоб меравад. Беҳтар аст, ки ҳама чизро анҷом диҳед ва нақшакашӣ кунед. 



151 

Муҳаққиқон исбот кардаанд, ки волидон ва муаллимон бояд ба хонандагон муносибат ва 

муоширати махсусро доир ба зиндагӣ омӯзонанд. Қобилияти ба даст овардани муваффақият аз 

тафаккури рушд доштан ё надоштани хонанда вобаста мебошад. Дар мактаб варианти аввали 

дарккунӣ барои дур шудан аз баҳоҳои бади фаннӣ  кумак мекунад ва онҳоро ҳамчун воқеаи 

ногувор қабул набояд кард. 

5. Ҳавасмандкунӣ барои тарбияи муносибати эҳтиёткоронаи хонандагон доир ба 

истифодаи компютер дар машғулиятҳои технологияҳои иттилоотӣ хеле муҳим аст. Устувории 

диққат, инчунин аз ҳавасмандӣ вобаста мебошад. Ин ҷо бояд қайд намуд, ки ин ангезаҳо нақшаи 

мухталиф доранд. Дар ҳолати дуюм, сухан аксар вақт дар бораи ҳавасмандкунии бешуурона 

меравад. Аммо, тавре ки имкон дорад - лаҳзаи ҳавасмандӣ нақш мебозад, ҷустуҷӯи ҳавасмандӣ 

барои беҳтар кардани диққатдиҳӣ имконият медиҳад. 

6. Набояд мактаббачагон дар як вақт корҳои зиёдеро ба иҷро расонанд. Баъзе мактаббачаҳо 

фикр мекунанд, ки бо якбора анҷом додани ҳама кор, онҳо  самараноктаранд. Гарчанде ки таърих 

мисолҳои дигарро медонад, таҷриба нишон медиҳад, ки одатан барои як одами одӣ беҳтар аст, 

ки бо навбат кореро анҷом диҳад.  

7. Машқи хотира боз як ҷанбаи муҳимми муносибати эҳтиёткоронаи хонандагон доир ба 

истифодаи компютер дар машғулиятҳои технологияҳои иттилоотӣ мебошад. Шумо метавонед 

чизеро пай баред ва онро дар як сония фаромӯш кунед. Барои машқи хотираи худ шумо 

метавонед машқҳои мухталифро истифода кунед. 

Чӣ бояд кард, ки хонанда аз компютер вобаста набошад?  

1. Волидайн бояд ба фарзандони худ меъёрҳои бо компютер кор карданро омӯзонанд. 

2. Падару модар бояд фаъолияти мухталифи хонандаро назорат кунанд (маҳфилҳо, 

бахшҳо ва ғайра). 

3. Хонандаро ба корҳои хоҷагиву хоҷагидорӣ  ҳатман ҷалб кардан мувофиқи мақсад 

мебошад. 

4. Хонандаро ба хондани оилавӣ бояд одат кунонд. 

5. Бо хонанда ҳамарӯза муошират кардан, аз мушкилот ва муноқишаҳое, ки бо ӯ рӯ ба рӯ 

мешавад, огоҳӣ доштан лозим аст. 

6. Волидон метавонанд муҳити  иҷтимоии хонандаро назорат кунанд ва дӯстони писар ё 

духтарро ҳатман ба меҳмонӣ даъват намоянд.  

7. Волидон бояд донанд, ки мактаббача вақти холии худро дар куҷо сарф мекунад. 

8. Ба шогирди худ қоидаҳои муоширатро омӯзед, ҷаҳонбинии онҳоро барои васеъ шудани 

ҷаҳонбинии онҳо мусоидат намоед. 

9. Бояд ба шогирди худ таълим дод, ки чӣ гуна тарсу ваҳми  эҳсосиро рафъ кунанд ва аз 

ҳолатҳои тарсу ваҳм баромаданро донанд.  

10.  Шумо метавонед хонандаро бо бозиҳои тахта шинос намоед, ба онҳо бозиҳои кӯдакии 

худро омӯзонед.  

11.  Фарзандонро назорат кунед, то ки ба интернет одат накунанд. Роҳҳои даромада 

натавонистан ба компютерро ҷустуҷӯ кунед.  

12. Бо кӯдак доир ба падидаҳои манфии ҳаёт суҳбат кунед, муносибати устуворро нисбат 

ба бадӣ, муқовимати фаъолона ба он чизе, ки харобиовар ва таназзули шахсиятро доро мебошад, 

ташаккул диҳед. 

13. Дар хотир доред, ки волидон барои хонанда намунаи ибрат мебошанд. Аз ин рӯ, худи 

волидон набояд қоидаҳои барои хонандагон муқарраркардашударо (бо дарназардошти меъёрҳои 

худ) вайрон кунанд.  

Ҳамин тавр, муносибат бо компютерро мувофиқи меъёр ва талаботи муқаррарии гигиенӣ: 

мебели мувофиқро интихоб кардан, вазъи ҷисмонӣ ва ҳолати системаи асаби хонандаро назорат 

намудан ва ба монанди инҳо бояд риоя намуд. 
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ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТИ ЭҲТИЁТКОРОНАИ МАКТАББАЧАГОН НИСБАТ БА 

ВАСОИТИ ТАЪЛИМӢ-МАСЪАЛАИ МУБРАМИ ПЕДАГОГИКАИ МАКТАБ 
  

Дар мақола қайд шудааст, ки таълими муосири мактабӣ ва фароғати хонандагонро бе истифодаи 

воситаҳои муосири технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, пеш аз ҳама, компютерҳо тасаввур 

кардан ғайриимкон аст. Бартариҳои омӯзиши компютерӣ раднашаванда буда, зарурати аз худ кардани 

саводнокии компютерӣ равшан аст. Имрӯз мо шоҳиди компютеркунонии қариб ҳамаи соҳаҳои ҳаёти 

мамлакат, ба зинаи нави мусаллаҳшавии техникӣ гузаштани он мебошем ва ин корро танҳо бо тайёрии 

дахлдор иҷро кардан мумкин аст. Муаррифии мактаббачагон ва наврасони муосир ба технологияи 

иттилоотӣ сол то сол суръат мегирад. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ К УЧЕБНЫМ СРЕДСТВАМ-

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИКИ ШКОЛЫ 
 

Современное школьное образование и досуг школьников невозможно представить без 

использования современных средств информационно-коммуникационных технологий, в первую очередь, 

компьютеров. Достоинства компьютерного обучения несомненны, а необходимость овладения 

компьютерной грамотой очевидна. Сегодня мы являемся свидетелями компьютеризации практически всех 

сторон жизни страны, перевода её на новую ступень технической вооружённости и осуществление этого 

возможно только при соответствующей подготовке кадров. Приобщение современных школьников и 

подростков к информационным технологиям набирает обороты с каждым годом. 
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FORMATION OF A CAREFUL APPROACH OF SCHOOL CHILDREN TO LEARNING  

TOOLS AS A TOPICAL ISSUE OF SCHOOL PEDAGOGY 
 

Modern school education and the leisure of schoolchildren cannot be imagined without the use of modern 

means of information and communication technologies, primarily computers. The advantages of computer training 

are undeniable, and the need for mastering computer literacy is obvious. Today we are witnessing the 

computerization of almost all aspects of the country's life, its transfer to a new level of technical armament, and 

this is possible only with appropriate training. The introduction of modern schoolchildren and adolescents to 

information technology is gaining momentum every year. 
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МУНОСИБАТҲОИ МЕТОДОЛОГИИ ИСТИФОДАИ ҲАМАҶОНИБАИ ВОСИТАҲОИ 

ЭЛЕКТРОНӢ ДАР ТАЪЛИМИ ГЕОМЕТРИЯИ МАКТАБӢ 
 

Сафаров С.С. 
Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент 

 

Пешниҳод ва коркарди ҳама гуна иттилооти ба таълими геометрияи мактабӣ мувофиқ аз 
ҷониби воситаҳои электронӣ қобили қабул дониста шуда, то имрӯз асосҳои методӣ ва 
дидактикии он дар таҳқиқоти Ежова Г.Л., Бешенков С.А., Дашнитс Н.Л., Зайнутдинова Л.Х., 
Кравсова А.Ю., Кузнетсов А.А., Лавина Т.А., Лапчик М.П., Панюкова С. В., Сафронова Н.В., 
Роберт И.В., Нугмонов М., Назаров А. П. ва ғайра меҳвари асосиро ишғол менамояд. Бояд қайд 
намуд, ки истифодаи воситаҳои электронӣ дар таълими геометрияи мактабӣ имкони таъмини 
муколамаи интерактивӣ ба раванди таълим, хусусиятҳои мақсадноки ба инкишофи ҳамаҷонибаи 
хонанда нигаронидашуда бо ташаккул додани траекторияи фардии омӯзиш ҳамбастагии зиёд 
дорад. Мақола, бо мақсади таъмини ҳамаҷонибаи воситаҳои электронӣ дар таълими курси 
геометрияи мактабӣ, бо нишон додани муносибатҳои методологии истифодаи он аз нуқтаи 
назари дидактикаи муосир навишта шудаст.   
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Гуфтан мумкин аст, ки зери мафҳуми муносибатҳои методологӣ рафтори системанок бо 
дида баромадани ҳамаи қисматҳои раванди таълим бо дарназардошти ҷузъҳои динамикии он 
фаҳмида мешавад. Дар таҳияи консепсияи истифодаи воситаҳои электронӣ дар таълими 
геометрияи мактабӣ зикр менамоем, ки воситаҳои таълим дар лаҳзаи муайян метавонад воситаи 
таълим, объекти омӯзиш ва ё воситаи таълим барои рушд бошад ва алтернативаи он барои 
фардикунонии коркарди раванди таълими геометрия пешниҳод мегардад [3, c. 2]. Нақши 
барномаҳои компютерӣ низ хеле муҳим аст, хусусан барномаҳои компютерӣ барои таълим ва 
назорати дониш. 

Ба асосҳои муносибатҳои методологии истифодаи воситаҳои электронӣ дар таълими 
геометрияи мактабӣ дохил мешаванд: 

- таснифи функсионалии воситаҳои электронии таълим; 
- коркард ва истифодаи маҳсулоти барномавӣ ва барномаҳои компютерӣ, ки ба таълим 

нигаронида шудаанд; 
- ба эътибор гирифтани хусусиятҳои психологии элементҳои электронии таълим; 
- технологияи истифодабарии воситаҳои электронӣ ва барномаҳои компютерӣ дар таълим. 
Дар баробари вазифаҳои стандартии воситаҳои электронӣ, мутобиқгардонии он ба 

шароити таълими фанни геометрия аз омӯзгор вобастагии зиёд дорад. Ба воситаҳои электронӣ 
дар таълим компютер, барномаҳои компютерӣ, тахтаи электронӣ, проектор, дигитайзер 
(планшети графикӣ), трекбол, тачпад, плоттер ва ғайра дохил мешаванд [5-6]. 

Тахтаи электронӣ яке аз падидаҳои навтарин дар системаи педагогӣ ба шумор меравад, ки 
аналоги тахтаи анъанавӣ дар синфхона мебошад ва як қатор имкониятҳои дидактикиро доро аст. 
Созандагони тахтаи электронӣ то дараҷае тавонистаанд ба ҷузъҳои одитарин, ки дар раванди 
таълим иштирок менамоянд, диққат дода, амсилаи компютерии онро ба асл наздик таҳия 
намоянд. Истифодаи тахтаи электронӣ дар таълими геометрияи мактабӣ маҳсулнокии таълими 
фанро афзун менамояд ва шароити дарбаргирии ҳама мавзуъҳои матраҳшавандаро дар худ имкон 
медиҳад. Тахтаи электронӣ тавассути барномаҳои махсусгардонидашудаи компютерии дар 
платформаи он мувофиқ кор мекунад, ки маъмултарини онҳо Whiteboard, Intboard, RioStudio ва 
Eclass мебошад. Тахтаи электронӣ аз экран ва маркер иборат буда, барои тасвиркунии фигураҳои 
гуногуни геометрӣ бо рангу андозаҳои гуногун истифода бурда мешавад. Истифодабарии он 
вақтро сарфа менамояд ва ба омӯзгори фаннӣ имкон фароҳам меорад, ки бо хонандагони синф 
бештар кор кунад. Бояд қайд кард, ки ба барандаи иттилоот сабт намудан ва нигоҳ доштани 
тасвирҳои ҳосилкарда тавассути тахтаи электронӣ имконпазир аст. Ин яке аз норасоиҳои тахтаи 
электронӣ дар замони муосир мебошад. Тасвири фигураҳои геометрӣ дар тахтаи электронӣ 
босифаттар инъикос меёбанд. Ҳангоми кор ба ғайр аз маркер, аз тугмаҳои гуногуни амрӣ ва 
лавҳаи афзорҳо, ки дар муҳити корӣ мавҷуданд, аз ҷумла дар тасвиркунии давра, росткунҷа, 
параллелепипед, кура ва ғайра васеъ истифода мебаранд. Ин ҳама имконот самаранокии раванди 
таълими фанни геометрияро ба сатҳи баланд мебардоранд. Бояд қайд намуд, ки имконоти тахтаи 
электронӣ дар корҳои М. Гуткин, Гилярова М.Г., Ткаченко Е.Е. ва дигарон омӯхта шудаанд. 
Танҳо аз омӯзгори фаннӣ талаб карда мешавад, ки технологияи кор бо тахтаи электрониро бо 
дарназардошти техникаи бехатарӣ ва муносибати ҳамаҷонибаи методологӣ дар таълим омӯзад 
ва истифода барад. Масалан, барои дар тахтаи электронӣ босифат тасвир намудани давра аз 
алгоритми зерин истифода мебарем: 

− дар платфомаи компютер барномаи Eclass -ро ба кор оғоз мебахшем; 

− аз равзанаи асбобҳои банди дисциплины инструмент (асбобҳои математикӣ)-ро интихоб 
менамоем (расми 1). 

 
Расми 1. 

− аз банди асбобҳои математикӣ бо мушак болои нишонаи паргорро пахш менамоем дар 

натиҷа дар қисми мобайнии тахта расми 2 инъикос меёбад; 
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− бо истифода аз мушак сӯзани паргорро ба маркази давраи 

тасвиршаванда мебарем; 

− бо ёрии мушак нуқтаи дар қалам ишора шудаи паргорро 

интихоб мекунем (дар ин маврид радиус бо воҳиди ченаки 

сантиметр инъикос меёбад); 

− мувофиқи мақсад давраро тасвир менамоем (расми 3).  

Истифодаи афзорҳои интихобшуда ба истифодаи асл наздик 

мебошад ва технологияи кор бо он низ якхела аст. 

Воситаҳои электронии таълим бе таъминоти барномавӣ 

кореро иҷро карда наметавонанд, маҳз барномаҳои интерактивӣ имкон дод, ки дар баробари 

дигар фаъолиятҳо воситаҳои электронии таълим ба шароити таълим мутобиқ гардад. Ба 

маҳсулоти барномавии воситаҳои электронӣ маҷмуи методҳо ва протатипҳое дохил мешаванд, 

ки барои ҳалли самараноки масъалаҳои мураккаби геометрияи мактабӣ дар компютер бо дараҷаи 

баланди визуализатсияи ҳамаи марҳалаҳои ҳисоббарорӣ иҷро мегарданд [2, c. 2]. Бо пешрафти 

илму техника дар саноати барномасозӣ тавлиди барномаҳои компютерии ба шароити таълими 

ин ё он фан мувофиқ афзуда истодааст. Хусусан, дар таълим ва таҳқиқи геометрия рӯйхати зиёди 

барномаҳоро ҷой додан ба мақсад мувофиқ аст, чунки оид ба геометрияи динамикӣ, геометрияи 

интерактивӣ, амсилаиронии геометрӣ, динамизатсия ва визуализатсияи объектҳои геометрӣ 

маҳсулоти барномавӣ коркард гардидаанд. Дар ин ҷо саҳми олими тоҷик ва барномасоз Назаров 

А.П. хеле зиёд аст. Аз ҷумла, методи Пӯлот, ки эҷоди Назаров А.П. мебошад, дар гузаронидани 

корҳои мустақилона ва санҷишӣ аз фанни геометрия тавассути компютер нақши муҳим дорад 

[1]. Дар муносибати ҳамаҷонибаи методологии истифодаи воситаҳои электронӣ дар таълими 

геометрияи мактабӣ ба барномаҳои амалии дар таълими геометрия пешниҳодшуда ҷойи муайян 

дода мешавад. 

Дар таҳияи маводи таълимӣ, ки тавассути воситаҳои электронӣ матраҳ мегарданд, ба 

эътибор гирифтани хусусиятҳои психологии он зарурат дорад. Илми геометрия бо тасаввуроти 

аёнӣ зич алоқаманд аст, ҳамагуна тасаввуроте, ки дар шакли аёнӣ баромад мекунанд, дар худ 

ҳатман нишонаҳои мушаххаси фикри ягона дар шакли алоҳида дорад [2, c. 206]. Дар дидактикаи 

муосир исбот шудааст, ки принсипи таҳияи маводи электронии таълимӣ на танҳо ба объектҳои 

мушаххас ва таркиби онҳо, балки ба амсилаҳои онҳо низ такя мекунад, ба эътибор гирифтани он 

дар таълим ба равандҳои физиологӣ, неврологӣ, психологии коркард ва азхудкунии иттилоот аз 

ҷониби хонанда мувофиқ аст. Маводи матраҳшаванда бояд, пеш аз ҳама, диққатҷалбкунанда 

бошад, ин боис мегардад, ки хастагӣ дар ниҳоди хонанда бартараф гардад ва константаи идрок 

дуру дароз давом ёбад, чунин имконият дар таҳияи маводи таълимӣ тавассути воситаҳои 

электронӣ пешкаш карда мешавад. 

Константаи идрок дар шароити дигар аз рӯи ҳаҷм, ранг, намуд як хел идрок кардани 

предмет мебошад [4, c. 42]. Константаи идрок бештар ҳангоми идроки биноии ранг, андоза ва 

шакли ашё рӯй медиҳад. 

Бо дарназардошти таҳқиқоти анҷомдодашуда дар амалия боз қонуниятҳои нав ба нав рӯи 

кор меоянд, чунки муносибат ба воситаҳои электронии таълимро яке аз паҳлуҳои муҳимтарини 

ҷараёни таълим қабул карда лозим аст. Қайд менамоем, ки дар тафовут аз асри гузашта, имрӯз 

бо иттилооти таълимии бой сару кор дорем ва хусусан дар ҷараёни таълими геометрия метавон 

қайд намуд, ки шаклгирии таълим аз рӯи стандартҳои якхела ба роҳ монда шудааст. Дар ояндаи 

наздик ба таҳияи консепсияи ягонаи муносибати методологии истифодаи воситаҳои электронӣ 

дар таълим зарурат пеш меояд. Гуфтан мумкин аст, ки таҳияи мақолаи мазкур дар такмили 

консепсияи пешбинишуда саҳми калон дорад. 
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МУНОСИБАТҲОИ МЕТОДОЛОГИИ ИСТИФОДАИ ҲАМАҶОНИБАИ ВОСИТАҲОИ 

ЭЛЕКТРОНӢ ДАР ТАЪЛИМИ ГЕОМЕТРИЯИ МАКТАБӢ 
 

Мақола бо мақсади таъмини ҳамаҷонибаи воситаҳои электронӣ дар таълими курси геометрияи 
мактабӣ,  бо нишон додани муносибатҳои методологии истифодаи он аз нуқтаи назари дидактикаи муосир 

таҳия шудаст. Таҳлили адабиёти психологӣ -педагогӣ нишон дод, ки барои таҳқиқот консепсияи ягонаи 
муносибати методологии истифодаи воситаҳои электронӣ дар таълим муҳим ва мақсаднок мебошад. 
Зарурати он аз рӯи муносибати дохилӣ ва робитаи байни воситаҳои элетронӣ ба вуҷуд меояд. Дар таҳияи 

консепсияи истифодаи воситаҳои электронӣ дар таълими геометрияи мактабӣ зикр бояд кард, ки 
воситаҳои таълим дар лаҳзаи муайян метавонанд воситаи таълим, объекти омӯзиш ва ё воситаи таълим 
барои рушд бошад ва алтернативаи он барои фардикунонии коркарди раванди таълими геометрия 

пешниҳод мегардад. 
Гуфтан мумкин аст, ки зери мафҳуми муносибатҳои методологӣ рафтори системанок бо дида 

баромадани ҳамаи қисматҳои раванди таълим бо дарназардошти ҷузъҳои динамикии он фаҳмида мешавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: воситаҳои электронӣ, муколамаи интерактивӣ, траекторияи фардӣ, рафтори 

системанок, ҷузъҳои динамикӣ, тахтаи электронӣ, амсилаи компютерӣ, воситаҳои электронии таълим, 
протатип. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В ПРЕПОДАВАНИИ ШКОЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
 

В статье представлена информация о наборе электронных средств обучения школьной геометрии, 
показывая методические подходы к ее использованию с точки зрения современной дидактики. Анализ 

психолого-педагогической литературы показал, что для исследования важна и целесообразна единая 
концепция методологического подхода к использованию электронных средств обучения. Его 
необходимость проистекает из внутренней взаимосвязи и связи между электронными средствами. 

Разрабатывая концепцию использования электронных инструментов в преподавании школьной 
геометрии, мы отмечаем, что учебные пособия могут в любое время быть учебным пособием, учебным 
объектом или учебным инструментом для развития, и предлагается альтернатива для индивидуализации 

развития геометрии.  
Можно сказать, что понятие методологических отношений понимается как систематическое 

поведение при рассмотрении всех частей учебного процесса с учетом его динамических составляющих. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электронные инструменты, интерактивный диалог, индивидуальная 

траектория, систематическое поведение, динамические компоненты, электронная доска, компьютерная 
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Мажидзода У.Х. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Интеграция в международное образовательное пространство, процессы демократизации и 

гуманизации общественной жизни в условиях продолжающихся экономических реформ 

потребовали от высшей школы активного поиска путей совершенствования сложившейся в 

странах СНГ, в т.ч. и в Таджикистане системы национального образования [1, 3-6, 8, 11]. 

Фундаментальным исследованиям в области педагогики с учётом их национальной 

особенности посвящены до 90-х годов ХХ века труды таких таджикских учёных, как Афзалова 

Х., Атахонова Т., Лутфуллоева М., Сафарова Ш., Пахлавонова А., Набиева А., Нурова А., 

Нуриддинова Г., Рахимова Б., Расулова Д., Кодирова К., Сангинова Э., Сулаймони С. и др. 

Начиная с приобретением государственной независимости Республики Таджикистан 

всесторонние аспекты педагогических проблем таджикского национального образования нашли 

отражения в научных трудах Лутфуллоева М., Каримовой И.Х., Шарифзода Ф., Кодирова К., 

Ходжаева К., Маджидовой Б., Абдурахимова К., Давлатшоева И., Раджабова М., Сиддиковой З. 

и др. [2, 7, 9, 12]. 

Во всех трудах учёных СНГ в целом, и учёных Таджикистана в частности, отмечена особая 

роль физического воспитания и спорта в системе образования. Совершенствование системы 

образования требует разработки новой концепции о месте кафедры физического воспитания в 

структуре вуза и учебно-воспитательного процесса. Реальное воплощение данной концепции в 

физическом воспитании связано с разработкой современной технологии преподавания 

физической культуры, обеспечивающей требуемый уровень профессиональной 

психофизической готовности (ППФГ) специалистов, выпускаемых вузами. Технологический 

подход к профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП) студентов в высших 

учебных заведениях должен обеспечивать формирование в процессе обучения необходимых 

психофизических качеств будущих специалистов, прикладных знаний, умений и навыков, 

которые помогут им быстро адаптироваться к производственным условиям, повысить уровень 

профессиональной надежности. Повышение качества подготовки специалистов различных 

областей деятельности возможно путем активного использования научного и учебного 

потенциалов вузов при широком применении современных педагогических технологий. 

Совершенствование преподавания по новым технологиям и внедрение их в процесс обучения 

позволят студентам играть более активную роль в процессе образования, а преподавателям - 

иметь обратную связь. 

Преподавание физической культуры должно осуществляться в настоящее время на основе 

профессиональных, оздоровительных, педагогических и информационных технологий, которые 

базируются на овладении новыми методами обучения и компьютеризации учебного процесса по 

физическому воспитанию. Поэтому актуальна разработка технологии преподавания физической 

культуры с обеспечением профессиональной психофизической готовности студентов. Эта 

технология должна обеспечивать системный подход к подготовке специалистов на базе 

современных достижений теории и методики физического воспитания и спортивной тренировки, 

соответствовать современному уровню развития знаний, реальным образовательным задачам 

обучающихся, развивающимся потребностям общества. 

Разработку технологии преподавания физической культуры в вузах можно осуществлять, 

объединяя их по отраслям (относящиеся к педагогические и инженерные по различным 

направлениям и др.), решая задачи, поставленные государственным образовательным 

стандартом, желательно без превышения времени и дополнительных затрат, сил и средств 

определяемых действующей на сегодняшний день программой по физической культуре для 

вузов, явилась прогрессивным шагом в формировании всесторонне и гармонично развитой 

личности выпускников вузов и потребовала серьезной перестройки работы преподавательского 

состава. Варьируя разделы и направления работы, преподаватели получили реальную 

возможность формировать учебный процесс кафедр физического воспитания не только 

полезным, но и интересным непосредственно для студентов. 

Однако, динамика и тенденция государственного и социального отношений к высшему 

образованию вообще и к физическому воспитанию студенческой молодежи, в частности, 

заставляют уже сейчас серьезно задуматься о перспективах предмета «Физическая культура» в 
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вузах с позиции выживания. Прежде всего, этот предмет должен быть нужен своему вузу, 

соответствовать его специфическим особенностям. Подготовка специалистов с высокой 

степенью готовности к социально-профессиональной деятельности требует дальнейшего 

совершенствования работы кафедр физического воспитания. 

Перспективой развития физической культуры как учебной дисциплины в вузах является 

реальное участие кафедр в повышении качества выпускаемых специалистов путем разработки 

амсилаей психофизической готовности выпускников народного хозяйства и направленного 

воздействия на ее повышение. Понятие профессиональная психофизическая готовность 

включает в себя следующее: достаточную профессиональную работоспособность: 

- наличие необходимых резервных физических и функциональных возможностей 

организма для своевременной адаптации к быстро меняющимся условиям производственной и 

внешней среды, объему и интенсивности труда;  

- способность к полному восстановлению в заданном лимите времени и присутствие 

мотивации в достижении цели, базирующихся на физических, психических и духовных 

возможностях человека. 

Современная профессиональная деятельность требует от человека не только глубоких 

теоретических знаний, но и необходимой специальной психофизической подготовленности. 

Поэтому разработка и реализация на практике психофизической амсилаи выпускника вуза, 

рассчитанной на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных быстро 

приспосабливаться к новым условиям труда, обладать высоким профессионализмом, 

конкурентоспособностью, являются одной из проблем, от решения которой во многом зависит 

конечный результат деятельности кафедр физического воспитания. Профессиональная 

направленность образовательно-воспитательного процесса по физической культуре должна быть 

включена во все разделы программы, выполняя связующую, координирующую и 

активизирующую функции. Основной задачей ППФП является формирование физических, 

физиологических и психических качеств, способствующих достижению и поддержанию 

достаточной готовности к успешной профессиональной деятельности. Возможности 

технологизации физической культуры студентов в современных условиях полностью зависят от 

квалификации преподавательского состава кафедр физического воспитания и в значительной 

степени определяются наличием учебно-методического, программного обеспечения и 

достаточной материально-технической базой. 

Для каждого человека чрезвычайно важно найти область деятельности, в большей степени 

соответствующую его интересам, склонностям, способностям, так как правильное 

использование сил и возможностей каждого - одно из ведущих условий оптимизации процесса 

протекания всех сфер жизнедеятельности человека (интеллектуальной, эмоциональной, 

трудовой и др.). Это служит основой для непрерывности образования, достижения высокого 

профессионализма, профессионального роста и мобильности, проявления творчества, 

комфортности на производстве, в семье и в межличностном общении, что, в свою очередь, 

способствует всесторонности развития личности человека. 

Для успешной вузовской подготовки специалистов различных отраслей народного 

хозяйства представляется вполне оправданным психофизический отбор абитуриентов на основе 

базового перечня требуемых профессионально важных качеств (ПВК). Во многих таджикских 

вузах проводится работа по определению ПВК различных специальностей. Уровень этих 

разработок существенно различен. Кафедры физического воспитания путем целенаправленного 

воздействия на повышение уровня ПВК специалистов могут внести весомый вклад в подготовку 

выпускников вузов к предстоящей трудовой деятельности. Для этого сначала необходимо 

составить профессиограммы всех специальностей, по которым ведется обучение в вузе, и 

выделить на их основе ПВК. Они в общем понимании должны включать в себя описание тех 

необходимых качеств, которые соответствуют сложившемуся представлению о требуемом 

уровне образованности, профессионализма, квалификации, включая ориентацию этих качеств 

как на текущие задачи деятельности специалиста, так и на перспективы их развития. 

Парадигма ПВК - это обеспечение народного хозяйства высококвалифицированными 

кадрами, достижение максимального соответствия между структурой деятельности и 

направленностью, содержательностью процесса профессионализации. 

Задача формирования концептуальных принципов организации управления процессом 

профессионализации выпускников вузов, исходя из требований не только современного 

состояния отрасли, но и перспектив ее развития, может быть решена только при реализации всей 
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совокупности индивидуальных качеств специалиста. Это служит базой для последовательной 

профессиональной подготовки и специализации по определенным амсилаям деятельности. 

Такие амсилаи должны с достаточной полнотой и разнообразием отражать структуру 

внутренних связей всех сторон специальности. 

Для выделения ПВК применительно к той или иной специальности или должностной 

категории необходимо: 

- обосновать основные ПВК и определить четкие критерии профессиональной 

подготовленности; 

- выделить основные блоки квалификационных характеристик, соответствующие 

основным этапам деятельности; 

- классифицировать их с выделением существенных квалификационных параметров, 

наличие которых обеспечивает профессиональную деятельность конкретного специалиста или 

должностного лица. 

Нами в Бохтарском государственном университете имени Носира Хусрава и в 

Технологическом университете Таджикистана (ТУТ) разработана структура ПВК, приемлемая 

для всех специальностей и состоящая из трех блоков: 

1. Физические качества (например, выносливость - общая, статическая, динамическая и 

т.д.). 

2. Психофизиологические резервы, состоящие из физиологических функций (зрения, 

слуха); сенсомоторных реакций; физиологических качеств (устойчивости сердечно-сосудистой, 

нервной систем, функциональной устойчивости) и познавательных функций мозга (память - 

вербальная, зрительная, слуховая, двигательная, объем; внимание - концентрация, переключение 

и т.д.). 

3. Психические возможности, состоящие из интеллектуальных способностей (словесно-

логические, вычислительные, быстрота мышления и др.). 

Профессиограммы специальностей, включающие нормированные ПВК, представляют 

собой модель специалиста и отражают требования, предъявляемые к человеку характером 

профессиональной деятельности и условиями, соответствующими этой деятельности, и 

являются основой для осуществления профессиональной подготовки студентов в вузе. 

В Бохтарском государственном университете имени Носира Хусрава для 

профессиографирования деятельности инженерных специальностей нами были изучены 

направленность производственной деятельности, цель и задачи, тяжесть и направленность труда, 

метеорологические и санитарно-гигиенические условия, профессиональные заболевания и 

вредные воздействия, психофизиологические функции, профессионально важные физические, 

психические и личностные качества. 

Были изучены также психофизиологические требования к специалистам четырёх 

сертифицированных педагогических, инженерно-технических и технологических 

специальностей. Из составленных профессиограмм по перечисленным признакам были 

выделены имеющие существенные отличия между собой три основных направления инженерной 

деятельности: инженерно-технической в областей транспорта (Инженер-1) и строительство 

(Инженер-2) и технологической. В составлении профессиограммы принимали участие 

независимые эксперты, которые внесли свои уточнения. 

Профессиографирование, служебная документация, инструментальные методы и 

экспертные оценки позволили установить обоснованный перечень ПВК и уровень их значимости 

для конкретного типа инженерной деятельности. Нормированные ПВК являются базовыми 

компонентами профессиональной психофизической готовности с учётом и педагогических 

специальностей (см. таблицу). 

Исследования, проведенные в Бохтарском государственном университете имени Носира 

Хусрава и Технологическом университете Таджикистана показывают, что практически для всех 

видов инженерной и инженерно-технологической деятельности профессионально важными 

физическими качествами являются общая выносливость, сила, быстрота, но уровень их развития 

различен. Одинаковая важность физических качеств объясняется тем, что выносливость - 

единственное из качеств, которое имеет прямую зависимость от состояния сердечно-сосудистой 

и дыхательной системы. Тесно связана с выносливостью умственная и физическая 

работоспособность. А сила мышц связана с функциями органов и систем организма человека, с 

его эмоциями и энергетикой. Мышцы связаны с центральной и периферической нервной 

системой, железами внутренней секреции. Тренированная мышца имеет больше возможностей 
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для предохранения всего организма человека от вредных воздействий учебной и 

производственной деятельности. Быстрота непосредственно связана с профессиональной 

готовностью, так как уровень ее развития влияет на подвижность нервных процессов, 

оперативность мышления, умственную работоспособность. 

Для воспитания этих ПВК наибольшие возможности имеют такие виды спорта, как легкая 

атлетика, бег, спортивные игры, единоборства, плавание и гимнастические упражнения.  

На последующих этапах в целях оптимизации ППФГ следует обратить внимание на 

системное применение средств коррекции. При этом нужно учитывать, что каждому 

специалисту необходима индивидуальная система контроля и коррекции ПВК. 

 
Комплексное применение в учебном процессе по физическому воспитанию в вузах 

педагогических, медико-биологических и психологических методов коррекции ПВК приводит к 

значительному повышению уровня профессиональной психофизической готовности студентов. 

Для достижения конечной цели необходимо создание технологии преподавания 

физической культуры в вузе, делая акцент на требуемой специальной физической 

подготовленности. Создание технологии включает в себя уточнение сущности, содержания и 

структуры физической культуры с позиции обеспечения профессиональной психофизической 

готовности студентов; выявление оптимальных средств и методов, обусловливающих 

эффективность реализации этой задачи; определение путей целенаправленного воздействия на 

повышение профессиональной готовности и способов оценки составляющих его уровней, а 

также методов коррекции ПВК. 

Уровень ППФГ (готов, практически готов, условно готов, не готов) определяется, исходя 

из состояния четырех основных компонентов: физической подготовленности, физиологического 

статуса, функциональной устойчивости и психофизиологических характеристик. В период 

подготовки к профессиональной деятельности, т.е. во время учебы в вузе, студенты получают 

возможность привести свой уровень развития психофизических качеств в соответствие с 

созданной амсилаью выпускника, включающей требования избранной специальности. 

На практике некоторые вузы используют автоматизированные системы определения 

уровней состояния отдельных показателей ППФГ. Применение данных систем в Бохтарском 

государственном университете имени Носира Хусрава позволяет оценить профессиональную 

психофизическую готовность студентов, что дает существенные преимущества в ходе учебного 

процесса и при итоговой аттестации в определении количественной оценки общего уровня 

ППФГ каждого обследуемого.  
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В проводимых в Бохтарском государственном университете имени Носира Хусрава и ТУТ 

исследованиях выносливость определялась по временному показателю в беге на 2000 м (дев.) и 

3000 м (юн.) соответственно на 3 и 5 км; сила - по количественному показателю в поднимании и 

опускании туловища за 2 мин из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой (дев.) и в 

подтягивании на перекладине (юн.), быстрота - по временному показателю в беге на 100 м. 

Для оценки психофизической готовности студентов к профессиональной деятельности мы 

использовали автоматизированные программно-аппаратные комплекса «Сенсокард» и «Высокая 

проба» [1], в которых самсилаированы последовательность действий высококвалифицирован-

ного эксперимента по диагностике степени развития ПВК обследуемых. Итогом комплексного 

обследования является обобщенная оценка всех перечисленных ПВК: 5 - очень высокий, 4 - 

высокий, 3 - удовлетворительный, 2 - низкий уровень развития. 

Резервные возможности функциональных систем организма студентов определялись с 

помощью программно-аппаратного комплекса «Сенсокард». Этот диагностический комплекс по 

интегрально обобщенному показателю (динамике ритма сердечных сокращений) дает в целом 

информацию о функциональном состоянии организма, поскольку при любых физических, 

психоэмоциональных или функциональных напряжениях ритм сердечных сокращений 

изменяется. Сбой в работе какого-либо органа или системы организма ведет в первую очередь к 

нарушениям ритма сердца. По динамике ритма можно оценить функциональное состояние 

человека. 

Компьютерный комплекс «Высокая проба» выдает интегральные оценки: психической 

устойчивости, общего уровня интеллектуального развития и фактора добросовестности-

надежности в деятельности. 

Эффективность предлагаемой технологии преподавания физической культуры в БГУ им. 

Н. Хусрава и ТУТ проявляется в улучшении физической подготовленности студентов 

(соответственно на 15,1% и 10,8%) и их функционального состояния (на 12,2% и 18,9%) в первые 

два года обучения, поддержании этих уровней на 3-м курсе и меньшем по сравнению со 

студентами, обучающимися по "Примерной программе по физической культуре для вузов", 

снижении на 4-м курсе. Показателей высокого и очень высокого уровней развития психических 

и личностных качеств, также определяющих психофизическую готовность специалистов, 

больше у студентов, занимающихся по новой технологии. Так, высокого уровня психической 

устойчивости достигли на 3,93% больше студентов, чем занимающиеся по действующей 

программе по физической культуре, а очень высокого - на 1,13%; интеллектуального развития - 

соответственно на 2,06% и 1,21%; профессионально важных черт характера - на 2,12% и 2,27%. 

Следует отметить, что до настоящего времени отсутствует единая трактовка обобщенного 

показателя ППФГ и алгоритма его определения, не определены единые параметры - 

иерархические уровни значений таких интегральных показателей, как физическая 

подготовленность, физиологический статус, функциональная устойчивость и психический 

статус. 

Комплексный контроль за количественной и качественной оценками физического 

состояния студентов требует, чтобы в ходе учебного процесса осуществлялся постоянный 

мониторинг различных показателей, и в первую очередь оценивающих физическую и 

психическую работоспособность, функциональное состояние. Целесообразно в технологию 

преподавания физической культуры включить нормативную часть, связанную с оценкой 

результатов физической подготовленности студентов, дифференцированную по годам обучения, 

т.е. курсам. 

Инновационный подход к формированию, а также и разработке специфической 

технологии преподавания физической культуры в высших учебных заведениях в условиях 

климатических изменений и перехода к рыночной экономики может быть полезным для 

подготовки и переподготовки специалистов различной сферы народного хозяйства Республики 

Таджикистан.  
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ҲОЛАТ ВА РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНИИ ОМӮЗОНИДАНИ ВАРЗИШ ДАР 
МАКОТИБИ ОЛИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Мақола ба омӯзиши масъалаҳои лоиҳасозии педагогии технологияҳои инноватсионии раванди 
омӯзонидани фанни «Тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» дар муассисаҳои маълумоти олии касбӣ аз нуктаи 
назари таъмини фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ-варзишӣ ва дастурамали педогогӣ бо раванди интихоби 
(худмуайянкунии) таҳсил аз ҷониби донишҷуён, ташаккули хатсайри таълимии индивидуалӣ бахшида 
шудааст. 

Натиҷаҳои таҳқиқоти дар Донишгоҳи Давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ва Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон гузаронидашуда оварда шудаанд ва сохтори хусусиятҳои муҳимми касбии (ХМК) 
қобили қабул барои ҳамаи ихтисосҳо ва иборат аз се блок – хусусияти ҷисмонӣ, захираи равонӣ-ҷисмонӣ 
ва имконоти равонӣ таҳия гардидаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: муассисаи таълимӣ, инноватсия, фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ-варзишӣ, 
омодабошии равонӣ-ҷисмонии касбӣ (ОРҶК), омодагии касбӣ-амалии ҷисмонӣ (ОКАҶ), хусусияти 
муҳимми касбӣ (ХМК), муассисаи таҳсилоти олӣ, таҳсил. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Маҷидзода Усмон Ҳомид, омӯзгори кафедраи варзиш 
ва омодагии дифои ҳарбии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хисрав. Тел.: (+992) 903-00-05-
71. 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

Статья посвящена изучению вопросов педагогического проектирования инновационных 
технологии процесса преподавания дисциплины «Физической культуры и спорта» в учреждений высшего 
профессионального образования с позиций обеспечения физкультурно-спортивной деятельности и 
педагогического руководства процессом выбора (самоопределения) студентами обучения, построения 
индивидуального образовательного маршрута.  

Приведены результаты исследования, проведённые в Бохтарском государственном университете 
имени Носира Хусрава и в Технологическом университете Таджикистана и разработана структура 
профессионально важных качеств (ПВК), приемлемая для всех специальностей и состоящая из трех блоков 
- физические качества, психофизиологические резервы и психические возможности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательное учреждение, инновация, физкультурно-спортивная 
деятельность, профессиональная психофизическая готовность (ППФГ), профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП), профессионально важные качества (ПВК), высшее учебное заведение, 
обучение. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мажидзода Усмон Хомид, преподаватель кафедры физическое 
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STATE AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TEACHING PHYSICAL 

CULTURE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
  

Article is dedicated to the study of pedagogical design of teaching process innovative technology of the 
«Physical Education and Sports» discipline in universities with higher professional education from the standpoint 
of providing physical education and sports activities and pedagogical guidance in the choice process (self-
determination) of study by the students, building an individual educational route.  
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The results of research conducted at Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav and 
Technological University of Tajikistan are presented and the structures of professionally important qualities (PIQ), 
acceptable for all specialties and consisting of three blocks - physical qualities, psychophysiological reserves and 
mental capabilities are developed. 

KEY WORDS: educational institution, innovation, physical education and sport activity, professional 
psychophysical readiness (PPR), professional-applied physical training (PAPT), professionally important qualities 
(PIQ), higher education institution, training. 
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МАХСУСИЯТҲОИ ТАЪЛИМИ ҲАМГИРО ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 

 

Шадиева Ш.М. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгорииТоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

Раҳимова С. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 

Шамсуллоева Т.З. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Ҳамгироии муҳтаво (дар таълим) раванди муқаррар намудани робита дар байни унсурҳои 

сохтории муҳтаво дар доираи низоми муайяни таълим бо мақсади ташаккули тасаввуроти 

мукаммал дар бораи ҷаҳон ва рушди шахсияти кӯдак маҳсуб меёбад [1-3]. 

Се сатҳи ҳамгироии муҳтавои маводи таълимӣ пешниҳод шудааст: 

− дохилифаннӣ – ҳамгиронамоии мафҳумҳо, донишҳо, қобилиятҳо ва ғайра дар дохили 

фанҳои таълимии ҷудогона; 

− байнифаннӣ – синтези фактҳо, мафҳумҳо, принсипҳои ду ё якчанд фан; 

− трансфаннӣ – синтези қисматҳои асосию иловагии муҳтавои таълим. 

Намунаи сатҳи аввал донишҳои танзимгашта дар дохили фанни муайян - гузариш аз 

воқеаҳои ҷудогона ба низоми асосии он, ҳангоми кашфи қонуни нав, аниқ намудани тасвири 

ҷаҳон мебошад. Ҳамгироӣ дар сатҳи дохилифаннӣ ба фишурда кардани мавод дар бахши бузург, 

ки ниҳоят ба тағйироти сохтори муҳтавои фан оварда мерасонад, нигаронида шудааст. Дар ин 

маънӣ муҳтавои ҳамгирошуда ба таври иттилоотӣ васеъ буда. барои ташаккули қобилияти фикрӣ 

нигаронида мешавад. 

Дар мактаби ибтидоӣ муҳтаво метавонад сохтори гуногун дошта бошад, ки донишҳои 

ҷудогона ва ё унсурҳои онҳо ба таври гуногун бо ҳам алоқаманданд. 

Барои ҳамгироии дохилифаннӣ сохтори печдор дар асоси принсипи ҳаммарказӣ хос аст. 

Дарки арзишҳо дар чунин ҳолат метавонад аз дарки ҷузъи хусусӣ ба умумӣ ё ин ки аз умумӣ ба 

хусусӣ амалӣ шавад. Муҳтаво мунтазам бо маълумоти нав, алоқаҳо ва вобастагиҳо ғанӣ 

мегардад. Хусусиятҳои ин шакл аз он иборат аст, ки хонандагон масъалаи ниҳоиро аз маркази 

диққат дур нагардонда, доираи донишҳои ба он алоқамандро васеъ ва амиқ аз худ менамоянд [4-

6]. 

Ҳамгироии дохилифаннӣ ба таври амудӣ ва уфуқӣ метавонад пешниҳод гардад. 

Синтези сатҳи дувум дар ҳамгироии байнифаннӣ ва истифодаи қонунҳо, назарияҳо, 

усулҳои як фанни таълимӣ ва омӯзиши он аз тарафи фанни дигар зоҳир мегардад. Дар ин сатҳ 

танзим намудани муҳтаво ба натиҷаҳои маърифатӣ ҳамчун тасвири мукаммали ҷаҳон дар 

тафаккури хонанда оварда мерасонад, ки ин чиз дар навбати худ боиси пайдоиши шакли сифатан 

нави донишҳо мешавад ва дар мафҳуму категорияҳо ва муносибатҳои умумиилмӣ инъикос 

мегарданд. 

Дар мактаби ибтидоӣ робитаи байнифаннӣ метавонанд вобаста ба таркиби донишҳои илмӣ 

муқаррар гарданд (санадӣ, мафҳумӣ, мушаххас). 

Робитаи байнифаннии аслӣ, масалан, дар раванди ошноӣ бо далелҳои зиёд мутаносибии 

сохти ҷисмҳои табиат муқаррар мегарданд. Мисли он ки дар дарси математика мавзуи 

«Мутаносибии ҷисмҳо» омӯхта мешавад, дар дарси олами атроф «Тирамоҳ омад», расмҳо, 

гербарияи баргҳои дарахтон ба намоиш гузошта мешавад ва саволҳо баррасӣ мегарданд, мисли: 

«Зебоии баргҳо дар чӣ ба назар мерасад? Мутаносибӣ чӣ аҳамият дорад? Чӣ чиз мутаносиб аст?». 

Ин ба хонандагон имкон медиҳад онро бубинанд ва бифаҳманд, ки фактҳои мутаносиб на танҳо 

дар математика, балки дар табиат, санъати тасвирӣ, технологияи тайёр кардани объектҳои 

мушоҳидавӣ низ ба назар мерасанд [5]. 
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Робитаи байнифаннии мафҳумӣ барои ташаккули мафҳумҳои илмӣ аҳамияти хосе дорад. 
Масалан, дар дарси олами иҳоташуда кӯдакон бо мафҳуми дарахтони паҳнбарг ва сӯзанбарг 
ошно мешаванд. Дар дарси санъати тасвирӣ ин мафҳум дар тасвири расми шохаҳои дарахти 
паҳнбаргу сӯзанбарг мушоҳида мешавад, дар дарси меҳнат дар гаҷкорӣ ба назар мерасад, 
ҳамзамон ин мафҳум дар тафаккур ҳифз ва тақвият дода мешавад. Чунин истифодаи алоқаҳои 
байнифанниро мавзуи уфуқӣ номидан мумкин аст. 

Ҳамгироии амудӣ дар дарс аз панҷ дақиқа сар карда,  вақти зиёдтарро дар бар мегирад ва 
амалӣ намудани он гуногун аст: муносибати дигар нисбат ба таҳлили асар, муқоисаи нави 
тасвирӣ, машқи нав ё супориши эҷодӣ, суҳбати кӯтоҳ вобаста ба муҳтавои мавзуи амудӣ, 
мулоҳизаҳо, дар ҷараёни шарҳдиҳӣ ба чизе ишора кардан, муколамаи проблемавӣ, 
фаҳмондадиҳӣ [6]. 

Ҳар як мавзуи амудӣ шарҳи мухтасари муҳтавои умумиро дар бар гирифтааст, ки он аз як 
ё якчанд эпиграф иборат аст. Эпиграфҳо ҷанбаҳои гуногуни мавзуъ ва самтҳои мухталифи 
кушодани онро нишон медиҳанд. Муҳтавои мавзуъ тамоми он чизеро, ки ба мафҳуми «фарҳанг» 
дохил аст, фаро мегирад. Масалан, ҷавҳари муҳтаво ин буда метавонад: «Ту дар ҷаҳони зебою 
аҷоибе зиндагӣ менамоӣ, ки онро бояд дӯст дошт, қадр ва ҳифз намуд». Аз он гурӯҳҳои асосии 
мавзуъҳо ҷудо мешаванд, ки ҳар кадомашон ҷанбаи муайянеро доро ҳастанд, масалан «Табиат 
хонаи мост». 

Пайдарҳамии мавзуъҳо бо тақвим, фаслҳои сол, идҳо (идҳои халқӣ, мазҳабӣ, шаҳрвандӣ) 
муайян карда мешаванд. Дар ҳар як гурӯҳ мавзуъҳои гуногуни ахлоқӣ ва экологӣ ҷо карда 
мешаванд. Муҳтавои мавзуъҳо ва мантиқи баёни онҳо вобаста ба хусусиятҳои синнусолии 
хонандагон ва омодагии онҳо ба фикрронӣ, муҳокима ва қобилияти ҷудо намудани фикри асосӣ 
муайян карда мешавад. Дар натиҷа хонандагон дар ҷанбаи муҳтавои мавзуи амудӣ тасвири 
мукаммали ҷаҳонро ҳосил менамоянд. 

Дарси ҳамгирошуда аз истифодаи анъанавии алоқаҳои байнифаннӣ фарқ менамояд [7]. 
Дар дарси ҳамгирошуда предмети таҳлил объектҳои гуногунпаҳлуе мегарданд, ки 

маълумот дар бораи моҳияти онҳо дар фанҳои гуногун ба назар мерасад. Механизми 
ҳамгиронамоӣ дар низоми таълимоти ибтидоӣ образе мебошад, ки тавассути шаклҳои гуногуни 
санъат ва фаъолияти кӯдакон ташкил гардидааст. Дар адабиёт воситаи ифода намудан калима 
(шарҳи тавсифӣ, ташбеҳот, истиораҳо, муқоисаҳо, оҳанг); дар табиат – объект (мафҳум, шакл, 
муносибатҳои сабабию натиҷавӣ дар табиат ва ғайра); дар санъати тасвирӣ – расм (шакл, 
бузургӣ, ранг, сохти асари бадеӣ, назм); дар таълими меҳнат – маҳсулот (гаҷкорӣ, ҳаҷми 
мутаносиб, андом, муқоиса вобаста ба сохт ва ғайра); дар мусиқӣ – оҳанг (назм, хушоҳангӣ, 
динамика, оҳанг, овоз ва ғайра) маҳфуз аст. 

Ҳангоми ҳамгироии шаклҳои гуногуни санъат, фаъолияти фаннӣ тамоми муҳтаворо дар 
асоси баробарӣ ба раванди коркард ва таҳияи образ ба таври амалӣ дар бар мегирад. Дохилшавии 
маводи фанҳои дигар усулҳои методии хосеро таъмин менамояд. Масалан, дарси ҳамгирошуда, 
ки дар он маводи дарси хониш ва санъати тасвирӣ синтез мешаванд, аз омӯзгор истифодаи 
методикаи кор бо матн ва методикаи тасвир кардан ва кашидани расми объектҳои ҷудогона (ё 
табиат)-ро талаб менамояд. 

Дар доираи ин мақола имкониятҳои рушдёбандаи дарси ҳамгироро қайд кардан ҷоиз аст. 
Аввалан, дарси ҳамгиро имкон медиҳад, ки яке аз принсипҳои муҳимтарини дидактика 
(принсипи таълими системавӣ) амалӣ гардад (агар маҷмуи маводи таълимӣ ба мукаммалӣ, 
сохторӣ, баҳамвобастагӣ ва ғайра ҷавобгӯ бошад). Дувум, барои рушди тафаккур (қобилияти 
дидан, ҷудо кардан, ҳамонандро ёфтан, таҳлил, муқоиса ва мукаммал намудан ва ғайра) 
шароитҳои беҳтаринро фароҳам оварда, бо ин роҳ мантиқият, устуворият ва танқидӣ буданро 
рушд медиҳад. Савум, ба рушди ҷаҳонбинии системавӣ ва мутобиқшавии шахсияти хонанда 
мусоидат менамояд [4]. 

Раванди ҳамгироӣ иҷрои шартҳои муайянеро талаб менамояд: 

− объектҳои таҳқиқӣ ба таври басанда мувофиқанд; 

− дар фанҳои ҳамгирошуда методҳои ягона ва ё ба ҳам наздики таҳқиқӣ истифода 
мешаванд; 

− онҳо вобаста ба қонуниятҳои умумӣ ва консепсияҳои назариявӣ ташкил карда 
мешаванд. 

Ҳамин тариқ, дараҷаи баланди ҳамгиронамоии муҳтаво метавонад дар шакли муттаҳид 
намудани қисматҳои таълимии таҳсилоти ибтидоӣ ба назар расад. Вобаста ба дараҷаи дувуми 
ҳамгироӣ бо муҳтавои таълимоте, ки кӯдакон берун аз мактаб мегиранд, ҳамгиронамоии 
трансфаннӣ мебошад. 
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МАХСУСИЯТҲОИ ТАЪЛИМИ ҲАМГИРО ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Дар доираи ин мақола имкониятҳои рушдёбандаи дарси ҳамгиро қайд гардидааст. Аввалан, дарси 

ҳамгиро имкон медиҳад, ки яке аз принсипҳои муҳимтарини дидактика (принсипи таълими системавӣ) 

амалӣ гардад (агар маҷмуъи маводи таълимӣ ба мукаммалӣ, сохторӣ, баҳам вобастагӣ ва ғайра ҷавобгӯ 

бошад). Дувум, барои рушди тафаккур (қобилияти дидан, ҷудо кардан, ҳамонандро ёфтан, таҳлил, муқоиса 

ва мукаммал намудан ва ғайра) шароитҳои беҳтаринро фароҳам оварда, бо ин роҳ мантиқият, устуворият 

ва танқидӣ буданро рушд медиҳад. Савум, ба рушди ҷаҳонбинии системавӣ ва мутобиқшавии шахсияти 

хонанда мусоидат менамояд. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В этом контексте стоит отметить растущий потенциал интегрированного урока. Во-первых, 

комплексное занятие позволяет реализовать один из важнейших принципов дидактики (принцип 

систематического обучения) (если набор учебных материалов соответствует полноте, структуре, 

взаимозависимости и т. д.). Во-вторых, он создает наилучшие условия для развития мышления 

(способности видеть, различать, находить сходства, анализировать, сравнивать и улучшать и т. д.). Тем 

самым развивая логику, стабильность и критическое мышление. В-третьих, способствует развитию 

системного мировоззрения и адаптивности личности ученика. 
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МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН АЗ ФАННИ 

ФИЗИКА ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Парвинаи Усмон 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Ташкили кори мустақилона аз фанни физика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 

дар шаклҳои зерин зоҳир мегардад: 

- ташкил ва амалӣ ба роҳ мондани кори мустақилонаи фанни физика аз нигоҳи тавсифи 

хусусиятҳои фардии психологии хонандагон, яъне дар он қобилият, майл, шавқ, сабабҳои 

омӯзиш, тайёрӣ ба донишандӯзӣ ва ғайра ба назар гирифта шавад; 

- ташкил ва ба роҳ мондани кори мустақилонаи фанни физика бо тарзҳои ташкили 

фаъолияти донишандӯзии хонандагон (фронталӣ, гурӯҳӣ, фардӣ ва шаклҳои омӯзиши онҳо);  

- корбаст намудани кори мустақилонаи фанни физика дар мувофиқа бо унсурҳои системаи 

идоракунии раванди таълими он (нақшаи таълимӣ, барномаҳо, китобҳои дарсӣ), бо истифода аз 

шаклҳои ташкилии раванди таълим ва методу воситаҳои гуногун [2, с. 35-40].  

Ба пиндори мо, ташкили кори мустақилонаи фанни физика дар шароити тамоюли 

касбидошта зарурати офаридани китобҳои дарсӣ вобаста ба ҳар як тамоилро пеш меорад, ки то 

ҳол дар ҷумҳурии мо амалӣ нагаштаанд. Сабаби асосиро мо дар набудани дастовардҳои навини 

илмҳои соҳаи методикаи таълими физика, татқиқ накардани равандҳои гуногуни ташкили кори 

мустақилонаи тамоили касбидошта, ба эътибор нагирифтани хусусиятҳои психологию фардии 

мактаббачагони ҷумҳурӣ мебинем. 

Вазифаи асосии омӯзгор ташкил намудани муҳити таълимӣ мебошад. Муҳите, ки ба рушди 

ақлонии онҳо созгор буда, аз ҷиҳати эҳсос онҳоро дастгирӣ намояд [1, с. 30-35]. Яъне муҳите, ки 

ба дарёфт кардани донишҳо, маҳорат ва малакаҳои муайяни хонандагон равона карда шуда 

бошад. Ин муҳит неруе мебошад, ки раванди таълим ва рушдро ангезиш дода, ба гузаронидани 

таҳқиқот мусоидат мекунад, қобилияти эҷодии хонандагонро ба низом медарорад ва ба табодули 

фикрҳо, рушди нутқ, маҳорати донишандӯзии доимии хонандагон кумак мерасонад. 

Барои он ки тарзҳои ташаккули чунин маҳорату малакаҳоро ёбем, мо ба маълумоти 

равоншиносон дар бораи намудҳои майлкунӣ ва таҳқиқоту омилҳои таъсирбахш такя намудем. 

Асоси майлкунӣ қисми муҳимтарини механизми равонии таъсир маҳсуб меёбад. Равоншиносон 

П.Я. Галперин ва Н.Ф. Тализин се намуди асосҳои таъсири майлкунӣ ва мувофиқан ба онҳо се 

намуди майлкунӣ ба масъалаҳоро фарқ мекунанд. Ҳар яке аз онҳо натиҷа ва рафти таъсирро 

якқимата муайян мекунанд [3, с. 263-264]. 

Асосҳои майлкунии намуди якум танҳо намунаҳои таъсир ва натиҷаи онро ташкил 

медиҳанд. Хонанда худаш «кӯр-кӯрона» бо методи санҷиш хатоиҳояшро ҷустуҷӯ мекунад. Ва 

дар охир супориш иҷро карда мешавад, вале таъсир ба тағйирёбии шарт ноустувор мемонад ва 

он ҳангоми гузаштан ба масъалаи дигар қариб ҳеҷ фоида намедиҳад [5, с. 20-25]. 

Асосҳои майлкунии намуди дуюм на танҳо намудҳои таъсирро дарбар мегирад, балки 

ҳамаи нишондодҳо барои таъсир бо маводи нав дуруст иҷро гардидаро дар бар мегирад. Дар ин 

ҳолат омӯзиш тезтар ва бехато пеш меравад. Хонанда маҳорати маълуми таҳлил кардани маводро 

аз нуқтаи назари таъсири дар пешистода ба даст меорад; дар фарҷом ӯ натиҷаи назаррасро барои 

тағйирдиҳии шарт ва гузариш ба масъалаи навро ба даст меорад. Асосҳои майлкунии намуди 

сеюм бо он фарқ мекунад, ки дар ҷои аввал омӯзиши ба нақша гирифтаи чунин таҳлили 

донишҳои нав баромад мекунанд, ки барои нуқтаҳои такягоҳӣ, шарти иҷрои дурусти супоришро 

ҷудо намудан имконият медиҳад [4, с. 125-130 ]. 

Яке аз талаботи муҳим ба омӯзиши кори мустақилона аз нуқтаи назари гуманитарӣ 

талаботи баробарҳуқуқӣ мебошад. Хонанда ва омӯзгор бояд дар раванди таълим баробарҳуқуқ 

бошанд. Агар хонанда корро гуногун барад, бояд омӯзгор низ бо ӯ корро дар шаклҳои гуногун 

ташкил намояд. Агар кори мустақилона хонандаро бештар сабук, шавқовар, фоиданок, 

сермаҳсул гардонад, пас вай бояд дар айни замон кори омӯзгорро низ бештар сабук, шавқовар, 

фоиданок, сермаҳсул гардонад. Агар мо бошуурона дарк намоем, аз ҳамаи хонандагон 

азхудкунии баландро талаб кардан номумкин аст, пас мо бояд дарк карда тавонем, ки аз ҳамаи 

омӯзгорон ҳам кори дар дараҷаи баландро талаб кардан номумкин аст. Дар замони муосир дар 

дарсҳо аз рӯи фанҳои гуногун муносибатҳои гуногун ба ташаккули маҳоратҳои нишондодашуда 

амалӣ карда мешаванд, ки ба онҳо вақти таълимӣ бенатиҷа сарф мегардад. 

Бо мақсади ба фаъолияти меҳнати самарабахш тайёр намудани мактаббачагон ҳангоми 

таълим ва иҷрои корҳои лабораторӣ мустақилияти онҳоро пурзӯр кардан даркор аст, хусусан, ба 
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он бештар диққат додан даркор аст, ки барои таҷриба асбобҳо ва маводро худашон интихоб 

намоянд.  

Барои инкишофи қобилияти эҷодии хонандагон дар раванди таълим иҷрои мунтазам ва 

мустақилонаи супоришҳои эҷодии инфиродӣ, (масалан тартиб додани рефератҳо) фоиданок аст.  

Дар раванди ташаккули маҳоратҳои умумикунонидашуда чунин зинаҳоро ҷудо кардан 

зарур аст: 

а) муайян намудани мақсади амалиёт; 

б) аниқкунии асосҳои амалиёт; 

в) сохтани амсилаи амалиёт бо роҳҳои ҷустӯҷӯи (он таҳлили сохтори амалиёт ва муайян 

кардани пайдарпайии бештар самараноки иҷрои амалиётро дар бар мегирад) дастаҷамъона ё ки 

фардӣ (мустақилона); 

г) аввалин таҷрибаҳои хонандагон, ки амалиёт аз тарафи омӯзгорро аз нуқтаи назари 

мувофиқати онҳо бо меъёри қабулшуда назорат карда мешавад; 

д) омӯзиши методи назорат барои иҷрои амалиёти додашуда; 

е) ташкили иҷрои мустақилонаи машқҳо аз тарафи хонандагон, ки татбиқи иҷрои амалиёти 

додашударо талаб мекунад; 

ё) истифодаи маҳорати додашуда ҳангоми ташаккули маҳоратҳои бештар мураккаб [2, с. 

10-30].  

Тарзҳои ташаккули маҳоратҳои дидабаромадашуда иштироки фаъолонаи худи 

таълимгирандагонро дар муайянкунии сохтори амалиёт ва пайдарпайии мувофиқи иҷрои 

амалиётҳое, ки ҷамъ шудаанд, таъмин мекунад. Ин, асосан, ба таълими намуди сеюми аз ҷиҳати 

психологӣ майлкунӣ, такякунанда ҳисоб меёбад. Он ҳамон бартариро дорад, ки хонандагон 

тезтар ба супоришҳои нав майл мекунанд ва бо боварӣ маҳорати ҳосилшударо дар шароитҳои 

нав истифода мебаранд, озодона онро ба иҷрои супориши на танҳо ба фанни додашуда, балки ба 

дигар фанҳо низ алоқаманд мекӯчонанд.  

Таҳлили адабиёти психологию педагогӣ нишон медиҳад, ки кори мустақилона амали 

фаъолонаи ақлии хонандагонро дар алоқамандӣ бо ҷустуҷӯи тарзҳои бештар самараноки иҷрои 

супоришҳои аз тарафи омӯзгор додашаванда бо таҳлили натиҷаи корҳоро пешниҳод мекунад. 
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МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН АЗ ФАННИ ФИЗИКА  

ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Дар мақола қайд шудааст, ки мақсади таълим дар шароити муосир мазмун ва мундариҷаи бештареро 

ба худ касб намудааст. Амалӣ сохтани он вазифаи мутахассисони соҳавӣ мебошад. Таълими физика 

ҳамчун фанни табиатшиносӣ яке аз проблемаҳои умдаи раванди донишомӯзӣ ба шумор меравад. Ба таври 

амиқ ба роҳ мондани он аз омӯзгор ҷаҳонбинии васеъ, донишҳои мукаммал, тафаккури сареҳ, методикаи 

истифодабарии усулҳои таълим ва пурра ба ҳисобгирии ҷанбаҳои педагогӣ-психологии ҷараёни таҳсилро 

тақозо мекунад.  

Муаллиф дар мақола ба методикаи ташкили корҳои мустақилонаи хонандагон аз фанни физика 

дахолат намуда, ба тарзҳои ташкили фаъолияти илмомӯзии хонандагон, асосҳои таъсири майлкунӣ ва 

зинаҳои ташаккули маҳоратҳои умумикунонидашуда диққати махсус додааст. Дар асонои таҳияи мавод 
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ба ҷиҳатҳои педагогӣ-психологии масъалаи гузошташуда таваҷҷуҳ зоҳир карда, бартарияти корро ба он 

вобаста намудааст.    

Дар мақола алоқамандии се намуди асосҳои таъсири майлкунӣ ба зинаҳои ташаккули маҳоратҳои 

умумикунонидашуда тавзеҳ ёфта, робитаи мустаҳкамӣ байнифаннӣ собит карда шудааст. Ин маводи 

методӣ метавонад ҳамчун дастури муфид барои дуруст ва амиқ ба роҳ мондани ҷараёни мақсадноки 

таълими физика мусоидат намояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: хусусиятҳои психологию фардии хонандагон, кори мустақилона, маҳорат ва 

малакаҳои касбӣ, муҳити солими корӣ, асосҳои таъсири майлкунӣ, таълими баробарҳуқуқ, супоришҳои 

эҷодии инфиродӣ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Парвинаи Усмон, докторанти РhD-и кафедраи 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

ФИЗИКИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

В статье отмечается, что цель обучения в современных условиях приобретает все больше 

содержания и его реализация задача специалистов данной области. Совершенствование преподавания 

физики как естествознания - одна из основных проблем в учебном процессе. Для его реализации требуется 

от учителя широкое мировоззрение, всесторонние знания, ясное мышление, методика использования 

различных методов обучения и полным учетом педагогических и психологических аспектов учебного 

процесса. 

В статье автор затрагивает методику организации самостоятельной работы учащихся по физике, 

уделяя особое внимание способам организации познавательной деятельности учащихся, основам влияния 

проявления желаний и этапам развития обобщенных навыков. В процессе разработки материала обращая 

внимание на педагогические и психологические аспекты проблемы, связывает с этим достоинства работы. 

В статье разъясняется связь трех типов основ влияния склонности на этапах формирования 

обобщенных навыков, доказывается прочная междисциплинарная связь. Данный методический материал 

можно использовать как эффективное руководство для правильной организации целенаправленного 

процесса изучения физики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индивидуально-психологические особенности учащихся, самостоятельная 
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METHODOLOGY OF THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS  

ON THE SUBJECT OF PHYSICS IN SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

The article notes that the goal of education in modern conditions is acquiring more and more content and 

its implementation is the task of specialists in this field. Improving the teaching of physics as a natural science is 

one of the main problems in the educational process. To implement it, a teacher is required to have a broad outlook, 

comprehensive knowledge, clear thinking, methods of using various teaching methods and full consideration of 

the pedagogical and psychological aspects of the educational process. 

In the article, the author touches on the methodology of organizing students' independent work in physics, 

paying special attention to the methods of organizing the cognitive activity of students, the basics of the influence 

of the manifestation of desires and the stages of development of generalized skills. In the process of developing 

the material, paying attention to the pedagogical and psychological aspects of the problem, he connects with this 

the merits of the work. 

The article explains the relationship between the three types of bases of the influence of inclination at the 

stages of the formation of generalized skills, and proves a strong interdisciplinary relationship. This teaching 

material can be used as an effective guide for the correct organization of a purposeful process of studying physics. 
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ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                                                 ЭКОНОМИКА 
 

МЕТОДҲОИ ПАСТ НАМУДАНИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР 
КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ 

  

Баротзода Ш.М., Хайрзода Ф.А. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

  

Сатҳи такмил додан ва истифодаи самараноки системаи идоракунии хавфу хатарҳои 
сармоягузорӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ дар маҷмуъ ба вазъият, омилҳо ва шароитҳои зерин 
вобастагӣ дорад: 

- муҳити дохилии корхонаҳои кишоварзӣ; 
- ҳадафҳои истеҳсолӣ ва молиявию иқтисодии корхонаҳо, ки дар муддати муайяни вақт ба 

нақша гирифта шудаанд; 
- ошкор намудан ва ё тахмини эҳтимолии ба амал омадани ҳодисаҳое, ки барои расидан ба 

мақсадҳои корхона таъсир мерасонанд; 
- арзёбии гурӯҳи хавфу хатарҳои ба фаъолияти сармоягузории корхона дар шароити 

номуайянӣ (муносибатҳои бозоргонӣ) таъсиркунанда; 
- интихоби усулҳои ҷавоб додан ба хавф ва ташаккули ҷузъҳои системаи назоратӣ, ки 

имкон медиҳад, ба хатарҳои пайдошуда ҷавобҳои фаврӣ дода шавад; 
- ташкили низоми самараноки мубодилаи иттилоот дар байни воҳидҳои гуногуни 

корхонаҳо, инкишофи воситаҳои иттилоотӣ; 
- мониторинги раванди идоракунии хавфу хатарҳо. 
Ҳамаи бандҳои таҳқиқотро оид ба паст намудани хавфу хатарҳои сармоягузорӣ ба хотири 

гузаронидани таҳқиқоти комплексӣ, усулҳои иқтисодӣ ва ташкилии паст намудани хавфу 
хатарҳои сармоягузориро гурӯҳбандӣ ва хулоса намудем, ки он дар ҷадвали 1 оварда шудааст.  

Ҷадвали 1 
Методҳои ташкилию иқтисодии паст намудани хавфу хатарҳои сармоягузорӣ [4, с. 15] 

 

Тавсифи умумӣ Нишондиҳанда  № 

Канораҷӯии сармоягузорӣ дар сурати ошкор намудани амалҳои беэътиноии 
шарикон, ҷонибҳо ва таъминкунандагон. Канораҷӯйӣ аз сармоягузорӣ ба сатҳи 
баланди номуайянии омилҳои беруна вобаста аст. 

Канораҷӯӣ аз 
хавфу хатарҳо 

1 

Тақсим намудани хавфу хатарҳо байни иштирокчиёни фаъолияти 
сармоягузорӣ, бо иқтидори бузурги потенсиалии лоиҳа, ки интизор меравад, он 
на танҳо дар пешрафти мусбати дар истеҳсолоти кишоварзӣ, балки дар бораи 
ҷанбаҳои мавҷуда ва стратегӣ хеле муҳим бошад. 

Тақсимкунии 
хавфу хатарҳо 

2 

Тақсими сармогузорӣ ба лоиҳаҳои гуногун амалӣ карда мешавад ва он дар 
шароите мавриди истифода қарор мегирад, ки чанд объекти сармоягузории 
дорои эътиборнокии якхела мавҷуд бошад.  

Диверсификатсия  3 

Дар ҳолатҳое мавриди истифода қарор мегирад, ки вақте сарчашмаи хавф 
дақиқан муайяну мушаххас карда шуда бошад. Марҳала ва ё қитъаи нисбатан 
хавфноки фаъолият ҷудо карда шуда, зери назорати қатъӣ гирифта мешавад 
ва бо ин роҳ сатҳи хавфи сармоягузориии корхона коҳиш дода мешавад. 

Пешгирӣ 
намудани 

сарчашмаи хавфу 
хатарҳо 

4 

Воситаи нисбатан муҳаррику мулоими идоракунии хавфҳои сармоягузорӣ 
мебошад. Масалан: тақсими хавфи умумӣ ба воситаи муттаҳид кардан 
(ҳамгироиҳои мухталиф) бо дигар иштирокунандагоне, ки ба 
муваффақиятнокии кори умумӣ манфиатдор мебошанд; муттаҳид кардани 
якчанд хоҷагиҳои фермерӣ барои пеш бурдани фаъолияти хоҷагидории 
ҳамоҳангкардашуда (сиёсати нархӣ, барои тақсим кардани минтақаҳои 
хоҷагидорӣ, барои фаъолиятҳои якҷоя дар муқобил ба фурсатталабии 
шарикон ва ғайраҳо). 

Ҳамгироиҳо дар 
паст намудани 
хавфу хатарҳо 

5 

Ба усулҳои пешгирикунандаи идоракунии хавфу хатарҳои сармоягузорӣ дар 
асоси ба нақшагирии фаъолияти стратегӣ дохил мешавад: дар марҳалаи 
банақшагирӣ дар нишондиҳандаҳои нақшавӣ ҷуброни мушкилоти оянда ва 
номуайяниҳо ба воситаи ташкил додани захираҳо инъикос мегардад. 

Ҷуброни зарари 
хавфу хатарҳо 

6 

Сохтани фонди махсуси суғуртавӣ, тақсимкунии он барои пушти сар кардани 
талафоти гуногун ва хисорот аз фаъолияти сармоягузорӣ. 

Хавфу хатарҳои 
суғуртавӣ 

7 

Суғурта, кам кардани хавф аз талафёбӣ, ки аз сабаби тағйирёбии нархҳои 
бозорӣ ба амал омадааст, дар қиёс бо нархҳое, ки ҳангоми таҳияи лоиҳа ва 
бастани қарордод пешбинӣ карда шуда буданд. Бо таваҷҷуҳ ба ин тарафҳои 
муомила зарарҳои худро аз тағйирёбии нархи молҳое, ки бояд дар оянда 
харидорӣ ва фурӯхта шаванд, маҳдуд мекунанд. 

Хедҷеркунонӣ 8 

Аз тарафи муаллиф таҳия шудааст. 
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Усулҳои ташкилию иқтисодии паст намудани хавфу хатарҳои сармоягузорӣ, дар маҷмуъ 

принсипҳои ташкили низоми идоракунии хавфу хатарҳои сармоягузорӣ ба он равона шудааст, 

ки дар сурати ба амал омадани хавфу хатар имкони ба таври фаврӣ гузаронидани мониторинги 

усулҳои идоракунии хавфу хатарҳо вуҷуд дошта бошад. Ба таври дигар, вазифаи асосии 

идоракунии хавфу хатарҳои сармоягузорӣ бунёд намудани системаи ягонаи усул ва 

чорабиниҳое мебошад, ки имкон медиҳад ба амал омадани хавфҳо то андозае пешгирӣ карда, 

ҷиҳати бартараф ва безарар намудани оқибатҳо тадбирҳо андешида шаванд (ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2  
Компонентҳои ташкилкунандаи низоми идоракунии хавфу хатарҳои сармоягузории корхонаҳои 

кишоварзӣ [3, с. 96] 
 

Роҳҳои паст намудани хавфу хатарҳо Роҳҳои пешгирӣ намудани хавфу хатарҳо 

Диверсификатсия (тақсимкунӣ) Канораҷӯйӣ намудан 

Маҳдудиятнокӣ  Нигоҳ доштан  

Хедҷеркунонӣ (иҷрои амалиёти махсус) Таҳвил додан 

Суғурта 

Манбаъ: Таҳияи муаллиф. 
 

Бояд қайд кард, ки дар байни ин компонентҳо суғурта ҳамчун восита ва роҳи супоридани 

хавфу хатар ва ҳамзамон усули кам намудани хавф баромад мекунад. Бинобар ин, дар низоми 

идоракунии корхона барномаҳои суғуртавӣ бояд ҷойи муҳимро ишғол намоянд. Аз бунёди 

моҳиронаи ҳимояи суғуртавии корхонаҳои кишоварзӣ, ки ҳама соҳаҳои фаъолияти корхона 

(молиявӣ, иқтисодӣ ва ғайра)-ро дар бар мегирад, дар маҷмуъ сатҳи нигаҳдории объектҳои 

сармоягузорӣ пурра вобаста аст. 

Тавре ки дар боло зикр шуд, дар фаъолияти корхонаҳо дар шароити муосир як қатор 

хатарҳои берунӣ ва дохилӣ мавҷуд мебошанд. Бинобар ин, ҳангоми баррасии хавфу хатарҳое, 

ки ба корхонаҳои кишоварзӣ таъсир мерасонанд, зарурати таҳияи алгоритми паст намудани 

хавфу хатарҳои сармоягузорӣ пеш меояд. Пеш аз ҳама, метавон чор блокро ҷудо намуд, ки 

соҳаҳои алоҳидаи фаъолияти корхонаро тавсиф намуда, ба фаъолияти сармоягузорӣ ва инчунин 

ба вуҷуд омадани хавфу хатарҳои сармоягузорӣ таъсир мерасонанд. Ин блокҳо бо принсипи 

мубодилаи навъи хавфу хатарҳое, ки ба фаъолияти сармоягузории корхонаҳои кишоварзӣ 

алоқаманданд, муайян карда шудаанд. 

Блоки якум – фаъолияти асосии истеҳсолӣ. Дар рафти фаъолияти асосии истеҳсолӣ бо 

роҳи татбиқи механизми суғурта як қатор хатарҳоро кам кардан мумкин аст. Масалан, дар 

муносибати корхонаҳо бо таъминкунандагони захираҳои сармоягузорӣ имконияти паст 

намудани хавфу хатари соҳибкорӣ ва хатари интиқоли ин захираҳо бо роҳи пешниҳоди 

барномаҳои суғурта имконпазир аст. Ҳамон тавре ки маълум аст, суғуртаи борҳо имкон медиҳад, 

ки ашёи хоми интиқолшаванда, мавод ва маҳсулоти ниматайёрро ҳангоми интиқол тавассути 

воситаҳои гуногуни нақлиёт аз талафёбӣ ҳимоя намуд. Дар системаи муносибатҳои шарикӣ, 

имконияти татбиқи барномаҳои суғуртаи масъулият оид ба сифати захираҳои сармоягузорӣ, кор, 

хизматрасонӣ ва кам намудани хавфу хатарҳои сармоягузорию молиявӣ тавассути суғуртаи 

талафот аз танаффус дар истеҳсолот вуҷуд дорад. 

Блоки дуюм – муҳити дохилии корхонаҳои кишоварзӣ. Дар муҳити дохилии субъектҳои 

хоҷагӣ ду қисмати таркибӣ амал менамояд: воситаҳои асосӣ ва кормандон. Дар ин ҷо, ҳамчун 

ҳимоя аз таъсири техникӣ ва дигар хавфу хатарҳо, барномаи суғуртаи амволи ғайриманқул 

(биноҳо, таҷҳизот)-и иншоотҳои сармоягузорӣ аз хатарҳои сӯхтор ва амалҳои ғайриқонунии 

шахсони сеюм ва инчунин суғуртаи воситаҳои нақлиёти заминӣ истифода мешаванд. Илова бар 

ин, суғуртаи ҳайати кормандон мавриди истифода қарор мегирад: ташкили суғуртаи ихтиёрии 

тиббӣ ва пешниҳод намудани барномаҳои гуногуни суғуртавӣ аз ҳодисаҳои нохуш ва амсоли 

инҳо. 

Бояд қайд кард, ки метавон маҳсулоти суғуртаи дар хориҷи кишвар маъруф – суғуртаи 

масъулияти кормандони роҳбарикунандаро мавриди истифода қарор дод [1, с. 211]. 

Аз рӯйи ин намуди суғурта ҳодисаи суғуртавӣ зарари дар раванди фаъолияти сармоягузорӣ 

ба шахсони сеюм (шарикон, кормандон, рақибон ва шахсони сеюм) ба сабаби содир кардани 

иштибоҳ ва норасоиҳо ҳангоми амалӣ намудани лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва аз тарафи роҳбарони 

хоҷагиҳо иҷро кардани вазифаҳои лоиҳаи сармоягузорӣ воридшуда, маҳсуб мешавад. Ба онҳо 

метавон мавридҳои зеринро нисбат дод: вайрон намудани қоидаҳои ваколатҳо; камбудиҳо ва 

хатоҳо дар қабули қарорҳо ва дигар қарорҳои идоракунӣ; қабули қарорҳо оид ба татбиқи 
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сармоягузорӣ дар асоси маълумоти нодуруст; вайрон намудани қонунгузорӣ; вайрон кардани 

қонуни меҳнат ва ғайра. 

Блоки сеюм – модернизатсияи истеҳсолоти кишоварзӣ. Татбиқи самараноки барномаҳои 

суғуртавӣ барои хавфу хатарҳои инноватсионии сармоягузорӣ дар корхона имкон медиҳад, ки 

ин хавфу хатарҳо дар ҷараёни навсозӣ ва васеъ намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ, истифодаи 

технологияҳои пешрафтаи истеҳсолоти кишоварзӣ, ҷорӣ намудани навъҳои нави зироатҳои 

кишоварзӣ ва чорводорӣ дар истеҳсолот ва ташкили истеҳсоли маҳсулоти экологии имконпазир 

ба ҳадди ақал расонида шавад. Агар корхонаи кишоварзӣ анҷом додани ин корҳоро, инчунин 

сохтмони иқтидорҳои нави истеҳсолиро ба нақша гирад, барномаи суғуртаи ин намуди 

фаъолияти сармоягузорӣ имкон медиҳад, ба таври назаррас талафоти имконпазирро, ки дар 

натиҷаи ба вуҷуд омадани хисорот пайдо шудаанд (ҷорӣ намудани навъҳои нави растаниҳо, ки 

ба шароитҳои хоҷагидорӣ мутобиқат надоранд ва боиси талаф шудани захираҳо мешаванд), ба 

амал омадани ҳодисаи нохуш дар объектҳои сохтмонӣ (маҳв шудан ва захм бардоштани объекти 

сохтмонӣ дар натиҷаи сӯхтор, офатҳои табиӣ, иштибоҳ дар лоиҳаҳо, амали барқасдонаи 

шахсони сеюм ва амсоли инҳо) то ҳадди ақал расонда шавад [5, с. 284]. 

Блоки чаҳорум –муҳити иттилоотӣ корхонаи кишоварзӣ.  

Айни замон технологияҳои иттилоотӣ ба таври суръатнок инкишоф ёфта истодаанд ва 

аз ин рӯ, лоиҳаҳои сармоягузорӣ бояд дар асоси ҷамъоварӣ ва коркарди захираҳои иттилоотии 

боэътимод таҳия гарданд, зеро ки самаранокии ҳар як низоми идоракунанда ба таври назаррас 

ба таъминоти иттилоотӣ вобастагӣ дорад. Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ формулаи маъруфи 

«вақт–пул» бо формулаи ба он монанд «иттилоот–пул» такмил меёбад. Вақте ин формула нисбат 

ба хавфу хатарҳои сармоягузориҳо истифода мешавад, маънои мустақим касб менамояд. Зеро 

он аз сифати захираҳои иттилоотии истифодашаванда ҳангоми қарорҳои идоракунӣ доир ба 

амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ, сатҳи даромаднокӣ, арзиши бозории корхонаҳои 

кишоварзӣ, интихоби алтернативии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва воситаҳои молиявии 

сармоягузорӣ ва монанди инҳо ба таври назаррас вобастагӣ дорад. Ҳар чи қадар ҳаҷми захираҳо 

ва дороиҳои истифодашаванда аз тарафи корхонаҳо калон бошад, фаъолияти хоҷагидории онҳо 

ба ҳамон андоза диверсификатсия (тақсим) мешавад, чунки нақши истифодаи иттилооти 

сифатнок, ки барои ташкили фаъолияти сармоягузорӣ ва соҳаи идоракунии хавфу хатарҳои 

сармоягузорӣ зарур аст, боло меравад. 

 
Расми 1. Таркиби талаботи асосӣ барои иттилооте, ки ба системаи иттилоотии хавфу хатари 

молиявӣ ва сармоягузорӣ дохил шудаанд [1, с. 123]. 
 

Таъмини иттилоотии идоракунии хавфу хатарҳои сармоягузорӣ ин маҷмуи функсионалие 

мебошад, ки раванди мақсадноки интихоби индикаторҳои иттилоотӣ ё нишондиҳандаҳои зарурӣ 

барои анҷом додани шиносоӣ, арзёбӣ ва омода намудани қарорҳои самараноки идоракунӣ доир 

ба безарар намудани хавфу хатарҳои сармоягузории корхонаҳои кишоварзиро таъмин менамояд. 
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Нақши калони иттилооти сармоягузорӣ ва молиявӣ дар омода намудан ва қабули қарорҳои 

самараноки хавфу хатарҳо ба сифат ва ташаккулёбии системаи идоракунии сармоягузориҳо, 

қабл аз ҳама, хавфу хатарҳои молиявӣ ба таври мувофиқ талаботи калонро тақозо менамояд. Дар 

бораи маълумоти дар ин система мавҷудбуда талаботи асосии зерин пешниҳод карда мешаванд 

(расми 1).  

Захираҳои иттилоотӣ захираҳои иқтисодӣ буда, ба фаъолияти молиявии корхона таъсир 

мерасонанд. Ин захира дар шароити авҷ гирифтани фаъолияти номуайяни бозоргонӣ, қабули 

тадбирҳо доир ба паст намудани номуайянӣ, инчунин сарчашма ё омили даромади иловагӣ 

мебошад. Илова бар ин, иттилоот одатан дар воситаҳои иттилоотӣ дар шакли электронӣ 

(компютерҳо, флешкаҳо) нигоҳ дошта мешавад. Аз ин рӯ, суғуртаи хавфу хатарҳои иттилоотии 

корхонаҳои кишоварзӣ, имкон медиҳад, ки зарарҳои ҳангоми талаф, вайрон шудан ва аз даст 

додани иттилооти дар шакли электронӣ фиристодашуда ба амал омадааст, ҷуброн карда шавад. 

Дар айни замон, гум шудан ё зарари иттилоотӣ метавонад дар натиҷаи таъсири хавфу хатарҳои 

табиӣ (сӯхтор, зери об мондан, офатҳои табиӣ) ва инчунин дар натиҷаи фаъолияти беэътиноӣ ва 

ё ғайриқонунии кормандони корхона ба амал ояд. Ба ҷузъ аз ин, суғурта хавфҳои ғайриқонунии 

дастрасӣ пайдо кардан ба шабакаи компютерии корхона аз тарафи шахсони сеюмро низ ҷуброн 

менамояд. 

Ҳамин тариқ ба даст овардани фоида ё натиҷаҳои максималӣ истифодаи маҷмуи усулҳои 

паст намудани хавфу хатарҳоро талаб мекунад. Самаранокии баланди истифодаи соҳаи суғурта, 

ҳамчун бахши таркибии идоракунии хавфу хатарҳои сармоягузорӣ, ҳангоми ба ҳадди ақал 

расонидани хавфҳои истеҳсолӣ-технологӣ, оморӣ ва хавфҳои дохилии соҳибкорӣ ба даст оварда 

мешавад. Истифодаи комбинатсияҳои гуногуни усулҳои идоракунии хавфу хатарҳои 

сармоягузорӣ қувваи ҳаракатдиҳандаи раванди бунёди системаи воҳиди идоракунии хавфу 

хатарҳо дар корхона мебошад. 
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МЕТОДҲОИ ПАСТ НАМУДАНИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ  

ДАР КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ 
 

Муаллифон дар мақолаи худ масъалаи методҳои паст намудани хавфу хатарҳои сармоягузорӣ дар 

корхонаҳои кишоварзиро мавриди таҳлил қарор додаанд. Қайд шудааст, ки усулҳои ташкилию иқтисодии 

паст намудани хавфу хатарҳои сармоягузорӣ, дар маҷмуъ принсипҳои ташкили низоми идоракунии хавфу 

хатарҳои сармоягузорӣ ба он равона шудааст, ки дар сурати ба амал омадани хавфу хатар имкони ба таври 

фаврӣ гузаронидани мониторинги усулҳои идоракунии хавфу хатарҳо вуҷуд дошта бошад. 
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ В  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Авторы в своей статье анализируют методы снижения рисков инвестирования в 

сельскохозяйственные предприятия. Он отметил, что организационно-экономические методы 

минимизации инвестиционных рисков, в целом принципы организации системы управления 

инвестиционными рисками направлены на то, чтобы в случае возникновения риска можно было 

осуществлять мониторинг методов управления рисками.  
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METHODS OF REDUCING INVESTMENT RISKS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

In his article, the authors analyzes the methods of reducing the risks and risks of investing in agricultural 

enterprises. He noted that organizational and economic methods of mitigation of investment risks, in general, the 

principles of organization of the system of investment risk management are aimed at ensuring that in the event of 

a risk, it is possible to monitor the methods of risk management.  
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 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИЙ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК (КОЛЛЕКТИВНЫХ СИЛ) ОДКБ В 

УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГИБРИДНЫХ УГРОЗ 
 

Стулов С.В., Павлюк В.Д. 

ФГКВОУ ВО «Вольский военный институт материального обеспечения» 
 

Для повышения военно-экономической эффективности системы материально-

технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ в условиях воздействия гибридных 

угроз за счет снижения затрат на транспортировку груза необходима методика, которая позволит 

уменьшить транспортные затраты через перезакрепление воинских частей за обслуживающими 

их складами. Очевидно, что от того на каком «экономическом расстоянии» находится 

потребитель от центра снабжения зависит уровень затрат в системе материально-технического 

обеспечения. 

Предлагаемая методика позволяет рассчитать зоны обслуживания воинских частей 

прикрепив их к тем центрам снабжения, доставка грузов от которых будет дешевле, чем та же 

доставка из другого обеспечивающего центра. 

Для этого вводится понятие – территория потенциального обеспечения воинских частей 

центром снабжения, при котором критерием прикрепление потребителя будет величина затрат 

на доставку по сравнению с другой системой закрепления. 

Предлагаемая методика расчета зон притяжения воинских частей к объектам терминально-

складской инфраструктуры позволит определить размеры территорий потенциального 

обеспечения воинских частей. 

Под территорией потенциального обеспечения воинских частей (далее – ТПОВЧ) 

понимается определенная часть территории, находящейся в сфере военно-экономических 

интересов объекта терминально-складской инфраструктуры и охватывающей места 

расположения потенциальных потребителей (воинских частей) обеспечивая доставку грузов, 

которые могут иметь более низкие затраты при поставках от этого склада по сравнению с 

альтернативными вариантами его доставки от другого центра снабжения.  

Определение ТПОВЧ целесообразно для случая выделения на определенной территории 

военно-логистической агломерации, при котором необходимо определить ее границы. В рамках 

исследования под агломерацией следует понимать компактное территориальное размещение 

объектов терминально-складской и транспортной инфраструктуры, воинских частей как 

получателей груза и предприятий поставщиков изделий военной номенклатуры объединённых 

интенсивными административными, военно-хозяйственными и трудовыми связями [1].  
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Факторы, используемые для определения размеров ТПОВЧ, приведены на рисунке 1 
 

 
 

Рисунок 1. Классификация факторов, используемых для определения размеров ТПОВЧ. 
 

В соответствии с данными, представленными на рисунке 1 существуют следующие 
способы определения размеров ТПОВЧ: 

1. Определение размеров ТПОВЧ на основе цены приобретения продукции и услуг. 
Очевидно, что цена по-прежнему является основным фактором, предопределяющим выбор 

заказчиком продукта. Ценовые параметры позволяют заказчику достигать следующих целей: 
1) разрабатывать и осуществлять мероприятия по долгосрочному или краткосрочному 

уменьшению затрат на систему распределения и доставки грузов;  
2) обеспечить военно-экономический эффект для заказчика; 
3)снижать чувствительность затрат от изменений схем снабжения; 
5) сохранить параметры долгосрочного бюджетного планирования в части выделяемых 

средств; 
6) ограничивать потенциальные риски; 
7) обеспечить долгосрочные военно-экономические отношения с участниками системы 

материально-технического снабжения; 
8) адекватно реагировать на изменения внешней среды. 
В системе материально-технического обеспечения войск разграничении районов 

обеспечения между центрами снабжения, поставляющими груз для разных потребителей, расчет 
зон разграничения имеет вид:  
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p

CC
TTG ABBA

BA

 −+−
+−=                                                        (1) 

где в и а – надбавка к цене поставщика, учитывающая прибыль и накладные расходы, 
соответственно, центров снабжения для потребителей В и А;G - линейный показатель; р – 
транспортный тариф, руб./км; цена за единицу продукции поставщика А составляет Cа руб., цена 
за единицу продукции поставщика В, - соответственно, Св руб. 

2. Определение размеров ТПОВЧ на основе цены потребления (эксплуатации) продукции. 
Для системы материально-технического обеспечения войск этот способ имеет следующий 

вид. В данном случае можно оценить приведенные затраты заказчика при поставках продукции 
(машин и оборудования) пунктов снабжения А и В. Они составляют  

 ),( ААНАА tрСЕSПЗ ++=                                                             (2) 
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Приравнивая выражения (2) и (3) получим выражение линейного показателя 
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Совместное использование этих формул позволяют построить линию разграничения 
ТПОВЧ. 

3. Определение размеров ТПОВЧ на основе требований к свойствам продукции. 
Итоговая расчетная формула разграничения зон имеет вид, однако в дальнейшем в нее 

должны быть введены транспортные затраты заказчика. 
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где mC – коэффициент весомости ценовых показателей; где q ij– i-й относительный показатель j-

й группы; m ij
 – коэффициент весомости i-го относительного показателя j-й группы; i=1, ... , k – 

число относительных показателей j-й группы; и – обобщенный (комплексный) показатель 
технического уровня и качества; цены СВ и СА – цены поставщиков конкурентов. 

4. Определение размеров ТПОВЧ на основе закона Рейли. 
Наукой и практикой выработан ряд подходов к решению данной проблемы. Один из них 

основан на законе притяжения Рейли, который утверждает, что доминирование одного центра 
снабжения, расположенного в пункте А, над другим, расположенным в пункте В, зависит от 
относительной численности потребителей, проживающего в данных населенных пунктах и 
расстояния между центрами снабжения. Радиус-вектор ТПОВЧ потребительского назначения 
центра А (в километрах) можно определить по формуле  

 ,
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=                                                                               (6) 

где tA – радиус-вектор ТПСПУ торгового центра, расположенного в населенном пункте А; 
ТАВ – расстояние между центрами снабжения в пунктах А и В;  
НВ – количество потребителей в воинской части в пункте В;  
НА – количество потребителей в воинской части пункте А. 
По формуле (6) можно вычислить радиус-векторы tAi ТПОВЧ центра А по отношению к 

другим близлежащим пунктам C, D, E.  
При проектировании систем ТПОВЧ необходимо принимать во внимание следующие 

основные аспекты: 
1) методы определения размеров ТПОВЧ следует использовать в комплексе, что 

обеспечивает корректный подход к сегментированию территорий дислокации воинских частей и 
определению количества привлекаемых к распределению грузов складов; 

2) указанные выше методы основаны на использовании экономико-математических 
амсилаей доставки грузов, поэтому имеют определенные погрешности. Так, при проектировании 
ТПОВЧ следует принимать во внимание: 

- ограниченный характер потребления того или иного продукта; 
- извилистость транспортных коммуникаций и их низкую плотность; 
- целесообразность осуществления смешанных перевозок продукции; 
- значительную величину логистических затрат помимо транспортных расходов. 
Выборочный анализ определения ТПОВЧ позволил определить наиболее приемлемый 

способ расчета зон притяжения воинских частей к объектам терминально-складской 
инфраструктуры в районах их дислокации, которым является метод Рейли и формирующий 
предлагаемую методику.  

Методология определения размеров зоны территорий потенциального обеспечения 
воинских частей объективно вытекает из предпосылки о том, что при проектировании 
логистической системы распределения продукции и в первую очередь ее участка логистической 
цепи «производитель – центр обеспечения - заказчик», проблема поставки продукции является 
достаточно структурированной за счет четкого определения количественных элементов 
проблемы, поскольку качественные из-за удаленности конечного потребителя (нивелирования 
их особенностей в условиях массовых перевозок) практически отсутствуют. 

Проведение сравнительного анализа и вычислительного эксперимента расчёта зон 
притяжения воинских частей к объектам терминально-складской инфраструктуры в районах их 
дислокации к формируемым объектам транспортно-логистической инфраструктуры позволяет 
структурировать методику оценки достижения синергетического эффекта и экономической 
эффективности при формировании военно-логистических агломераций. Методические 
рекомендации, предлагаемые для расчета зон притяжения, позволят минимизировать затраты на 
логистику и оптимизировать функционирование систем доставки грузов.  

Таким образом, разработанная методика расчёта зон притяжения потребителей к 
формируемым объектам терминально-складской инфраструктуры позволит сократить общие 
логистические издержки, будет способствовать повышению военно-экономической 
эффективности работы системы обеспечения, снижению общего времени доставки грузов и 
обеспечит значительное снижение затрат. 
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ҶАНБАИ МЕТОДОЛОГИИ МУАЙЯН НАМУДАНИ ҲУДУДҲОИ МИНТАҚАҲОИ ТАЪИНОТИ 

ЭҲТИМОЛИИ ҚУШУНҲО (ҚУВВАҲОИ ДАСТҶАМЪӢ) СААД ДАР ШАРОИТИ ТАЪСИРИ 

ТАҲДИДҲОИ ОМЕХТА 
 

Дар мақола қайд шудааст, ки бо мақсади баланд бардоштани самаранокии таъминоти моддӣ-

техникии қушунҳо (қувваҳои дастҷамъӣ)-и СААД дар шароити таъсири таҳдидҳои омехта, дар ҷодаи 

беҳтаргардонии низоми тақсимоти борҳо бо истифодаи объектҳои инфрасохтори терминалию анборӣ 

методикаи ҳисобкунии минтақаҳои ҷозибаи истеъмолкунандагон ба объектҳои ташкилшавандаи 

инфрасохтори нақлиётию логистикӣ таҳия карда шудааст. Методикаи таҳиягардида барои кам кардани 

хароҷоти нақлиётӣ тавассути аз нав вобаста кардани қисмҳои ҳарбӣ ба анборҳои ба онҳо хизматрасон дар 

асоси ихтисори «масофаи иқтисодӣ» имкон фароҳам меорад. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИЙ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК (КОЛЛЕКТИВНЫХ СИЛ) ОДКБ В УСЛОВИЯХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ГИБРИДНЫХ УГРОЗ 
 

В статье отмечается, что для повышения военно-экономической эффективности материально-

технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ в условиях воздействия гибридных угроз, в 

части оптимизации системы распределения грузов с использованием объектов терминально-складской 

инфраструктуры, была разработана методика расчёта зон притяжения потребителей к формируемым 

объектам транспортно-логистической инфраструктуры. Разработанная методика позволит уменьшить 

транспортные затраты через перезакрепление воинских частей за обслуживающими их складами на основе 

сокращения «экономического расстояния».  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: территория потенциального обеспечения, материально-техническое 
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METHODOLOGICAL ASPECT OF DETERMINING THE SIZES OF THE TERRITORIES ZONE OF 

POTENTIAL SUPPORT OF THE CSTO FORCES (COLLECTIVE FORCES) UNDER THE 

CONDITIONS OF IMPACT OF HYBRID THREATS 
 

The article notes that in order to increase the military-economic efficiency of the material and technical 

support of the CSTO Troops (Collective Forces) under the influence of hybrid threats, in terms of optimizing the 

cargo distribution system using terminal and warehouse infrastructure, a method was developed for calculating the 

zones of attraction of consumers to the formed objects of transport and logistics infrastructure. The developed 
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ИМКОНИЯТ ВА ЗАРФИЯТҲОИ РУШДИ УСТУВОРИ САЙЁҲӢ ДАР ТОҶИКИСТОН  
 

Қодиров Ф.С. 

 Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат 
 

Давоми садсолаи охир соҳаи сайёҳӣ дар ҷаҳон баъд аз соҳаи истихроҷу коркарди нафт ва 
автомобилбарорӣ ба яке аз соҳаҳои сердаромад табдил ёфта, раванди рушди босуръати он 
метавонад нақши ин соҳаро дар иқтисодиёти ҷаҳон бамаротиб боло барад. Соҳаи сайёҳӣ дар 
арсаи ҷаҳон манбаи ғанӣ гардонидани буҷет ва омили муҳимми беҳтар кардани шароити 
зиндагии мардум буда, дар рушди иқтисодиёти кишварҳо нақши муҳим мебозад. Пешрафти 
босуръати рушди сайёҳӣ аз таъмини устувории ҷойгоҳи он дар соҳаҳои хоҷагии халқ вобастагӣ 
дорад.  

Мақсади рушди устувори сайёҳӣ аз ҷониби Созмони байналмилалии сайёҳӣ (ЮНВТО) дар 
ҳамбастагӣ бо UNER (Барномаи СММ оид ба муҳити атроф) ҳанӯз соли 2005 мушаххас гардида 
буд: қобилиятнокии иқтисодӣ, рушди маҳал, сифати ҷойҳои корӣ, адолати иҷтимоӣ, қонеъшавии 
сайёҳон, назорат аз ҷониби ҷамъиятҳои маҳаллӣ, некуаҳволии ҷамъиятӣ, бойигарии фарҳангӣ, 
томияти ҷисмонӣ, гуногунии биологӣ, самаранокии истифодаи захираҳо, тозагии муҳити атроф 
[1]. Бояд дарк намуд, ки барои таъмини ҳадафҳои зикргардида мавҷудияти «сайёҳии устувор» 
зарур аст. Ҳангоми интихоби маҳсулоти маҷмуии сайёҳӣ бояд талаботи болозикр риоя ва аз 
ҷониби сайёҳ рафтори масъулона роҳандозӣ карда шавад. Бо мақсади собит намудани он нукта, 
ки рушди устувор яке аз асосҳои рақобапазири сайёҳӣ мебошад, бояд нишондиҳандаҳои рушди 
устувор ва нишондиҳандаҳои рақобатпазирӣ мавриди муқоиса қарор дода шавад [5].    

Ба андешаи Е.М. Максарова «Сайёҳии устувор ин намуди сайёҳиест, ки  дар он истифодаи 
мақсадноки захираҳои муҳити атроф таъмин гардида, хусусияти иҷтимоӣ-фарҳангии ҷамъияти 
қабулкунандаи сайёҳон дастгирӣ меёбад, қобилиятнокии равандҳои дарозмуддати иқтисодӣ бо 
дарназардошти аҳамияти он барои тамоми доираҳои манфиатнок таъмин мегардад» [4, с. 345-
350]. 

Е.М. Максарова дар ҷойи дигар овардааст, ки: «Рушди устувори сайёҳӣ ин чунин тарзи 
рушди сайёҳиест, ки раванди тӯлонӣ дошта, тавозуни амалисозии мақсадҳои ба рушди иқтисодӣ, 
экологӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бо дарназардошти рағбатҳои ҳамаи тарафҳои манфиатдор 
(сайёҳон, дестинатсияҳои қабулкунанда ва фиристонанда, аҳолии маҳаллӣ) дар асоси истифодаи 
мақсадноки захираҳо ва шарикии ҳаматарафаро таъмин месозад, мебошад»  [4, с. 345-350]. 

Бо дарназардошти муҳиммияти рушди устувори сайёҳӣ ҳамчун самти афзалиятноки 
иқтисодиёт бисёре аз кишварҳои ҷаҳон ба ин соҳа таваҷҷуҳи хоса равона месозанд. Соли 2019 
дар миқёси ҷаҳон афзоиши бесобиқаи саёҳатҳо ба қайд гирифта шуда, шумораи сайёҳон ба 1,5 
млрд. нафар расид. Ин нишондиҳанда гувоҳӣ аз он медиҳад, ки ҳар панҷумин сокини сайёра ба 
саёҳат баромадааст. Афзоиши шумораи сайёҳон нисбат ба соли қаблӣ 4 фоизро ташкил намуд. 
Бо дарки аҳамияти иқтисодии сайёҳӣ аксари кулли кишварҳои ҷаҳон ҷиҳати рушди устувори 
соҳа, дар баробари мавриди гардиши сайёҳӣ қарор додани имконияту зарфиятҳо, ба риояи 
принсипҳои асосии рушди устувор қоил ҳастанд: 

- истифодаи устувори захираҳои табиӣ бо дарназардошти зиён нарасонидан ба онҳо; 
- кам кардани раванди истифодаи аз ҳад зиёд ва ғайримақсадноки захираҳо; 
- таъмини ҳифзи гуногунрангии табиӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ; 
- банақшагирии амиқ, раҳёфти комплексӣ, ҳамгироии сайёҳӣ бо нақшаҳои рушди минтақа; 
- дастгирии иқтисодиёти маҳал; 
- иштироки аҳолии бумӣ дар рушди сайёҳӣ, афзалиятҳои молиявӣ ва дигар афзалиятҳо аз 

ин намуди фаъолият; 
- машваратдиҳӣ ба шахсони манфиатдор ва аҳли ҷамоатчигӣ; 
- таҳсилоти касбии мутахассисон; 
- маркетинги масъулиятноки соҳаи сайёҳӣ [5, с.117-128]. 
Даҳсолаҳои охир  сайёҳӣ дар ташаккули маҷмуи маҳсулоти дохилии мамлакатҳо ва бунёди 

ҷойҳои нави корӣ нақши созгор боқӣ монда истодааст. Дар Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои 
имкониятҳои бениҳоят зиёди сайёҳӣ  дар ин самт ҳам аз ҷониби роҳбари давлат ва ҳам аз ҷониби 
корхонаҳои саноати сайёҳӣ силсилатадбирҳо роҳандозӣ шуда истодааст. Зеро ки Тоҷикистон 
барои рушди устувори соҳаи сайёҳӣ аз тамоми имконоти табиӣ, таърихиву фарҳангӣ, 
рекреатсионӣ ва билохира меҳмонпазироии хоса бархӯрдор аст. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳояшон иброз дошта буданд, ки: «… Ибтидои 
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асри XXI барои мамлакати мо баробари пешрафти истеҳсолот ва коркарди захираҳои зеризаминӣ 
асри инкишофи туризму сайёҳӣ хоҳад гардид. Он рӯз дур нест, ки сайёҳони мамлакатҳои ҷаҳон 
ҳазорҳо километрро тай карда, танҳо барои тамошои манзараҳои нотакрори кишвари мо ба 
Тоҷикистон меоянд. Тоҷикистон кишварест, ки дар он дар як вақт манзараҳои чор фасли солро 
мушоҳида кардан мумкин аст». 

Табиати нодиру нотакрор ва биҳиштосои Тоҷикистон, хусусиятҳои шифобахшии боду 
ҳаво ва чашмаҳои шифобахши он, меваю сабзавот, давомнокии рӯзҳои офтобӣ, кӯҳу дарёҳо, 
мамнуъгоҳҳо ва шикоргоҳҳо, объектҳои кӯҳнавардӣ ва дигар ҷойҳои табиии сайру сайёҳӣ барои 
сайёҳони дохиливу хориҷӣ ҷолиб буда, тамошои манзараҳои зебо онҳоро мафтун гардонида аст.  

Воқеан, кишвари офтобрӯя ва ҳамешабаҳорамон Тоҷикистон, бо табиати нотакрору 
афсонавӣ, кӯҳҳои сарбафалаккашида, водиҳои сарсабзу фарох, рӯдҳои шӯхи кӯҳӣ, оби чашмаҳои 
софу зулол ва мусаффои худ Швейтсарияро пеши назар ҷилвагар месозад. Дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон имкониятҳои зиёди рушди соҳаи сайёҳӣ вуҷуд дошта, он метавонад ба соҳаи 
арзишмандтарини иқтисодиёти миллӣ табдил гардад. Бахусус, манзараҳои афсонавии Бадахшон, 
дараҳои Варзобу Ромит, Балҷувон, Сарихосор, Чилдухтарон, мавзеъҳои сайру саёҳатии Ҳафткӯл, 
Искандаркӯл, ёдгориҳои бостонии Саразм, қалъаи Ҳулбук, Ҳисор ва дигар мавзеъҳои сайру 
саёҳатӣ бешубҳа таҷассумгари тамаддуни бузурги миллатамон буда, кайҳост таваҷҷуҳи ҳазорон 
сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб намудаанд [2]. 

Дар давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистон бо ташаббуси Пешвои миллат, Президенти 
мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва фарзандони меҳнатдӯсту заҳматкаши ин диёри 
куҳанбунёду ҳамешаҷавон бунёди маҷмааи ёдгории Исмоили Сомонӣ, Қасри Миллат, 
Китобхонаи миллӣ, Осорхонаи Миллӣ, Парчами миллӣ, Нишони Миллӣ, боғи устод Рӯдакӣ, боғи 
Ирам, Боғи фароғатии ба номи С. Айнӣ, боғи истироҳатию фароғатии «Ҷавонон», Боғи 
фароғатии ба номи А. Фирдавсӣ, меҳмонхонаю тарабхонаҳои муосиру замонавӣ бунёд ёфта, 
пойтахти Тоҷикистон - шаҳри Душанберо ба яке аз маконҳои зебою диданӣ табдил додааст. Аз 
ҷумла, бунёди меҳмонхонаҳои замонавӣ, ба мисли меҳмонхонаҳои Хайят Риҷенсӣ Душанбе,  
Хилтон Душанбе, Серена Душанбе, таъмиру таҷдиди меҳмонхонаҳои мавҷуда дар кишвар, 
таъмиру таҷдиди истироҳатгоҳу санаторияҳои табобатию истироҳатӣ, роҳҳои автомобилгард, 
сохтани пулҳо дар дарёи Ому байни Тоҷикистону Афғонистон, бунёди шабакаи хатти роҳи оҳани 
Шаҳритус, Кӯлоб, Бохтар, Ёвон, Душанбе, ба талаботи байналмилалӣ мувофиқ намудани 
вокзали роҳи оҳан, вокзали нақлиёти автомобилӣ, фурудгоҳҳои байналмилалии шаҳрҳои 
Душанбе, Кӯлоб ва Хуҷанд, бунёди неругоҳҳои хурду бузург, бунёди мактабу иморатҳои 
ҳозиразамон дар тамоми минтақаҳои кишвар ва дигар корҳои созандагиву бунёдкорӣ ба 
шарофати истиқлолияту ваҳдати миллӣ имконпазир гашта, боиси таваҷҷуҳи сайёҳони ватанию  
хориҷӣ гардидааст [3].   

Сарвари  давлат дар Паёми солонаи худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(22.12.2017) ба масъалаи рушди соҳаи сайёҳӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, иброз доштанд, ки 
«Тоҷикистони биҳиштосои мо сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва кишвари 
меваҳои шаҳдбор буда, аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, 
пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот ва урфу 
анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру саёҳат мебошад»  [6]. 

Ҷиҳати ҳарчӣ зудтар ба бозори сайёҳии ҷаҳонӣ роҳ ёфтан ва ҷалби аҳли ҷамоатчигии 
мамлакат ҷиҳати пешбурди соҳаи сайёҳӣ ба унвони рушди иқтисодиёт ва таъмини минбаъдаи 
зиндагонии шоистаи мардум, муаррифии шоистаи иқтидору имконоти соҳаи сайёҳии мамлакат 
ба ҷаҳониён бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,  Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2018 «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ» эълон гардид. 

Дар баробари ин, новобаста аз пешрафти бесобиқаи соҳа дар соли 2018 Сарвари давлат дар 
Паёми солонаашон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26-уми декабри соли 2018 иброз 
доштанд, ки «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани соли 2018 ба дарки 
аҳамияти самтҳои мазкур дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мардум такони ҷиддӣ бахшида, 
шумораи сайёҳоне, ки соли 2018 ба Тоҷикистон омаданд, нисбат ба соли 2017 дуюним баробар 
афзуд, вале барои расидан ба ҳадафҳои пешбинишуда як сол басанда нест. Дар баробари ин, соли 
2018 «Стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030» қабул гардид ва имкониятҳои 
сайёҳии Тоҷикистон то ҳадди имкон муаррифӣ шуданд, лекин барои рушди инфрасохтори соҳа 
дар ҳамаи минтақаҳои кишвар бояд тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд. Бо мақсади вусъат 
бахшидан ба ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо дарназардошти зарурати инкишофи 
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инфрасохтори деҳот пешниҳод менамоям, ки солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шаванд» [7]. 

Ҳадафи ин тадбир таъмини шароитҳои мусоид ҷиҳати рушди босуботи соҳаи сайёҳӣ, 
муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи 
байналмилалӣ, ҷалби сармоя ба инфрасохтори сайёҳӣ, инчунин мусоидат кардан ба эҳё ва рушди 
ҳунарҳои мардумӣ мебошад. Агар амиқтар ба ин ташаббуси Роҳбари давлат назар афканем, ба 
хубӣ дарк карда мешавад, ки иқдоми мазкур идомаи мантиқии ҳамон «Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ» мебошад. 

Саноати сайёҳӣ метавонад аз самтҳои афзалиятноки бахши тиҷорат ва омили асосии рушди 
давлатии иҷтимоӣ-иқтисодӣ бошад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба рушди соҳа, тавре аз Паёми солонаи Пешвои миллат 
ба Маҷлиси Олӣ бармеояд, ҳалли чунин вазифаҳо метавонанд ҳамчун омили таҳкимбахшандаи 
рақобатпазирӣ ва рушди устувори соҳаи сайёҳӣ қарор гиранд:  

- истифодаи мақсаднок аз имкониятҳои табиӣ, таърихию фарҳангӣ; 
- инкишофи бемайлони инфрасохтори сайёҳӣ; 
- боло бурдани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ сохтани 

он; 
- густариши раванди танзими давлатӣ ва дастгирии туризми дохиливу хориҷӣ; 
- ҷалби ҳарчӣ бештари сармоя ҷиҳати беҳдошти фазои сайёҳӣ дар мамлакат; 
- тарбияи мутахассисони баландихтисоси ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат дар ин самт. 
Тоҷикистони биҳиштосо аз ҷумлаи кишварҳое мебошад, ки табиат ба он тамоми 

неъматҳоро арзонӣ доштааст. Иқлими мусоиду форам, ҷойгиршавии мусоиди ҷуғрофӣ, 
захираҳои бойи обӣ, аз ҷумла шумораи зиёди объектҳои обҳои шифобахш, дарёву кӯлҳо, 
қуллаҳои сар ба фалак, олами нотакрори набототу ҳайвонот ва амсоли инҳо аз падидаҳое 
мебошанд, ки таваҷҷуҳи сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб месозанд. Дар баробари ин, объектҳои 
таърихию фарҳангии мамлакат, ки аз ҷумлаи инъикоскунандагони саромади таърихи башарият 
мебошанд ва  солҳои охир босуръат таҷдиду тармим шуда истодаанд, боиси таваҷҷуҳи сайёҳони 
хориҷӣ гардидаанд. Пешвои миллат, Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
Паёми солонаи худ ба Маҷлиси Олӣ (22.12.2017) таъкид доштанд, ки «Ҷиҳати босуръат тараққӣ 
додани соҳаи сайёҳӣ дар кишвар зарур аст, ки воридоти таҷҳизоту маводи сохтмонии иншооти 
сайёҳӣ аз пардохтҳои андозию гумрукӣ, инчунин, ширкатҳои сайёҳӣ дар панҷ соли аввали 
фаъолияташон аз пардохти андоз аз фоида озод карда шаванд» [6]. 

Дар замони муосир сатҳу сифати хизматрасонӣ яке аз нишондиҳандаҳои асосии рушди 
давлат ва маданияти ҷомеа ба шумор меравад. Фарҳанги муошират, қабулу гусели меҳмонон, 
иззату икром, ташкили шароити мусоиди будубош (меҳмонхона), гузаронидани экскурсияҳои 
шавқовар, бунёди фазои солиму таассуротбахш – ин ҳама дар ҳоли беҳдошт метавонад як омили 
муҳимми ҷалби ҳарчӣ бештари меҳмонони хориҷӣ ба Тоҷикистон гардад. 

Густариши раванди танзими давлатӣ ва дастгирии сайёҳии дохиливу хориҷӣ аз 
муҳимтарин омилҳои  рушди устувори соҳаи сайёҳӣ буда метавонад. Ҳамин аст, ки имрӯз аз 
ҷониби Сарвари муаззами мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чораҳои судманд аз қабили ҷорӣ 
гардидани низоми раводиди электронӣ барои сайёҳони хориҷӣ, таъсиси Шӯрои байниидоравӣ 
оид ба ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ, қабули «Барномаи давлатии рушди туризм 
барои солҳои 2018-2020», «Консепсияи рушди туризм барои солҳои 2009-2019», «Стратегияи 
рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030»  роҳандозӣ гардида, амалан 
татбиқ шуда истодааст.  

Бо эълон гардидани соли 2018 – Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, аз ҷониби 
Ҳукумати мамлакат ва сохтори идории соҳа силсилаи тадбирҳои марбут ба таҳкими раванди 
рушди бонизом ва мақсадноки сайёҳӣ роҳандозӣ шуда истодаанд. Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ дар баробари татбиқи амалии тадбирҳои вобаста ба он андешидашуда, 
метавонад фазои сайёҳии мамлакатро мукаммалтар намуда, дар пешрафти афзоиши шумораи 
ташрифоварии сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон, инчунин рушди сайёҳии дохилӣ заминаи мусоид 
фароҳам оварад. 

Дар баробари ин, ба андешаи мо роҳандозӣ намудани тадбирҳои зерин метавонад раванди 
рушди устувори сайёҳӣ дар мамлакатро боз ҳам тақвияти бештаре бахшад. 

- гузаронидани таҳқиқоти бунёдӣ ҷиҳати муайян намудани имконияту зарфиятҳои сайёҳӣ 
дар мавзеъҳои ҷойгиршавии объектҳои таърихӣ-фарҳангӣ ва табиӣ; 

- мушаххас  ва таҳия намудани харитаи нуқтаҳои ҷойгиршавии объектҳои инфрасохторӣ 

(фароғатгоҳҳо, хонаҳои меҳмонпазироӣ, объектҳои варзишӣ-солимгардонӣ, хатҳои ҳаракати 
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сайёҳӣ, муассисаҳои хӯроки умумӣ, толорҳои варзишию вақтхушӣ, суҳбатгоҳҳо, пайроҳаҳои 

сайругаштӣ дар домани табиат ва амсоли инҳо); 

- ташкил ва баргузории семинару машгулиятҳои омӯзишӣ миёни сокинони деҳоти гирду 

атрофи объектҳои барои сайёҳон ҷолиб ҷиҳати  баланд бардоштани маърифати меҳмонпазироӣ, 

фарҳанги муошират бо меҳмонони хориҷӣ, қабулу гусели меҳмонони хориҷӣ, фарҳанги 

хизматрасонӣ; 

- таъмини рушди бемайлони бунёди иншооти инфрасохтории  соҳаи сайёҳӣ. 

Тавре собит мегардад, сайёҳӣ аз соҳаҳои афзалтарини ба шуғл фаро гирифтани аҳолии 

қобили меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои 

хизматрасониву истеҳсолӣ ва муҳимтар аз ҳама, муаррификунандаи таъриху фарҳанг, табиат, 

анъанаҳои миллии тоҷикон дар арсаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Дар радифи кишварҳои 

пешрафтаи сайёҳӣ қарор додани Тоҷикистон аз ҳадафҳои муҳимтарин ба ҳисоб рафта, 

силсилатадбирҳои аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва сокинон роҳандозишаванда барои расидан 

ба ин ҳадаф мусоидат хоҳад кард. Таъмини рушди устувори сайёҳӣ аз омили муҳимтарини 

рақобатнокӣ ва пешниҳоди маҳсулоти миллии сайёҳӣ дар бозори ҷаҳонӣ мебошад. Тоҷикистон 

дар ин радиф аз кулли имкониятҳо бархӯрдор буда, таъмини шароитҳои дастрасӣ ба имконият 

ва зарфиятҳои сайёҳӣ метавонад ба рушди устувори соҳа такони ҷиддӣ бахшад.  
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ИМКОНИЯТ ВА ЗАРФИЯТҲОИ РУШДИ УСТУВОРИ САЙЁҲӢ ДАР ТОҶИКИСТОН  
 

Дар ин мақола масъалаҳои вобаста ба заминаву имкониятҳо ҷиҳати рушди устувори  сайёҳӣ, 

ҷойгоҳи имконияту зарфиятҳои сайёҳии Тоҷикистон ба унвони омили ҷалби сайёҳон, тадбирҳои тақвият 

бахшидан ба рушди устувори сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. 

 Дар мақола зикр гардидааст, ки Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои имкониятҳои бениҳоят зиёди 

сайёҳӣ  дар самти таъмини рушди устувор ҳам аз ҷониби роҳбари давлат ва ҳам аз ҷониби корхонаҳои 

саноати сайёҳӣ силсилатадбирҳо роҳандозӣ шуда истодааст. Зеро ки Тоҷикистон барои рушди устувори 

соҳаи сайёҳӣ аз тамоми имконоти табиӣ, таърихиву фарҳангӣ, рекреатсионӣ ва билохира меҳмонпазироии 

хоса бархӯрдор аст. 

Муаллифи мақола ба масоили тадбирҳои роҳандозишаванда ҷиҳати рушди устувори сайёҳӣ 

таваҷҷуҳ намуда, онро ҳамчун омили рушди рағбатҳои сайёҳон асоснок кардааст. Ҳамчунин дар мақола 

ёдрас гардидааст, ки омили таҳрикдиҳандаи рушди сайёҳӣ ин, пеш аз ҳама, таъмини дастрасии мусоиди 

сайёҳон ба имконият ва зарфиятҳои сайёҳӣ ва пешниҳоди он ба бозори ҷаҳонии сайёҳӣ мебошад. Дар 

навбати худ, мероси пурғановати табиӣ, фарҳангӣ ва рекреатсионии кишвар муайянкунандаи рушди 

минбаъдаи сайёҳӣ ва макони интихоби саёҳат барои сайёҳон ба ҳисоб меравад.    

Сайёҳӣ дар мақола ҳамчун воситаи муҳимми таҳкими иқтидорҳои иқтисодиёти миллӣ ва 

баландбардории сатҳи сифати зиндагонии сокинони мамлакат арзёбӣ гардидааст.    

КАЛИДВОЖАҲО: сайёҳӣ, рушди устувор, иқтисодиёти миллӣ, имконият ва зарфиятҳои сайёҳӣ,   

захираҳои сайёҳӣ, инфрасохтори сайёҳӣ.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ТУРИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся основ и возможностей устойчивого 
развития туризма, туристиче ских ресурсов и потенциал Таджикистана как фактора привлечения туристов, 
а также мер по усилению устойчивого развития туризма. 

В статье отмечается, что Таджикистан, как страна с огромным туристическим потенциалом, 
принимает ряд мер по обеспечению устойчивого развития, как со стороны главы государства, так и со 
стороны туристической индустрии, так как для этого в Таджикистане имеется все необходимое - 
огоромное природное, историческое, культурное и рекреационное наследие. 

Автор статьи акцентирует внимание на мерах, принимаемых для устойчивого развития туризма, и 
обосновывает их как фактор развития туристической мотивации. В статье также отмечается, что движущей 
силой развития туризма является, прежде всего, обеспечение благоприятного доступа туристов к ресурсам 
туризма и его продвижение на мировом туристическом рынке. В свою очередь, богатое природное, 
культурное и рекреационное наследие страны является генерирующим фактором для дальнейшего 
развития туризма. 

В статье туризм рассматривается как важный инструмент укрепления национальной экономики и 
повышения качества жизни населения страны. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: туризм, устойчивое развитие, национальная экономика, туристский 
потенциал, туристские ресурсы, туристская инфраструктура. 
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OPPORTUNITIES AND POTENTIAL FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF TOURISM IN TAJIKISTAN 
 

This article discusses issues related to the foundations and opportunities for sustainable tourism 
development, tourism resources and the potential of Tajikistan as a factor in attracting tourists, as well as measures 
to enhance sustainable tourism development. 

The article acknowledges  that Tajikistan, as a country with a huge tourism potential, is taking a number of 
measures to ensure sustainable development, both on the part of the head of state and on the part of the tourism 
industry, since Tajikistan has everything necessary for this - huge natural, historical, cultural and recreational 
heritage. 

The author of the article focuses on the measures taken for the sustainable development of tourism, and 
substantiates them as a factor in the development of tourist motivation. First of all this article notes that the growth 
of the development of tourism and esuring favourable tourism access and promotion in the world tourism market. 
In turn, the country's rich natural, cultural and recreational heritage is a generating factor for the further 
development of tourism. 

The article considers tourism as an important tool for strengthening the national economy and improving 
the quality of life of the country's population. 

KEY WORDS: tourism, sustainable development, national economy, tourist potential, tourist resources, 
tourist infrastructure. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ ФОРМ 
 

Каримова Г.М. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Последнее десятилетие оказалось для Таджикистана периодом коренных преобразований 

во всех сферах общественной жизни: политической, экономической, социальной, 

социокультурной, духовной. На сегодняшний день содержание образования в вузе меняется с 

учетом социально-экономических потребностей общества. Если раньше экономические 

проблемы отодвигались от студента, и он практически оставался в стороне от них, то сегодня это 

уже невозможно. Жизнь настоятельно требует, чтобы обучающиеся даже начальных курсов знал, 

как складывается бюджет семьи, что такое потребности, что такое цена товара и от чего она 

зависит. Студент должен иметь представление об экономике, а именно - четко понимать, во что 

обходится разбитое стекло, сломанная парта, ремонт, нерациональный расход электроэнергии и 

воды. А кроме этого, студенты начальных курсов должны уметь применять знания на практике, 

органично включаясь в общественно-экономические отношения. 

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/The+article+acknowledges
https://www.reverso.net/перевод-текста#sl=rus&tl=eng&text=обеспечение благоприятного доступа туристов к ресурсам туризма и его продвижение на мировом туристическом рынке.
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Анализ современного образования, насыщенного огромным количеством информации, 

изменениями в стиле мышления, экономическими и политическими преобразованиями, 

социальными изменениями, показывает, что молодежь должна уметь «вписываться» в 

социальную систему, постоянно приспосабливаться к ней, меняя свой образ жизни, 

самостоятельно, творчески действуя. Кроме того, на каждой жизненной ступени студент должен 

справляться с обязанностями, которые на него накладывает жизнь, и для этого необходим 

поведенческий набор для выполнения предъявленных к нему требований: уверенность в себе, 

самостоятельный позитивный взгляд на себя, хорошие отношения с окружающими. 

Однако приобретение знаний, умений и навыков студентами зависит от методов, форм, 

средств экономического образования. Чтобы научить работать, нужно работать. Приобретение 

необходимых навыков экономического поведения студентов начальных курсов зависит от 

активности обучаемых. А чтобы студенты были активны, необходимо пересмотреть формы и 

способы деятельности педагога и деятельности студента в процессе обучения и во внеаудитор-

ной работе. Необходимо активизировать сам процесс экономического образования. 

Активизация процесса обучения реализуется совершенствованием методов и 

организационных форм учебной деятельности, обеспечивающее активную и самостоятельную 

теоретическую и практическую деятельность обучающихся во всех звеньях учебного процесса. 

Необходимость активизации процесса обучения диктуется возросшими требованиями к 

обучению и воспитанию в связи с проводимой реформой вуза. Активизация процесса обучения 

предполагает тесную связь усвоения знаний с применением их к решению задач, требующих от 

обучающихся инициативы, активности, настойчивости, самостоятельного мышления и т.д. 

Активизация процесса обучения может быть достигнута путем комплексного применения 

методов проблемного и развивающего обучения, эвристической беседы, ролевых игр, тренингов, 

методики отсроченной оценки, индивидуализации, дифференциации обучения и т.д. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что грамотно подобранные игры, 

направленные на экономическое образование студентов начальных курсов, способны 

активизировать процесс экономического образования, что позволит повысить уровень 

экономической образованности студентов. 

Однако прежде чем рассмотреть игру как средство активизации экономического 

образования первоначальных курсов, на наш взгляд, крайне необходимо провести 

ретроспективный анализ возникновения и развития экономического образования в начальных 

курсах. 

Проведя анализ научных работ и монографий, посвященных экономическому образованию 

в вузе, мы пришли к выводу, что экономическое образование стремится учитывать 

нравственные, экологические, политические и другие ценности на всех ступенях образования 

студента. Особое внимание уделяется экономическому образованию в начальных курсах как 

пропедевтическому этапу экономического образования и профориентации в старших курсах. 

И.Г. Песталоцци полагал, что воспитательные учреждения должны обязательно включать 

задачи экономического образования, которые будут способствовать экономическому подъему 

народа [1]. 

В педагогической системе А.С. Макаренко вопросы экономического воспитания тоже 

занимали одно из ведущих мест. Он раскрывает, какими путями можно и необходимо 

воспитывать бережливость, заботливость, ответственность: через знакомство с трудом взрослых, 

формирование знаний о том, откуда берутся деньги, объяснения, что такое работа, семейный 

бюджет [1-2]. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский также предлагал проводить экономическое 

воспитание через трудовую и практическую деятельность, начинать которую целесообразно, по 

его мнению, уже в младшем школьном возрасте [2]. 

Таким образом, проанализировав состояние экономического образования в истории 

педагогики, можем сделать вывод: в классической педагогике идея экономического образования 

рассматривалась в общей системе содержания образования, однако игра как средство 

активизации экономического образования не привлекала в должной степени внимание                                                                                                    

исследователей и педагогов, уступая место труду как основному средству экономического 

образования студентов. 

Анализ состояния проблемы экономического образования студентов начальных курсов 

показывает, что традиционный процесс экономического образования наполнен 

преимущественно репродуктивной деятельностью обучающихся, рассчитанной на запоминание 



182 

и воспроизведение полученной информации. Особенно негативно такая тенденция в 

образовании отражается на студентов начальных курсов, на создании у них устойчивой 

мотивации, направленности к обучению. Такое образование формирует скорее потребителя, 

беспомощного в экономическом плане, который, столкнувшись с новыми условиями или 

обстоятельствами, оказывается недееспособным. 

Анализируя проблему активизации экономического образования студентов первых 

курсов, можем отметить, что в таджикской педагогике и психологии данная проблема освещена 

сравнительно неплохо: доказана возможность и необходимость раннего начала экономического 

образования, рассматриваются отдельные игры в качестве одного из средств активизации 

экономического образования. 

В последнее десятилетие игры, тренинги, кейс-стадии являются педагогическим средством 

и активной формой обучения, которая интенсифицирует и активизирует учебную деятельность, 

моделируя экономические и педагогические ситуации, дает возможность их анализировать и 

вырабатывать оптимальные действия в дальнейшем [1]. 

Однако потенциал игры как средства активизации экономического образования студентов 

не освещен в полной мере. 

Основоположником целостного подхода к игре как к комплексному явлению считается 

русский педагог К.Д. Ушинский. В своих трудах он обращает внимание на значение игры в 

развитии нравственно-волевых сторон личности, выявляет диагностический и прогностический 

характер игр, впервые ставит вопрос о вооружении педагогических кадров России теорией и 

практикой игр [3]. 

Вопрос о природе и сущности игры волновал и до сих пор продолжает привлекать 

внимание многих исследователей, таких как П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, 

П.И. Пидкасистого, В.Л. Сухомлинского, С.А. Шмакова, Д.Б. Эльконина, Й. Хейзинга и др. 

Игра наравне с прочими видами деятельности (познавательной, предметно-практической, 

общением, художественной, общественной деятельностью) содействует развитию 

познавательных сил, содействует развитию интереса к учению, создает благоприятную 

атмосферу учебной деятельности, активизируя процесс обучения и воспитания в целом. 

Так, например, В.Л. Сухомлинский писал: «Игра – это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» [3-

4]. 

А.Н. Леонтьев отмечал, что в игре развиваются новые, прогрессивные образования и 

возникает мощный познавательный мотив, являющийся основой возникновения стимула к учебе 

[4]. 

Справедливо замечено еще Н.К. Крупской, что «школа отводит слишком мало места игре, 

сразу навязывая ребенку подход к любой деятельности методами взрослого человека. Она 

недооценивает организационную роль игры. Переход от игры к серьезным занятиям слишком 

резок, между свободной игрой и регламентированными школьными занятиями получается нечем 

не заполненный разрыв. Тут нужны переходные формы». В качестве таковых и выступают 

имитационные, дидактические и другие виды игры [4-5]. 

Несмотря на то, что проблема активизации экономического образования студентов 

средствами игры становится актуальной и обусловлена потребностью в повышении уровня 

экономической образованности в начальных курсах, существует определенная методическая 

неразработанность данной проблемы в теории и практике педагогики. 

2. Актуальность проблемы исследования в первую очередь обусловлена необходимостью 

разрешения противоречий: 

- между потребностъю общества в экономически образованном подрастающем поколении 

и недостаточной изученностью процесса экономического образования студентов в 

педагогической науке; 

- между необходимостью осуществления непрерывного экономического образования 

студентов начиная с начала обучения и недостаточной научной разработанностью программно-

методического обеспечения его реализации в педагогической практике; 

- между внедрением игры как средства активизации экономического образования в 

практику обучения студентов и недостаточной теоретической и практической исследованностью 

данного средства. 
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3. Существующие программы экономического образования студентов используют не весь 

образовательный потенциал игры и требуют пересмотра и детальной доработки содержания и 

структуры. 

4. В качестве теоретико-методологической стратегии экономического образования 

студентов начальных курсов были выбраны системно-деятельностный и средовой подходы. 

5. Экономическое образование студентов начальных курсов может осуществляться на 

основе специально разработанной структурно-функциональной модели активизации 

экономического образования студентов начальных курсов, включающей в себя следующие 

содержательные компоненты: когнитивный, ценностно-операционный, мотивационный, 

практически-деятельностный, выполняющие обучающую, воспитывающую, развивающую и 

социализирующую функции экономического образования студентов средствами игры. 

6. Критериями экономической образованности студентов начальных курсов средствами 

игры являются: 

- экономические знания (когнитивный компонент); 

- экономические ценностные ориентации (ценностно-операционный компонент); 

- экономические мотивы (мотивационный компонент); 

- навыки экономического поведения (практически-деятельностный компонент). 

7. Для обеспечения эффективного функционирования разработанной нами модели 

активизации экономического образования студентов начальных курсов средствами игры 

необходимо осуществить мониторинг экономического образования. Под мониторингом мы 

понимаем поэтапный процесс сбора, обработки, хранения и использования информации об 

уровне экономической образованности студентов начальных курсов для обеспечения 

непрерывного состояния слежения за состоянием экономического образования в начальных 

курсах и прогнозированием его развития [5]. 

В последнее десятилетие идет активное обсуждение стратегии и тактики осуществления 

экономических преобразований как на макроуровне (в масштабах региона и государства), так и 

на микроуровне (предприятие, фирма). Повышение экономической культуры личности 

приобретает в связи с этим особую актуальность, так как при низкой экономической грамотности 

населения, отсутствии навыков экономической деятельности и чувства ответственности за 

социально-экономическое развитие страны все намечаемые реформы так и останутся на стадии 

теоретического обсуждения. Между экономической культурой личности и общества существует 

сложная взаимосвязь, состоящая в том, что культура личности, хотя и зависит от экономической 

культуры общества, вместе с тем может ее опережать. 

Последнее означает, что возможно воспитание высокой экономической культуры 

отдельной категории граждан, которые в последующем помогут поднять уровень 

экономического развития общества. В первую очередь сказанное относится к молодежи, которая 

не отягощена стереотипами прежних экономических отношений. Поэтому необходимо глубокое 

теоретическое осмысление проблем экономической культуры молодежи, выявление ее 

специфики, разработка и реализация специальных программ экономического воспитания с 

учетом их возрастных и психологических особенностей. Это позволит решить актуальную 

проблему качественного повышения экономической культуры молодежи, существенно 

увеличивает их шансы на жизненный успех, позволяет им занять активную сознательную 

гражданскую позицию, расширяет диапазон применения их способностей и, наконец, дает 

возможность рассчитывать на высокий и постоянный доход. От этого во многом зависит успех 

экономических преобразований, происходящих в нашем обществе [6]. 

Поиски новых форм экономического образования и воспитания связаны сегодня с 

разработкой и внедрением эффективных технологий, в том числе и игровых. Философские и 

педагогические подходы к игре как особому способу взаимодействия человека с миром, нашли 

отражение уже в трудах древних философов (Аристотель, Платон), в работах классиков 

педагогики (Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо и др.). Роль игры как социально-психологического 

феномена раскрыта в работах российских психологов: Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, П.Я. 

Гальперина, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, Д.Н. Узнадзе и др. 

Проблемы психологии игры исследовали М.Я. Басов, П.П. Блонский, А.А. Бодалев, Л.И. 

Божович.          

Первоначально деловые игры создавались с целью помочь руководителям принимать 

наиболее рациональные решения на производстве. В игре имитируется рабочая обстановка, 

которая имеет место в действительности. Ставится актуальная проблемная ситуация. Среди 
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участников распределяются роли должностных лиц, имеющих отношение к разбираемой 

проблеме. Различие ролевых целей и наличие общей цели игрового коллектива способствует 

созданию атмосферы реальных отношений между коллегами к той обстановке, в которой 

предстоит принимать решения настоящим работникам.  

Деловые игры является педагогическим средством и активной формой обучения, которая 

интенсифицирует учебную деятельность, моделируя управленческие, экономические, 

психологические, педагогические ситуации и дает возможность их анализировать и 

вырабатывать оптимальные действия в дальнейшем. При проведении, например, деловых игр, 

обучающихся входят в роль менеджера, банкира, бухгалтера и т.д., что приближает обучение к 

реальной действительности, требуя от них взаимодействия, творчества и инициативы. Игровое 

сопровождение изучения материала позволяет поддерживать постоянный высокий интерес у 

обучающихся к содержанию курса, активизирует их самостоятельную деятельность, формирует 

и закрепляет практические навыки. 

Деловая игра – это средство развития профессионального творческого мышления, в ходе 

которой человек приобретает способность анализировать специфические ситуации и решать 

новые для себя профессиональные задачи. Деловая игра является наилучшим из активных 

методов проведения занятий. Деловые игры в отличие от других традиционных методов 

обучения, позволяют более полно воспроизводить практическую деятельность, выявлять 

проблемы и причины их появления, разрабатывать варианты решения проблем, оценивать 

каждый из вариантов решения проблемы, принимать решение и определять механизм его 

реализации. Достоинством деловых игр является то, что они позволяют: рассмотреть 

определенную проблему в условиях значительного сокращения времени; освоить навыки 

выявления, анализа и решения конкретных проблем; работать групповым методом при 

подготовке и принятии решений, ориентации в нестандартных ситуациях; концентрировать 

внимание участников на главных аспектах проблемы и устанавливать причинно-следственные 

связи; развивать взаимопонимание между участниками игры [6-7]. 

Деловые игры – дело совсем не шуточное. Вот уже несколько десятилетий этот метод 

активно используется во всем мире для обучения серьезных и взрослых людей. Этот метод имеет 

серьезные преимущества по сравнению со многими другими методами обучения. Участие в 

деловых играх может дать не только знания, но и бесценный опыт, который в условиях 

размеренного существования надо приобретать годами. Кроме того, с помощью деловых игр 

можно учить и учиться не только тому, как и почему надо работать, можно тренировать такие 

важные для успешной работы качества, как коммуникативность, лидерские качества, умение 

ориентироваться в сложной, быстро меняющейся ситуации. Можно проигрывать стрессовые и 

критические ситуации, можно тренировать не только отдельных людей, но и команду. Учить 

быть командой. 

Деловые игры, выдвигая перед студентами имитационно-практические задачи 

существенно повышают заинтересованность аудитории в изучении теоретического материала. 

Моделируя причастность студентов к определенным производственным ситуациям, игра не 

позволяет аудитории расслабляться, держит ее в постоянном напряжении, заставляет думать, 

интегрировать полученные знания, побуждает студентов к активной учебно-поисковой 

деятельности, приближенной к реальной действительности. Таким образом, использование 

деловых игр в наибольшей степени способствует тому что «школа памяти» с ее установкой на 

запоминание учебного материала уступает место «школе мышления», формируя 

исследовательский подход к усвоению теоретико-практических положений. 

Участники игры имеют различные интересы, обусловленные их игровой ролью. В 

результате каждый из участников одни и те же деловые вопросы решает со своих 

индивидуальных позиций. Вместе с тем под влиянием объективных экономических 

закономерностей, предопределяющих хозяйственную деятельность людей, они вынуждены 

искать и приходить к единому решению. Все это в наибольшей степени, чем любой другой 

методический прием преподавания экономических дисциплин, помогает студентам понять суть 

экономических преобразований, способствует выработке у них практических действий, 

направленных на выбор оптимального экономического варианта хозяйственной деятельности. 

Деловая игра наряду с другими методами обучения служит накоплению управленческого 

опыта, близко к реальному. Игра, во-первых, достаточно реально имитирует существующую 

действительность; во-вторых, создает динамичные организационные модели; в-третьих, более 

интенсивно побуждает к решению намеченных целей. 
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Элементы риска, вводимые в деловые игры, дают возможность принимать решения в 
условиях недостаточной информации и производственной напряженности, что позволяет 
студенту принимать управленческие решения (часто рискованные) в моделируемых 
производственных ситуациях и накапливать умения и навыки управленческой деятельности без 
ущерба для реального производства в будущем. Такой опыт позволит будущему специалисту в 
реальной обстановке, при необходимости, принимать эффективные решения с минимальными 
потерями [7]. 

Будущий специалист может наблюдать за психологическим поведением лиц, 
принимающих решение, в зависимости от того, коллективно или индивидуально протекает этот 
процесс. Здесь же, в лабораторных условиях, можно определить стиль руководства и его влияние 
на конечные результаты. 

Воспитание деловых качеств на основе игровых имитаций - важная сторона использования 
игр при подготовке будущих специалистов. Ситуации, разыгрываемые в деловой игре, 
развивают способности руководителей, или выступающих в «роли» студентов, оперативно 
осмысливать и оперативно реагировать на них, принимая правильные, эффективные решения. 
Именно эти качества выдвигаются сегодня на одно их первых мест в комплексе требований 
подготовки и обучения менеджеров. 

Деловая игра - имитация, моделирование, упрощенное воспроизведение реальной 
экономической ситуации в игровой форме. В деловой игре каждый участник играет роль, 
выполняет действия, аналогичные поведению людей в жизни, но с учетом принятых правил 
игры. Деловые игры применяются в качестве метода и средства практического обучения 
экономике, бизнесу, средства познания норм экономического поведения, освоения принятия 
экономических решений. 

Деловая игра «Стратегическое планирование на основе текущей ситуации, возможной 
реакции конкурентов и пошагового реагирования на внешние и внутренние изменения». 

Применение - контроль знаний по теме «Конкуренция». 
Суть: в обстановке, приближенной к реальности, провести игровое исследование 

проблемы противодействия и инерции внешней среды конкурентов. 
Концепция: Аудитория разделяется на два конкурирующих предприятия, и каждая группа 

разрабатывает независимую и неизвестную друг другу стратегию деятельности. «Шаг» игры 
делается независимо. Преподаватель-рефери на основе мер, принятых каждой из групп, 
формирует входящие условия для следующего шага. Игра продолжается до тех пор, пока одна 
из групп не захватит весь рынок (засчитывается победа) или одна из групп будет вынуждена 
принять решение, противоречащее принятой миссии или корпоративной стратегии 
(засчитывается поражение). 

Также нам удалось установить, что наши преподаватели используют игры, разработанные 
американскими авторами. Но ввиду огромных культурных и экономических различий наши 
преподаватели предлагают студентам эти игры не в их первоначальном виде, а кардинально 
перерабатывают игровой материал, адаптируя его к современным   реалиям. 

Применение игр позволяет решить и другую практически не менее важную задачу, 
связанную с необходимостью компенсации информационной перегрузки, с организацией 
психологического и физиологического отдыха. 

 Игровые формы, особенно коллективные, целесообразны для отработки функционального 
состояния глубокой релаксации - наиболее благоприятного фона интенсивного обучения. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАҲСИЛОТИ ИҚТИСОДИИ ДОНИШҶӮЁН  

БО ЁРИИ ВОСИТАҲОИ ШАКЛҲОИ БОЗӢ 
 

Муаллиф дар ин мақола бозиҳои кориро дар тафовут аз дигар методҳои анъанавии таълим баррасӣ 
намуда, қайд мекунад, ки онҳо имкон фароҳам меоваранд, то фаъолияти амалӣ ба таври пурра бознигарӣ, 
муушкилот ва сабабҳои зуҳуроти онҳо ошкор ва шаклҳои ҳалли ин мушкилот муайян, ҳар кадоме аз 
шаклҳои ҳалли ин мушкилот арзёбӣ, механизми амалисозии онҳо муайян карда шавад. Афзалияти бозиҳои 
корӣ  дар он аст, ки онҳо имкон медиҳанд то мушкилоти муайян дар фосилаи кутоҳи вақт дида баромада, 
малакаҳои ошкорсозӣ аз худ карда, таҳлил ва ҳалли проблемаи мушаххас анҷом дода шавад. Ҳамчунин 
истифодаи бозиҳои корӣ шароит муҳаё месозанд, ки шакли гурӯҳии таҳия ва қабули қарор, дар шароитҳои 
ғайримаъмулӣ чи тавр амал намудан, диққати ширкаткунандагонро ба ҷанбаҳои асосии мушкилот равона 
кардан ва муқаррар сохтани алоқаҳои сабабу натиҷа, рушди ҳамдигарфаҳмӣ дар байни иштирокдорони 
бозӣ амалӣ гардонда шавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: бозиҳои корӣ, усулҳои омӯзиш, донишҳои иқтисодӣ, тарбияи иқтисодӣ, 
ҷараёни омӯзиш.  

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Каримова Гулбарг Мирзоевна, номзади илмҳои 
педагогӣ, дотсенти кафедраи менеҷменти Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ ФОРМ 
 

В статье автор рассматривает деловые игры в отличие от других традиционных методов обучения 
и констатирует, что они позволяют более полно воспроизводить практическую деятельность, выявлять 
проблемы и причины их появления, разрабатывать варианты решения проблем, оценивать каждый из 
вариантов решения проблемы, принимать решение и определять механизм его реализации. Достоинством 
деловых игр является то, что они позволяют: рассмотреть определенную проблему в условиях 
значительного сокращения времени; освоить навыки выявления, анализа и решения конкретных проблем; 
работать групповым методом при подготовке и принятии решений, ориентации в нестандартных 
ситуациях; концентрировать внимание участников на главных аспектах проблемы и устанавливать 
причинно-следственные связи; развивать взаимопонимание между участниками игры.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деловая игра, методы обучения, экономические знания, экономическое 
воспитание, процесс обучения. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Каримова Гулбарг Мирзоевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры менеджмента Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. 
 

THEORETICAL BASIS OF ECONOMIC 

EDUCATION OF STUDENTS BY MEANS OF GAME FORMS 
 

In the article, the author examines business games, in contrast to other traditional teaching methods, and 
states that they allow to more fully reproduce practical activities, identify problems and the reasons for their 
occurrence, develop options for solving problems, evaluate each of the options for solving a problem, make a 
decision and determine the mechanism for it. implementation. The advantage of business games is that they allow 
you to: consider a specific problem in the context of a significant reduction in time; master the skills of identifying, 
analyzing and solving specific problems; work as a group method in the preparation and decision-making, 
orientation in non-standard situations; focus participants' attention on the main aspects of the problem and establish 
causal relationships; develop mutual understanding between the participants in the game. 

KEY WORDS: business game, teaching methods, economic knowledge, economic education, learning 
process. 
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АҲАМИЯТИ СТРАТЕГИИ ДАРЁҲОИ ПАНҶУ ВАХШ ВА ИСТИФОДАИ 

КОМПЛЕКСИИ ОНҲО ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Раупов Н.М. Раҳимов З.С., Паймони Ҷ., Қуватов М.А. 

Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 
 

Коршиносон хуб огоҳанд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дили қитъаи бузурги Осиё 

ҷойгир асту аз ҷиҳати захираи неруи об дар ҷаҳон ҷойи ҳаштумро ишғол менамояд. Агар 

захираи оби Осиёи Миёнаро 100 фоиз гӯем, 55 фоизи он ба ҳиссаи Тоҷикистонро рост меояд. 

Барои муқоиса Қирғизистон - 26,4 фоиз, Ӯзбекистон - 14,5 фоиз, Туркманистон - 4,3 фоизи 

захираи неруи оби ин минтақаро дорад, яъне агар дар Ҷумҳуриҳои Туркманистону Ӯзбекистон 

газу нафт захираҳои асосӣ бошад, он гоҳ барои  Тоҷикистон захираҳои асосӣ обу пиряхҳои 

кӯҳсор ба ҳисоб меравад. Зеро дар қуллаҳои осмонбӯси кӯҳҳои мамлакати мо захираи бузурги 

барфу пиряхҳо вуҷуд дорад [1]. 
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Миқдори пиряҳҳо 145,09 адад буда, масоҳати онҳо ба 111,46 км2 баробар аст. Захираи 

умумии пиряхҳо ба 845 км3 баробар аст, ки 13 маротиба аз миқдори яксолаи оби ҷоришавандаи 

дарёҳои Тоҷикистон зиёд мебошад.  

Ҳоло дар ҷаҳон дар неругоҳҳои барқи обӣ 16 фоизи неруи барқи ҷаҳонӣ истеҳсол карда 

мешавад ва пешсафони истеҳсоли қувваи барқ аз неруи об ин давлатҳои Хитой, Парагвай, 

Норвегия, Бразилия, Канада, Зеландияи Нав, Австрия, Швейтсария, Венесуэла мебошанд, 

Тоҷикистон низ имконияти хуби ба қатори ин давлатҳо шомил шуданро дорад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати захираи умумии потенсиалии гидроэнергетикӣ дорои 527 

миллиард кВт/соат дар як сол буда, дар ҷаҳон пас аз Хитой, Русия, ИМА, Бразилия, Зоир, 

Ҳиндустон ва Канада ҷойи ҳаштумро ишғол мекунад. Аз ҷиҳати захираи хоси гидроэнергетикӣ 

бошад (87,8 ҳазор кВт/соат бар ҳар сари аҳолӣ) ҷойи дуюм ва аз ҷиҳати захираи хоси 

гидроэнергетикӣ ба масоҳат (ба км2) дар як сол (3,62 млн. кВт.соат/сол) ҷойи аввалро дар ҷаҳон 

мегирад. 

Неругоҳҳои барқи обии Тоҷикистон асосан дар дарёи Вахш сохта шудааст, ки дар байни 

онҳо НБО-и Норак мавқеи муайян дорад. Моҳи майи соли 1967 сохтмони НБО-и Норак оғоз 

ёфта, агрегати аввали он соли 1972 ба кор даромад. Ин неругоҳ нуҳ агрегат дорад, ки иқтидори 

ҳар яки он ба 300 ҳазор кВт соат баробар аст. Бояд қайд кард, ки ин неругоҳ бо сарбандаш аз 

ҷиҳати дарёфти муҳандисӣ ва сохтмонаш яке аз иншоотҳои нодиртарини дунё ба шумор меравад 

ва борҳо заминҷунбиҳои гуногунро паси сар кардааст. Ин неругоҳ 2700 ҳазор кВт соат иқтидори 

муайяншудаи техникӣ дошта, беш аз 10 миллиард кВт соат дар як сол қувваи барқ тавлид 

мекунад [2-4]. 

Инчунин, дар дарёи Вахш панҷ неругоҳ бунёд гаштааст, ки инҳо Сарбанд, Шаршара, 

Марказӣ, Сангтуда-1 ва Сангтуда-2 мебошанд. Дар ҷадвали 1 НБО-ҳои асосии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо нишондодҳои техникиашон оварда шудааст. Чи хеле ки аз ҷадвали 1 дида 

мешавад, аксари неругоҳҳо дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ сохта шудаанд ва беш аз 50 сол дошта, 

хеле фарсуда гаштаанд. 

Агар ҳамаи неругоҳҳои дар боло номбаршуда ба таври муътадил фаъолият намоянд, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати тавлиди қувваи барқ дар ҷаҳон ба яке аз ҷойҳои аввал баромада, 

аксари давлатҳои Осиёи Миёна ва Осиёи ғарбиро бо қувваи арзони барқи аз ҷихати экологӣ тоза 

таъмин менамояд. Масалан, пас аз ба истифода додани НБО-и Роғун истеҳсоли қувваи барқ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 31-33 млрд.кВт.соат/сол баробар мегардад. Агар дар ҳамон давра 

истеъмоли неруи барқ дар Тоҷикистон ба 23-25 млрд.кВт.соат./сол баробар гардад, қувваи барқи 

изофагӣ 8-10 млрд.кВт.соат./сол-ро ташкил медиҳад ва онро ба давлатҳои ҳамсоя фурӯхтан 

мумкин аст. 

Аз ҳудуди Тоҷикистон 55 фоизи оби Осиёи Миёна сарчашма мегирад ва оби дарёи Вахш 

бошад 30 фоизи оби Амударёро ташкил медиҳад. Дар вақти обғункунӣ ба обанбор пас аз сохтани 

Роғун то 15 фоизи обро аз дарёи Вахш гирифтан мумкин аст ва ин рақам дар ҳудуди тақсимоти 

обии байни давлатҳои ин минтақа қарор дошта, ба ҳаққи Ҷумҳурии Тоҷикистон рост меояд. Дар 

ин ҳолат ҳам Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон хел созишномаҳои байналхалқиро вайрон намекунад. 

Боз бояд қайд кард, ки аз кӯҳҳои Тоҷикистон 60 фоизи захираҳои оби ҳавзаи баҳри Арал 

сарчашма мегирад, аммо кишвари мо ҳамагӣ 5 фоизи ин захираи обиро истифода мебарад. 

Дарёи Вахш аз баландии 3600 м сарчашма, дар шарқи водии Алай аз дарёи Қизил-Су, аз як 

қатор пиряхҳое, ки дар қаторкӯҳҳои Алай ва Пасиалай аст, сарчашма мегирад ва ба водии 

Қаротегин ворид мешавад. Аз тарафи чап дарёи Мук-Су, ки асоси онро пиряхҳо дар нишеби 

шимолии қаторкӯҳи Пётри I ҷойгир мебошанд, таъмин намуда, асосии онҳоро пиряхҳои 

Федченко дар бар мегирад. Ҳангоми якҷояшавии дарёи Қизил-Су ва дарёи Мук-Су дарёи Сурхоб 

ташаккул меёбад. Поёнтар аз шаҳраки Ғарм, дарёи Сурхоб бо дарёи Оби-Хингоб мепайвандад. 

Дарёи Оби Хингоб аз пиряхҳои бузурги қаторкӯҳҳои Ғарм ҷорӣ мешавад [4-5]. 

Ҳангоми якҷояшавии дарёи Сурхоб ва Оби Хингоб дарёи Вахш ба амал меояд, ки ба ҷанубу 

ғарб ҷорист. Дарёи Вахш номи худро то саргаҳи дарёи Панҷ нигоҳ медорад. Аз ин гуфтаҳо 

бармеояд, ки ин бузургтарин дарё дар қаламрави Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 
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Ҷадвали 1 

Нишондиҳандаҳои асосии техникӣ ва иқтисодии НБО дар дарёи Вахш 
 

Сарчашма: Омори Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
 

Таъмини дарёи Вахш пиряхӣ-барфӣ буда, масоҳати он 39 ҳазор км2 ва дарозияш - 353 км 

мебошад. 

Захираҳои потенсиалии гидроэнергетикии дарёҳои асосии ҳавзаи Вахш 8,6 миллион кВт–

ро ташкил дода, ба ҳисоби миёна иқтидори солона ба 75,5 миллиард кВт / соат баробар аст. 

Ин захираҳо бо дарозии дарё нобаробар тақсим шуда, қисми асосии онҳо тақрибан ба 4 

миллион кВт дар минтақаи кӯҳӣ рост меояд, ки дар он ҷо афтиши зиёдтарин ҳисобида шудааст 

(5,2-3,2 м / км); қисми поёнӣ аз сабаби на он қадар нишебӣ доштан (0,2 м / км) барои истифодаи 

истеҳсоли неруи электрикӣ он қадар мувофиқ нест. 

Дар ин дарё ҳангоми омӯзиш ва таҳқиқот нуҳ неругоҳи барқии обӣ аз қабили Роғун, 

Шуроб, Норак, Сангтуда-1, Сангтуда-2, Сарбанд, Шаршара ва Марказӣ пешниҳод шуда буд, ки 

аз ин неругоҳҳо дар қаламрави Тоҷикистон алакай 8 ададаш мавриди баҳрабардорӣ қарор дорад. 

Дар ояндаи наздик неругоҳи барқии обии дар ин дарё бузургтарин, яъне Роғун ба истифода дода 

мешавад. Дар назар аст, ки баъди ба анҷом расонидани неругоҳи барқии обии Роғун сохтмони 

неругоҳи барқии обии Шуроб шуруъ мешавад. 

Дар дарёи Вахш ба танзимдарории шохаҳои обӣ барои обёринамоӣ ва бо мақсади 

истеҳсоли неруи электрикӣ ба воситаи обанборҳои неругоҳи барқии обии Норак ва Роғун муайян 

карда шудааст. 

Масоҳати ҳавзаи дарёи Панҷ 113,6 ҳазор км2 буда, аз ин нишондиҳанда тақрибан 5,7 % дар 

ҳамвориҳо ва боқимонда дар кӯҳҳо ҷойгир мебошад, ки 89,2 ҳазор км2 дарёи Панҷ, яъне 73% дар 

қаламрави Тоҷикистон буда, 27% дар қаламрави Афғонистон мебошад. 

Ҷоришавиии миёнаи солонаи об дар дарёи Панҷ ба 7 млрд. м3 баробар буда, дар баъзе 

минтақаҳои борики дарё ин нишондиҳанда ба 39,8 млрд. м3 мерасад. Аслан дарёи Панҷ дар фасли 

тобистон дар моҳҳои июн, июл ва август ба зиёдшавӣ майл мекунад, ки ин аз сабаби об шудани 

пиряхҳо ва инчунин боришоти зиёд ба амал меояд [6]. 

Меъёри миёнаи солонаи максималии сарфи талафоти об дар дарёи Панҷ ба 3670 м3/с 

баробар мебошад. Сарфи талафоти минималӣ бошад, дар баъзе минтақаҳои борики дарёи Панҷ 

ба 193 м3/с мерасад. 

Аз рӯи ҷоришавии регу сангпораҳо дарёи Панҷ дар олам ҷои аввалро ишғол менамояд, зеро 

ҷоришавии солонаи сангу регпораҳо дар баъзе минтақаҳои борики дарё ба 113 млн. тонна расида 

ҳангоми гилолуд будани об ба 3,3 кг дар як метри кубӣ баробар аст. 

Бойигариҳои обии дарёи Панҷ аз рӯи баҳодиҳӣ ба 39,8 млрд. м3 мерасад. Бойигариҳои 

гидроэнергетикии дарёи Панҷ ба 119 млрд. киловат. соат баробар буда, дар умум ҳавзаи он ба 

НБО 

Сарфи 

талафоти 

миёнаи солонаи 

об м3/сония 

Ҳаҷми 

фоиданокии 

обанбор км3 

Иқтидори 

муқаррар-

кардашуда 

ҳаз. кВт. 

Истеҳсоли эн. 

электр, 

млрд. кВт.с. 

Сармоягузории хос 

барои 1 кВт. 

д. Вахш 

Роғун 628 8,6 3600 13,3 700 

Шуроб 628 0,02 850 3,0 1000 

Бойғозӣ 647 0,084 600 2,48 260 

Сангтуда-1 654 0,3 670 3,9 865 

Сангтуда-2 654 0,05 220 0,93 1000 

д. Оби-Хингоб 

Сангвор 100 1,5 800 2,0 

 

 

800-1000 

Урфатин 100 0,01 850 2,1 

Штиен 140 0,01 600 1,5 

Ёфар 184 0,02 200 1,2 

Ёнур 208 0,01 160 0,96 

д. Сурхоб 

Ҷалбулак 200 1,4 600 2,0 

 

800-1000 

Сайрон 250 0,01 500 2,2 

Горген 303 0,02 600 2,7 

Ғарм 324 0,02 400 1,8 



189 

150 млрд. киловат. соат баробар мебошад. Бойигариҳои гидроэнергетикии минтақаи сарҳадгузар, 

яъне Амударё ба 11 млрд. квт. соат баробар мебошад. 

Ба ин ҳама бойигариҳои обии дарёи Панҷ нигоҳ накарда, то солҳои 1970 ин дарё омӯхта 

нашуда буд. Соли 1970 аз тарафи шуъбаи Осиёимиёнагӣ «Гидропроекти ба номи С.Я. Жуков» як 

қатор нақшаҳои истифодабарии комплексии дарёи Панҷ ва Амударё дар сарҳади Тоҷикистону 

Афғонистон пешниҳод карда шуд. 

Ин нақша аз тарафи мутахассисони соҳавии институти Гидропроекти ба номи С.Я. Жуков 

дида баромада шуд ва мувофиқи нақшаи дурнамо беҳтарин лоиҳа арзёбӣ гардид. Аммо бо 

гузашти вақт муносибатҳои Иттиҳоди Шуравӣ бо Ҷумҳурии исломии Афғонистон дар сатҳи паст 

қарор гирифт ва ҳамин сабаб шуд, ки ин лоиҳаи бузург, яъне нақшаи комплексии истифодабарии 

дарёи Панҷ ва Амударё қатъ гардд. 

Айни замон дар асоси як қатор корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва ҳисобкуниҳо вариантҳои 

истифодабарии дарёи Панҷ ва дарёи Аму иборат аз 14 НБО-и бузурги пайдарҳам пешниҳод карда 

шудааст. Иқтидори умумии ин неругоҳҳо ба 18,7 млн. киловат расида, истеҳсоли солонааш 

бошад 86,3 млрд.киловат/соатро ташкил медиҳад ( ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2 

Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-техникии неругоҳҳо дар дарёи Панҷ 
 

Сарчашма: Омори Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
 

Ҳамаи неругоҳҳои дарёи Панҷро ба се гурӯҳ тақсим намудан мумкин аст: 

1. Аз саргаҳи НБО-и Баршор то НБО-и Хоруғ. 

2. Дар қисми миёна бошад аз НБО-и Рӯшон то НБО-и Хостав. 

3. Дар қисми поёнӣ бошад аз НБО-и Даштиҷум то НБО-и Кокчин. 

НБО-и Баршор, Андароб, Пиш ва Хорӯғ: Зинаҳои пайдарҳамии ин неругоҳҳо дар дарёи 

Панҷ дар минтақаҳои баландкӯҳи дурдаст қарор дорад, ки аз роҳи оҳани наздиктарин 450-600 км 

дур ҷой гирифтааст. Иқтидори ин неругоҳҳо миёна буда, дар ин гуна шароитҳои иқлимии 

мураккаб ба низоми энергетикии ягона пайваст намудани онҳо корҳои зиёдатиро талаб намуда, 

дар натиҷа сармоягузорӣ меафзояд. Як норасоии дигари ин минтақа дар он аст, ки дар чунин 

шароитҳои иқлимӣ сохтмони неругоҳҳо дуру дароз давом мекунад. 

НБО-и Язғулом, Дарвози сарҳадӣ ва Ширговат: Ин неругоҳҳо аз ҷумлаи неругоҳҳое ба 

ҳисоб мераванд, ки нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-техникии обанборашон бо дарназардошти на он 

қадар васеъ будани онҳо дар сатҳи паст қарор дорад ва ҳангоми батанзимдарории сарфи об 

таъсири манфӣ мерасонад. 

НБО-и Хостав, Ҷумар, Москов: Ин неругоҳҳо бо дарназардошти мавқеи ҷойгиршавиашон, 

бо мақсади истеҳсоли неруи электрикӣ мувофиқ арзёбӣ гаштаанд. Аз нуқтаи назари муҳандисӣ 

ин неругоҳҳо самаранок ба ҳисоб рафта, дар рафти сохтмонашон роҳи мошингард дар масофаи 

хеле наздик қарор дорад. Неругоҳҳое, ки дар қисми поёнӣ ҷойгир шудаанд, аз қабили НБО-и 

Кокчин, ҳамон вақт самаранок мешаванд, ки дар қисми аввали силсиланеругоҳҳо ё дар қисми 

миёнаи силсиланеругоҳҳо ҳавзи бузурги обтанзимкунанда сохта шавад. 

№ 

 
Номгӯи неругоҳҳо 

Иқтидори 

муайянкардашуда 

ҳазор. киловат 

Истеҳсоли неруи 

электрикӣ. 

млрд. кВт. с. 

Таъзиқи 

ҳисобӣ 

М 

Баландӣ аз 

сатҳи баҳр 

М 

Дарёи Панҷ 

1 НБО-и Баршор 300 1,6 100 2510 

2 НБО-и Андароб 650 3,3 200 2410 

3 НБО-и Пиш 320 1,7 150 2225 

4 НБО-и Хорӯғ 250 1,3 100 2135 

5 НБО-и Рӯшон 3000 14,8 150 2060 

6 НБО-и Язғулом 850 4,2 100 1665 

7 НБО-и Дарвози сарҳадӣ 2100 10,5 300 1665 

8 НБО-и Ширговат 1900 9,7 200 1355 

9 НБО-и Хостав 1200 6,1 300 1170 

10 НБО-и Даштиҷум 4000 15,6 300 1055 

11 НБО-и Ҷумар 2000 8,2 200 690 

12 НБО-и Москов 800 3,4 200 600 

13 НБО-и Кокчин 350 1,5 30 430 

 Ҷамъ 17720 81,9   
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НБО-и Рӯшон. Дар нақшаи техникии иморати НБО-и Рӯшон афтиши дарёи Панҷ дар 

минтақаҳои аз шаҳри Хоруғ то соҳили рости шохаи дарёи Рохарв истифода бурда мешавад. Аз 

таъзиқи умумӣ, ки 395-102 метрро ташкил мекунад, сохта шуда, дарғот ва канали дериватсионӣ 

293 метрро ташкил медиҳад. 

НБО-и Рӯшон бо обанбори бузургаш мумкин аст ҳамчун иншооти комплексии энергетикӣ- 

иригатсионӣ барои ба танзим даровардани шохоби Амударё арзёбӣ шавад. Ҳаҷми обанбори ин 

неругоҳ шохоби дарёи Панҷро дар давоми сол ба танзим медарорад ва реҷаи кории 

силсиланеругоҳҳоро, ки дар поён қарор доранд, беҳтар менамояд. 

НБО - Даштиҷум. Ин неругоҳ низ ба қатори дигар неругоҳҳои дар болозикршуда дар дарёи 

Панҷ сохта мешавад. Мувофиқи нақша ҳангоми сохтани дарғот бо баландии 300 м як қатор 

деҳаҳо дар минтақаи Афғонистон ва Тоҷикистон зери об мемонанд. 

Хулоса: Ҳангоми ҷамъоварӣ ва омӯзиши як қатор сарчашмаҳо чунин хулоса баровардан 

мумкин аст, ки захираҳои гидроэнергетикии дарёҳои Панҷ ва Вахш аҳамияти стратегӣ дошта, 

дар оянда ҳамчун дарёҳои барқтавлидкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон шуда метавонанд. 

Барои самаранок истифода бурдани ин захираҳо бояд, ки ҳамаи неругоҳҳо дар ин дарёҳо 

силсилалоиҳакашӣ карда шаванд ва оби дарёҳо дар давоми як сол дуруст танзим карда шуда, як 

қатор заминҳои лалмии бекорхобида обёрӣ гарданд. 
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АҲАМИЯТИ СТРАТЕГИИ ДАРЁҲОИ ПАНҶУ ВАХШ ВА ИСТИФОДАИ  

КОМПЛЕКСИИ ОНҲО ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар ин мақола муаллифон нақшаи комплексии истифодабарии захираҳои гидроэнергетикии 

дарёҳои Панҷ ва Вахшро нишон додаанд. Муаллифон бар он ақидаанд, ки ҳангоми силсилалоиҳакашӣ 

намудани НБО дар ин дарёҳо шароитҳое фароҳам меояд, ки об дар обанборҳо бо гузашти вақт ба қадри 

зарурӣ захира ва танзим карда мешавад. Чи тавре ки ба мо маълум аст, дар аксарият давлатҳои мутараққии 

ҷаҳон айни замон захираҳои гидроэнергетикӣ то ба 100% истифода шуда истодааст. Барои ҳамин, баъди 

ба анҷом расонидани иншооти бузурги аср, яъне НБО-и Роғун Ҷумҳурии Тоҷикистон боз аз рӯи нақшаи 

комплексӣ дар ин дарёҳо дигар неругоҳҳои барқи обиро месозад.  

КАЛИДВОЖАҲО: гидроэнергетика, Вахш, Панҷ, неругоҳҳо, нақшаи комплексӣ, захираҳо, Роғун, 

Норак. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЯНДЖСКОГО И ВАХШСКОГО РЕК И ИХ КОМПЛЕКСНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

В данной статье авторами рассмотрена схема комплексного использования реки Пяндж и Вахш. 

Авторы предлагают при каскадном строительстве крупных ГЭС можно сезонно регулировать водный сток 

для каждого створа ГЭС. С учетом того, что в некоторых странах мира гидроэнергия в больших реках 

используются до 100%, в Республики Таджикистан это значение, достигает до 10% от общих 

гидроресурсов в стране. После завершения Рогунское ГЭС на реке Вахш в дальнейшем в перспективе 

будут строит и другие ГЭС с большими мощностями.   
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STRATEGIC IMPORTANCE OF THE PIANJ AND VAKHSKY RIVERS AND 

THEIR INTEGRATED USE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

In this article, the authors consider a scheme for the integrated use of the Pyanj and Vakhsh rivers. The 

authors suggest that during the cascade construction of large hydroelectric power plants, it is possible to seasonally 

regulate the water flow for each section of the hydroelectric power station. Taking into account the fact that in 

some countries of the world hydropower in large rivers is used up to 100%, in the Republic of Tajikistan this value 

reaches up to 10% of the total hydropower resources in the country. After the completion of the Rogun HPP on 

the Vakhsh River, other HPPs with large capacities will be built in the future. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 

В СИСТЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Ташпулатов Ш.З. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Создание конкурентных преимуществ субъектов промышленной системы существенно 

отличается от традиционного проведения, предполагавшего разработку новых продуктов и 

технологий производства силами самых предприятий и их структурных подразделений. В 

современных условиях актуальная модел конкурентного развития базируется на взаимодействие 

разных участников процесса разработки, создании и коммерциализации новшеств, что требует 

поиска форм и методов ее активизации. Этот факт оказал существенное влияние на развитие 

различных форм интеграции субъектов промышленной системы.  

В экономической литературе понятие интеграция рассматривается как процесс 

объединения элементов в целое, который приводит к появлению новых кумулятивных свойств 

синергетического эффекта [1, с. 1141].  

В рамках промышленной системы, интеграция представляет собой совокупность 

организационно-экономических отношений между субъектами как элементами системы, 

взаимодействующие как интегративное целое, на координационных или субоординационных 

началах для установления «повторяющихся устойчивых взаимодействий в процессах 

организации производства, труда и управления, обмена результатами производства, с целью 

гармонизации экономических интересов, достижения синергетического эффекта при совместной 

деятельности». Следовательно, интеграция, возможно, между банковскими и промышленными 

структурами.  
Однако, ориентация банковского сектора на активную работу с промышленными 

предприятиями реального сектора экономики возможна лишь при создании механизмов эф-
фективного управления рисками. При этом первостепенное значение имеет как индивидуальный 
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подход банков в области регулирования банковских рисков, так и комплексная политика в 
области регулирования банковской деятельности, проводимая Национальным банком. 

Выдача банками любых кредитов сопряжена с финансовыми рисками, а долгосрочных (в 
том числе инвестиционных) кредитов - в большей степени, поскольку проекты и программы, 
которые кредитуются, относятся к будущему периоду времени и с уверенностью 
спрогнозировать результаты их реализации проблематично. 

Под финансовыми рисками следует понимать реальную возможность неоправданного 
увеличения расходов, снижения доходов, уменьшения прибыли, возникновения убытков, 
уменьшения капитала, неспособности расплачиваться по своим обязательствам вследствие 
любых факторов внутреннего и внешнего характера (включая неверные действия или отсутствие 
действий), влияющих на условия и результаты деятельности экономического субъекта [2, с. 78]. 

Финансовые риски потенциально имеют место в каждой компании (на каждом 
предприятии) и определяют общее её состояние. Каждая компания должна иметь систему 
управления рисками, адекватную для определения и мониторинга уровня риска. 

Для принятия решений в области управления рисками в банковской практике принято 
первоначально идентифицировать и классифицировать риски. В экономической литературе 
представлены разнообразные классификации банковских рисков, большинство авторов 
предлагает множественную систему рисков, в зависимости от различных критериев. Для 
банковской практики важен следующий подход к классификации рисков банковской дея-
тельности. Необходимо различать как минимум два уровня практического проявления рисков        
[3, с. 155]: 

- первый (базовый) уровень, включающий в себя отдельные конкретные 
(самостоятельные) виды рисков, каждый из которых может реализоваться независимо от других; 

- второй уровень, который представлен интегративными, «собирательными» понятиями 
(процессами), результирующими итоговые эффекты реализации рисков первого уровня. 

Перечень банковских рисков в рамках укрупненного подхода может быть представлен 
следующим образом: 

1)  конкретные риски: 
- кредитный риск - риск невыполнения заемщиком банка своих обязательств по 

кредитному договору; 
- процентный риск – риск неблагоприятных (для данного банка) колебаний рыночных 

ставок за привлекаемые и размещаемые денежные ресурсы; 
- фондовый риск - риск неблагоприятных (для данного банка) колебаний курсов ценных 

бумаг (включая и такие колебания цен производных финансовых инструментов); 
- валютный риск - риск неблагоприятных (для данного банка) колебаний курсов денег 

иностранных государств или международных денежных единиц; 
2)  собирательные («суммирующие») риски: 
- риск потери ликвидности; 
- риск возникновения убытков; 
- риск уменьшения капитала до опасно низкого уровня; 
- риск банкротства. 
Управление рисками современного банка - одна из самых сложных и интеллектуальных 

сфер банковской деятельности. Банки находятся в центре множества противоречивых и трудно 
прогнозируемых процессов, протекающих в экономике, политике и социальной сфере. Все эти 
факторы несут в себе неопределенность, угрозы стабильности и возможность потери доходов. 
Проблема грамотного управления рисками банковской деятельности актуальна всегда и в любой 
банковской системе. 

Главной задачей управления рисками банка является определение допустимого и 
оправданного уровня того или иного риска при выполнении каждой конкретной банковской 
операции и принятие практических решений, направленных на выработку системы мер, 
снижающих возможность нанесения банком потерь. 

Таким образом, процедура управления рисками банка должна включать следующие 
содержательные этапы: 

- идентификация и предвидение рисков; 
- определение их вероятных размеров и последствий; 
- разработка и реализация мероприятий, направленных на предотвращение или 

минимизацию соответствующих потерь; 
- контроль над рисками. 
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При оценке степени риска взаимодействия банка с конкретным предприятием 

первостепенное значение для банка имеет потенциальный кредитный риск. Плохое управление 

кредитным риском, как правило, является первой причиной, провоцирующей цепочку других 

«суммирующих» рисков. Прогнозирование кредитных рисков (т.е. предвидение рисков и 

определение их вероятных размеров) обеспечивается своевременным выявлением банком 

опасности непогашения к сроку кредита и процентов по ним. Регулярная оценка кредитных 

рисков способствует обеспечению ликвидности банка, защите интересов акционеров и 

заемщиков. 

Изучая практику управления кредитным риском в Республике Таджикистан, можно 

отметить, что первостепенное значение имеет такой метод управления рисками, как 

формирование фонда покрытия возможных потерь по ссудам (ФВПС).  

Экономический кризис способствовал сжатию кредитного портфеля банковской системы 

республики и региона, которое усугубляется его углублением. Кризисная ситуация в регионе 

привела к падению кредитоспособности физических и юридических лиц, что отразилось на 

замедлении роста процесса кредитования. В такой ситуации банки отказались от принятия 

дополнительных рисков. Падению роста кредитования способствовали так же снижение 

покупательной способности курса национальной валюты к иностранной валюте, а также 

нехватка долгосрочных финансовых ресурсов. Кризисное состояние некоторых элементов 

банковской системы (ОАО «Таджиксодиротбанк» и ОАО «Агроинвестбанк»), а также 

ухудшение финансового состояния хозяйствующих субъектов и населения привели к снижению 

кредитоспособности, что привело к значительному росту просроченной задолженности. 

Основные факторы, повлиявшие на банковский сектор республики до сегодняшнего дня, 

связаны, во-первых, с развалом централизованной хозяйственной системы бывшего Советского 

Союза, в том числе единой банковской системы. Во-вторых, гражданская война в республике 

нанес огромный ущерб, по некоторым расчетам 7 млрд. долларов. В-третьих, разрыв 

экономических связей привел к существенному сокращению объемов производства товаров и 

резкому сужению налоговых и других поступлений в государственный бюджет страны.                  

В-четвертых, государственный бюджет страны до независимости сильно зависел от 

централизованных отчислений и субсидий из центра. В-пятых, Таджикистан не имел 

собственной национальной валюты и использовал в его качестве платежного средства советский 

рубль, находясь в единой денежной системе с Россией и другими бывшими странами единого 

союза. В-шестых, большую часть кредитных ресурсов таджикских отраслевых государственных 

специализированных банков составляли централизованные средства союзных банков. С 

развалом единой банковской системы этот источник финансирования экономики тоже иссяк.             

В-седьмых, Таджикистан не мог эффективно привлекать и использовать внешние 

дополнительные ресурсы для своего развития, не имея опыта и прямого выхода на мировые 

финансовые рынки.  

Создание фонда покрытия возможных потерь по ссудам вызвано необходимостью 

определения суммы потери ссудной стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссудам перед банком в соответствии с условиями 

договора. Величина требуемого банку ФВПС определяется как разница между балансовой 

стоимостью ссуды минус стоимость предоставленного обеспечения по ссуде 

(скорректированное на определенный коэффициент, отражающий качество), умноженная на 

коэффициент, который относится к группе вероятности возврата ссуды [4] (табл. 1). 

Таблица 1 
Коэффициенты вероятности невозврата ссуды 

 

Наименование ссуды Коэффициенты, % 

Стандартные не менее 2 

в том числе выданные сельскохозяйственному сектору не менее 5 

Нестандартные 5 

Сомнительные 30 

Опасные 75 

Безнадежные 100 
 

Банки не реже 1 раза в месяц классифицируют свои ссудные портфели, рассчитывают 

сумму отчисления в ФВПС по кредитам, выданным как в национальной, так и в иностранных 
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валютах. ФВПС представляет собой сумму, предназначенную для покрытия возможных потерь 

по стандартным, нестандартным, сомнительным, опасным и безнадежным ссудам. 

Исследование показало, что банки Республики Таджикистан используют средства ФВПС 

для списания с баланса сумм кредитного риска по «безнадежным ссудам». Для этого правление 

банка на основе представления кредитного комитета принимает соответствующее решение, 

которое должно быть согласованно с советом директоров банка. В банках Республики 

Таджикистан действуют правила: 

- по просроченным ссудам начисление процентов приостанавливается по истечении 30 

дней просрочки по договору; 

- если ссуда переходит с «нестандартной» группы в «сомнительную», то банк должен 

вычитать начисленные проценты в отчете о прибылях и убытках и начисленные проценты к 

получению учитывать за балансом; 

- все выданные кредиты могут быть пролонгированы не более 2 раз. 

Общая величина резерва должна ежемесячно уточняться (регулироваться) в зависимости 

от суммы фактической кредитной задолженности банку, в том числе с учетом изменения суммы 

основного долга при изменении курса национальной валюты на дату регулирования, и от группы 

риска, к которой отнесен тот или иной кредит. 

Резерв используется только для покрытия, не погашенного заемщиками основного 

кредитного долга, а в случае с векселями — на вексельную сумму за вычетом учетного процента 

(дисконта), а также уплаченного накопленного процентного расхода. 

Безнадежная или признанная нереальной для взыскания задолженность по решению 

уполномоченного органа банка списывается с его баланса за счет резерва, а при его недостатке 

относится на убытки отчетного года. Указанное решение в отношении всех крупных кредитов, 

льготных кредитов, кредитов инсайдерам и всех необеспеченных кредитов обязательно должно 

быть подтверждено процессуальным документом (определение, постановление) судебных, 

нотариальных органов, свидетельствующим о том, что на момент принятия решения погашение 

(частичное погашение) задолженности за счет средств должника невозможно. 

Если кредитная (вексельная) задолженность заемщика в установленном порядке 

признается безнадежной и/или нереальной для взыскания и подлежащей списанию за счет 

созданного резерва, то расходуется указанный резерв. Если данный заемщик уже имеет кредит, 

отнесенный ко 2-й, 3-й или 4-й группе риска, то каждый вновь выдаваемый ему кредит должен 

быть также отнесен к той же группе риска [5, с. 66]. 

Практика деятельности коммерческих банков Республики Таджикистан показывает: 

- если заемщик получил кредиты по нескольким договорам, то всю числящуюся за ним 

задолженность следует относить к максимальной группе риска, присвоенной одному из 

выданных кредитов; 

- при возврате заемщиком кредита, отнесенного к максимальной для данного заемщика 

группе риска, оставшаяся, за ним кредитная задолженность классифицируется вновь и 

определяется соответствующая величина резерва; 

- если заемщик погашает кредит либо платит проценты за него за счет нового кредита, 

предоставленного ему тем же банком или связанным с последним банком (дочерним или 

зависимым), то этот вновь выданный кредит классифицируется как безнадежный. 

По действующему порядку банки обязаны сформировать резерв на возможные потери - 

100% от величины просроченной задолженности, что в настоящих условиях для банков 

труднодостижимо или невозможно. Считаем необходимым и актуальным временную 

трансформацию действующего порядка. Так, для поддержки банков и промышленных 

предприятий следует принять следующие меры: 

- разрешить выданные кредиты пролонгировать более 2 раз без понижения группы риска, 

если заемщик своевременно обслуживает текущие платежи; 

- разрешить заемщику погашать кредит либо платить проценты за него за счет нового 

кредита, предоставленного ему тем же банком или связанным с последним банком (дочерним 

или зависимым); 

- осуществить выкуп Национальным банком у банков проблемных активов - кредитов 

сельскому хозяйству; 

- осуществлять широкое рефинансирование банков под залог кредитов предприятиям; 
создать государственный орган по реструктуризации промышленных предприятий, 
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который работал бы с целью оздоровления стратегически важных предприятий. 
Данные предложения позволят преодолеть негативные тенденции в развитии экономики 

Таджикистана, поддержат банковскую систему и будут способствовать кредитованию реального 
сектора [6, с. 85]. 

Исходя из этого, следует отметить, что важным элементом управления рисками в 
банковской деятельности является постоянный контроль над выполнением договорных условий 
предоставления и использования кредита - кредитный мониторинг. Работа по мониторингу 
предполагает использование различных источников информации об изменении финансового 
состояния заемщика и связана с контролем над регулярностью и полнотой уплаты погашаемой 
части кредита и процентов. 

Основная цель кредитного мониторинга - наиболее раннее выявление угрозы 
неисполнения заемщиками своих обязательств. Кредиты, с погашением которых возникают 
трудности, называются проблемными. Большинство банков разрабатывают специальные 
системы своевременного предупреждения и ликвидации проблемной задолженности. Признаки 
ее возникновения обнаруживаются путем тщательного анализа текущей финансовой отчетности, 
сопоставления ее с отчетом за прошлые периоды. Благодаря анализу можно выявить такие 
тревожные сигналы, как резкое увеличение дебиторской задолженности, снижение 
коэффициентов ликвидности, падение объема продаж, убытки от операционной деятельности и 
других ключевых финансовых показателей.  
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ТАКМИЛИ ИДОРАКУНИИ ХАТАРҲОИ БОНКӢ ДАР НИЗОМИ ҚАРЗДИҲӢ 

БА КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ 
 

Дар ин мақола ҳамкориҳои бонкҳо бо корхонаҳои истеҳсолӣ, яъне ҳамгироии онҳо дар 

муносибатҳои молиявию иқтисодӣ шарҳ дода шудааст. Қайд мешавад, ки, ба ин муносибатҳо як қатор 
омилҳо таъсири манфӣ мерасонанд, ки ин ҳам бошад, бавуҷудоии хатарҳои бонкӣ ба ҳисоб меравад. 
Муаллиф, хатарҳои бонкиро гурӯҳбандӣ намуда, барои паст кардани сатҳи онҳо якчанд фикру ақидаҳои 

худро пешкаш намудааст. 
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КРЕДИТОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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IMPROVEMENT OF BANK RISK MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF CREDITING  

INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

This article discusses the cooperation of banks and industrial enterprises, as well as their integration in the 

field of financial and economic relations. However, there are a number of negative factors likely to occur in these 

relationships, and naturally these factors are bank risks. The author divides bank risks into separate groups based 

on their manifestation and emphasizes his idea of reducing them.  
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СТРАТЕГИЯИ РУШДИ ИННОВАТСИОНӢ ВА ТАКМИЛИ  

МЕХАНИЗМҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ  
 

Зувайдуллоева Г.Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Ақразоева Р.Б. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ сармоягузориҳо ба иҷрои вазифаи муҳимтарини 

сохторӣ тааллуқ доранд, зеро ки сохтори ояндаи иқтисодиёт пурра аз бахшҳои воқеии 

иқтисодиёт, ки дар он сармоягузорӣ карда мешавад, вобастагӣ доранд. Мақсадгузории дурусти 

иқтисодӣ ва сохтори сармоягузорӣ маънои амалии интихоби дурусти афзалиятҳо миёни соҳа ва 

объектҳоро доро буда, самти ҳаракати онҳоро муайян месозад.  

Рушди моддии кишварҳои Ғарб бо он алоқаманд аст, ки дар баробари ҷалби 

сармоягузориҳо ба иқтисодиёт, он мунтазам навовариҳоро ба миён меорад. Ин ақидаи нав 

набуда, балки тамоми хулосаҳое, ки аз он ба вуҷуд меоянд, то ҳол пурра нестанд. Дар адабиёти 

иқтисодӣ фикру ақидае ҷой дорад, ки чунин хулосабарорӣ бояд на танҳо таҳқиқот, инчунин 

тағйироти сохтори иқтисодиёт, ташаккули низоми нави инноватсиониро тағйир диҳад: предмети 

он на танҳо ҳаракати неъматҳои моддӣ, балки ҳаракати фикрҳо ва табдилёбии онҳо ба воқеият 

аст. Чуноне ки маълум аст, ин муносибат хоси мактаби австриягӣ мебошад, ки он иқтисодиёт ва 

ҷомеаро ҳамчун низоми парокандашуда ва паҳншудаи дониш дар бар мегирифт. 

Аз нигоҳи иқтисодӣ, пеш аз ҳама, танҳо дар асоси таҷдиди инноватсионии сармояи 

куҳнашудаи асосӣ ва таҷдиди маҳсулот, имкони таъмин намудани рақобатпазирии иқтисодиёти 

ҷумҳурӣ, баланд бардоштани сатҳи устувори рушди иқтисодӣ, афзоиши даромади субъектҳои 

хоҷагидорӣ, аҳолӣ ва давлат имконпазир аст. Зарурати зикршудаҳо дар заминаи ҷаҳонишавӣ ва 

таҳкими илмию технологии рушд, гузариш ба тартиби нави технологӣ, ки дараҷаи рақобатпазирӣ 

дар сатҳи ҷаҳонист (инчунин, дар бозори дохилӣ) дар даҳсолаҳои наздик ба таври назаррас 

афзоиш ёфта, боқимонда мавқеи худро аз даст дода, зери назорати ширкатҳои фаромилалӣ (ШФ) 

қарор хоҳанд ёфт. Дар ин замина, таҳияи масъалаи рақобатпазирии кишвар дар шароити 

ҷаҳонишавӣ саривақтӣ ба ҳисоб меравад. Тавре ки дар адабиёти иқтисодӣ зикр шудааст, 

«Иқтисодиёт рақобатпазир аст, агар шароитҳо барои истифодаи самараноки захираҳои ҷамъиятӣ 

фароҳам оварда шуда бошад».  Аз ин бармеояд, ки охирин дар худ маҷмуи хусусиятҳои кишварро 

доро буда, тавоноии худро барои нигоҳ доштани пойгоҳи миллии фаъолияткунанда, мустақилият 

ва истиқлолият дорад.  

Зарурати илмӣ-техникии стратегияи инноватсионии рушд бо талаботи нигаҳдорӣ ва 

азнавсозии неруи илмию техникии кишвар муайян карда мешавад ва имкон медиҳад, ки ҷойгоҳи 

сазовори он дар фазои илмӣ ва технологии ҷаҳонӣ таъмин гардад. Дар адабиёти иқтисодӣ ақидае 

ҷой дорад, ки ҳар як кишвар дорои заминаҳои амалисозии стратегияи инноватсионӣ ва гузариш 

ба роҳи рушди инноватсиониро дар асоси афзалиятҳои интихобшуда, дорад. Ба ақидаи мо, дар 

робита ба ин, заминаҳои асосӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо ба ҳисоб мераванд:  

Якум, то ҳол иқтидори бузурги илмӣ ва техникӣ, ки аз Иттиҳоди Шӯравӣ боқӣ мондааст, 

аз ҷумла, мактабҳои илмии пешрафта, хазинаи назарраси ихтирооти дохилӣ ва ғайра ҷой доранд. 

Вобаста ба ин, бояд диққати асосӣ ба он равона карда шавад, чунки бе истифодаи дурусти 

иқтидори зикршуда, ки пир ва аз байн рафта истодааст, агар дар ояндаи наздик бо роҳи таъмини 

сатҳи хуби сармоягузорӣ таъмин карда нашавад, он метавонад аз даст равад.  

Дуюм, кишвар ҳоло ҳам иқтидори тавонои таълимӣ – сармояи инсониро доро буда, ҳамчун 

заминаи асосӣ барои навоварӣ баромад мекунад, ки комилан доимӣ нест. Дар марҳалаи муосири 
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рушд, қисми зиёди ҷавонони боистеъдод ё ба муҳоҷират мераванд ё ин ки ба фаъолияти тиҷоратӣ 

машғул мешаванд. Ислоҳоти имрӯзаи соҳаи маориф, ки ба стандартҳои ғарбӣ нигаронида 

шудааст, гузариш ба низоми тестӣ, қобилияти эҷодии хатмкунандагони мактаб ва донишҷӯёни 

мактабҳои олиро заиф намуда, ҳалли ғайричашмдошти қарорҳои самараноки вазифаҳои 

ғайриқолабиро дар шароитҳои ғайричашмдошт имконнопазир мегардонад.  

Сеюм, ҷой доштани сатҳи баланди таъминнокии кишвар аз захираҳои гуногуни табиӣ, 

сармоя, инчунин ҷойгиршавии ҷуғрофии он, ки зарурати аз харҷи зиёди маблағҳо барои 

воридоти онҳо раҳо сохта, ҳамзамон имкониятҳои иловагиро барои навсозии инноватсионии 

иқтисодиёти миллӣ фароҳам меорад. Аммо, дар асл чунин нест. Чунки дар кишвар рушди возеҳи 

стратегияи иҷтимоӣ ва технологӣ вуҷуд надорад, ки он дар навбати худ дилхоҳ варианти 

ташаккулёбии низоми миллии инноватсиониро беасос мегардонад.  

Албатта, таҳияи стратегияи рушди инноватсионӣ ва ҷудо намудани сармоягузорӣ барои ин 

мақсадҳо, бо дарназардошти омилҳои ҳамгироӣ, интихоби тахассусии афзалиятҳои стратегӣ ва 

коркарди механизми самараноки татбиқи онро талаб мекунад, ки барои ин воситаҳои зиёд ва 

мутахассисони баландихтисос лозиманд. Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки интихоби доираи нисбатан 

хурди самти рушди инноватсиониро вобаста ба омилҳои зерин интихоб намуд, аз ҷумла: 

маҳакҳои мушаххаси эҳтиёҷоти технологии иқтисодиёт; муайян намудани сегментҳои бозории 

самаранок; сатҳи технологӣ; имконоти рақобатпазир шудани маҳсулоти инноватсионӣ ва 

технологияҳо; ҷой доштани коркардҳои бунёдӣ (фундаменталӣ), ихтирооти бузург, 

технологияҳои конверсионӣ; сатҳи самаранокии иҷтимоӣ-иқтисодии маҳсулот ва технологияҳои 

инноватсионӣ.  

Табиист, ки фаъолияти чунин миқёс лоиҳаҳои зиёди сармоягузорӣ, рушди механизми 

самарабахши татбиқи афзалиятҳои интихобшударо талаб мекунад. Ин механизм, бояд унсурҳои 

зеринро дар бар гирад:  

- таҳияи давра ба давра ва пешгӯии рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва инноватсионӣ-

технологии кишвар бо дарназардошти омилҳои беруна;  

- интихоби афзалиятҳо, таҳияи нақшаҳои стратегияи миллӣ, минтақавӣ ва байниминтақавӣ 

ва барномаҳои мақсадноке, ки афзалиятҳои интихобшударо иҷро мекунанд;  

- дастгирии бевосита ва ғайримустақими заминаи инноватсионӣ дар истеҳсолот ва 

бахшҳои ғайритиҷоратӣ;  

- ҳифзи моликияти зеҳнӣ, тавассути ташаккул додани ҳавасмандии кофӣ барои истифодаи 

он ва ихтироот.  

Қайд намудан зарур аст, ки принсипи асосии амалиёт дар шарикии инноватсионӣ бо 

кишварҳои хориҷии наздик инъикосёфта, бояд дар асоси ҷалби сармояи хориҷӣ ба амал ояд, ки 

фаъолияти давлатҳо, мутахассисони баландихтисос ва ҷомеаро дар татбиқи стратегияи рушд 

якҷоя муттаҳид менамояд.  

Азбаски сармоягузориҳои мустақим ба Тоҷикистон маҳдуданд, давлатро мебояд қарзҳои 

имтиёзнокро барои дастгирии рушди иқтисоди миллӣ ҷалб намояд. Аз тарафи дигар, азбаски ин 

лоиҳаҳо аз нуқтаи назари стратегӣ ба баландшавии таъминоти иқтисодиёти миллӣ зарур 

ҳисобида мешаванд, онҳо бояд заминаи бунёдии инфрасохтори кишварро беҳтар гардонанд, ки 

дар навбати худ ба ҷалби бештари сармоягузориҳои мустақим дар оянда кумак хоҳад кард.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамоҳангсозии сармоягузориҳои хориҷӣ ва кумаки беруна дар 

худ чор андозагирии асосиро дар бар мегирад:  

- ҳамоҳангсозӣ ва низоми иттилоотӣ;  

- равандҳои банақшагирӣ;  

- механизмҳо аз рӯи иштирок ва механизмҳои машваратӣ;  

- мониторинг ва арзёбии натиҷаҳо.  

Имрӯз, дар масъалаи ҳамоҳангсозии самараноки сармоягузориҳои хориҷӣ, Тоҷикистон 

ҳадди аққал бо чор маҳдудият ва мушкилот рӯ ба рӯ аст:  

1. Иқтидори суст ва набудани малакаҳои дахлдор барои ҳамоҳангсозии самараноки кумаки 

беруна;  

2. Ворид намудани лоиҳаҳо, ҳамчун афзалиятҳои миллӣ дар стратегияҳои рушди бахшҳои 

алоҳида, бе дарназардошти ҳадафҳои стратегӣ;  

3. Самаранок набудани низоми мониторинг ва арзёбӣ, инчунин ҳамоҳангии сусти 

фаъолияти лоиҳавӣ;  

4. Маҳдудиятҳои табиӣ ва ҷуғрофӣ.  
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Бинобар ин, ба ақидаи мо бояд дар ҷумҳурӣ ба таври равшан тафаккур байни 

сармоягузориҳои хусусӣ ва давлатӣ ҳам дар асоси тиҷоратӣ ва ҳам хусусӣ рушд дода шавад, 

сарфи назар аз он, ки чунин сармояҳо ҷузъҳои имтиёзӣ нисбат ба онҳо пешбинӣ шуда бошад. 

Дар ин замина, коҳиш додани сатҳи хароҷоти маъмурӣ аз рӯи идоракунии лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ ва таъмини самараноки истифодаи воқеии фондҳо мубрам мебошад, зеро сохтори 

захираҳои кумаки беруна, ки ба лоиҳаҳои мушаххас ҷудо карда шудаанд, нишон медиҳанд, ки 

дар аксар ҳолатҳо қисми зиёди захираҳо ба хароҷоти маъмурӣ, ба монанди хизматрасонии 

машваратӣ равона мешаванд, ба ибораи дигар, ин маблағҳо ҳеҷ гоҳ ба кишвар дар шакли 

сармоягузории бевосита «ворид» намегарданд.  

Барномаҳои давлатии сармоягузориҳоро барои солҳои 2014-2016 ва 2016-2020 таҳлил 

намуда, бояд қайд кард, ки дар маҷмуъ шумораи умумии лоиҳаҳои муштарак зиёд шуда 

истодаанд. Аммо дар баробари ин, коҳишёбии лоиҳаҳои муштарак, масалан, дар соҳаи 

кишоварзӣ низ ба миқдори 2 адад мушоҳида мегарданд.  

Афзоиши лоиҳаҳои муштарак дар дигар соҳаҳо маънои онро дорад, ки шарикони хориҷӣ 

тадриҷан афзалиятҳои худро тағйир дода, захираҳои молиявии худро ба чунин соҳаҳо - обёрӣ ва 

таъминоти об дар деҳот 3 адад, таъминоти об ва низоми канализатсияи шаҳр бо 8 адад, 

энергетика 2 адад, нақлиёт 2 адад, соҳаи маориф 3 адад, тандурустӣ 2 адад ва мултисектор ва 

дигар бахшҳо 8 адад. 

Бояд қайд кард, ки ҳаҷми маблағгузории лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои иқтисоди миллӣ, 

сарфи назар аз тасвироти мусоид, якхела ба ҳисоб намеравад. Афзоиши ҳаҷми маблағгузории 

лоиҳаҳои муштарак дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт дар давраи таҳлилшаванда 6191,45 млн. долл. 

ИМА-ро ташкил дода, аз ҳисоби афзоиши маблағгузорӣ дар чунин соҳаҳои иқтисодиёт - дар 

бахши таъминоти об ва низоми канализатсия 244 млн. 111 долл. ИМА, дар бахши энергетика 

4671 млн. долл. ИМА, дар соҳаи нақлиёт 171,3 млн долл. ИМА, дар соҳаи обёрӣ ва таъмини об 

дар деҳот 985,3 млн долл. ИМА ва дар бахши мултисектор ва дигар бахшҳо 228,2 млн. долл. 

ИМА маблағгузорӣ карда шудааст. Ҳаҷми коҳишёбии маблағгузории лоиҳаҳои муштарак дар 

ҳамаи бахшҳои иқтисодиёти миллӣ дар давраи таҳлилшаванда 95,35 млн. долл. ИМА-ро ташкил 

дод, ки он аз ҳисоби кам шудани сармоягузорӣ дар чунин соҳаҳо - кишоварзӣ 63,45 млн. долл. 

ИМА, маориф 24, 7 млн долл. ИМА, тандурустӣ 7,2 млн. ИМА ба миён омад. 

Ҷадвали 1 
Лоиҳаҳои муштарак барои беҳбуд бахшидани таъмини сармоягузорӣ ва рушди соҳаҳои  

иқтисодиёти миллӣ 
 

 
 

Ҷадвал дар асоси маълумоти: БДС 2008-2010, БДС 2010-2012, БДС 2014-2016, БДС 2016-2020 

ҳисоб карда шудааст. 
 

Таҳлили гузаронидаи мо нишон медиҳад, ки баъзе унсурҳои афзалиятҳои Стратегияи 

миллии рушд дар тадбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки миллӣ, бо дастгирии сармоягузории бузурги 

давлатӣ барои тағйирёбии доираи минбаъдаи сустшавии гузариш ва баромадан аз он ба доираи 
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рушди устувори иқтисодӣ метавонад шароити мусоид фароҳам орад. Дарки ин масъала дар 

тағйироти сохтори ташкили гузаронидашуда инъикос ёфта, чунин бахш ва соҳаҳои 

иқтисодиётро, ки диққати махсуси давлат зурур аст, аз ҷумла - маориф, неруи барқ, саноати 

коркард ва истихроҷи маъдан, инчунин инфрасохторро тақозо мекунад.  

Ҳамин тариқ, сармоягузорӣ дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ ба нақши муҳимтарини 

сохторӣ, ки аз он самтгирии захираҳои молиявӣ барои рушди сохтори иқтисодиёти миллӣ дар 

маҷмуъ ва баланд бардоштани таъминоти сармоягузорӣ дар алоҳидагӣ зарур аст, вобаста 

мебошанд. 
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СТРАТЕГИЯИ РУШДИ ИННОВАТСИОНӢ ВА ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ 
 

 Муаллифон дар ин мақола масъалаи таснифоти хавфу хатарҳои сармоягузорӣ, принсипҳои асосии 

идоракунии хавфҳо ва мавқеи онро дар идоракунии корхонаҳои саноатӣ мавриди таҳлил қарор додаанд. 

Қайд шудааст, ки пеш аз ҳама, аз нигоҳи иқтисодӣ – танҳо дар асоси таҷдиди инноватсионии сармояи 

куҳнашудаи асосӣ ва таҷдиди маҳсулот, имкони таъмин намудани рақобатпазирии иқтисодиёти ҷумҳурӣ, 

баланд бардоштани сатҳи устувори рушди иқтисодӣ, афзоиши даромади субъектҳои хоҷагидорӣ, аҳолӣ ва 

давлат имконпазир аст. Зарурати зикршуда дар заминаи ҷаҳонишавӣ ва таҳкими илмию технологии рушд, 

гузариш ба тартиби нави технологӣ, ки дараҷаи рақобатпазирии дар сатҳи ҷаҳонист (инчунин, дар бозори 

дохилӣ) дар даҳсолаҳои наздик ба таври назаррас афзоиш ёфта, боқимонда мавқеи худро аз даст дода, зери 

назорати ширкатҳои фаромилалӣ (ШФ) қарор хоҳанд ёфт. Дар ин замина, таҳияи масъалаи рақобатпазирии 

кишвар дар шароити ҷаҳонишавӣ саривақтӣ ба ҳисоб меравад.  
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В этой статье авторы анализируют классификацию инвестиционных рисков и основные принципы 

управления рисками и его роль в управлении промышленными предприятиями. Прежде всего, с 
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развитие конкурентоспособности страны в условиях глобализации является своевременным. 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT STRATEGY INVESTMENT MECHANISMS 
 

In his article, the author analyzes the classification of investment risks and risks, the basic principles of risk 
management and its role in the management of industrial enterprises. First of all, from the economic point of view 
- because only on the basis of innovative renewal of obsolete fixed capital and modernization of products, it is 
possible to ensure the competitiveness of the country's economy, increase sustainable economic growth, increase 
incomes of economic entities, population and government. The need for this in the context of globalization and 
the strengthening of scientific and technological development, the transition to a new technological order, which 
is globally competitive (as well as in the domestic market) will increase significantly in the coming decades. (SF) 
will be decided. In this context, the development of the country's competitiveness in the context of globalization 
is timely. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ХИСАРСКОГО  

БЕКСТВА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 
 

Холов Д.М.  

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Республики Таджикистан 
 

Краткий историко-политический очерк. 

В середине XVIII века территория Хисара начиналась от деревни Миршади в долине 

Сурхана. В XIX столетии к Хисару относились западные области, Байсун и Ширабад. На юге 

Хисару принадлежали, кроме средневекового Чаганиана, Кабадиан и часть долины Хутталя с 

Курган-Тюбе [2, c. 402].  

Следовательно, в начале XIX века Хисар территориально значительно расширился; он 

управлялся Сейид-бием парвоначи, который прибыв в 1800 г. в Бухару, вступил с эмиром 

Хайдаром в договорные отношения, признав зависимость Хисара от Бухары. За это Сейид-бий 

парвоначи получил титул аталыка [17, c. 25]. Эмир не совсем доверял ему. Несколько позже им 

был послан в Хисар Раджаббек-бий с секретным поручением узнать, как там обстоят дела [6, с. 

20]. Впоследствии эмир Хайдар вступил в брак с дочерью Сейид аталыка и тем самым закрепил 

свое влияние на Хисар. 

После смерти Сейид-бий аталыка правителем Хисара стал его сын Суфи-бий. Хисарский 

край делился на несколько мелких владений, находившихся в подчинении хисарского владетеля, 

сидевшего в Хисар-шадмане [7, с. 87]. В 30-ые годы XIX века Хисар не зависел ни от Бухары, ни 

от Кундуза, а управлялся четырьмя узбекскими начальниками, после смерти отца разделившими 

между собой [5, с. 295]. 

Хотя бухарские эмиры никогда не оставляли притязаний на этот край, фактически власть 

их сводилась к нулю, особенно в середине XIX века, когда Хисар при поддержке кулябского 

владетеля Сары-бека окончательно отказался признавать Бухару. 

В 1866 году эмир Музаффар с войском двинулся на Хисар. Правитель Хисара Абдулкарим-

додхо поднял почти все население против бухарцев. Он также вступил в союз с кулябским 

владетелем Сары-беком. Все основные силы Хисара и Куляба были собраны на равнине на 

расстоянии одного таша1 от г. Денау, близ кишлака Хатырчи, на урочище Амаксой [17, с. 27]. 

Здесь произошло кровопролитное сражение и хисарское ополчение потерпело поражение. 

Хисарцы бросились в цитадель крепости Денау, заперлись в ней и несколько суток упорно и 

храбро защищали город. На шестые сутки бухарские войска взяли цитадель штурмом. Почти все 

жители города были перебиты, а цитадель разрушена. Эмирские войска с огнем и мечом прошли 

всю Хисарскую долину, разрушив и сравняв с землей крепости Регара, Каратага, Файзабада и др. 

Абдулкарим-додхо бежал к своему союзнику в Куляб. Но Сары-бек вероломно арестовал его, 

привез в лагерь к эмиру и ловко сумел выгородить себя от ответственности, взвалив всю вину 

восстания на Абдулкарима. Последний был казнен с 20 своими сторонниками в Дербенте. Сары-

бек остался владетелем Куляба [11, с. 176]. В Байсуне, Денау, Хисаре и Файзабаде эмир назначил 

правителями преданных ему лиц. 

 
1 Местное (тюркское) название таджикской путевой меры – фарсанг, равная 7-8 км. 
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В 1870 г. бухарский эмир Музаффар разделил Хисарский край на 7 бекств: Байсунское, 

Денауское, Юрчинское, Хисарское, Кабадианское и Курган-Тюбинское [12, с. 360]. В этих 

бекствах он ввел управление на общебухарских основаниях, при этом беки перечисленных 

бекств, а также бекств Кулябского и Бальджуанского были подчинены Хисарскому кушбеги, 

вступавщему теперь в роли наместника Хисарского края. 

Первым правителем Хисарского края эмир назначил Якуббека кушбеги, который на 

следующий год умер в Хисаре. На его место был назначен Селим-дасторхончи, который вскоре, 

не угодив эмиру, был снят. После него эмир назначил в Хисар беком своего сына Сеид-

Абдулмумин-хана, но ограничил его район управлением одним только Хисаром и Каратагом с 

окрестными кишлаками. В остальные города Хисарского края эмир назначил от себя особых 

беков, совершенно равных по степени власти с Абдулмумином.  

Абдулмумин правил Хисаром с 1871 по 1886 гг. Он рассматривал Хисар как колонию 

Бухарского ханства, ради увеличения своего дохода он неимоверно эксплуатировал и обирал 

народ. 

После смерти эмира Музаффара, последовавший в 1885 г., Бухарский престол был занят 

его сыном Абдулахад-ханом, верным ставленников царской России. С этого времени 

Абдулмумин-бек начал интриги против своего младшего брата Абдулахад-хана, занявшего 

незаконно, с точки зрения установившейся традиции, престол. Абдулахад-хан в 1886 г. просил 

согласия Туркестанского генерал-губернатора на смещение Абдулмумин-бека. В конце июля 

1886 г. особым ярлыком эмира он был переведен сначала беком в Байсун, а потом был вызван в 

Бухару, где и содержался под домашним арестом [18, с. 120].  

Приемником Абдулмумина был сводный брат эмира Музаффара – Астанакул-бек-бий 

кулли куш-беги (1886-1906). Астанакул в 1887 г. получил чин аталыка, а поэтому для его 

содержания, сообразно с его новым чином, было расширено Хисарское бекство. Прежде он 

простирался на запад до Каратаг-дарьи, а потом к нему было присоединено еще 5 амлокдорств 

бывшего Сариджуйского бекства [8, с. 315]. Такое территориальное устройство Хисарского 

бекства сохранилось до падения Бухарского эмирата в 1920 г.  

После смерти Астанакула в 1906 г. хисарские беки стали очень часто меняться. За 14 лет 

до падения Бухарского эмирата в Хисаре сменились одна за другим 6 беков. Приемником 

Астанакула был его молодой сын Шахимардон-инокджон. После Каратагского землетрясения (8 

октября 1907 г.) его сменил Мир-Мурод, бывший каратегинский мир. Мир-Мурода сменил 

Абдулмумин, за свой широкий нос призванный народом «чушка» (свинья). Приемником 

последнего был Алиокул парвоначи. Став Хисарским беком, он получил звание кушбеги и 

считался наместником всей Восточной Бухары. Он продержался более 6 лет в Хисаре до падения 

Бухарского эмирата, а потом с эмиром Алим-ханом бежал в Афганистан. 

Устройство административного управления. 

До 60-х годов XIX в. на территории Восточной Бухары находились отдельные феодальные 

княжества: Хисар, Куляб, Каратегин, Дарваз и др. На севере от Хисара находились также 

полусамостоятельные таджикские владения: Магиан, Фараб, Фалгар, Фан, Кштут, Ягноб и 

Матча, расположенные в горном крае, известном под общим названием Кухистан. В конце 60-х 

годов XIX в. Кухистан был присоединен к России. 

В 1870 г. все княжества Восточной Бухары были присоединены к Бухарскому эмирату. 

Низложив местных владетелей, эмир Музаффар заменил их своими правителями-беками, или 

мирами.  

В 70-ые годы XIX в. к Бухарскому эмирату были присоединены еще Каратегин и Дарваз. 

Все бекства Восточной Бухары впоследствии возглавлялись эмирским наместником, своего рода 

генерал-губернатором, хисарским куш-беги, резиденцией которого был Хисари-шодмон 

(радостный Хисар). 

В княжествах Восточной Бухары наблюдалось типичное для феодализма классовое 

устройство: с одной стороны, представители феодальной знати (бек-хоким, служило-чиновничье 

сословие – сипо, амальдор, наукар), а с другой стороны – крестьяне и ремесленники, так 

называемые фукаро, отдававшие больше половины продуктов своего труда феодалам. 

В административном устройстве Хисарского бекства после его присоединения к 

Бухарскому эмирату никаких существенных изменений не произошло. Администрация и 

социальная структура в бекстве, так же, как и во всем эмирате, в основном сохранилась в своей 

средневековой феодально-иерархической форме. 
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Высшим административным лицом в Хисарском бекстве, как и в прочих бекствах эмирата, 

являлся бек, назначаемый эмиром. Последний также назначал казиев, раисов, муфтиев. 

Хисарский бек считался наместником Восточной Бухары, и поэтому прочие беки 

обращались к нему за указаниями, советами и разъяснениями. Занимая такое высокое 

положение, хисарский бек имел еще то преимущество, перед другими беками, что управлял 

бекством полновластно и бесконтрольно, имея право самостоятельно выносить судебные 

приговоры, вплоть до самой смертной казни включительно, не посылая свои решения на 

утверждение эмиру. «Во всей Бухаре собственно, кроме эмира, юридическим правом казни 

владеет лишь Гиссарский бек», писал русский ботаник В.И. Липский, посетивший Восточную 

Бухару в 1896 году [9, с. 110]. Главная обязанность бека состояла в выселке в казну эмира 

определенной суммы налогов за год, и содержание и повиновение податной эксплуатируемой 

массы населения – крестьян и ремесленников. 

На особом положении находилось высшая судебная власть в бекстве. Её представителем 

был кази. Он также назначался эмиром и руководил также всеми духовными делами и ведал 

операциями нотариального характера. Главным источником существования казия являлись 

вносимые обеими сторонами судебные издержки. 

Большим влиянием при беке пользовался раис. На нем лежала обязанность следить за 

выполнением населением предписаний религии (шариата) и торговых установлений. Раис также 

выполнял обязанности установления и объявления населению цен на продукты земледелия и 

скотоводства в базарные дни. Главными источниками существования раиса были штрафы, 

налагаемые на нарушителей нравственности, предписаний религии и торговых установлений 

[17, с. 33]. 

При беке был также муфтий. Он, как знаток законов шариата, обязан был давать 

толкования правильности или неправильности того или иного судебного постановления на 

основе шариатских норм. Главными источниками существования муфтия были доходы за 

выдачу ривоятов (толкований). 

Все чины, установленные еще Тимуром и дававшиеся до конца существования Бухарского 

эмирата как военным, так и гражданским бухарским чиновникам, были следующие (в 

восходящем порядке) [15, с. 60-61]: 1) баходур или аламон; 2) чухраогоси; 3) мирзобоши;                  

4) джибачи; 5) кароул-беги; 6) мирохур; 7) туксоба; 8) эшик-око-боши; 9) бий; 10) додхо; 11) 

инок; 12) парвоначи; 13) диван-беги; 14) куш-беги; 15 атолик. 

В распоряжении Хисарского бека имелся многочисленный штат должностных лиц – 

чиновников (амальдоров). Они выбирались самым беком. Большинство их являлось 

родственниками бека или самыми близкими к нему лицами. Все они получали жалованье от бека, 

а в чины производились эмиром.  

Самым главным чиновником при беке являлся старший ясоул-боши. Он, как человек 

сведущий и опытный, считался помощником бека; ему должны были подчиняться все остальные 

чиновники. Чиновников в чине ясоулов при беке было около 25 человек. Самый младший ясоул 

сопровождал бека, следуя впереди палкой.  

Кроме ясоул-боши, при беке были и другие должностные лица числом около 85 человек. 

Они имели различные чины и еженедельно по очереди посылались с донесениями к эмиру или 

другим высшим должностным лицам эмирата. Им же поручался разбор ссор или недоразумений, 

как между самыми жителями, так и между жителями и администрацией. 

Канцелярия хисарского бека состоял из семи писарей – мирзо, между тем как при других 

беках состояло обыкновенно 1-2 писаря. Самый старший из писарей – мирзо-навис являлся 

личным секретарем бека, вел всю его переписку до секретной включительно. Остальные шесть 

писарей вели различную переписку.  

О многочисленности штата гражданских чиновников, существовавших при хисарских 

беках в конце XIX – начале XX вв. Н.А. Бендерский писал: «2 есоул-боши, 7 чинов-писарей, 85 

старших чиновников – арзачи и 25 младших есаулов, общий расход только на жалование 

чиновникам и войско доходит до 700 рублей в месяц» [4, с. 156]. 

Бекства разделялись на амлокдорства, которые управлялись амлокдорами, 

назначавшимися беком, главным образом, из своих родственников и близких людей. При 

амлокдоре находилась особая группа чиновников, так называемых дарга («от монгольского 

«даруга», т.е. давитель, притеснитель-чиновник, заведывавший переписью подданных, сбором 

податей») [1]. Число дарга в каждом амлокдорстве было различно, в зависимости от размеров 

районов и густоты населения, в крупных амлокдорствах по 5-6 дарга, а более мелких – 2-3 дарга. 
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Кроме дарга еще были особые сборщики, называвшиеся закотчи, состоявшие при беке, 

иногда при амлокдоре. Закотчи собирал закот - налог со скота и с продаваемых на базаре 

товаров. Они разделялись на две категории. Закотчи первой категории объезжали в летнее время 

бекство, вели подсчет скота и определяли размер закота с каждого владельца. Вторая категория 

безотлучно находилась в городах, где происходили базары. 

Ближайшими помощниками амлокдоров в сборе хироджа и надзором за населением были 

арбобы. Амлокдорства подразделялись на сада, где выполнение административных 

обязанностей лежало на арбобах [8, с. 316]. Последние назначались амлокдорами, главным 

образом, из числа коренных жителей, раньше занимавших должность аксакала. В каждом сада 

существовало 5-6 аксакалов. В каждом амлокдорстве находилось от 10 до 200 кишлачных 

наукаров. В Хисарском бекстве число этих наукаров доходило до 2 тысяч человек [8, с. 319]. В 

период взимания податей с населения наукары играли при амлокдоре роль полицейских и 

выполняли разные его поручения. Бек производил отдельных наукаров в низшие бухарские чины 

от баходура (аламон) до кароул-беги включительно с вручением на это грамот. Второй чин 

наукаров был чухраогоси, третий чин – джибочи, а четвертый – мирзобоши. Один из наукаров 

при амлокдоре назывался мингбоши. Ему разрешалось получить сразу второй или третий чин, и 

равнялся волостному старшине. 

Налоговая система. 

О сумме налогов, поступавших в казну эмира, имеются некоторые данные. По сообщению 

П.П. Шубинского, посетившего Бухарский эмират в конце 80-х годов XIX века, Хисарское 

бекство вносило ежегодно в эмирскую казну налогов в сумме 500 тыс. руб [18, с. 383]. В начале 

XX в., как сообщал Д.Н. Логофет, с населения Хисарского бекства только в пользу казны эмира 

взимался налог в сумме до 600 тыс. руб [10, с. 65]. Посылка налогов хисарским беком эмиру 

сопровождалась значительными подарками, состоящими из 6 тыс. руб. деньгами, 30 лошадей, 

225 халатов и 75 пар (джура) шелковых тканей на халаты [3]. 

Когда Бухарский эмир приезжал в свою резиденцию в Шахрисабз (в год два раза), беки 

Восточной Бухары, в том числе и хисарский бек, посылали к нему депутацию и дары. Это 

подношение называлось рикоб-буси (целование стремени), и Хисарский бек посылал 3 тыс. руб., 

7 лошадей (две в полной сбруе), 63 халата и 18 парных кусков шелковой материи. 

Подарки посылались также при отъезде эмира в Россию и при возвращении его обратно, 

которое называлось чанг-басти (пыль подавил). При выезде эмиру посылалось 4 тыс. руб., 

несколько лошадей под попоной и 9 халатов; при возвращении эмира – такое же количество 

лошадей и халатов и 3 тыс. руб. 

Среди многочисленных и разнообразных податей и налогов, взимаемых с трудового 

населения Бухарского ханства, в том числе Хисарского бекства, самыми главными были налоги 

на скот – закот и подать с урожая земледельческой продукции – хиродж. Эти две подати, 

предусмотренные мусульманскими установлениями, составляли главную статью доходов 

бухарских эмиров.  

Закот как вид государственного налога был установлен около середины VII в. в период 

формирования арабского феодально-теократического государства. Он существовал в Бухарском 

ханстве вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Этот налог в период его установления 

предназначался для оказания помощи неимущим и нуждающимся мусульманам, а также 

путешественникам и воинам, сражающимися за торжество ислама (гози, мучохид). Но в 

последствии закот сделался одним из важнейших источников пополнения государственной 

казни. 

Сбор закота ежегодно начинался с июня и продолжался в течение двух-трех месяцев. 

Закот, взимавшийся с Хисарского бекства и других бекств Бухарского ханства в последней 

четверти XIX и в начале XX в., был установлен в следующем размере: за 5 верблюдов, не 

используемых для извоза и проводящих большую часть года на подножном корме, взимался 1 

баран; за 40 баранов или коз взимался 1 баран или 1 коза. Этот закот считался достаточным для 

всякого числа баранов и коз до 100 включительно, за вторую сотню взимались 2 барана или 2 

козы, а свыше – за каждую лишнюю сотню взимался 1 баран или коза. Кроме того, из расчета 

приплода будущего года взималась надбавка: с лиц, имеющих от 500 до 900 баранов или коз – 

стоимость половины барана или козы, а с имеющих от 900 до 1000 – 1 баран или коза, свыше 

этого количества за каждые 500 голов взималась половина стоимости баран или козы [1]. Из 

перечисленных ставок закота, видно, что они были обратно пропорциональны количеству скота. 



204 

Чем больше было скота у владельца, тем меньший процент к его доходу и имуществу составлял 

налог, а это значит, что закот всей своей тяжестью падал на бедных и средняков. 

Со времени присоединения Хисарского бекства к Бухарскому эмирату натуральная подать 

закота была заменена денежной. Так, с 40 баранов взималась стоимость 1 барана, т.е. 12 тенег 

[8, с. 315]. С конца XIX в. была установлена для налоговых расчетов ценность барана в 33 теньги 

(от 4 руб. 95 коп. до 6 руб. 60 коп.) и козы – в 18 тенег (от 2 руб. 70 коп. до 3 руб. 60 коп.) [1]. 

Например, в 1904 году с Хисарского и Бальджуанского бекств был отправлен эмиру закот в 

сумме 800 тыс. тенег (от 120 тыс. руб. до 160 тыс. руб.) [1]. 

По мусульманскому законодательству при количестве менее 40 баранов или коз их 

владельцы должны были быть освобождены от сбора. В действительности, как сообщал капитан 

Стеткевич [16, с. 258], такое освобождение совершенно не практиковалось и закот просто 

превратился в известный сбор с каждой головы скота или с каждого двора. 

Хиродж был другой важной статьей дохода эмирской казны. Первоначально, при арабском 

завоевании, хиродж был налогом, которым облагались жители покоренных мусульманами стран, 

не оказавшие вооруженного сопротивления, а в последствии под этим термином стали вообще 

понимать налог с земледельцев. В Хисарском, так же, как и в других бекствах Бухарского 

эмирата, за право пользования землей дехкане платили 1/5 урожая с поливной земли, так 

называемый хумс, и 1/10 часть с неполивной земли, так называемый ушр (десятина). Хиродж 

взимался с урожая таких наиболее распространенных культур, как пшеница, ячмень, рис, маш, 

лен, горох и кунжут. 

Сбор хироджа, так же, как и закота, в Хисарском бекстве с 80-х годов XIX в. производился 

не натурой, а деньгами. Уплата хироджа производилась в течение зимы по справочным ценам, 

утвержденным бухарским правительством. Справочные цены составлялись чинами судебной 

власти в бекстве (кази, раис). Последние на местных рынках в течение двух-трех базаров следили 

за ценами, которые устанавливались на различные виды продуктов, а потом брали более 

выгодную из них, которая шла за справочную. 

Эти справочные цены чиновники бекства посылали на утверждение бухарскому 

правительству, которое по утверждении возвращало их беку и особым письмом (муборакнома). 

Бек, в свою очередь, рассылал справочные цены амлокдорам, которые через глашатаев (джарчи) 

объявляли об установленных эмиром ценах всему населению. С этого дня амлокдоры с помощью 

сельской администрации начинали собирать хиродж. 

Административное устройство в его феодально-иерархической форме в Хисарском 

бекстве, так же, как и во всем эмирате, породило бесчисленные налоги и подати, которые шли в 

пользу бека и его многочисленных чиновников. Приведем другие виды налогов и податей. 

Закот-чакана – эта подать взималась с лиц, не плативших настоящего закота, т.е. с лиц, 

имеющих в своем хозяйстве не более 40 голов баранов или коз. Для сбора этой подати ежегодно 

весной беком в каждом амлокдорстве назначался чиновник, который объезжал всех жителей, не 

платящих настоящий закот, и взимал по наличному числу скота с каждого барана 0,5 теньги (7,5 

коп.) и с каждой козы по 0,25 теньги (3,75 коп).  

Кош-пули. Весной перед началом полевых работ каждый землепашец-дехканин обязан был 

уплатить с каждой пары рабочего скота, которым он собирался возделывать землю, от 4 до 8 

тенег. Размер платы зависел от качества и плодородности земли. 

Як-сира. Землепашец должен был уплатить, кроме кош-пули, с каждой пары рабочего скота 

стоимость 1 батмана1 пшеницы [17, с. 37]. Не освобождались от этой подати даже лица, имевшие 

одну голову рабочего скота. Они также уплачивали стоимость 0,5 батмана пшеницы. 

Следующее за беком административное лицо – амлокдор, кроме хироджа, брал с 

землепашца за свои «труды» по сбору налога с каждого батмана урожая на поливных землях - 

1 пуд (16,38 кг), на неполивных землях – ¼ пуда (4,095 кг). 

Мироб, заведующий ирригацией в известном районе, назначался беком. Каждый дехканин, 

пользующийся поливными полями, на которых возделывал, главным образом, рис, «за услугу» 

водораспределения должен был уплатить миробу с каждой пары рабочего скота по 1 батману 

(196,5 кг) риса натурой или стоимость его. 

 Дарга, следивший за целостью кучи зерна, на которую наложена печать (мухр), получал 

за «труды» по накладке печати (мухрона) натуральную плату – кафсан. 

 
1 Батман (манн) – таджикская мера веса и земельной площади, в разное время и в разной местности имела различное 

значение. В Хисарском бекстве XIX – начала XX в., батман равнялся примерно 12 пудам (196,5 кг). 
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Домулло-имам получал «доля божья» (хаки оллох) и кафсан, всего около 2 пудов (32,7 кг). 

После всех приходили дервиши и требовали свой назр (милостыня) в пользу ишана. 

После выплаты перечисленных податей, казалось бы, каждый землепашец-дехканин 

может свободно везти на базар для продажи излишний продукт, если таковой у него оказался. 

Но здесь он снова должен был уплатить за право продажи особый налог – закот с торговли, так 

называемый аминона. За каждый проданный батман продукта арендатор получал с продавца по 

3 теньги, за проданного верблюда или лошадь – по 2 теньги, за проданных быка или корову – 1 

теньгу, за проданного барана по 0,5 теньги. 

Хисарские беки самовольно накладывали в бекстве налоги в свою пользу на мельницы и 

толчеи. Так, существовал налог на мельницы от 20 до 100 тенег в год. На толчеи накладывался 

налог от стоимости 1 батмана до стоимости 2 батманов неочищенного риса. Размер налога 

зависел от производительности мельницы или толчеи. 

Хисарский бек взимал налог еще с фруктовых садов и клеверных полей на приусадебном 

участке дехканина. Так за каждого танапа1 фруктового сада в его пользу поступало от 16 до 18 

тенег в год. С каждого танапа клеверного поля взимался налог в размере 4 тенег в год.  

Кроме этого, взимались сборы: хасона – за пастьбу скота на подножном корму, самонпули 

– сбор с соломы, дала (савсор) – за пушнину, добываемую охотниками, чормагз-пули – подать с 

орехов и т.д.  

Кроме всего этого, крестьяне и ремесленники несли и различные другие повинности, 

заключавшиеся в постройке мостов, в исправлении дорог, в различном строительстве у 

амлокдоров и бека. Имевшие кое-какие средства от этих повинностей освобаждались путем 

найма за себя другого лица или уплатой так называемых девол-пули (подать с забора) в размере 

6 тенег в год. 

В Восточной Бухаре в двух местах существовали таможенные заставы (боджгир). Из них 

одна находилась на границе Хисарского и Бальджуанского бекств, на реке Вахш (в 5 км выше 

села Норак), где был построен мост. На правом берегу Вахша на мосту стояла таможенное здание 

– боджгир-хона, где сидел арендатор моста со своим штатом. Арендатор взимал с проезжих и за 

прогоняемый скот следующую плату: с каджого вьючного верблюда – 2 теньги, с вьючной 

лошади – 1 теньгу и с вьючного осла – 0,5 теньги. С тех же животных без вьюка взималась плата 

в половинном размере. За каждую прогоняемую корову взималось 0,5 теньги, за прогон стада 

баранов – 25 тенег. Годовой сбор арендатора доходил до 50-60 тысяч тенег (8-9 тыс. руб.) [1]. 

Вышеупомянутый мост находился на единственной дороге, по которой в громадном количестве 

прогоняли скот из Кулябского и Бальджуанского бекств в г. Бухару. 
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НИЗОМИ МАЪМУРӢ ВА АНДОЗБАНДИИ БЕКИГАРИИ ҲИСОРИ ОХИРИ  

АСРИ XIX – АВВАЛИ АСРИ ХХ 
 

Дар мақола дар асоси маводи бойи таърихӣ низоми маъмурӣ ва андозбандии бекигарии Ҳисори 
охири асри XIX – аввали асри ХХ баррасӣ шудааст. Нишон дода шудааст, ки дар бекигариҳои Бухорои 
Шарқӣ сохтори синфии мансуб ба феодализм ҳукмрон буд. Дар давраи баррасишаванда 15 амал мавҷуд 

буд, ки ҳанӯз Темурланг (а. XIV) таъсис дода, то пошхӯрии Аморати Бухоро ҳам ба низомиён ва ҳам ба 
амалдорон дода мешуд: баҳодур (ё аламон), чуҳраоқосӣ, мирзобошӣ, ҷибочӣ, қаровулбегӣ, мирохур, 
туқсоба (ё туқсабо), эшикоқобошӣ, бий, додхоҳ, иноқ, парвоначӣ, девонбегӣ, қушбегӣ, атолиқ. 

Дар байни андозу хироҷи зиёду гуногун, ки аз аҳолии заҳматкаши Хонигарии Бухоро, аз он ҷумла 

Бекигарии Ҳисор рӯёнда мешуд, асосиаш закот ва хироҷ буданд. Ин ду намуди андоз, ки тибқи қонунҳои 
исломӣ таъсис ёфта буданд, қисми асосии даромади амирони Бухороро ташкил медоданд.  

КАЛИДВОЖАҲО: Хонигарии Бухоро, Аморати Бухоро, Бухорои Шарқӣ, Ҳисор, бекигарӣ, низоми 

маъмурӣ, амалот, андозҳо, хироҷҳо, закот. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ХИСАРСКОГО БЕКСТВА  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 
 

В статье на основе богатого исторического материала рассматриваются административная и 
налоговая система Хисарского бекства в конце XIX – начале XX веков. Показано, что в княжествах 
Восточной Бухары наблюдалось типичное для феодализма классовое устройство. В рассматриваемое 

время, существовали 15 чинов, установленные еще Тимуром (XIV в.), и дававшиеся до конца 
существования Бухарского эмирата, как военным, так и гражданским бухарским чиновникам, как: баходур 
(или аламон), чухраогоси, мирзобоши, джибачи, кароул-беги, мирохур, туксоба, эшик-око-боши, бий, 

додхо, инок, парвоначи, диван-беги, куш-беги и атолик.  
Среди многочисленных и разнообразных податей и налогов, взимаемых с трудового населения 

Бухарского ханства, в том числе Хисарского бекства, самыми главными были налоги на скот (закот) и 
подать с урожая земледельческой продукции (хиродж). Эти две подати, предусмотренные 

мусульманскими установлениями, составляли главную статью доходов бухарских эмиров.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бухарское ханство, Бухарский эмират, Восточная Бухара, Хисар, бекство, 

административное устройство, чины, налоги, подати, хиродж, закот. 
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ADMINISTRATIVE AND TAX SYSTEM OF THE HISAR REGION IN  

THE LATE XIX - BEGINNING OF XX CENTURIES 
 

Based on rich historical material, the article examines the administrative and tax system of Hisar region at 

the end of the 19th - beginning of the 20th centuries. It is shown that in the principalities of Eastern Bukhara a 
class structure typical of feudalism was observed. At the time in question, there were 15 ranks established by 
Timur (XIV century), and given until the end of the existence of the Bukhara Emirate, both military and civilian 

officials of Bukhara, such as: bahodur (or alamon), chukhraoghosi, mirzoboshi, jibachi, karoul-beghi, mirokhur, 
tuqsoba, eshik-oko-boshi, bey, dodkhoh, inoq, parvonachi, divan-beghi, qush-beghi and atoliq. 

Among the numerous and varied taxes levied on the working population of the Bukhara Khanate, including 
the Hisar region, the most important were taxes on livestock (zakot) and taxes on agricultural products (khiroj). 

These two taxes, stipulated by Muslim institutions, constituted the main source of income for the Bukhara emirs. 
KEY WORDS: Bukhara Khanate, Bukhara Emirate, Eastern Bukhara, Hisar, bekstvo, administrative 

structure, ranks, taxes, khiroj, zakot. 
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ЯКЕ АЗ РОҲҲОИ ҲАЛЛИ МУШКИЛОТИ АНБӮҲИ ҶАРАЁНИ МОЛИЯВИИ 

ГИРДГАРДИШИ ИҚТИСОДИЁТИ КОРХОНАИ КИШОВАРЗИИ ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Муродова Д.И., Аттоев Ф.Э.  

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои роҳҳои васеи 

паҳнбар, нақбҳо, пулу иншоотҳои азими саноатӣ гардид [1, с. 70]. Ин сохтмон ҳанӯз идома дорад 

ва мушкилоти баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ қариб ҳалли худро ёфтааст. Айни замон 

таваҷҷуҳи Сарвари давлат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Ҷаноби Олӣ, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бештар ба илм равона гардидааст.  

Илм бо эҷодкорӣ татбиқшаванда аст. Соҳаи илм дар эҷодкорӣ дарк мешавад. Таркиби 

риёзиёт ҳамаи ҷабҳаҳои пешбурди хоҷагидориро дар бар мегирад ва дар системаҳои калонҳаҷм 

самаранокии иқтисодии сармоягузории соҳавии субъектони хоҷагидор фаро гирифта мешаванд. 

Монанди ҳамин, олими соҳаи физика ва риёзӣ Леонтйев дар иқтисодиёт бо амсилаи тавозуни 

байнисоҳавӣ аҳамиятнокии хаттӣ будани ҷойивазкунии молҳои массаашон ба воҳид баробар дар 

илми иқтисодиёт сазовори мукофоти Нобелӣ шуд. Яъне, амнияти иқтисодии кишвар аз кам 

намудани хароҷоти нақлиёт барои моли воридотӣ бо арзиши баланд ва таъминоти моли 

воридотивазнамо вобастагӣ дорад [2, с. 10].  

Олими дигари америкоӣ, ки муваффақи ин мукофот аст, ба аслу насаби Ҷопонӣ Роберт 

Киосакӣ, бо амсилаии худ «Қонуни ҷараёни пул», субъектони хоҷагидорро ба чор квадрант 

тақсим намудааст. Дар квадранти якум коргарони кироиро, ҷойгир намудааст. Ба ин гурӯҳ 

одамон субъектони хоҷагидорро ворид менамояд, ки бо музди меҳнати доимии корфармо, дар 

ҷойи кори доимӣ ва бе тағйироти калон фаъолияти меҳнатӣ менамоянд. Гоҳ-гоҳ корфармо яке аз 

функсияҳои идоранамоиро ба эътибор гирифта, коргаронашро ҳавасманд мегардонад ва баъди 

ба синни ниҳоӣ расидан бо дабдаба ба нафақа гусел менамояд. Ӯ онҳоро ғуломон номидааст. Дар 

бисёр ҳолатҳо бо бузургии хурди миқдори ададии ин тақозо мувозинати бозорӣ вайрон шуда, 

сабаби калон шудани сатҳи анбӯҳи ҷараёни молиявии гирдгардиши иқтисодиёти кишвар шуда 

метавонад. Барои пешгирӣ намудани чунин ҳолат ва қонеъ гардонидани арзаи умумиҳаҷми 

бозорӣ, масалан дар Ҳиндустон, Чину Эрон ҳамон шароит то нафақа дошта нигоҳ дошта 

мешавад, ки тақозои умумиҳаҷми бозорӣ коҳиш наёбад. 

Дар гурӯҳи дуюми квадрант дар амсилаи худ «Қонуни ҷараёни пул», Р. Киосакӣ 

соҳибкорони хурд ва миёнаро дохил менамояд. Ба қатори ин субъектон, дар шароити ватани 

худамон соҳибкорон, фурӯшандагони миёнарав, худшуғлон, нонпазҳо, сартарошон, кормандони 

корхонаҳои кишоварзӣ, матлубот, савдогарон ва монанди ин, ки барои шуғл ба дигар кор вақти 

холӣ намеёбанд, дохил мешаванд. Ин гурӯҳи субъектони хоҷагидор каме маблағи зиёдтар 

доранд, вале мисли квадранти якум барои табобати ҳарсола имконияти молиявӣ ва вақти холӣ 

намеёбанд. Фаъолнокии иҷрои уҳдадориҳо рафта-рафта суст мешавад ва рӯзе аз кор хориҷ карда 

мешаванд. Аъзои ҳар дуи квадрантҳои номбаршударо аз рӯи ба гардиш даровардани пул Р. 

Киосакӣ ба қисми А ворид кардааст, ки 95% иқтидор ва неруи худро барои иҷрои кор сарф 

менамоянду дар ҳаёташон танҳо 5% фоидаи ғайриёзишӣ мегиранд. 

Мафҳуми ёзишнокии консептуалӣ чи дар микроиқтисод, ва ҳам дар назарияи 

макроиқтисодӣ нақши муҳим дорад. Дар амсилаи макроиқтисодӣ ин мафҳум дар таҳлили ҳолати 

бозори молиявӣ, арзаи умумиҳаҷм ва тақозои умумиҳаҷм, бозорҳои берунӣ ва дохилӣ васеъ 

истифода бурда мешавад ва ғайра [3, с. 72]. 
Дар квадранти сеюм Р. Киосакӣ субъектони хоҷагидори бозори шабакавиро дохил 

менамояд. Бозори шабакавӣ дар замоне пайдо мешавад, ки буҳрон фарогири тамоми пешбурди 
хоҷагидорӣ шудааст. Дар натиҷаи буҳрон миқдори бекорон зиёд шуда, сатҳи тақозои умумиҳаҷм 
ниҳоят паст мешавад ва миқдори зиёди маҳсулот дар бозор мемонад. Аз ҷумла дар ШМА барои 
вайрон нашудани арзиши қаҳва дар бозор фермерҳо 6000 тонна қаҳваро ба Уқёнус ғарқ 
менамоянд.  

Дар соли 1927 Карл Ремборг дар ШМА бозори бисёрсатҳдорро таъсис медиҳад. Асоси ин 

фаъолият ҳавасманд намудани одамон ба иҷрои кор бо паҳн намудани маҳсулоти манфиатовар 

буд. Бинобар ин, номи ширкатро мувофиқ ба давру замон тағйир медиҳад: «Витаминз продакшн» 

(маҳсулоти витаминӣ) ва дар охир «Амвей» (роҳи Амрико) ном мегирад. Бо тараққӣ ёфтани 

«Амвей» натиҷаи муроқибат ба низоъ оварда, фаъолияти компанияи трансмиллиро ҳукумати 

Амрико қатъ мегардонад. Дар муддати чор сол ҳукумат Комиссияи федералиро сафарбар 

менамояд, ки фаъолияти бозори шабакавӣ пурра омухта шавад. Натиҷаи хароҷотҳои зиёди вақт 
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ва баланд шудани сатҳи анбӯҳи молиявӣ дар соли 1982 хотима ёфта, суди федералии ШМА барои 

тоҷирони озод ҳукм баровард: тоҷири мустақил дастрасии маҳсулотро ба истеъмолкунанда 

таъмин менамояд ва ба қонуни давлат мухолифат надошта, ба тоҷири озод ҳуқуқи юридикӣ дода 

мешавад. Дар худи ҳамин сол аксар давлатҳои дунё, ба монанди ШМА, Англия, Франсия, Олмон, 

Испания, Канада, Америкаи Лотинӣ ва ғайра бозори шабакавиро қабул карда, бо ин система 

сатҳи анбӯҳи ҷараёни молиявиро мусовӣ нигоҳ медоранд. Дар замони муосир ҳам «Амвей» 

ҳамчун яке аз ширкатҳои муваффақ маъруф аст.  

Чи тавре ки дар боло қайд карда шуд: бозори шабакавӣ дар шароити саноатикунонии 

босуръати мамлакат пеши роҳи авҷи ду мушкилотро гирифта метавонад:  

1. Авҷи бекорӣ; 

2. Имконияти фурӯши маҳсулот. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бозори шабакавӣ аз солҳои соҳибистиқлол шудани кишвар 

фаъолият намуда, ба ҳолати ҳозира зиёда аз 20 ташкилоти бозори бисёрсатҳдор дар пешбурди 

хоҷагидории мамлакат бомуваффақият кор мекунанд. 

Дар байни чунин ташкилотҳо Феберлик, Наҷот, Тяньши ва ғайраҳо муваффақ мебошанд. 

Яке аз роҳҳои ҳавасмандгардонии субъектони хоҷагидор мукофот барои хариди маҳсулот 

ба ҳисоб меравад. Беҳтарин далели ҳавасмандгардонӣ кушодани суратҳисоби шахсии тоҷири 

озод дар ширкати трансмиллӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар баъзе кишварҳои Шарқ давлат бо таваллуд шудани фарзанд дар банк суратҳисоб бо 

зиёда аз 20 млн. доллар то ба балоғт расидан мекушояд. Агар дар як сол ин маблағ 10% даромад 

оварда бошад, пас он ба 22 млн. расида, ҳар сол 0,1% арзиши изофа ғун мешавад. Дар натиҷа ҳам 

ба давлат даромади калон ворид мешавад ва ҳам насли ояндаи он бо имконияти калон кори худро 

бо ҷалби мутахассисон аз тамоми кишварҳои дур ва ҳамсоя ҷалб намуда метавонад. 

Аз маҷмуаи омории кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маълум мешавад, ки таносуби 

ҳаҷми истеҳсолоти кишоварзӣ бо маҷмуи маҳсулоти дохилӣ аз соли 2014 то соли 2019 коҳиш 

ёфта, бо нишондиҳандаҳои кӯтоҳмуҳлат мувофиқан аз 23,4% ба 19,8% расидаасту бо авҷ ёфтани 

буҳрони ҷаҳонӣ дар натиҷаи пандемияи Ковид-19 коҳишёбӣ идома меёбад. 

Аз ҷумла истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар ин давраҳо дар ҷадвали 

1 оварда шудааст. 

Ҷадвали 1 

Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба як нафар аҳолӣ, кг 
  

 2014 2019 

Ғалладона 159,6 150,4 

Картошка 103,4 105,7 

Сабзавот 187,6 232,0 

Полизӣ 66,1 74,5 

Меваҳо ва бута-   

меваҳо 41,3 50,4 

Ангур 22,9 26,3 

Гӯшт (дар вазни   

кушташуда) 12,0 29,0 

Шир 103,5 106,4 

Тухм, дона 42,4 77,1 
 

Аз ҷадвал маълум мешавад, ки нишондиҳандаи ҳудуди амнияти иқтисодии баъзе 

кишварҳо, масалан дар Федератсияи Россия таъминоти ҳосили ғундоштаи ҳаминсола 17% 

истеъмолотии соли дигар қабул шудааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад ин нишондиҳандаи 

асосӣ буда наметавонад, чунки ҳосилғундорӣ дар ин самт қариб 5% кам шудааст. 

Гарчанде, ки дар дигар нишондиҳандаҳо коҳиш ба назар намерасад, вале ин аз меъёри 

зарурии истеъмолӣ ниҳоят паст мебошад. Қайд кардан зарур аст, ки кишоварзии ватанӣ танҳо бо 

картошка ҳам бозори истеъмолотии дохилиро таъмин менамояд, ҳам 10 фоизро барои тухмии 

соли оянда захира нигоҳ дошта, ҳам моли воридотивазкунанда мебошад.  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар натиҷаи истеҳсолоти экстенсивии ин намуди маҳсулоти 

кишоварзӣ дар минтақаҳои камзамини баландкӯҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо моли содиротии 

софи экологӣ таъмини амнияти иқтисодии кишвар дар давраи кӯтоҳмуҳлат ба даст дароварда 

мешавад. 
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Дар квадранти чорум Р. Киосакӣ сармоягузоронро дохил менамояд. Ин ду квадранти 

охирро ба гурӯҳи В медарорад, ки пулро барои худ истифода бурда метавонанд, яъне онҳо 

маблағгузорӣ менамоянд ва ин маблағгузорӣ барояшон кор мекунад. Дар ин қисм субъектони 

хоҷагидор аз 5% воридоти маблағҳои худ 95% манфиат ба даст оварда, ҳам вақти холии бисёр 

доранд ва ҳам барои барқарор намудани саломатии худ имконияти молиявӣ фароҳам меоранд. 

Фарқияти бозори бисёрсатҳдор, ки тоҷирони озод дар он маҳсулоти ширкатро ба 

истеъмолкунанда мерасонанд аз савдои маъмулӣ дар он аст, ки дар ин ҷо маҳсулот аз 

истеҳсолкунанда тавассути миёнравон бар истеъмолкунанда расонда мешавад. Дар натиҷа 

маҳсулот арзиши аслии худро гум менамояд ва сатҳи анбӯҳи молиявии гирдгардиши 

иқтисодиётро баланд намуда, иқтисодиёт ба регрессия дучор мешавад ва ки дар сикли ҳаётии 

бозор стагнатсия сар мезанад. Дар бозори шабакавӣ бошад, маҳсулот аз истеҳсолкунанда то 

истеъмолкунанда тавассути тоҷирони озод бо нархи аслиаш рафта мерасад ва мукофотпулӣ 

тоҷирони мустақилро ба фаъолияташон ҳавасманд мегардонад.   

Давлат дар иқтисодиёти бозории муосир нақши фаъол дошта, яке аз фаъолиятҳои он ба 

танзим даровардани бозор мебошад.  

Давлат ба мусовияти бозорӣ бо воридоти андозҳои такрорӣ таъсир мерасонад, ки изофаҳо 

дар нархи мол ифода меёбанд. Онҳоро одатан фурушандагон пардохт менамоянд. Воридоти 

андоз ба пастшавии баробарқуввагии бозорӣ оварда мерасонад, афзоиши нарх, ки харидор 

пардохт менамояд ва арзон шудани нархи мол, ки фурӯшанда мегирад. Дар ин ҳолат шиддати 

андоз дар байни харидор ва фурушанда тақсим мешавад. Ифодаёбии миқдории ин амалиёт аз 

ёзишнокии нархи тақозо ва арзаи моли ҷудогона, ки андозбандӣ шудаанд, вобаста аст. Ворид 

намудани андоз аз рӯи моли ҷудогона ба афтиши ҳаҷми баробарқуввагии бозорӣ оварда, 

барзиёдии шиддати андозбандиро ба вуҷуд меорад, ки пастшавии даромади ҷамъиятиро тавлид 

месозад. Андозаҳои он чи қадаре ёзишнокӣ аз рӯи нархи тақозо ва арза бошанд, ҳамон қадар 

бузурганд. Давлат дотатсияҳоро истифода бурда, ба мусовияти бозорӣ таъсир мерасонад, ки 

истеҳсолкунандагон ба даст меоранд [4, с. 123]. 

Дар шароити минтақаҳои куҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи стратегияи миллии рушд бо 

саноатикунонии босуръат дар натиҷаи пиёда шудани бозори бисёрсатҳдор самаранокии 

иқтисодии сармоягузории соҳавӣ ба даст дароварда шуда, сатҳи анбӯҳи ҷараёни молиявии 

гирдгардиши иқтисодиёт идорашаванда шуда метавонад. Ин амсилаи тоҷикистонии иқтисодиёт 

роҳи ояндаи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 
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ЯКЕ АЗ РОҲҲОИ ҲАЛЛИ МУШКИЛОТИ АНБӮҲИ ҶАРАЁНИ МОЛИЯВИИ 

ГИРДГАРДИШИ ИҚТИСОДИЁТИ КОРХОНАИ КИШОВАРЗИИ ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Дар мақола қайд шудааст, ки мақсади тадқиқот муайян намудани роҳҳои ҳалли мушкилоти ба 

иттидол овардани сатҳи анбӯҳи молиявии ҷараёни гирдгардиши иқтисодиёти корхонаи кишоварзии 

замони муосир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дарназардошти афзоиши дарозумрии миёна мебошад. 

Ҳамчунин таъкид мешавад, ки пастшавии бузургии нишондиҳандаи сатҳи бекорӣ ва зиёд шудани 

имконияти ба фурӯш баровардани маҳсулоти дар дохил бо саноатикунонии босуръат истеҳсолшуда бо 

тоҷирони озод роҳи ҳалли мушкилоти мубрами номбаршуда мебошад.  

Пастшавии бузургии қимати ададии сатҳи анбӯҳи ҷараёни молиявии гирдгардиши иқтисодиёти 

корхонаҳои кишоварзӣ ва танзими давлатии мусовияти бозорӣ дар шароити буҳрони умумиҷаҳонӣ муҳим 

буда, аҳамиятнокии мавзуи илмиро ифода менамояд.  
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ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕПОЛНЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

ПОТОКА ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Цель исследования является определения путей решения проблемы регулирования финансовых 

потоков кругооборота экономики современного сельхозпредприятия в Республике Таджикистан. В ней 

отмечается, что спад величины показателя уровня безработицы и увеличения возможности сбыта 

продукии в условиях ускоренного промышленного развития дистрибьютерами считается путем решения 

проблемы современности.  

Снижение величины численного значения уровня совокупного финансового потока кругооборота 

экономики сельхозпредприятия и государственное регулирование рынка в условиях всемирного кризиса 

является актуальной, отражающий значимость научной статьи.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пробка финансовых потоков, сетевой маркетинг, дистрибьтор, 

экономическая эффективность отраслевой инвестиии. 
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ONE OF THE WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF CROWDED FINANCIAL FLOWTHE 
ECONOMICS OF THE MODERN AGRICULTURAL ENTERPRISE 

 

The purpose of the study is to identify ways to address the problem of stabilizing the level of financial 
congestion in the economic turnover of modern agricultural enterprises in the Republic of Tajikistan, taking into 
account the growth of average life expectancy. It notes that reducing the size of the unemployment rate and 
increasing the ability to sell domestically produced goods through rapid industrialization with free traders is a 
solution to these problems. 

The significant reduction in the numerical value of the level of growth of the financial flow of the economic 
turnover of agricultural enterprises and the state regulation of market equilibrium is relevant in the context of the 
global crisis and reflects the importance of the scientific topic. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
  

Дусматова А.Х. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В совокупности экономических отношений рынок труда формируется между 

собственником (потенциальный работник) и её потенциальным покупателем (покупатель, 

дающий взамен денежное вознаграждение) по поводу рабочего места, где должны производиться 

товар или услуга. Тем самым собственник рабочей силы создаёт себе возможность приобретения 

постоянного (или временного) рабочего места, на котором он может работать, проявляя 

способности зарабатывать денежные средства, необходимые для репродукции рабочей силы [5. 

с. 10]. 

Основным фактором, воздействия на уровень использования трудовых ресурсов на рост 

эффективности аграрного производства, является обеспеченность сельскохозяйственной 

отрасли трудовыми ресурсами. С одной стороны, недостаточная обеспеченность трудовых 

ресурсов может привести к невыполнению запланированного объема производства продукции, 

с другой, чрезмерная обеспеченность рабочей силой приводит к неполному их использованию и 

снижению эффективности труда [1] 

Трудовые ресурсы являются активным элементом производства в аграрной сфере. От 

обеспеченности производственной деятельности трудовых ресурсов и эффективности их 

использования зависят объем и своевременность выполнения сельскохозяйственных работ, 

полнота использования техники и как результат – объем и эффективность производства 

продукции. 
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Одним из основных причин снижения численности рабочей силы, занятой в аграрном 

секторе, является непривлекательность сельского труда и низкий уровень заработной платы [2]. 
 

Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций по основным 

видам экономической деятельности (в сомони) 
 

Показатели 2013 2014 2018 2019 2020 

Всего по видам деятельности 694,89 816,27 897,91 962,16 1144,19 

Сельское хозяйство, охота и лесоводство 213,26 251,33 278,18 303,04 451,46 

Горнодобывающая промышленность и 

разработка карьеров 
1394,17 1497,73 1900,57 1988,92 2374,49 

Обрабатывающая промышленность 727,58 824,58 962,77 1139,28 1273,88 

Строительство  1416,22 1822,48 2017,16 2170,02 2022,27 

Государственное управление 861,55 919,61 926,26 996,79 1018,43 

Образование  592,80 698,95 710,69 773,85 892,02 

Здравоохранение и социальные услуги 597,60 675,21 677,96 735,18 800,72 

Транспорт, складское хозяйство и связь 1591,82 1770,15 1871,35 2096,85 2183,65 

Финансовое посредничество 2084,16 2182,52 2320,60 2283,29 2892,84 
 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2020. 
 

Несмотря на то, что за последние три года среднемесячная заработная плата работников 

сельскохозяйственных организаций республики увеличилась с 213,26 до 451,46 сомони, она 

продолжает оставаться самой низкой по сравнению с другими отраслями экономики. Например, 

среднемесячная заработная плата работников обрабатывающей промышленности за этот период 

увеличилась с 727,58 до 1273,81 сомони. Самыми высокооплачиваемыми работниками являются 

работники транспорта и представители финансового посредничества, уровень которых за 2020 

год составил соответственно 2183,65 и 2892,84 сомони. Поэтому молодое поколение стремится 

именно к таким профессиям и местам работы.  

Рынок труда характеризуется дисбалансом спроса и предложения рабочей силы- 

ощущается дефицит высококвалифицированных рабочих. «Важно отметить, что немаловажную 

роль играет повышение статуса квалифицированного труда в организациях путем причисления 

политики подготовки кадров к числу приоритетных задач в области инвестиционной политики 

страны, максимизация экономической конъюнктуры во всех сферах, развитие инфраструктуры, 

повышение жизненного уровня рабочих. Без модернизации рынка труда, постоянной 

переквалификации индивидуальных навыков работника, постоянных государственных и 

негосударственных инвестиций, создания сбалансированности конъюнктуры рынка труда и т.д. 

совершенствование рынка труда не является возможным. Регулирование рынка труда, в 

современных условиях, должно подразумевать трудообеспечение незанятой части населения, 

далее содействовать переквалифицированию к новым видам работы и предоставлять финансово- 

материальную поддержку безработным, одновременно создавая для них новые рабочие места» 

[5, с. 18]. 

В настоящее время, ввиду ряда объективных и субъективных причин вопросам 

воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, закрепления молодых специалистов 

на селе администрацией местных органов государственной власти не проводится работа, 

направленная на повышение привлекательности и престижности труда в сельском хозяйстве, 

развитие социальной инфраструктуры села [3].  

В целях эффективного использования трудовых ресурсов в аграрном секторе экономики и 

обеспечения их воспроизводства необходимо: 

- совершенствовать структуру производства, внедрять современные технологии, развивать 

межхозяйственную кооперацию и агропромышленную интеграцию; 

- развивать предпринимательскую деятельность в сельской местности, в том числе 

подсобные промышленные производства и промыслы; 

- совершенствовать механизмы экономического стимулирования работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве; 

- совершенствовать систему подготовки и переподготовки кадров; 

- улучшать социальные условия работников, обустраивать сельские территории, развивать 

инфраструктуру села. 

Исследования и практика свидетельствуют, что численность трудовых ресурсов и уровень 

обеспеченности сельскохозяйственных организаций рабочей силой в значительной степени 
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определяется демографической ситуацией, которая в настоящее время в Республике, особенно в 

сельском хозяйстве, достаточно благоприятна. Однако, не все трудоспособное население, 

особенно молодежь ввиду выше приведенных причин стремится заниматься сельским 

хозяйством и мигрирует в Российскую Федерацию на заработки [4] 

Приращению трудовых ресурсов и их рациональному использованию будут 

способствовать, прежде всего, развитие сельскохозяйственного производства и экономический 

рост, сохранение и создание целостной взаимоувязанной системы рабочих мест от производства 

продукции до ее переработки и доставки потребителю, создание условий для повышения 

мотивации сельскохозяйственного труда.  

Для ведения расширенного воспроизводства необходимо выполнение ряда обстоятельств: 

- совершенствование организационно-экономического механизма на стадии 

перераспределения продуктов труда; 

- создание экономических условий для получения прибыли и направления ее части в фонд 

потребления; 

- усиление некоторых мер по регулирующему влиянию государства в формировании 

средств на оплату труда по отраслям сельскохозяйственного производства.  

Факторы роста производительности труда можно объединить в три группы:                               

1) материально-технические факторы, зависящие от уровня развития и степени использования 

средств производства, в первую очередь орудий труда, от их качества (научно-технический 

прогресс); 2) организационно-экономические и управленческие факторы, зависящие от степени 

развития форм организации общественного производства; 3) социально-психологические 

факторы, связанные с ролью человека в общественном производстве. Из данного определения 

видно, что всякие изменения в процессе производства, связанные с техникой, технологией, 

управлением, организацией производства и труда, а также в структуре производимой продукции 

и рабочей силе, ведущие к увеличению количества производимой продукции в единицу времени, 

характеризуют собой повышение производительности труда. Это важнейшие факторы роста 

производительности труда, обеспечивающие экономию не только живого труда, но и 

овеществленного [6, с. 326].  

Классификация факторов производительности труда позволяет раскрыть природу 

производительности труда, определить потенциальные соотношения между факторами, 

влияющими на изменение ее показателей, выявить специфические особенности в воздействии 

отдельных факторов. 

Рассматривая весь комплекс факторов роста производительности труда, их 

функциональную взаимозависимость, можно выделить внутри этого комплекса ведущее звено. 

Таким звеном, является научно-технический прогресс - основа всестороннего и 

последовательного осуществления интенсификации общественного производства, изменения 

его структуры. Для ускорения научно-технического прогресса требуется коренное изменение 

структурной и инвестиционной политики, направленное в первую очередь на реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих производств, внедрение прогрессивных технологий 

и новейшей техники, повышение доли затрат на активную часть основных производственных 

фондов – машины и оборудование. Это позволит также резко сократить долю ручного труда и 

тем самым ускорить рост производительности труда. 

Все другие факторы повышения производительности труда действуют вслед за 

изменениями в технике и технологии или одновременно с ними. 

Важнейшими направлениями или путями действия научно-технического прогресса как 

основного фактора роста производительности труда являются: 

- механизация и автоматизация производства; внедрение прогрессивной технологии и 

новейшей техники; 

- совершенствование технологических процессов на базе действующего оборудования, 

модернизация оборудования; 

- изменение конструкций и технических характеристик изделий; 

- улучшение использования сырья, материалов, топлива и энергии; 

- внедрение новых, более эффективных видов сырья, материалов, топлива и энергии. 

Эти направления ведут к снижению технологической трудоемкости изделий. 

Большую роль в повышении производительности труда играют организационно-

экономические и управленческие факторы, без учета которых невозможно получить 
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максимальный эффект от внедрения новейшей техники и совершенствования технологических 

процессов. К этой группе факторов относятся: 

- совершенствование форм организации общественного производства (углубление 

специализации и концентрации); 

- совершенствование организации труда (углубление и развитие разделения и кооперации 

труда; применение передовых методов и приемов труда; улучшение нормирования труда; 

внедрение новых форм оплаты и стимулирования труда и др.); 

- совершенствование управления производством и развитие хозяйственного механизма 

(совершенствование организационных структур в производстве и управлении, планирования и 

ценообразования; широкое внедрение самофинансирования и др.). 

 В современных условиях особенно возрастает роль социально-психологических факторов 

роста производительности труда. К этой группе факторов относятся: 

- повышение квалификации и общеобразовательного уровня работников; 

- улучшение условий труда; 

- подъем уровня жизни; 

- развитие сферы обслуживания; 

- улучшение социально-психологического климата в трудовых коллективах; 

- развитие методов мотивации и психологического воздействия; 

- рост творческого характера и коллективизма в труде; 

- повышение трудовой и общественной активности путем развития самоуправления в 

трудовых коллективах; 

- рациональное использование свободного времени и др. 

Все это активизирует деятельность трудящихся, создает комплекс условий для лучшего 

использования трудового потенциала, устранения ограничений в реализации способностей и 

развитии инициативы трудящихся. 

Действие факторов роста производительности труда зависит от естественных, 

общественных, экологических и материальных условий, в которых они проявляются и 

реализуются. Производительность и мотивация труда – важнейшие факторы экономического 

развития сельского хозяйства. Естественные условия характеризуются плодородием почвы, 

климатическими особенностями районов и т.д. [7, с. 199]. 

При анализе и планировании производительности труда важнейшей задачей является 

выявление и использование резервов ее роста, т.е. конкретных возможностей повышения 

производительности труда, которые создаются в результате действия тех или иных факторов в 

отраслях народного хозяйства. Взаимодействие факторов и резервов состоит в том, что если 

факторы представляют собой движущие силы, или причины изменения ее уровня, то 

использование резервов есть непосредственно процесс реализации действия тех или иных 

факторов. При этом приведение резервов в действие процесс непрерывный.  

Многообразие резервов и их связей со всеми сторонами производства определяет особую 

необходимость разработки их классификации по различным признакам. Если принять во 

внимание структуру производственного процесса, то резервы роста производительности труда 

следует классифицировать по трем группам: 

1. Резервы в использовании средств труда. 

2. Резервы в использовании предметов труда. 

3. Резервы применения труда. 

Подобная классификация позволяет более полно выявить источники возникновения 

резервов. Они сводятся, во-первых, к резервам экономии прошлого труда, овеществленного в 

средствах и предметах труда; во-вторых, к резервам экономии живого труда. В свою очередь 

резервы второй группы, являющиеся возможностями экономии рабочего времени, можно 

разделить на резервы снижения трудоемкости продукции и резервы улучшения экстенсивного 

использования фонда рабочего времени. Классификацию резервов экономии живого труда по 

затратам рабочего времени следует признать единственно правильной, так как она вытекает из 

самой сущности роста производительной силы труда и базируется на структуре рабочего 

времени, затрачиваемого в процессе труда. 

Признаком классификации является определение звена, где образуются резервы в 

пространстве. Резервы обычно используются на предприятии, тем не менее их возникновение 

может происходить и вне предприятия, поэтому целесообразно подразделять резервы на 

внутрихозяйственные (внутрипроизводственные) и внехозяйственные. Содержательность и 
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практическая значимость такого деления определяются тем, что пути использования резервов 

могут быть различными. И хотя деление резервов условно, поскольку они тесно связаны, 

взаимодействуют друг с другом и должны изучаться комплексно, тем не менее, оно имеет 

практическое значение [8, с. 195-197].  

Внехозяйственные резервы подразделяются на народнохозяйственные, отраслевые и 

региональные (межотраслевые). 

Народнохозяйственные резервы связаны с: 

- недоиспользованием научно-технического прогресса; 

- нерациональным размещением производительных сил; - недостатками хозяйственного 

механизма; 

- недоиспользованием возможностей человеческого фактора и т.п. Большое значение 

имеют и межотраслевые резервы, которые определяются использованием возможностей одной 

отрасли для повышения производительности труда в другой. Так, повышение качества 

продукции в промышленности производящей оборудование для сельского хозяйства дает 

значительную экономию и рост производительности труда в сельскохозяйственных отраслях. 

Внутрипроизводственные резервы обусловлены недостаточно эффективным 

использованием техники и рабочей силы, наличием потерь рабочего времени, в том числе в 

результате забастовок, а также других целодневных и внутрисменных потерь. Они имеют особое 

значение, так как все рассмотренные выше группы резервов, в конечном счете, проявляются и 

используются непосредственно на предприятиях.  

Анализ становления рынка труда в республике показывает, что оно происходит благодаря 

постепенному развитию общества, вставшего на путь перехода к рыночной экономике. Однако 

из-за низкой материальной обеспеченности населения и отсутствия необходимых рабочих мест, 

а также вследствие высокой социальной напряженности в обществе, происходит повышение 

уровня безработицы. При этом, с точки зрения коллективной характеристики безработицы, есть 

основания говорить о трех ее уровнях: естественном, приемлемом и массовом. Решения 

проблемы, на наш взгляд, требует разработки гибкой демографической политики государства. 

Данная политика должна направляться на достижение главной цели - формирование научно 

образованного высшего слоя рабочих и воспитание у населения преданности интересам 

портальной экономики. Важно уделять внимание выработке у населения сознательного 

отношения к труду. Оно должно служить побудительным мотивом повышения общего 

культурно-технического воспитания населения и, следовательно, служить мотивом для 

ликвидации социальных различий [9, с. 170-171]. 
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ОМИЛҲОИ ТАШАККУЛИ БОЗОРИ МЕҲНАТ ВА САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ 
ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТӢ 

 

Муаллиф дар ин мақола вазъияти имрӯзаи бозори мехнат ва бо кор таъмин кардани захираҳои 
меҳнатиро шарҳ медиҳад. Муаллиф инчунин дигаргуниҳои иҷтимоиро, ки дар масъалаи бо кор таъмин 
намудани коргарон ба амал омадаанд, таҳлил намуда, исбот кардааст, ки таъмини таносуби ҷойҳои кор ва 
захираҳои меҳнатӣ нисбат ба идоракунии бозори меҳнат талабҳои зиёд ба миён мегузорад. Муаллиф бо 
муҳаққиқоне, ки татбиқи муносибати ягонаро ба меъёрҳои идоракунии бозори меҳнат дар давраи гузариш 
пешниҳод мекунанд, розигӣ баён мекунад. Принсипе, ки аз тарафи амалияи байналхалқӣ борҳо санҷида 
шудааст, меъёри асосӣ бояд бошад. Идоракунии бозори меҳнат бояд ба муассисаҳои сершумори давлатӣ, 
ҷамъиятӣ ва хусусӣ, аз ҷумла системаи маориф, муассисаҳои илмӣ, фарҳангӣ, муассисаҳои тандурустӣ, 
ташкилотҳои гуногуни ҷамъиятии ғайритиҷоратӣ ва институтӣ такя кунад. 

Гузаштан ба системаи нави иҷтимоию иктисодӣ боиси тағйир ёфтани тараққиёти қувваҳои 
истеҳсолкунанда дар ҷумҳурӣ гардид, ки ин ногузир ҷойгиршавии нави истеҳсолот, тағйир додани 
технологияи онро ба миён меорад, ки дар натиҷаи ин барои ҷойгиркунии он ва истифодаи захираҳои 
меҳнатӣ дар минтақаҳои алоҳидаи он талабот ба миён меояд. Дар айни замон дар натиҷаи кӯчондани аҳолӣ 
ва пурзӯр шудани раванди муҳоҷират як қисми қувваи коргарӣ аз иштирок дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ дур 
мондааст, ки ин боиси афзудани бекорӣ ё аз ҳад зиёд будани аҳолии шаҳрҳо мегардад.  

КАЛИДВОЖАҲО: захираҳои меҳнатӣ, маҳсулнокии меҳнат, қувваи корӣ, бозори меҳнат, афзоиши  
бекорӣ, афзоиши маҳсулот, омили инсонӣ, сохтори кишоварзӣ, музди меҳнат.  

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Дусматова Азиза Ҳайдаровна, ассистенти кафедраи 
менеҷменти Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 905-22-80-08. 

 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

В данной статье автором описывается современная конъюнктура рынка труда и занятость трудовых 
ресурсов. Так же автором проведен анализ социальных перемен, сложившихся в использовании рабочей 
силы, и доказано, что обеспечение сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов предъявляет 
повышенные требования к управлению рынком труда. Она соглашается с авторами, которые предлагают 
применение единого подхода к критериям управления рынком труда в переходном периоде. Основным 
критерием должен служить многократно проверенный международной практикой принцип: «прежде чем 
с человека спрашивать, ему многое нужно дать». Управление рынком труда должно опираться на 
многочисленные государственные, общественные и частные институты, включая национальную систему 
образования, учреждения культуры, здравоохранения, различные некоммерческие социальные 
организации, институт семьи. 

Переход к новой социально-экономической системе привел к изменению в развитии 
производительных сил в республике, которое непременно влечет за собой новое размещения 
производства, изменение его технологии, в результате чего возникают требования к размещению и 
использованию трудовых ресурсов отдельных ее регионов. В настоящее время, в результате перемещения 
населения и усиления миграционного процесса, часть трудовых ресурсов исключается из участия в 
общественном производстве, что приводит к росту безработицы или перенаселению городов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трудовые ресурсы, производительност труда, рабочая сила, рынок труда, 
рост безработицы, повышение призводства продукции, человеческий фактор, аграрный сектор, заработная 
плата, технический прогресс, сельское хозяйство. 
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FACTORS OF LABOR MARKET FORMATION AND EFFICIENCY OF LABOR RESOURCES USE 
 

In this article, the author describes the current situation in the labor market and the employment of labor 
resources. The author also analyzed the social changes that have taken place in the employment of workers, and 
proved that ensuring a balance of jobs and labor resources places increased demands on the management of the 
labor market. We agree with the authors who propose the application of a unified approach to the criteria for 
managing the labor market in the transition period. The main criterion should be the principle that has been 
repeatedly tested by international practice: «before asking a person, he has to give a lot». Labor market 
management should be based on numerous state, public and private institutions, including the national education 
system, cultural institutions, health care institutions, various non-profit social organizations, and the institution of 
the family. 

The transition to a new socio-economic system led to a change in the development of the productive forces 
in the republic, which inevitably entails a new location of production, a change in its technology, as a result of 
which there are requirements for the placement and use of labor resources in its individual regions. Currently, as 
a result of population displacement and the intensification of the migration process, part of the labor force is 
excluded from participation in social production, which leads to an increase in unemployment or overpopulation 
of cities. The ongoing changes require a timely solution to the problem of the distribution of productive forces in 
the economy of the republic as a whole and its individual regions. 

KEY WORDS: labor resources, labor productivity, labor force, labor market, rising unemployment, 
increasing production, human factor, agricultural sector, wages, technological progress, agriculture. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ И 

РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Таджикский государственный университет коммерции  

Ашуров Н.А. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Экономико-математическое моделирование развития транспортно-логистической 

инфраструктуры производится на основе использования расширенной транспортной сети и 

сводного баланса транспортно-экономических связей по сумме всех видов перевозимых грузов.  

При реализации на сети шахматной таблицы перспективных суммарных корреспонденций 

грузов получаются прогнозные грузопотоки по автомобильным дорогам, складам системы 

снабжения, грузовым комплексам и другим элементам, по уровню которых определяется 

близкий к оптимальному вариант развития сети и переменная нагрузка транспортно-

логистической инфраструктуры на экономику страны. 

Сводный баланс транспортно-экономических связей в виде шахматной таблицы 

составляется путем их суммирования по отдельным видам номенклатуры системы моделей 

перспективного планирования народного хозяйства. В наших исследованиях, учитывая 

трудность получения баланса, перспективный сводный баланс транспортно-экономических 

связей разработан на основе отчетных данных Агентства по статистике при Правительстве 

Республики Таджикистан, Министерства сельского хозяйства, Министерства транспорта, 

Министерства экономического развития и торговли, Рохи охани Точикистон, Таможенной 

службы при Правительстве Республики Таджикистан, перспективных расчетов по прогнозу 

развития грузовых перевозок, а также служебных материалов научно-исследовательских и 

проектных институтов и Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими. 

Исследования транспортно-экономических связей республики по ее грузообразующим и 

грузопоглащающим пунктам показывают значимость и важность учета при разработке 

транспортно-экономических связей таких аспектов, как: районирование территории, характер и 

специфика развития и размещения производительных сил по зонам и районам; классификация 

зон по уровню развития производства и в том числе транспортной инфраструктуры и ее 

составляющих; перевозок по различным критериям; состояние и перспективы развития 

перевозок в целом по республике и по ее транспортно-экономическим зонам и др. 

Перспективный сводный баланс транспортно-экономических связей Республики 

Таджикистан представляет собой квадратную матрицу 90 порядка и в ней представлены 

практически все основные грузообразующие и грузопоглащающие объекты, а также некоторые 

соседние с ней пункты других республик, влияющие на транспортно-экономические связи 

региона.  

Синтезу транспортной сети и транспортно-логистической инфраструктуры посвящены 

многочисленные работы [1-5], в которых исследуются различные аспекты этой проблемы. 

Однако, задача построения мультисети, взаимозаменяемость видов транспортной 

инфраструктуры, совершенствование сети при заданных потребностях в перевозках, 

распределения потоков в условиях развития единой сети территориальной организации 

транспортно-логистической инфраструктуры требует проведения специальных исследований. 

Развитие региональной транспортно-логистической инфраструктуры реализуется с 

помощью поискового алгоритма на мультисети. С этой целью нами построена 

экспериментальная сеть территориальной организации транспортной инфраструктуры, которая 

отличается от обычной, наличием дополнительных дуг, представляющих последующие ступени 

развития рассматриваемого участка взаимозаменяемых видов транспорта, грузового комплекса 

или склада. Каждый участок (склад), комплекс или каждая линия развивается в зависимости от 

существующего технического состояния до уровня высшей технической вооруженности. 

Каждому этапу развития соответствует дуга, которая характеризуется соответствующей 

пропускной способностью и стоимостной характеристикой. Если проверяется вариант 

осуществления нового строительства транспортных линий разных видов или терминала, можно 

ограничиться одной дугой (туда и обратно) с соответствующей стоимостной характеристикой, 

так как решается альтернативный вопрос – строить или не строить. Вместе с тем, имеется 

возможность проверить вопрос и строительства объектов транспортной инфраструктуры с 

разным уровнем пропускной способности и технической характеристики. 
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Описание условий оптимизации размещения и функционирования отрасли и критерия 

оптимальности и разработка алгоритма амсилаирования задачи разработан в виде открытой 

амсилаи транспортной задачи линейного программирования [5] . 

Экономико-математические модели размещения производства в подавляющем 

большинстве относятся к моделям производственно-транспортного типа.  При этом 

совершенствование отраслевого планирования  на основе экономико-математических моделей 

обеспечивает не только решение текущих задач, но и существенное снижение его трудоемкости. 

Так, реализация оптимального варианта развития и размещения отрасли, полученного с 

помощью этих методов, требует затрат на 10-15% меньше, чем вариант плана, разработанный 

традиционными методами. 

Эффективное использование экономико-математических моделей в практических 

расчетах требует большой предварительной аналитической работы. Последнее до настоящего 

времени остается наиболее сложным этапом в применении экономико-математических методов 

вообще и оптимизации размещения предприятий отраслей экономики, в частности. 

В ранних работах [5] задачи оптимизации и размещения предприятий транспортной 

инфраструктуры решались путем последовательного решения нескольких транспортных задач: 

достижения наименьших пробегов транспортных средств с помощью маршрутизации перевозок 

грузов; определения рациональной сети размещаемых транспортных предприятий, 

способствующий минимизации нулевых пробегов транспортных средств. При этом размеры 

транспортных предприятий рекомендовалось определять графоаналитическим способом или с 

помощью вычислительных методов математического анализа. 

Недостаток данного подхода заключается в том, что его авторы, используя приемы 

декомпозиции, не обеспечивали получение варианта плана размещения транспортных 

предприятий с оптимальными мощностными характеристиками. 

В работе [5] автором проведен анализ разработанных и реализованных экономико-

математических моделей и методов оптимизации размещения предприятий транспортной 

инфраструктуры. Результаты анализа позволили установить основные недостатки, снижающие 

ценность применяемых этих моделей и методов при реализации реальных задач. Кроме того, эти 

модели разработаны в основном для решения задачи размещения транспортных средств 

грузовых транспортных предприятий. 

Однако, необходимо отметить, что рациональным вариантом развития и размещения 

отрасли является такой вариант расширения и реконструкции действующих и строительства 

новых предприятий, объема производимой продукции, применяемых технологических способов 

производства, а также доведения до потребителя продукции, при котором в течение 

рассматриваемого (планируемого) периода выполняются необходимые условия функциони-

рования отрасли, а значение целевой функции, определяющей народнохозяйственную 

эффективность ее развития и размещения, достигает экстремального значения. 

В настоящее время при решении оптимизационных задач (оптимального развития и 

размещения производства) в качестве критерия оптимальности используют критерий минимума 

приведенных затрат, максимум прибыли или производства отдельных видов продукции (работ, 

услуг), или их ассортиментных наборов. 

По нашему мнению постановку задачи на максимум прибыли следует использовать в 

случае, если: величина спроса на продукцию (работ, услуг) в значительной степени определяется 

ценами; общая потребность в продукции (работ, услуг) отрасли значительно больше 

возможностей ее производства; структура выпуска продукции не может быть определена до 

решения задачи; прогнозы цен представляются более надежными, чем прогнозы спроса. 

Следует отметить, что при решении задачи по данному критерию, целевая функция 

представляет собой разность между доходом от реализации выпущенной продукции 

(выполненных работ, услуг) и затратами на ее производство, транспортировку до места 

потребления и использования. 

При использовании критерия максимума прибыли в задачах должны быть введены 

ограничения по дефицитным ресурсам для этой отрасли и по внешним ресурсам многоцелевого 

назначения (трудовые ресурсы, капитальные вложения и т.д.). 

Применение критерия минимум приведенных затрат целесообразно, если спрос на 

продукцию отрасли практически не зависит от цен и подлежит обязательному удовлетворению; 

цены реализации продукции не могут быть определены к моменту решения или не являются 
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достаточно надежными; прогнозы на ресурсы для данной отрасли менее, надежными, чем 

прогнозы спроса. 

Правомерность использования приведенных затрат в качестве минимизируемых затрат 

очевидна и не нуждается в особом обосновании. Приведенные затраты считаются показателями 

эффективности производства, и в оптимальном плане развития и размещения производства эти 

затраты должны быть минимальными. Вместе с тем, анализируя экономические условия, в 

которых происходит развитие и размещение отрасли, можно убедиться, что приведенные 

затраты в отраслевой задаче развития и размещения являются отнюдь не бесспорным критерием 

оптимизации. 

В некоторых случаях при решении задач по оптимальному размещению производства 

отдельных отраслей используются такие частные формы критерия оптимальности, как максимум 

выпуска отдельных видов продукции (работ, услуг) или их ассортиментных наборов. 

В последние годы в качестве критерия эффективности размещения производства в 

указанных работах рекомендуется минимум совокупных приведенных затрат, который 

учитывает как эксплуатационные (производственные) затраты, так и необходимые капитальные 

вложения, а также затраты, связанные с выбором варианта специализации и последующей 

кооперации производства (в основном затраты на транспортировку полуфабрикатов, узлов, 

агрегатов, передислокацию транспортных средств и других машин). 

Следует отметить, что вышеприведенные критерии оптимальности [5] хотя и являются 

народнохозяйственными, однако не учитывают социально-экономические цели 

функционирования  транспортно-логистической инфраструктуры. 

В целом проблема экономико-математического моделирования регионального 

размещения и развития предприятий транспортной инфраструктуры состоит из ряда 

взаимосвязанных подпроблем. С другой стороны, формирование рыночных отношений 

предъявляют новые более высокие требования к прогнозированию и управлению экономики, в 

том числе, и транспортно-логистической инфраструктуры. При этом решении задачи 

оптимизация развития и размещения производства способствует получению конечных 

результатов на основе рационального выбора вариантов реконструкции действующих и 

расширения существующих предприятий, строительства новых предприятий, терминалов, 

логистических қентров и их дислокации. 

Поэтому амсилаирование регионального размещения территориальной организации 

транспортно-логистической инфраструктуры состоит из взаимосвязанных и 

взаимообусловленных этапов. Между этапами экономико-математического моделирования 

территориальной организации транспортно-логистической инфраструктуры имеются 

последовательные и возвратные связи. Возвратные связи этапов возникают вследствие того, что 

в процессе исследования обнаруживается недостоверность решений, принятых на 

предшествующих этапах, или невозможность практической реализации этих результатов. 

Используя этих этапов, решается задача. 

В целом, экономико-математическое моделирование распределения потоков в условиях 

развития сети территориальной организации транспортно-логистической инфраструктуры, 

заключается в следующем: 

Задана сеть территориальной организации транспортно-логистической инфраструктуры, S 

с N - вершинами (узлами) и М - дугами (участками). Каждой дуге, соединяющей вершины i и j, 

заданы характеристики Сij (удельные затраты) и пропускная способность dij. Задана сводная 

шахматная таблица корреспонденции  Xкс. 

При разработки экономико-математической модели развития и размещения 

территориальной организации транспортно-логистической инфраструктуры, используя подходы 

предложенные в работе [5] с учетом происходящих изменений в транспортно-логистическом 

обслуживании и введем следующие обозначения: 

Исходные данные: 

i, j - произвольные вершины сети (узлы, терминалы, склады, грузовые комплексы); 

ij - звено, соединяющее узел i - й с узлом j - й сети; 

g - род груза в шахматной таблице сводных корреспонденций; 

р - возможный уровень развития участка сети (или склада, терминала, грузового 

комплекса); 
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О - множество пунктов отправления (или склад, терминал, грузовой комплекс); 

 кО ,....,2,1= ; к i, j; 

П - множество пунктов прибытия (или склад, терминал, грузовой комплекс); П={1, 2, …., 

l}; l i, j ; 

аi - объем отправления груза из пункта i; 

вi - объем прибытия груза в пункт j; 

p
ij

С - стоимость перевозки (переработки и хранения) единицы груза по дуге ij при р-том 

уровня развития; 

gp
ij

X  - величина  - го потока g - вида груза на участке ij при p -том уровне развития; 

Дij - суммарная пропускная способность ij -го участка сети; 

Заданные величины: 

Множество N возможных и существующих узлов (вершин) единой сети территориальной 

организации транспортной инфраструктуры, (в том числе склады, грузовые комплексы, 

фиктивные начально-конечные пункты),  njiN ,...,,,....3,2,1= ; 

Множество М возможных и существующих дуг (участков) единой сети (в том числе 

соответствующих начально-конечным операциям, переработке и хранению, перевалке груза и 

т.д.),  ijМ ,...,2,1= ; 

Множество Р возможных состояний технического оснащения звеньев транспортной сети с 

соответствующими величинами пропускной способности dij и стоимостной характеристики Сij 

на перемещение  PР ,...,2,1= ; 

Множество пунктов отправления О и пунктов прибытия П; 

Существующая и перспективная (экспертная) сеть территориальной организации 

транспортной инфраструктуры, и все возможные уровни развития всех звеньев, включая 

новостройки и реконструктивные мероприятия (в том числе склады и грузовые комплексы) - S. 

Шахматная таблица сводных корреспонденций 
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для каждого узла i и каждого груза g соблюдается условие: 
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В экономико-математической модели система ограничений (3) показывает баланс между 

объемами производства и отправлением или баланс между объемами потребления и прибытием, 

(3), ограничения на пропускные способности дуг расчетной сети транспортно-логистической 

инфраструктуры, а (4) условия сохранения потоков в сети. 

При такой формулировке задачи в расчетную сеть транспортно-логистической 

инфраструктуры, включаются участки любых видов транспорта, склады, терминалы, системы 

снабжения или грузовых комплексов как условные звенья (дуги) ij с соответствующей 

стоимостной характеристикой; вместе с тем, предусматривается возможность учета различных 

вариантов реконструктивных мероприятий и нового строительства. 

Экономико-математическая модель территориальной организации транспортно-

логистической инфраструктуры предусматривает при необходимости выделения разных видов 
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затрат (транспортных, терминальных или складских), что возможно на основе использования 

модульного принципа построения алгоритмических процедур. 

Разработанная экономико-математическая модель развития территориальной организации 

транспортно-логистической инфраструктуры, позволяет рассматривать вопрос 

совершенствования существующей сети, ибо при этом выбирается один из оптимальных 

вариантов существующей и реконструируемой сети, осваивающей заданный спрос в перевозках 

с минимальными суммарными затратами. 

В связи с этим важен общий принцип расчета стоимостных характеристик видов, 

элементов территориальной организации транспортно-логистической инфраструктуры, 

включенных в единую сеть. В настоящей статьи в качестве затрат приняты дополнительные 

приведенные затраты на перевозку и перемещение продукции, т.е. эксплуатационные расходы 

(зависящие от размеров движения и прироста независящих затрат) и капитальные вложения на 

транспортных средствах и увеличение пропускных способностей участков или звеньев сети, 

имея ввиду что дальнейшее развитие территориальной организации транспортно-логистической 

инфраструктуры, предполагает выделение дополнительных затрат. 

С другой стороны, важен вопрос этапного развития транспортных линий и других 

объектов транспортно-логистической инфраструктуры. Так, одной из отличительных 

особенностей функционирования транспорта является то, что объемы предстоящих 

перевозочных работ увеличиваются в рассматриваемом периоде непрерывно, а повышение 

пропускных способностей участков и линий – скачкообразно.  

Проблема постепенного наращивания мощностей, этапное развитие транспортных линий, 

является одной из важнейших задач не только транспортной науки [5], но и размещения 

производства вообще. Известно, что для каждого участка разных видов транспорта с конкретным 

уровнем технической вооруженности существует оптимальная схема развития для заданного 

темпа роста интенсивности движения (по разным принятым критериям могут быть разные 

схемы). Изменение темпа роста интенсивности движения (увеличение грузовых потоков) в свою 

очередь повлияет на схему этапного развития сети территориальной организации транспортно-

логистической инфраструктуры. Поэтому при распределении перевозок с целью рационализации 

потоков при неизвестном темпе роста интенсивности движения приходится задаваться схемами 

этапного развития транспортных линий и других объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры. При этом важным условием является полный учет особенностей конфигурации 

полигона сети территориальной организации транспортно-логистической инфраструктуры, и 

специфики разных видов транспорта. 

Учитывая особенности Таджикистана с точки зрения транспортного обслуживания и 

перспектив экономического и социального развития отдельных территорий и зон, а также темпы 

роста грузовых потоков нами разработаны схемы этапного развития железнодорожных (10 схем), 

автомобильных (16 схем) и других элементов территориальной организации транспортной 

инфраструктуры, (12 схем) . 

Оценка стоимостных характеристики дуг мультисети территориальной организации 

транспортно-логистической инфраструктуры проведены с помощью методики, предложенной в 

работе [5].  

Для решения экономико-математической модели развития территориальной организации 

транспортно-логистической инфраструктуры, используется стандартная программа и в 

результате реализации модели получены: перспективные потоки по транспортным линиям 

разных видов транспорта и загрузку терминалов, баз и складов территориальной организации 

транспортно-логистической инфраструктуры; уровни технического развития транспортных 

линий и складов, а также варианты строительства новых участков и объектов системы 

территориальной организации транспортно-логистической инфраструктуры; общие 

приведенные затраты на его эксплуатацию и развитие; транспортную работу всех видов 

транспорта, объемы по ввозу и вывозу в пределах региона, а также объем перерабатываемой 

продукции на терминалах, базах и складах. 

Кроме того, в случае необходимости можно рассчитывать годовые текущие 

эксплуатационные расходы по видам транспорта и территориальной организации транспортно-

логистической инфраструктуры, приведенные капитальные вложения, а также объем 

производственных фондов, введение которых должно закончиться в рассматриваемом периоде. 

С другой стороны, использовании системного подхода к развитию транспортно-

логистической инфраструктуры неразрывно связана с наличием ряда условий и ограничений 
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технического, технологического, организационного и экономического характера. Эти 

ограничения реализуются в процессе разработки и реализации экономико-математических 

моделей размещения территориальной организации транспортно-логистической 

инфраструктуры в динамической подготовке.  

Таким образом, решение разработанной модели развития и размещения транспортно-

логистической инфраструктуры способствует повышения эффективности транспортно-

логистического обслуживания экономики при реализации НСР-2030 в Республике Таджикистан. 
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АМСИЛАСОЗИИ ИҚТИСОДӢ-МАТЕМАТИКИИ РУШД ВА ҶОБАҶОГУЗОРИИ 

ИНФРАСОХТОРИ НАҚЛИЁТӢ-ЛОГИСТИКӢ 
 

Дар мақола асосҳои назариявии амсиласозии иқтисодӣ-математикии рушд ва ҷобаҷогузории 

инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ, ҳамчунин истифодаи омилҳои самарабахши ҳалли он баррасӣ 

шудааст. Амсилаи иқтисодӣ-математикии тақсими ҷараёнҳо дар шароити рушди шабакавии ташкили 

инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии маҳаллӣ пешниҳод гардидааст. Барои татбиқи амсилаи иқтисодӣ-

математикии рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии маҳаллӣ истифодаи барномаи стандартӣ тавсия 

шудааст. Дар натиҷаи татбиқи амсилаи мазкур ҷараёнҳои перспективии хатсайрҳои нақлиётии навъҳои 

гуногуни нақлиёт ва банд будани терминалҳо, анборҳои ташкили маҳаллии инфрасохтори нақлиётӣ-

логистикӣ муқаррар шуданд; сатҳи рушди техникии хатҳои нақлиётӣ ва анборҳо, ҳамчунин сохтмони 

қитъа ва объектҳои нави ташкили маҳаллии инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ; маблағҳои барои 

истифода ва рушди он ҷудошуда; фаъолияти ҳамаи намудҳои нақлиёт, ҳаҷми кори онҳо барои содирот ва 

воридот дар доираи минтақа, ҳамчунин ҳаҷми коркарди маҳсулот дар терминалҳо, анборҳо ва пойгоҳҳо 

муайян карда шуданд. 

Роҳҳои ҳисоб карданӣ маблағҳои солонаи истифодаи нақлиёт аз рӯйи намуди он, ташкили маҳаллии 

инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ, саҳмҳои капиталӣ ва ҳаҷми фоидаи истеҳсолии давраи мазкур 

пешниҳод шудаанд. Татбиқи амсил аи коркардашудаи иқтисодӣ-математикии рушд ва ҷобаҷогузории 

инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ ба баланд гардидани самараи хизматрасонии нақлиётӣ-логистикии 

иқтисодиёт дар натиҷаи татбиқи СМР-2030-юм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамояд.     
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

В статье рассмотрены теоретические основы экономико-математического моделирования развития 

и размещения транспортно-логистической инфраструктуры, а также используемые критерии 

оптимальности для их решения. Предложена экономико-математическая модель распределения потоков в 

условиях развития сети территориальной организации транспортно-логистической инфраструктуры. Для 

решения экономико-математической модели развития территориальной организации транспортно-

логистической инфраструктуры, рекомендована использовать стандартную программу. В результате 

реализации модели получены перспективные потоки по транспортным линиям разных видов транспорта 

и загрузку терминалов, баз и складов территориальной организации транспортно-логистической 

инфраструктуры; уровни технического развития транспортных линий и складов, а также варианты 

строительства новых участков и объектов системы территориальной организации транспортно-

логистической инфраструктуры; общие приведенные затраты на его эксплуатацию и развитие; 
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транспортную работу всех видов транспорта, объемы по ввозу и вывозу в пределах региона, а также объем 

перерабатываемой продукции на терминалах, базах и складах.  

Предложены подходы по расчету годовых текущих эксплуатационных расходов по видам 

транспорта и территориальной организации транспортно-логистической инфраструктуры, приведенные 

капитальные вложения, а также объем производственных фондов в рассматриваемом периоде. Решение 

разработанной экономико-математической модели развития и размещения транспортно-логистической 

инфраструктуры способствует повышение эффективности транспортно-логистического обслуживания 

экономики при реализации НСР-2030 в Республике Таджикистан. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономико-математическое моделирование, развитие и размещения, 

критерия оптимальности, транспортно-логистическая сеть, территориальная организация, транспортно-

логистическая инфраструктура. 
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF DEVELOPMENT AND LOCATION OF 

TRANSPORTATION AND LOGISTICS INFRASTRUCTURE 
 

The article discusses the theoretical foundations of economic and mathematical modeling of the 

development and placement of transport and logistics infrastructure, as well as the criteria of optimality used for 

their solution. An economic and mathematical model of the distribution of flows in the context of the development 

of the network of the territorial organization of the transport and logistics infrastructure is proposed. To solve the 

economic and mathematical model of the development of the territorial organization of the transport and logistics 

infrastructure, it is recommended to use the standard program. As a result of the implementation of the model, 

promising flows along transport lines of various types levels of technical development of transport lines and 

warehouses, as well as options for the construction of new sections and objects of the system of territorial 

organization of transport and logistics infrastructure; of transport and loading of terminals, bases and warehouses 

of the territorial organization of the transport and logistics infrastructure were obtained; total reduced costs for its 

operation and development; transport work of all types of transport, volumes of import and export within the 

region, as well as the volume of processed products at terminals, bases and warehouses. 

Approaches are proposed for calculating the annual current operating costs by mode of transport and the 

territorial organization of the transport and logistics infrastructure, the cited capital investments, as well as the 

volume of production assets in the period under review. The solution of the developed economic and mathematical 

model for the development and placement of transport and logistics infrastructure contributes to an increase in the 

efficiency of transport and logistics services to the economy during the implementation of the NDS-2030 in the 

Republic of Tajikistan. 

KEY WORDS: economic and mathematical modeling, development and placement, optimality criterion, 

transport and logistics network, territorial organization, transport and logistics infrastructure.  
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ИДОРАКУНИИ МИНТАҚАҲОИ ОЗОДИ ИҚТИСОДӢ ВА НАҚШИ ОНҲО  

ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Шералиева М.Н. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Ба шарофати фаъолияти созандаю сулҳҷӯёнаи Асосгузори сулҳу ваҳдати Миллӣ - 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат сулҳу ризояти миллӣ таъмин карда 

шуда, барои пешрафти иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ, эҳёи фарҳангию маънавии ҷомеа шароити 

мусоид фароҳам омад. 

Чуноне, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

қайд кардаанд: «Минтақаҳои озоди иқтисодӣ воситаи муҳимми ҷалби инвеститсияҳо ба 

ҳудудҳои алоҳидаи кишвар ва рушди иқтисодии онҳо мебошанд» [1]. 

Аз ин рӯ, барои гузаштан ба марҳалаи сифатан нави тараққиёти иқтисоди миллӣ, 

ташаккулу такомули низоми самараноки рушди устувори иқтисоди миллӣ, мутобиқи тақозои 

иқтисоди бозорӣ заминаи мусоид гузоштан лозим аст. 
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Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чор минтақаҳои озоди иқтисодӣ фаъолият менамоянд: 

- минтақаҳои озоди иқтисодӣ «Суғд»; 

- минтақаҳои озоди иқтисодӣ «Панҷ»; 

- минтақаҳои озоди иқтисодӣ «Данғара»; 

- минтақаҳои озоди иқтисодӣ «Ишкошим». 

Ҳадафи асосии Минтақаҳои озоди иқтисодии «Суғд» дар он аст, ки бо роҳи бунёди 

минтақа фароҳам овардани шароит ва имконият барои ҷалб намудани сармоягузориҳои дохилӣ 

ва хориҷии истеҳсолӣ, воридшавии техника ва технологияи пешқадами ҷаҳонӣ ва баланд 

бардоштани иқтидори содиротию воридотии мамлакат, таъмини бештари коркарди ашёи хом 

ташкил ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, ташкил додани ҷойҳои нави корӣ. 

Дар минтақаҳои озоди иқтисодии «Суғд» чунин маҳсулот истеҳсол карда мешаванд: 

1. Матоъҳои табиӣ ва сунъию синтетикӣ. 

2. Рангуборкунии матоъ ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр барои соҳаи дӯзандагӣ.  

3. Таноҳои пардаборӣ ва барои мебелсозӣ. 

4. Истеҳсоли курсию мебел; 

- истеҳсоли рангҳои гуногуни сунъӣ ва синтетикӣ барои соҳаҳои гуногун; 

- мошинсозӣ (васлкунӣ ва истеҳсоли автомобилҳо); 

- истеҳсоли лӯлаҳои гуногунтамғаи ғайриметаллӣ барои соҳаҳои гуногун; 

- истеҳсоли маҳсулоти электротехникӣ, радиоэлектронӣ; 

- истеҳсоли нуриҳои менералӣ; 

- коркарди сангҳо, истеҳсоли масолеҳи бинокорӣ ва ороишӣ (шиша, дару тиреза, хиштҳо; 

- истеҳсоли нахҳои шишагӣ; 

- истеҳсоли маҳсулоти гаҷӣ ва ғайраҳо. 

Минтақаҳои озоди иқтисодии «Панҷ», «Данғара», «Ишкошим» ҳам чунин маҳсулотро 

истеҳсол мекунанд.  

Яке аз чунин заминаҳои устуворе, ки имконияти баланд бардоштани сатҳи иқтисодиву 

иҷтимоии аҳолии кишварамон, пайдо шудани ҷойҳои нави корӣ ва дар хусуси робитаҳои 

бурунмарзӣ бошад, барои ҳалли проблемаҳои савдои берунӣ, ворид шудан ба Созмони 

Умумиҷаҳонии Савдо ҳамчун заминаҳои ҷалби сармоягузории хориҷӣ шуда метавонад, ин 

таъсису ташкил додани минтақаҳои озоди иқтисодӣ мебошад. 

Таҷрибаи аксари мамолики мухталифи ҷаҳон нишон медиҳад, ки минтақаҳои озоди 

иқтисодӣ, ҳамчун як ҷузъи таркиби иқтисодиёти онҳо гаштааст. Минтақаҳои озоди иқтисодӣ – 

ҳамчун як шакли муносибатҳои хоҷагидорӣ дар амалияи манотиқи олам устуворона қадам 

ниҳодаанд. Дар амалияи (таҷрибаи) ҷаҳонии фаъолияти бурунмарзӣ, тамсилаҳои мухталифи 

идоранамоии ҳудудиву хоҷагидорӣ амал менамоянд. 

Дар баробари чунин шаклҳои комплексии идоракунӣ, ҳамчунин шаклҳои таркибиии 

хоҷагидорие мавҷуданд, ки онҳоро ҳамчун минтақаҳои озоди иқтисодӣ номгузорӣ менамоянд.  

Минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ҷаҳон сохтори гуногуни ташкилию функсионалӣ 

доранд. 

Шаклҳои мухталифи ин минтақаҳоро ҳамчун «ҷазираҳои хурд»-и хоҷагии ҷаҳон 

муаррифӣ менамоянд ва қайд намудан зарур аст, ки ин минтақаҳо амсоли «оинанд», ки ба ворид 

шудани сармоягузориҳои хориҷӣ, технологияи муосир ва ҳам мутахассисони соҳибмалакаи 

хуби таҷрибаи коридошта, замина муҳайё месозанд [4]. 

Ҳанӯз аз асрҳои V пеш аз милод мисриёну хитоиҳои қадим минтақаҳои озоди иқтисодиро 

барои тараққӣ додани муносибатҳои бурунмарзии худ мавриди истифода қарор медоданд. Дар 

он давраҳо минтақаҳо ҳамчун як шакли «бандарҳои озод» баромад менамуданд [2].  

Минтақаҳои озоди иқтисодӣ сараввал дар шакли «бандарҳои озод», яъне ҳамчун ҷойҳои 

бе боҷу хироҷ нигоҳ доштани молҳо то вақти пайдо шудани харидор фаҳмида мешуданд. 

Тамоюли воқеӣ пайдо намудани минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ҷаҳон сабабҳои 

объективӣ дошта, бо густариши муносибатҳои иқтисодии хориҷии давлатҳо, ҷараёни 

ҳамгироии иқтисодӣ вобастагӣ дорад. Барои робитаҳои хоҷагии ҷаҳон минтақаҳои озоди 

иқтисодӣ дар натиҷаи фаъолгардонии гардиши савдои байналмилалӣ, сафарбаркунии 

сармоягузорӣ, инчунин инкишофи ҷараёни ҳамгироии иқтисодӣ омили рушди босуръати 

иқтисодӣ мегарданд. 

Минтақаҳои озоди иқтисодии дар шароити муосир, дар муқоиса ба гузаштагони худ, ки 

он роҳи тӯлониеро, тай намуда буданду ба як зинаи тараққиёти даврони хеш расида буданд, бе 

манфиат нагузашта, дар асоси омӯзиши таҷрибаи онҳо дар давраи муосири тараққиёти кунунӣ, 
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азхудкунию тақвият бахшидан ба содироту истеҳсоли маҳсулот ва таҷрибаи муосири корӣ пеша 

гирифтаанд. 

Ташкил намудану густариш додани минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҷиҳати фаъолгардонии 

муносибатҳои бурунмарзӣ равона карда шудааст. Иқтисодиёти чунин минтақаҳо дараҷаи 

баланди кушода буданро ба бозори ҷаҳонӣ дошта, реҷаи гумрукию андозбандии онҳо бошанд, 

шароити мусоидро барои сармоягузорони милливу хориҷӣ фароҳам меоваранд. 

 Кушода будан ба бозори ҷаҳонӣ минтақаҳои озоди иқтисодиро боз ҳам ба ширкатҳои 

фаромиллие, ки миллиардҳо сармояҳояҳояшон дар мамолики мухталиф қарор доранд, ба худ 

ҷалб месозад. Корпоратсияҳои байналмилалӣ бошанд, дар ҷустуҷӯи шароити мусоид барои 

амалӣ намудани фаъолияти тиҷоратии худ, минтақаҳои озоди иқтисодиро ҳамчун сохтори 

даромаднок ҷиҳати расидан ба мақсади худ мешуморанд. 

Минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳамчун як ҳудуди ба ҳам пайваст намудани алоқаҳои 

тиҷоративу молиявӣ ва истеҳсоливу технологӣ баромад мекунанд. Онҳо ҳамчун сарчашмаи 

сатҳи баланди тараққиёти муносибатҳои бозорӣ, соҳибкорӣ, макони мукаммалгардонии 

технологияи муосиру механизмҳои муосири идоракунӣ фаҳмида мешаванд. 

Чуноне ки қаблан ёдрас намудем, минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба шаклҳои куҳаншакли 

хоҷагидорӣ мансубанд. Аммо таассуроти амиқ, оид ба моҳияти ин категорияи иқтисодӣ дар 

гузаштаи наздик пайдо шуд. Дар таърихи 18 майи соли 1973 дар конвенсияи Киото ин мафҳум 

расман ба олами илмию амалӣ ворид карда шуд. Зери мафҳуми минтақаҳои озоди иқтисодӣ, 

мувофиқи конвенсияи Киото – «ин қисми қаламрави мамлакат мебошад, ки дар он молу 

маҳсулоти воридшаванда ҳамчун молҳои берун аз ҳудуди сарҳади гумрукӣ ба ҳисоб рафта, 

нисбат ба он назорати гумрукӣ ва андозбандии дохилӣ истифода намегардад» фаҳмида 

мешавад [3]. 

Ба ақидаи профессор К.А. Семенов, минтақаҳои озоди иқтисодӣ он қисмати озоди 

ҷудонамудаи давлат фазои мутлақ набуда, балки нисбист. Ҳамон вақт ин ҳудуд озод номида 

мешавад, ки молҳои ба ин минтақа воридгардида, аз ҳар гуна боҷҳои гумрукӣ, аз андозҳое, ки 

нисбат ба содирот ва дигар намудҳои санҷиш нисбат ба содирот, ки мувофиқи қонунгузории 

гумрукии ҳамон давлат татбиқ карда мешаванд, озод карда шуда бошанд. 

Дар ҳар як мамлакате, ки дар дохилашон минтақаҳои озоди иқтисодӣ мавриди истифода 

қарор мегиранд, вобаста ба шароити ҷуғрофию иқтисодӣ, асосҳои ташкиливу ҳуқуқии худ, 

мафҳумгузорӣ карда мешаванд. 

Масалан, дар қонунгузории Ҷумҳурии мардумии Чин зери мафҳуми «минтақаҳои озоди 

иқтисодӣ – қисмати алоҳидаи ҳудуди миллие, ки дар он имтиёзҳову шароитҳои махсусе, барои 

соҳибкорони хориҷаву дохилӣ (имтиёзҳои гумрукӣ, иҷоравӣ, асъорӣ, раводиду меҳнатӣ) 

фароҳам оварда шуда, имконияти рушди саноату сармоягузориро таъмин менамояд», фаҳмида 

мешавад. 

Мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 17.05.2004 таҳти № 24, «Дар бораи 

минтақаҳои озоди иқтисодӣ» он қисми алоҳидаи (маҳдуди) қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошад, ки дар ҳудуди он на фақат низоми махсуси гумрукию андозӣ, балки тартиби 

содакардашудаи рафтуомади ғайрирезидентҳо ва меъёрҳои имтиёзноки истифодаи захираҳои 

табиӣ амал мекунанд» [5]. 

Агар ба таҳлили ин мафҳум назар афканем, қариб ҳамаи онҳо бо ҳам наздикии зич доранд 

ва чуноне ки дар боло қайд намудем бо хусусиятҳову мавқеи ҷойгиршавии кишварҳо аз 

ҳамдигар андаке дар тафовутанд. Дар шароити кунунии иқтисодиёти кишварамон, ҳар чӣ 

зудтар андешидани тадбирҳо оид ба роҳ мондани фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ, яке 

аз фишангҳои муҳим ва саривақтии сиёсати минтақавӣ ба шумор меравад. Ин далелҳо на танҳо 

дар амалияи кишварҳои навтараққиёбанда, балки кишварҳои тараққиёфтаи индустриалӣ, ба 

монанди Британияи Кабир, ШМА, Ҷумҳурии Мардумии Чин ва Эрону Миср тасдиқи худро 

ёфтаанд. Дар садаи асри XXI минтақаҳои озоди иқтисодӣ - характери глобариро ба худ касб 

намудаанд. Бо дарназардошти омӯзиши ҷанбаҳои афзалиятноки минтақаҳои озоди иқтисодӣ 

дар шароити муосир, мақсад аз ташкили чунин минтақаҳо ҳадафҳои гуногун дорад. Нуқтаи 

назари кишварҳое, ки ба таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ асос ёфтааст, гуногун буда 

метавонад. Чунончи, агар дар давлатҳои рӯ ба тараққӣ ниҳода, минтақаҳои озод ба мақсади 

ҷалби бештари сармоягузорӣ таъсис гарданд, дар навбати худ дар мамлакатҳои тараққикарда 

бошад асосан ба мақсади рушди минтақаҳои қафомонда ва баробар кардани сатҳи тараққиёти 

минтақаҳои мамлакат таъсис мегарданд. Масалан, дар Британияи Кабир аз соли 1981 шуруъ 
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намуда, ба сохтмони «фурудгоҳҳои озод» дар шаҳрҳои (Ливерпул, Кардиф, Саусантон ва 

Белфаст) заминаи воқеӣ гузоштанд. Мақсад аз ташкили чунин намуди фурудгоҳҳо ин:  

1. Фароҳам ва ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ; 

2. Ҷалби ҳарчӣ бештари сароягузориҳои хориҷӣ; 

3. Рушди инфрасохтори саноатӣ ва коммуникатсионӣ. 

Чуноне ки аз мисолҳои боло бармеояд, новобаста аз тафовутҳои дар боло номбаршуда, 

ҳамчунин мақсадҳои умумие мавҷуданд, ки дар сиёсати тамоми давлатҳо ба чашм мерасад. Ин 

мақсадҳои умумиро ба иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва илмию техникӣ ҷудо менамоянд. 

Аз гуфтаҳои боло хулоса бармеояд, ки мо барои боз ҳам тақвият бахшидан ва тараққӣ 

додани рушди иқтисодӣ ва ташкили МОИ нав чунин ҳадафҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва илмию 

техникиро пеша намоем: 

1. Ҳарчӣ бештар ворид намудани бозори миллиро ба бозори ҷаҳонӣ; 

2. Ҷалб намудани сармоягузориҳои дохиливу хориҷӣ ба соҳаҳои даромадноки кишвар; 

3. Истифода намудани афзалиятҳои мутлақи тақсимоти меҳнат, барои васеъ намудани 

доираи маҳсулоти содиршаванда; 

4. Афзоиши воридоти асъори хориҷӣ ба буҷаи давлат; 

5. Таъмини рушди потенсиали истеҳсолии саноатӣ; 

6. Ҷорӣ намудани таҷрибаи замонавии идоракунии истеҳсолот.  

Ҳадафҳои иҷтимоӣ: 

1. Тараққиёти комплексии минтақаҳои боқимонда; 

2. Васеъ намудани ҷойҳои нави корӣ ва таъмини шуғли аҳолӣ; 

3. Такмили ихтисоси коргарон аз ҳисоби штркатҳои калони хориҷӣ; 

4. Баланд бардоштани музди кори коркунони ихтисосҳои камёб. 

Ҳадафҳои илмию техникӣ: 

1. Истифодабарии технологияи муосири хориҷию ватанӣ; 

2.  Ҷалби таҷрибаву малакаи кории институтҳои татқиқотию муҳандисӣ; 

3. Сохтмони иқтидорҳои нави истеҳсолӣ. 

Кулли ҳадафҳои дар боло зикршуда, ҳамон вақт ҳалли худро меёбанд, ки заминаву 

шароитҳои мусоид чӣ аз ҷиҳати қонунгузорӣ ва иқтисодӣ барои сармоягузорон ташкил карда 

шуда бошад. 

Барои ташкили минтақаҳои озод, якчанд намуди имтиёзҳоро муайян менамояд. Чуноне 

ки таҷрибаи аксари мамлакатҳо нишон медиҳанд, он намуди имтиёзҳоеро, ки муқаррар 

менамоянд, бо лоиҳаҳое, ки дар дохили кишварашон амалӣ мегарданд, то андозае мутобиқ 

гардонида шудааст. Лекин дар адабиёти муосир, ин намуди имтиёзҳоро ба чор гӯрӯҳ ҷудо 

менамоянд. Имтиёзҳои фискалӣ, ки боиси тараққиёти навъҳои гуногуни соҳибкорӣ шуда 

метавонанд. Ин намуди имтиёз ба соҳибкорон имконияти қисман ё пурра аз супурдани 

пардохтҳои андозию гумрукӣ шароит фароҳам меоварад. Имтиёзҳои молиявӣ, ки дар шакли 

муайян намудани тарофаҳои паст барои истифодабарандагони қаъри замин, биноҳои истеҳсолӣ 

ва хизматрасонии маишӣ шароит фароҳам меоварад [5].   

Имтиёзҳои маъмурӣ, ки воқеан ба маъмурияти МОИ дахл дошта, низоми сода 

кардашудаи раводиди шаҳрвандони хориҷӣ, тарзи бақайдгирии онҳо ва додани рухсатномаҳо 

барои даромаду баромади эшонро дар бар мегирад. 

 Имтиёзҳои савдои бурунмарзӣ, ки мутаносибан ба ҷорӣ намудани тарзи содаи 

амалиётҳои савдои бурунмарзӣ равона карда шудааст. Кулли имтиёзҳои дар боло номбаршуда, 

бо ҳам алоқаманд буда, яке бо дигаре дар пайвасти ногусастанӣ доранд.    
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ИДОРАКУНИИ МИНТАҚАҲОИ ОЗОДИ ИҚТИСОДӢ ВА НАҚШИ ОНҲО  

ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар  мақола қайд гардидааст, ки минтақаҳои озоди иқтисодӣ воситаи муҳимми ҷалби инвеститсияҳо 

ба ҳудудҳои алоҳидаи кишвар ва рушди иқтисоди мебошанд 

Яке аз чунин заминаҳои устуворе, ки имконияти баланд бардоштани сатҳи иқтисодиву иҷтимоии 

аҳолии кишварамон, пайдо шудани ҷойҳои нави корӣ ва дар хусуси робитаҳои бурунмарзӣ бошад, барои 

ҳалли проблемаҳои савдои берунӣ, ворид шудан ба Созмони Умумиҷаҳонии Савдо ҳамчун заминаҳои 

ҷалби сармоягузории хориҷӣ шуда метавонад, ин таъсису ташкил додани минтақаҳои озоди иқтисодӣ 

мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: робитаҳои бурунмарзӣ, имтиёзҳои фискалӣ, савдои бурунмарзӣ, андозҳои 

гумрукӣ, фурудгоҳҳои озод, рафтуомади ғайрирезидентҳо, корпоратсияҳои байналмиллалӣ, 

сармоягузории хориҷӣ, воридшави техника ва техналогияи пешқадами ҷаҳонӣ. 
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УПРАВЛЕНИЕ СВОБОДНЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ И ИХ РОЛЬ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

В статье отмечается, что свободные экономические зоны - важный инструмент для привлечения 

инвестиций в определенные регионы страны и экономического развития. 

Одна из стабильных баз для повышения экономического и социального уровня населения нашей 

страны, создания новых рабочих мест и в плане внешних связей, решение внешнеторговых проблем, 

вступление во Всемирную торговую организацию как основа для привлечения иностранных инвестиций, 

создание свободных экономических зон. 
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GOVERNANCE OF FREE ECONOMIC ZONES AND THEIR ROLE IN THE MODERN 

CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

Free economic zones are an important tool for attracting investment to certain regions of the country and 

economic development 

One of the stable bases for the possibility of raising the economic and social level of the population of our 

country, the creation of new jobs and in terms of foreign relations, the solution of foreign trade problems, the 

accession to the WTO as a basis for attracting foreign investment. creation of free economic zones. 
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resident travel, international corporations, foreign investment, import of advanced equipment and technology. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Sheralieva Mavzuna Narzulloevna, senior lecturer at the 

department of industrial and innovative management of Dangara State University. Phone: (+992) 902-09-09-28. 

 

САҲМИ ЗАНОНИ ДЕҲОТ ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Рустамҷони Сайдуллои Қузратзода 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
   

Дар сиёсати иҷтимоии Давлату Ҳукумати Тоҷикистон ба масъалаи баланд бардоштани 

мақоми занону бонувон дар ҳаёти ҷомеа диққати ҷиддӣ дода мешавад. Дар ҳамин раванд, дар 

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва 

хориҷии ҷумҳурӣ» омадааст: «Ба Кумитаи кор бо занон ва оила супориш дода мешавад, ки 

лоиҳаи қарори Ҳукумати мамлакатро дар бораи «Стратегияи миллии фаъолгардонии нақши 

занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030» ва нақшаи амалисозии онро барои 

солҳои 2021-2025 таҳия ва пешниҳод намоянд [1, с. 33].  

Дар ин раванд, бояд як нуқтаеро, ки академик Назаров Т.Н. таъкид намудааст, дар назар 

дошт. Мавсуф таърихи тараққиёти кишвари Ҷопонро, ки 85 фоизи ҳудуди онро кӯҳистон ташкил 

медиҳад ва ба монанди кишвари мо бойигариҳои зеризаминию захираҳои обӣ надорад, мисол 

оварда хулоса мебароранд, ки муаммои рушди иқтисодии мамлакат  на танҳо дар истифодаи 

неруи бузурги  иқтисодии мамлакат, балки дар дарёфти ҳалли беҳтарини маҷмуи масъалаҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва дастгирии бошитоби ин ҷараён мебошад [2, с. 24-25]. Ин фикри 
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иқтисоддони барҷаста, академики ватанӣ барои дарёфт ва истифодаи захираҳои  интеллектуалии 

занони деҳоти хонанишин  хеле ҳам ба  маврид мебошад. 

Мувофиқи маълумоти оморӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 51,3 фоизи аҳолиро занон ташкил 

медиҳанд, ки 73 фоизи онҳо дар деҳот мебошанд ва аз онҳо 60% қобили меҳнат ҳастанд. Яъне, 

ки дар деҳоти кишвар зиёда аз 2,1 млн. занони қобили меҳнат истиқомат доранд. Таҳқиқоти 

иҷтимоии муаллифон нишон додаанд, ки дар деҳоти мамлакат зиёда аз 1890 ҳазор нафари занҳои 

қобили меҳнат хонанишинанд ва расман дар рӯйхати бекорон аз қайд нагузаштаанд. Аммо онҳо 

дар тарбияи кӯдакон, дар корщои хонавода, монанди корҳои санитарӣ-ободонии хона, 

нигоҳубинии чорво ва парандаҳои хонагӣ, корҳои кишварзӣ (деҳқонӣ) ва дигар намудҳои корҳое, 

ки барои беҳбудии шароити иқтисодию иҷтимоии оила равон шудаанд, машғул мебошанд.  

Барои ҳар гуна давлат зани қобили меҳнат ин, пеш аз ҳама, қувваи корӣ мебошад. 

Мусаллам аст, ки дар шароити шаҳр  қисми  муайяни занҳо барои дар корхонаҳои истеҳсолию 

иҷтимоӣ (маориф, тандурустӣ, савдо, хизмати маишӣ ва ғайраҳо) фаъолият кардан имконият 

доранд. Дар шароити деҳот занҳои бо кори расмӣ (корхонаю, ташкилотҳое, ки бо фармоиши худ 

ба кор қабул менамоянд, дафтарчаи меҳнатӣ мекушоянд ва дигар ҳолатҳои дар қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда), машғулбуда хеле кам мебошанд ва қисми зиёде занҳои 

деҳот хонанишин буда, бо корҳои хоҷагии хонавода ва ба тарбияи кӯдакон машғуланд.   

Мутаассифона, бо вуҷуди он ки зиёда аз 73 фоизи занони кишвар дар деҳаҳо зиндагонӣ 

мекунанд, на ҳамаи онҳо ба ҷойи кори доимӣ ё ягон шуғл банд мебошанд. Ин боиси он мегардад, 

ки фаҳмиш ва мафкураи онҳо рӯз аз рӯз коста мегардад. Албатта, тарафҳои мусбати онҳо зиёд 

мебошад, ки дар зиндагонии ҳаррӯзаи мо хеле зарур мебошад. Масалан, занони деҳа, бо сабаби 

дар наздикии ҷойи зист набудани муассисаҳои таълимиии томактабӣ, ба тарбияи  фарзандони 

худ машғуланд. Дар баробари ин, қисми занҳои деҳот дар корҳои гуногуни деҳқонӣ ва саҳроӣ 

ширкат варзида (ҳамчун коргари кироя), бо як музди ночиз фаъолият менамоянд, ин миқдори 

музди меҳнат танҳо як қисми талаботи таъмини хӯрокаи аҳли оилаи онҳоро қонеъ месозаду 

халос. Яъне, ки занони деҳа барои худ хароҷотҳои иловагӣ (парфюмерия, сайру гашт, кошонаи 

ҳусн, хариди ҳармавсимаи либос ва ғайраро раво намебинанд. Бар зами ҳамаи ин, зан дар оила 

ин «вазири молия ва иқтисод» мебошад ва мақсади асосии он самаранок истифодабарии 

дороиҳои (активҳои)  оила мебошад. 

Занони деҳа дар корҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва дигар корҳо низ фаъолона ширкат меварзанд. 

Инчунин афзоиши табиӣ дар деҳаҳо зиёд ба чашм мерасад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки бо 

вуҷуди тамоми мушкилоти ҷойдошта тавлиди фарзанд ва зиёд намудани насли инсонӣ дар 

деҳаҳо дида мешавад. Бештари занони деҳа дар гармию сардӣ ва мушкилоти зиндагонӣ 

обутобёфта мебошанд. Умуман дар деҳаҳо занҳоро бекор дидан имконнопазир мебошад. 

Инчунин занони деҳа аз табиати зинда, махсусан ҷамъоварии гиёҳҳо, чидани меваҳои табиӣ, 

(пудина, кокутӣ, чойкаҳак, кавар, дӯлона, тут, пиёзҳои кӯҳӣ, писта, бодом ва ғайра)  васеъ 

истифода мебаранд. 

Яке аз ҷиҳатҳои мусбати занони деҳа дар он мебошад, ки маҳз бо ташаббуси онҳо ҳунарҳои 

мардумӣ дар деҳаҳо рушд меёбанд. Бо вуҷуди он  ки занони деҳа ба корҳои саҳроию хоҷагидорӣ 

ва чорводорӣ машғуланд, ба эҳё ва ҳунарҳои мардумӣ низ банд мебошанд. Масалан, дар тамоми 

деҳаҳои кишварамон дар вақти маросимҳои тӯю маракаҳо барои навхонадорон курпаю курпача 

ва лавозимоти зиндагониашон харидорӣ  карда намешавад. Онҳоро бо қувваи даст фаъолона бо 

як санъати баланди касбӣ омода менамоянд, ки ин як сарфаи калони иқтисодӣ барои зиндагонӣ 

мебошанд. Нисбат ба он ҳунарҳое, ки аз қувваи мардӣ  вобастагӣ доранд, ҳунарҳое, ки аз тарафи 

занҳо иҷро карда мешавад, фаъолтар мебошанд. 

Дар умум, агар ба ҷиҳатҳои мусбати занон назар намоем, бениҳоят зиёд мебошад. Вале аз 

ҳама муҳимаш он аст, ки тамоми занони деҳа қувваҳои кории фаъол мебошанд. Инчунин онҳо 

ҳамчун муҳаррики асосии фаъолгардонӣ  ва пешбарандаи қувваҳои истеҳсолӣ мебошанд. Аз ин 

ҷост, ки саломатӣ ва сифати баланди донишу малакаи онҳо ин бойигарии асосии давлату 

миллатамон мебошад. 

Мутаассифона, тарафҳои манфии он низ мавҷуд мебошад, ки боиси костагардии сифати 

зиндагонӣ ва шароити иҷтимоии онҳо мебошад: 

- паст будани дараҷаи дониши онҳо; 

- зуд ба шавҳар додани духтароне, ки синнашон ба балоғат мерасанду давом додани 

донишомӯзии онҳоро дар муассисаҳои таҳсилоти касбӣ  ва олӣ зарур намешуморанд; 

- зиёд будани дараҷаи бекории занҳо дар деҳот; 

- зиёд истифода бурдани занони деҳа дар корҳои саҳроӣ ва кишоварзӣ; 
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- хуб набудани сатҳи саломатии аксари занони деҳа, махсусан, оилаҳои камбизоат; 

- зиёд таваллуд намудани фарзанд дар деҳаҳо новобаста аз дараҷаи зиндагонӣ ва 

саломатияшон; 

- набудани ҷойҳои корӣ барои заноне, ки маълумоти олӣ ва саводи хуб  доранд; 

- бештари мавридҳо истисмор кардани ҳуқуқи занони деҳот.  

Мушкилоти дигар низ мавҷуд мебошад. Чунончи, занони деҳа нисбат ба занони шаҳр 

соҳиби ҷаҳонбинӣ ва саводнокии пасттаре мебошад. Чунки онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти 

миёна бештарашон то синфи нуҳ таҳсилро давом медиҳанду халос. Инчунин дар бештари 

муассисаҳои таҳсилоти миёна дараҷаи баланди тараққиёти забономӯзӣ ва илмҳои дақиқ, ба 

монанди математика, физика, табиатшиносӣ хуб ба роҳ монда нашудааст. Бештари дигарашон 

бошад ҳоло ҳам ҳамон идеологияи куҳнаро тарафдорӣ менамоянд. Яъне барои зани деҳа зарур 

нест, ки илм омӯзаду касб аз худ намояд. Инчунин бештари онҳо танҳо дар муҳити хона ва деҳа 

ба воя мерасанду ба шаваҳар мебароянд. 

Албатта, ба шавҳар баромадан ва оила бунёд кардан ин барои худ ва барои ҷомеа хеле кори 

хуб ва бузург мебошад. Аммо бештари духтарони деҳа баъди синнашон ба 18 расидан саводи 

хуби илмӣ доранд, ки онҳо метавонанд омӯзишро дар дигар макотиби олӣ давом диҳанд. 

Мутаассифона, баъди хатми муассисаи таҳсилоти миёна онҳо ба шавҳар баромада, аз илмомӯзӣ 

дур мегарданд. Дар бештари таҷрибаҳое, ки мо бо ҳайати устодону омӯзгорони донишгоҳ 

гузаронидем дар шароити имрӯз нисбат ба мардҳо занҳо ба илмомӯзӣ  шавқи зиёдтар  доранд. 

Озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» худ баёнкунандаи ҳамин гуфтаҳо мебошад. Аз сабаби 

оне ки вазнинии зиндагонӣ  бар дӯши мардон мебошад, бештари мардон аз илмомӯзӣ  дур гашта 

истодаанд. Вале агар дар оила зани босавод бошад ин имкон медиҳад, ки тамоми он фарзандоне, 

ки дар он оила ба воя мерасанд, босавод гарданд. Агар дар оила зани ҳунарманд бошад, ба он 

оила муяссар мегардад, ки фарзандони ҳунарманд ба воя бирасанд. Аз ин ҷо зарур меояд, ки ҳар 

як духтари деҳот баъди хатми муассисаи таҳсилоти миёна ба худ касб ё ҳунареро соҳиб бошаду 

дар зиндагонии ояндаи худ истифода барад. Ва на  бараъкси ин  ки занҳо танҳо барои меҳнати 

саҳроӣ  ва меҳнати дастӣ  ва  барои кори хоҷагӣ истифода шаванд. 

Меҳнати дастӣ на танҳо дар деҳот, балки дар шароити имрӯза (ба истиснои баъзе ҳунарҳо) 

самараи хуби  корро ба бор намеорад. Масалан, агар дар самти кишоварзӣ истифода намоем 

самарнок буда наметавонад. Ё ин ки тавассути меҳнати дастӣ ихтирооти техника ва технология 

тавлид намоем. Албатта, мо кӯшиш менамоем, ки молу маҳсулоти мо рақобатпазир бошанд. Ё 

ин ки технология ё дастгоҳҳоеро фикр кардан лозим, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ моли 

рақобатпазир бошанд. Аммо бояд донист, ки дар мусобиқаи имрӯзаи ҷаҳонӣ барои моли 

рақобатпазири ҷаҳонӣ (махсусан мошина, таҷҳизот, техника) истеҳсол кардан мо бояд солҳо 

таҷрибаи давлатҳои пешрафтаро омӯзем. Ин ҳам боис намегардад, ки мо ба онҳо расем. Чунки 

тараққиёти илми ҷаҳонӣ ба дараҷаи кайҳонӣ баланд мебошад. Лекин мо метавонем меҳнати 

дастиро дар ҳунарҳои мардумӣ истифода намоем. Чунки дар ин ҷода мардуми Аврупо ё дигар 

давлатҳои пешрафта дуюмбора ба он бар намегарданд. Қариб дар ин давлатҳо ҳунарҳои халқӣ 

барҳам хӯрда истодааст. Ин молест, ки дар он хароҷоти барқ ва таҷҳизот лозим намеояд ва танҳо 

дастӣ иҷро мегарданд, ки арзиши тиҷоратии онҳо аз арзиши тиҷоратии молҳои саноатӣ қиматтар 

мебошад.  

Дар деҳот, ки бештари занон бекор ҳастанд, мо метавонем онҳоро ба ин кор банд созем. 

Аммо барои ин як механизме ташкил намудан лозим меояд, ки меҳнати иҷрогардидаи онҳо соҳиб 

ё харидори худро ёфта тавонад. Занони деҳа агар дар мавсими кишоварзӣ ба кори вазнини саҳроӣ 

банд бошанд, дар бештари вақтҳои дигар бекор мемонанд. Акнун мо бояд тасаввур кунем, ки 

шумораи зиёди заноне, ки қобилияти корӣ доранд, бекор ҳастанду ба ягон шуғл машғул шуда 

наметавонанд. Албатта, дар фикру ақидаи онҳо ҳаргуна фаҳмишҳои нодуруст пайдо мешавад. 

Чи тавре ки дар китоби устод Ғаниев омадааст: «инсоне, ки пайваста бекор аст сари ӯ мисли 

заминест, ки онро коркард нанамудаему дар он ҳар гуна хору хас мебарояд».  

Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати аграрии дар марҳалаи гузариш ба саноат бошад ҳам, самти 

кишоварзиии он бештар ба таври дастӣ фаъолият мекунад. Яъне ба ҷои техника ва ё машинаҳо 

одамон дар саҳро кор мекунанд. Аз он 70-80 фоизро занҳо иҷро менамоянд. Масалан, агар замини 

пахтаро мисол орем, баъд аз неш зада баромадани чигит тамоми корҳои он, чобуқ, хишова, 

ҷамъоварии ҳосилро занҳо иҷро менамоянд. Ин ҳам бошад бе муайян кардани соати кории онҳо, 

ки қариб то 10-12 соат дар мавсимаш дар саҳро идома меёбад. Албатта, ин ҳам ба саломатӣ ва 

ҳам ба саводнокии онҳо таъсири ҷиддӣ мерасонад. Ба ҳамин монанд, зиёд ҳастанд корҳое, ки 
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занони деҳа дуру дароз ба он банд мебошад. Аз рӯйи мушоҳидаҳои мо, зани хонашини деҳа дар 

як рӯз вақти худро чунин тақсим менамояд (диаграммаи 1). 

Аз диаграмма бармеояд, ки барои зани деҳа мавҷуд будани вақти холигӣ барои мутолиа ва 

омӯзиш дида намешавад. Дар ин маврид, на танҳо илм омӯхта наметавонад, балки ба фарзандаш 

низ тарбияи дуруст дода наметавонад. Тасаввур намоед, дар як рӯз 2,5 соат ин баробар дар як сол 

ба 2,5365 = 912,5 соат ба шустушӯйи либос мегузарад. Ё ин ки 912 соат/24 соат (як 

шабонарӯз)=38 рӯзи он ба шустушӯйи либос мегузарад. Ба ҳамин монанд, зиёда аз 45 рӯзи дигар 

(ба ҳамин таҳлил монанд) нигоҳубини чорвоёни хона мегузарад. 

 
Диаграммаи 1. Мушоҳидаи фаъолияти занони деҳа дар давоми 24 соат. 

Диаграмма аз тарафи муаллиф дар асоси пурсишҳои занҳои деҳаҳо тартиб дода шудааст. 
 

Беҳтар мебуд, ки ба ҷои истифодаи меҳнати дастӣ барои ин гуна занҳо як мошинаи 

ҷомашӯӣ гирему ӯ 2,5 соат вақти худро ба мутолиаи китоб ва ё омӯзиши ҳунар барои худ ва 

фарзандонаш гузаронад. 

Албатта, фарзанд барои ҳар як инсон ин меваи умри он мебошаду самараи неки ҳаёташ. 

Аммо саломатӣ  ва ҳолати хуби ҳаёти он низ ин хеле муҳим мебошад. Дар деҳаҳо новобаста аз 

саломатии на он қадар хуб доштан ва кори зиёд, тавлиди фарзанд низ зиёд мебошад. Дар шароити 

имрӯза барои фарзанди хуб ба воя расонидан ҳам хароҷоти иқтисодӣ ва ҳам хароҷоти инсонӣ 

мебояд сарф намуд. Чунки ба вай илму дониш ва тарбияи хуб бояд дода шавад. Аз сабаби хуб 

набудани вазъи оилавии мардуми бештари деҳа волидайнро зарур меояд, ки баръакси хондану 

илму дониш аз худ кардан, фарзандонро ба корҳои гуногуни зиндагонӣ сафарбар намоянд. Ё ин 

ки саломатии он модаронеро, ки тавлиди зиёди фарзанд менамоянд, чандон хуб намебошад. 

Албатта, мо гуфта наметавонем, ки кам таваллуд намоянд ё баръакс тамоман таваллуд 

нанамоянд. Лек вобаста ба имконият вазъи иқтисодӣ ва саломатиро ба назар гирифта, тавлиди 

фарзандро ба роҳ монанд. 

Дар солҳои охир бо дастгирии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои муаззами 

миллат, муҳтарам Президенти мамлакат барои духтарони  лаёқатманди деҳот квотаи призидентӣ  

муайян шудааст. Ин имкон медиҳад, ки духтарони лаёқатманди деҳа баъди хатми муассисаҳои 

миёна дар  донишгоҳҳои олии кишвар таҳсил намоянд. Вале баъд аз хатм онҳо намедонанд, ки 

дар куҷо кору фаъолият намоянд. Танҳо бо мавҷуд будани мактабҳо ё нуқтаҳои тиббӣ бо ҷойи 

кор онҳоро таъмин кардан наметавонем. Ин боис мегардад, ки баъди хатм низ духтарон ва ё 

занони деҳа ба ҷойи кори доимӣ таъмин нашуда истодаанд. 

Бо вуҷуди ҳамаи ин мушкилот боз як мушкилоти дигар низ мавҷуд мебошад, ки ин дар 

баъзе маврид поймол кардани ҳуқуқи занони деҳа мебошад. Албатта, дар ҳаёти ҳар як оила 

нофаҳмиҳо буда метавонад, вале набояд он ба вайрон кардани ҳуқуқи оилавии зан ва ё мард 

табдил дода шавад. Таҷрибаҳо нишон медиҳад, ки ҷангу ҷидолҳои оилавӣ боиси вайрон гаштани 

психологияи тифли дароилабуда мегардад. Аз ин ҷо моро зарур меояд, ки дар ҳар як деҳа ҷойҳои 

махсуси фаҳмондадиҳии оилаҳо ташкил карда шаванд. То поймолкунии ҳуқуқии ҳар як 

шаҳрвандро пешгирӣ шавад. Дар ин самт бояд руҳшиносони болаёқатро равона намуд, ки садди 

роҳи ҷудошавии оила гарданд. 

Ҳамаи ин мушкилот дар тамоми минтақаҳо дида мешаванд, аммо дар деҳаҳо инро зиёд 

мушоҳида кардан мумкин аст. Ин мушкилотест, ки дар чашми инсон ноаён мемонаду хатари 

калонеро дар бар дорад. Барои бартараф ва ё кам намудани чунин мушкилот моро зарур меояд, 

ки чунин корҳоро иҷро намоем: 
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- муҳайё намудани шуғли доимӣ барои занони деҳот, аз ҷумла барои заноне, ки маълумоти 
олӣ доранд, то ки ҳавасмандӣ барои таҳсили минбаъдаи духтарон гарданд; 

- зиёд намудани нуқтаҳои касбомӯзӣ ва саводазхудкунӣ  барои занон; 
- муҳайё намудани нуқтаҳои фурӯш ва корӣ барои занони ҳунарманди деҳот; 
- дар муассисаҳои таҳсилоти миёна бештар занон ба кор гирифта шаванду такмилдиҳии 

ихтисосашон ба роҳ монда шаванд; 
- гузаронидани тренингҳои мотиватсионӣ барои занони ҳунарманди деҳа ва ғайра. 
Аз ҳамаи ин гуфтаҳо бармеояд, ки нақши зан дар иқтисодиёти мамлакат бениҳоят калон 

мебошад. Онҳо метавонанд дараҷаи даромаднокии худ ва оилаҳояшонро баланд бардоранд. 
Албатта зане, ки фарзанд ба воя мерасонаду дар дигар корҳои хона кумак менамояд, онро бекор 
гуфтан ғайриимкон мебошад. Лекин онҳо метавонанд аз ин ҳам манфиати бештар ҳам барои худ 
ва ҳам барои дигарон оранд, агар барои онҳо шароит ва муҳити хуби зиндагониро фароҳам 
оварем. Новобаста аз ҷинсият, дар дигар корҳо фаъолона иштирок намоянд. Аз ҳама муҳим он 
аст, ки зани тоҷик ақлу заковат, тарбияи намунавии ахлоқӣ, савод ва ҳунари хубро соҳиб  
мебошанд. Инро мо танҳо дар ҳоли танҳо ба кори шахсӣ истифода бурдан не, балки бо роҳи 
омӯзиши доимӣ, пайдарпай (сар карда аз муҳити хона) соҳиб мегардем. Чунки яқин аст, ки занҳо 
ин модар, хоҳар, коргар, роҳбар, кашфгар ва ғайраҳо низ шудан метавонанд. 

Хулоса: 
1. Зан, ҳамчун шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ақалан маълумоти миёнаи нопурра дорад 

ва, пеш аз ҳама, барои иқтисодиёти кишвар қувваи корӣ аст. 
2. Ин қувваи корӣ, муҳим нест, ки дар корхона ва ё идораҳо истифода мешавад, ё ин ки дар 

хона ҳамчун хонанишин дар тарбияи фарзанд ва корҳои хонавода истифода мешавад, барои 
ҷамъият муҳим ва фоидаовар аст.  

3. Таҳқиқот нишон доданд, ки  гарчанде зани хонанишин барои тарбияи фарзанд ва 
бурдани хоҷагидорӣ вақти зиёдро сарф мекунад, зан мехоҳад ва имконият дорад, ки бо ҳунарҳои 
мардумӣ низ машғул шавад, маҳсулот истеҳсол кунад ва барои оила даромади молиявӣ биёрад.  

4. Якумин вазифаи асосии давлат аз он иборат аст, ки занро ҳамчун қувваи корӣ самаранок 
истифода барад: агар ҳунар надошта бошад – омӯзонад, курсҳои кутоҳмуддат оид ба таълим ва 
тарбияи кӯдак ба таври ройгон ташкил кунад, зеро, ки тифли вай дар оянда барои давлат қувваи 
корӣ, мутахассис, идоракун ва ғайраҳо мебошад. 
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САҲМИ ЗАНОНИ ДЕҲОТ ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
  

Дар мақола қайд гардидааст, ки зани қобили меҳнат, шаҳрванди Тоҷикистон ва барои иқтисодиёти 
он ҳамчун қувваи корӣ шуморида шуда, фаъолияти он аз ҳамин нуқтаи назар таҳлил карда шудааст. Дар 
натиҷаи таҳлилҳои иҷтимоӣ бо ёрии пурсишномаҳо муайян карда шудааст, ки гарчанде зан дар оила барои 
корҳои хонаводагӣ вақти зиёдро сарф кунад ҳам, вай хоҳиши бо ҳунарҳои мардумӣ ва ё дигар корҳои барои 
ҷамъият фоиданок машғул шуданро дорад. Бо дарназардошти ҳамин, давлат бояд барои истифодаи ин 
имконият дар раванди омӯзиши занҳои хонанишин, фарогирии онҳо бо ҳунарҳои қадимаи мардумӣ ва 
дигар ҳунарҳои ба ҷамъият фоидаовар курсҳои ройгони кутоҳмуддат ташкил намояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисодиёти деҳот, замини наздиҳавлигӣ, ҳунарҳои мардумӣ, иқтисодиёт, зан, 
оила, корҳои оилавӣ, даромад ва хароҷоти оила,  маҷмуи маҳсулоти дохила, қувваи корӣ, бекорӣ, коҳиш 
додани камбизоатӣ, некуаҳолии халқ, тарбияи фарзанд. 
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ВКЛАД СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

  

В статье трудоспособная женщина, рассматрывается как гражданка Республики Таджикистан и  
одновременно являющейся рабочей силой для экономики страны. С этой позиции изучена ее деятельность. 
В результате социальных исследований, проведенных анкетными опросами женщин домохозяйек села 
получен результат, позволяющий судит о том, что на равне с исполнением всех обязаннойстей женщин 
домохозяйек, она имеет желание и возможности для занятия народным ремеслами и приносить пользу в 
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бюджет семьи. Но для этого, для отдельных категорией сельских женщин - домохозяйек, государство 
должно организововать бесплатные краткосрочные курсы по обучению таких категории женщин, 
мастерством народных ремесил.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика села, приусадебый участок, народное ремесло, экономика, 

женщина, семья, семейные заботы, доход и расходы семьи, валовой внутренний продукт, рабочая сила, 

безработица, сокращения уровня бедности, уровень жизни населения, воспитание детей.  
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CONTRIBUTION OF RURAL WOMEN TO THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

In the article, an able-bodied woman is considered as a citizen of the Republic of Tajikistan and at the same 

time is a labor force for the country's economy. From this position, her activities are studied. As a result of social 

research carried out by questionnaires of women housewives of the village, a result was obtained that makes it 

possible to judge that, along with the fulfillment of all the obligations of women housewives, she has the desire 

and opportunity to practice folk crafts and bring benefits to the family budget. But for this, for certain categories 

of rural women - housewives, the state should organize free short-term courses to train such categories of women 

in the skill of folk crafts. 

KEY WORDS: rural economy, household plot, folk craft, economy, woman, family, family concerns, 

family income and expenses, gross domestic product, labor force, unemployment, poverty reduction, living 

standards of the population, raising children. 
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АРЗЁБИИ САТҲИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ НАҚЛИЁТИИ КОРХОНАҲО  

ДАР ЗАМОНИ ҲОЗИРА 
 

Хидиров Ф.Х. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ  
 

Дар шароити муосир шумораи торафт зиёди корхонаҳо нақши бузурги инноватсияро дар 
ташкили бомуваффақияти фаъолияти худ, фатҳ намудани бозорҳои нав, баланд бардоштани 
афзалиятҳои рақобатпазир дарк мекунанд. Корхонаҳо бо дарназардошти имкониятҳои худ 
мекӯшанд, ки фондҳои асосиро ба туфайли ҷорӣ намудани технологияҳои нав дар истеҳсолот, 
истеҳсоли намудҳои нави маҳсулот, навсозии номгӯи хизматрасониҳо ва баланд бардоштани 
сифати онҳо истифода намоянд. Мақомоти давлатии ҳокимиятҳои маҳаллии ҷумҳурӣ аҳамияти 
инноватсияро ҳамчун омили тезонидани рушди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахубӣ дарк 
менамоянд. Проблемаҳои рушди инноватсионии корхонаҳои алоҳида ва дар маҷмуъ иқтисод 
барои кишварҳое, ки системаи рушди иқтисодӣ доранд, муҳим мебошанд. 

Ҳам олимони ватанӣ ва ҳам хориҷӣ ба проблемаҳои таъсири сохторҳои инноватсионӣ 
(технопаркҳо) ба рушди иқтисодиёт [7], сиёсати инноватсионӣ ва сармоягузории минтақаҳо 
диққати ҷиддӣ дода [4-5; 7], ба таҳлили фаъолияти инноватсионӣ дар баъзе соҳаҳо ва корхонаҳо 
[4; 6], инчунин таҳияи асосҳои илмии таҳлили инноватсия машғуланд [2-3; 5; 7]. Дар баъзе 
таҳқиқоти илмӣ равишҳои гуногуни идоракунии рушди инноватсионии субъектҳои соҳибкорӣ 
омӯхта шудаанд [4]. Иқтисодшиносон амсилаҳои гуногунеро пешниҳод мекунанд, ки рафтори 
ширкатҳои инноватсиониро дар бозорҳои гуногун тавсиф мекунанд [4; 7]. 

Дар чунин таҳқиқот ба масъалаҳои омӯзиши фаъолияти инноватсионӣ аз мавқеи 
назарияҳои гуногуни иқтисодӣ: классикӣ, неоклассикӣ, эволютсионӣ таваҷҷуҳи махсус дода 
мешавад [3; 5-6]. 

Бояд қайд кард, ки дар таҳқиқот оид ба инноватсия ба нозукии рушди инноватсионии 
корхонаҳои алоҳида ё гурӯҳҳои онҳо дар як намуди фаъолияти иқтисодӣ, яъне чи гуна фаъолият 
кардани корхона ба эҷод ё татбиқи чизи нав таъсир мерасонад, мавқеи он дар бозор аҳамияти кам 
дода мешавад. Тибқи омори расмӣ, танҳо метавон дар хусуси он ки чи қадар маблағ барои 
фаъолияти инноватсионӣ сарф шудааст, чи қадар маҳсулоти инноватсионӣ истеҳсол ва фурӯхта 
шудааст ва ғайра хулоса кард. Аммо ин нишондиҳандаҳо имкон намедиҳанд, ки дар бораи 
ҷойгоҳи корхона, бозори маҳсулоти истеҳсолшуда ё намуди алоҳидаи фаъолияти иқтисодӣ дар 
заминаи рушди инноватсионӣ хулосаи пурра бароварда шавад. 

То ба имрӯз механизми ягонаи баҳодиҳии рушди инноватсионии корхонаҳои нақлиётӣ 
таҳия нашудааст, ки истифодаи он дар бораи фаъолияти инноватсионии корхонаҳо дар шароити 
минтақавӣ ё дар як намуди муайяни фаъолияти иқтисодӣ тасаввуроти равшан дода тавонад. 
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Натиҷаҳои чунин арзёбӣ, ба андешаи мо, пеш аз ҳама, барои таҳияи стратегияҳои муносиби 
рушд, инчунин барои мақомоти минтақавӣ ҷиҳати таҳияи сиёсат дар соҳаи инноватсия заруранд. 

Баррасии асосҳои назариявии омӯзиши инноватсия [3; 7] ба мо имкон медиҳад, ки натиҷаи 
рушди инноватсионии корхонаҳоро аз нуқтаи назарияи таҳаввулотӣ дурусттар баррасӣ кунем, 
зеро таҳаввулот яке аз шаклҳои рушд мебошад. 

Аз ҷониби тарафдорони ин назарияи иқтисодӣ эволютсияи фаъолияти корхона ҳамчун 
эволютсияи системаҳои биологӣ, яъне, корхона ҳамчун як низоми муайяни «зинда» фаҳмида 
мешавад. Корхонаҳо дар раванди ҳамкорӣ дар бозор як навъ «генофонд» (таҷриба ва малакаи 
рафторӣ)-ро инкишоф медиҳанд, ки ба онҳо дар бозор ва дар оянда барои «зинда мондан» кумак 
мекунад. Омили асосии бақои корхонаҳо дар бозор, ба гуфтаи асосгузори назарияи таҳаввулоти 
иқтисодӣ И. Шумпетер, фаъолияти инноватсионии соҳибкорон мебошад [1]. 

Аз мавқеи назарияи эволютсионӣ ҷолиб он аст, ки субъектҳои иқтисодӣ бо мурури замон 
тағйир меёбанд, дар муқоиса бо мафҳумҳои асосии неоклассикӣ изҳор медоранд, ки субъектҳо 
дар доираи равандҳои тавсифшуда бетағйир боқӣ мемонанд. Ҳамин тавр, бо афзоиши фурӯш, як 
корхонаи неоклассикӣ сифатан тағйир намеёбад, балки танҳо хусусиятҳои миқдории истеҳсолӣ 
ва тиҷоратии худро тағйир медиҳад.   

Ҳамин тариқ, ҳангоми омӯзиши рушди инноватсионии корхонаҳои нақлиётӣ бояд 
равишҳои назарияҳои гуногуни иқтисодиро ба назар гирифт. Ба андешаи мо, равиши 
эволютсионӣ аз он ҷиҳат ҷолиб аст, ки кӯшиш менамояд, то хусусияти сифатии рушди 
инноватсионии корхонаҳоро шарҳ диҳад. Омӯзиши фаъолияти инноватсионӣ мавҷудияти 
методологияи мувофиқро пешбинӣ мекунад. Аз ин лиҳоз, методикаи баҳодиҳии сатҳҳои рушди 
инноватсионӣ боиси таваҷҷуҳи зиёд аст, зеро чунин арзёбӣ метавонад барои тасдиқи тағйироти 
куллӣ дар бозорҳои муайян, давраҳои таназзул ва авҷгирии иқтисод, нақши навоварӣ дар 
дурнамои соҳавӣ ё минтақавӣ муфид бошад. Мо методологияеро пешниҳод менамоем, ки тибқи 
он баҳо додан ба сатҳҳои рушди инноватсионии корхонаҳои алоҳида (агар маълумоти мувофиқ 
мавҷуд бошад) имконпазир мебошад.  

Дар натиҷаи истифодаи ин методология, имконпазир аст, ки рушди инноватсионии 
корхонаҳо дар бозорҳои маҳсулоти муайян, ҷойгоҳи корхона дар байни рақибон баҳо дода шавад, 
то имконияти таҳияи стратегияҳои мувофиқи инноватсиониро фароҳам орад. 

Ҳангоми ҳисоб кардани шохиси (индекси) рушди инноватсионӣ нишондиҳандаҳои 
хароҷот барои фаъолияти инноватсионӣ истифода бурда мешавад, зеро истифодаи миёнаи оддӣ 
барои ёфтани индекси рушди инноватсионӣ, ба андешаи мо, вазъи воқеиро дар робита бо рушди 
инноватсионӣ ба қадри кофӣ инъикос намекунад. Ба эҳтимоли зиёд, истифодаи формулаи вазни 
миёна бо дарназардошти вазни муайян ба нишондиҳандаҳои инфиродӣ зарур аст.  

Барои муайян кардани аҳамияти нишондиҳандаҳо барои ҳисобкунии индекси умумии 
рушди инноватсионӣ ба корхонаҳои нақлиётие, ки бо фаъолияти инноватсионӣ машғуланд, 
саволномаҳои махсус фиристода шуда, аз роҳбарон ё шахсони масъули самти инноватсионии 
корхонаҳо хоҳиш карда шуд, ки аҳамияти далелҳои фаъолияти инноватсионӣ ва ангезаҳоро дар 
миқёси панҷхолӣ арзёбӣ кунанд. 

Роҳбарияти ширкатҳои нақлиётӣ мавҷудияти маблағҳои худро барои фаъолияти 
инноватсионӣ ҳамчун омили ба фаъолияти инноватсионии корхона таъсирбахш арзёбӣ карданд 
(ба ҳисоби миёна 3,65 хол). Чунин омилҳо, аз қабили мавҷудияти кадрҳои баландихтисос ва 
стратегияи худ барои фатҳ кардани бозор хеле баланд арзёбӣ карда шуданд (холи миёна 
мутаносибан 3,65 ва 4,62 хол). Дар сатҳи 3,5 хол чунин омилҳо, ба монанди ҷалби захираҳои 
давлатӣ, қарзҳо ва дигар сармоягузориҳои барои фаъолияти инноватсионӣ зарурӣ арзёбӣ карда 
шуданд.   

Дар байни ангезаҳое, ки корхонаҳоро ба пешбурди фаъолияти инноватсионӣ водор 
мекунанд, роҳбарияти корхонаҳо гурӯҳи техникӣ ва технологиро баҳои баланд доданд. Ҳамин 
тавр, дар сатҳи 4,5 хол, ангезаҳои марбут ба афзоиши чандирии истеҳсолот, кам шудани сарфи 
ашё ва масолеҳ, коҳиши истеъмоли энергия арзёбӣ карда шуданд. Роҳбарият ба ангезаҳои марбут 
ба кадрҳои корхонаҳо баҳои баланд медиҳад, яъне шумораи нокифояи кадрҳои баландихтисос 
ҳамчун як ангеза 2,4 хол ва коҳиши хароҷоти музди меҳнат дар 3,85 хол арзёбӣ карда шуданд. 
Бо вуҷуди ин, корхонаҳо майл доранд, ки худро бо малакаҳои касбии кормандон иртибот 
надиҳанд: коҳиш додани вобастагӣ аз дониши касбии кормандон аз ҳисоби ҷамъоварии ноу-хау 
дар пойгоҳи додаҳои компютерӣ ҳамчун интиқом дар 3,38 хол баҳо дода шуд. 

Баҳои камтар аз 3,5 холро роҳбарони корхонаҳо ба чунин ангезаҳо, ба монанди паст 
шудани шиддатнокии меҳнат, такмили тадбирҳои ҳифзи меҳнат ва тадбирҳои ҳифзи муҳити 
атроф арзёбӣ карданд. 
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Натиҷаҳои ҳисобкунии индекси рушди инноватсионии корхонаҳои нақлиётӣ дар асоси 
маълумоти оморӣ аз соли 2012-2019 манзараи ҷолиберо нишон доданд. Аз як тараф, 
нишондиҳандаҳои мутлақи фаъолияти инноватсионии корхонаҳои нақлиётӣ фарқияти ҷиддӣ 
доранд: корхонаҳои алоҳида дар муқоиса бо дигар корхонаҳои соҳа хароҷоти калони 
инноватсионӣ доштанд, баъзе корхонаҳо манбаъҳои гуногуни маблағгузориро истифода 
бурданд. Ҳаҷми фурӯши маҳсулоти инноватсионӣ низ якбора фарқ карда, аз тарафи дигар, 
индекси рушди инноватсионии корхонаҳои нақлиётӣ аз рӯи намудҳои асосии фаъолияти 
иқтисодӣ, мувофиқи ҳисобҳо, дар наздикии арзиши 0,3 қарор дошт.  

Ҳамин тариқ, мо метавонем хулоса барорем, ки сатҳи рушди инноватсионии соҳаҳои 
мухталифи нақлиёт дар соли 2012 амалан яксон буда, хеле паст аст. Барои тасдиқи ин, мо 
нишондиҳандаҳои дар рушди инноватсионии мувофиқ ба ҳадди имконро интихоб кардем. Барои 
баҳодиҳии фаъолияти инноватсионии чунин корхона мо индекси рушди инноватсиониро, ки ба 
0,34 баробар аст, гирифтем. Ҳамин тариқ, нишондиҳандаҳои рушди инноватсионии корхонаҳои 
нақлиётӣ нисбат ба нишондиҳандаҳои эҳтимолӣ беш аз 1,5 маротиба камтар мебошанд. 

Нишондиҳандаҳои ҳисобшудаи рушди инноватсионӣ имкон медиҳанд, ки ин бо истифода 
аз методологияи муайяншуда ҳисобкунии нишондиҳандаҳои рушди инноватсионӣ барои 
корхонаҳои саноатӣ дар доираи як намуди муайяни фаъолияти иқтисодӣ, муқоисаи байни рушди 
инноватсионии корхонаҳои алоҳида муқоиса карда, хулосаи муҳим бароварда шавад. Чунин 
муқоиса метавонад барои таҳияи стратегияҳои мувофиқи навоварӣ имконият фароҳам орад. Ғайр 
аз ин, зарур аст, ки заминаҳои назариявии рушди инноватсионӣ афзалиятҳои эҳтимолӣ дар 
муборизаи рақобатпазири байни корхонаҳо таъмин карда шаванд. Гузашта аз ин, афзалиятҳо 
барои фатҳи саривақтии бозор муҳимтарин мебошанд. 

Ҳисобкунии нишондиҳандаҳои рушди инноватсионӣ барои намудҳои гуногуни фаъолияти 
иқтисодӣ дар саноати нақлиёт нишон дод, ки агар ин корхонаҳои як соҳа мебуданд, он гоҳ онҳо 
дар соҳаи инноватсия тақрибан имкониятҳои якхела медоштанд. Мутаассифона, мо 
натавонистем дар бораи фаъолияти корхонаҳои як соҳа маълумоти дахлдор гирем ва 
нишондиҳандаҳои заруриро ҳисоб кунем. Бо вуҷуди ин, маълумоти гирифташуда ба мо имкон 
медиҳад, то хулоса барорем, ки роҳбарони корхонаҳо, мақомоти давлатӣ ва минтақавӣ бояд 
барои рушди инноватсионии корхонаҳои нақлиёт корҳои зиёдеро ба анҷом расонанд. 

Дар ин ҷо мехоҳем дар бораи имкониятҳои истифодаи натиҷаҳои баҳодиҳии рушди 
инноватсионӣ аз ҷониби роҳбарони корхонаҳо муфассал истода гузарем.  

Индекси рушди инноватсия, ҳатто агар он барои як соҳа дар маҷмуъ ҳисоб кардашуда 
бошад ҳам, метавонад ҳамчун нуқтаи ибтидоӣ барои суръат бахшидани рушди инноватсия 
хизмат кунад. Ҳар як корхона метавонад мустақилона индекси рушди инноватсияро ҳисоб карда, 
индекси рушди инноватсионии худро бо нишондиҳанда дар маҷмуъ барои соҳа муқоиса кунад.  

Ин ба роҳбари корхона имкон медиҳад, ки аввалан, мавқеи худро дар байни корхонаҳои 
соҳа дар заминаи рушди инноватсионӣ муайян кунад ва аз ин рӯ, афзалиятҳои рақобатии ӯро 
арзёбӣ намояд, сониян, стратегияи мувофиқро барои фатҳи минбаъдаи бозор таҳия созад. Ғайр 
аз ин, роҳбари корхона дар асоси натиҷаҳои ҳисобкунии индекси рушди инноватсионӣ 
метавонад сохтори онро муфассал омӯзад ва муайян кунад, ки кадом нишондиҳандаҳо арзиши 
онро паст мезананд ва кадоме афзоиш медиҳанд.  

Ба ибораи дигар, роҳбари корхона метавонад сустиҳоеро ошкор кунад, ки ба рушди 
инноватсионии корхона халал мерасонанд. Бо нишон додани индекси рушди инноватсионӣ аз 
рӯи давраҳо, метавон тағйироти он, инчунин тағйирёбии унсурҳои сохтори индексро дар 
динамика мушоҳида кард ва ба стратегияи корхона ислоҳҳои дахлдор ворид намуд. 

Ҳамин тариқ, хулосаҳои асосии зеринро пешниҳод кардан мумкин аст. Дар назарияи 
омӯзиши рушди инноватсионии корхонаҳои нақлиётӣ самтҳои истифодаи муқаррароти 
назарияҳои классикии иқтисодии неоклассикӣ ва муқаррароти назарияи иқтисоди эволютсионӣ, 
инчунин имконияти истифодаи якҷояи онҳоро муайян кардан зарур аст. Дар миқёси минтақаҳо 
ё намудҳои алоҳидаи фаъолияти иқтисодӣ талаб карда мешавад, ки сатҳи рушди инноватсионӣ 
дуруст арзёбӣ карда шавад, зеро ин ба корхонаҳо дар таҳияи стратегияҳои муносиби 
инноватсионӣ ва роҳбарони минтақа барои ислоҳи сиёсати иқтисодӣ кумак мекунад. 
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АРЗЁБИИ САТҲИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ НАҚЛИЁТИИ КОРХОНАҲО  

ДАР ЗАМОНИ ҲОЗИРА 
  

Дар мақола мушкилоти баҳодиҳии сатҳи рушди инноватсионии корхонаҳои нақлиётӣ дар марҳалаи 
кунунӣ баррасӣ карда шудааст. Муаллиф дар асоси таҳлили дабирони адабӣ методологияеро пешниҳод 
кардааст, ки метавонад барои исботи тағйироти куллӣ дар бозорҳои муайян, давраҳои таназзул ва 
авҷгирандаи иқтисодиёт, нақши навоварӣ дар бахшҳои соҳавӣ ё минтақавӣ муфид бошад. 
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В статье рассматриваются проблемы оценки уровня инновационного развития транспортных 
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАШКИЛИ НАЗОРАТИ ДОХИЛӢ ДАР РАВАНДИ ИДОРАКУНИИ 

КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ 
 

Ҳукматов Д.Ҷ. 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 
 

Ташаббусҳои макроиқтисодии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи кишоварзӣ, ки 

дар солҳои соҳибистиқлолии давлатӣ ба рушди хоҷагиҳои деҳқонӣ, хусусигардонӣ ва 

дигаркунии сохтори корхонаҳои кишоварзӣ нигаронида шудаанд, то даме, ки нақш ва аҳамияти 

низоми назорати дохилӣ дар идоракунии истеҳсолоти кишоварзӣ дуруст дарк ва арзёбӣ карда 

нашавад, ба қадри басанда босамара буда наметавонанд. Аз ин бармеояд, ки низоми босамараи 

назорати дохилӣ яке аз шартҳои асосии фаъолияти бобарори корхонаҳои соҳаи кишоварзӣ 

мебошад. Ҳамзамон бояд қайд кард, ки ташкили назорати дохилӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ 

дорои хусусиятҳои худ мебошад. 

Масъулияти маъмурияти корхонаҳои кишоварзӣ барои натиҷаҳои фаъолият, пурзӯршавии 

рақобати бозорӣ, самти амалкунии корхона ба гирифтани фоида, ҷой доштани хавфҳои фаъолият 

зарурати саривақт гирифтани ахбори босифат ва саҳеҳро оид ба фаъолияти молиявӣ-
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хоҷагидории корхона, оид ба вазъ ва натиҷанокии низоми баҳисобгирии муҳосибӣ ва назорати 

дохилиро барои қабули қарорҳои идоракунии самаранок муайян мекунад. Эҳтиёҷоти мазкур 

ҳадафи асосии амалкунии низоми назорати дохилӣ мебошад. Ошкор намудани 

қоидавайронкуниҳо ва камбудиҳо дар фаъолияти корхонаи кишоварзӣ, имконияти саривақт 

бартараф намудани онҳо, ки ба канораҷӯӣ кардан аз паёмадҳои номатлуб мусоидат мекунад, 

саҳеҳии ҳисобот бештар аз ташкили назорати дохилӣ вобаста мебошанд. 

Ташкил ва тартиби амалкунии низоми назорати дохилӣ дар миқёси корхонаҳо тибқи 

талаботи идоракунии дохилӣ вобаста ба объектҳои мушаххаси он, сохтори ташкилӣ, намудҳои 

фаъолияти истеҳсолӣ ва хусусиятҳои соҳавӣ бо дарназардошти хусусиятҳои ташкилӣ-ҳуқуқии 

бунёди корхона муайян мегардад [1]. 

Бо хусусияти возеҳи худ объектҳо ва субъектҳои назорати дохилӣ дар корхонаҳои 

кишоварзӣ баромад менамоянд, ки аз ҳамдигар ҳам бо ҳудудҳои баҷоории назорати дохилӣ ва 

ҳам бо ҳайати иҷрокунандагон фарқ мекунанд. Мусаллам аст, ки дар доираи корхонаҳои 

кишоварзӣ ба сифати объектҳои назорати дохилӣ ҳам сарватҳои иқтисодии алоҳида ва ҳам 

равандҳои тиҷоратии алоҳида баромад мекунанд, ки тамоми ҷиҳатҳои фаъолияти хоҷагидории 

кишоварзӣ, аз ҷумла, намудҳои назорати махсусгардонидашуда, ба мисли назорати 

фитосанитарӣ, агрономӣ, зоотехникӣ, муҳандисӣ-техникӣ ва дигарҳоро фаро мегиранд. Ба 

сифати субъектҳои назорати дохилӣ бошад, ҳам назоратчиёни касбӣ (штатӣ ва ҷалбкардашуда) 

ва ҳам кормандони хадамоти дигари корхона, ки дорои салоҳиятҳои дахлдори назоратӣ 

мебошанд, баромад мекунанд. 

Назорати дохилӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ вазифаи идоракунӣ маҳсуб ёфта, чун воситаи 

алоқаи дутарафаи байни объекти идоракунӣ (фаъолияти молиявӣ-хоҷагидорӣ) ва субъект 

(дастгоҳ)-и идоракунӣ баромад менамояд. Дар ин маврид он ба субъекти идоракунӣ доир ба 

вазъи воқеии объект ва иҷрои воқеии қарорҳои идоракунӣ ахбор пешниҳод менамояд. Бинобар 

ин, мавқеи назорати дохилиро дар низоми идоракунии корхонаҳои кишоварзӣ бо тарҳи дар расми 

1 овардашуда метавон тасвир кард. 

 
Расми 1. Мавқеи назорати дохилӣ дар низоми идоракунии корхонаҳои кишоварзӣ. 

Сарчашма: муаллиф дар асоси омӯзиши адабиёт таҳия намудааст. 
 

Ҳамчунин ба сифати объекти идоракунӣ ҷараёнҳои молиявӣ, моддӣ ва меҳнатии корхона, 

ки идоракунии босамараи онҳо яке аз ҳадафҳои муҳимтарини фаъолияти корхона мебошад, 

баромад мекунанд. Барои таъсири фаъол ба фаъолияти хоҷагидорӣ ва бо мақсади таъмини 

самаранокии идоракунӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ бояд назорати қатъии истифодабарии 

оқилонаи сарватҳои пулӣ, моддӣ, меҳнатӣ ва молиявӣ ба ҷо оварда шавад, чорабиниҳои 

пешгирикунанда барои роҳ надодан ба камбудиҳо, изофахарҷкуниҳо, талафот, дуздӣ ва дигар 

сӯйиистеъмолкуниҳо гузаронида шаванд.  
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Тавре Ю.С. Носкова қайд мекунад, объектҳои назорати дохилии корхонаҳои кишоварзӣ 

дар умум фаъолияти молиявӣ-хоҷагидории онҳо мебошад, ки дар он ба равандҳои иқтисодии бо 

сатҳи баланди хавф алоқамандбуда диққати хоса дода мешавад. Ба субъектҳои назорати дохилӣ 

инҳо мансуб мебошанд: роҳбари корхона (хоҷагӣ), хадамоти назорати (аудит)-и дохилӣ, 

муҳосибот, сарагроном, сарзоотехник ва дигар масъулоне, ки дар дастурҳои хизматии онҳо 

ваколатҳои дахлдор муайян карда шудаанд ва имкон медиҳанд, ки кори зерсохтори мушаххас 

арзёбӣ ва такмил дода шавад [2]. 

Ҳамин тавр, барои корхонаҳои кишоварзӣ мавҷуд будани миқдори зиёди субъектҳои 

назорати дохилӣ хос аст, ки байни ҳамдигар дар вобастагии тобеият ва алоқаҳои дохилӣ қарор 

доранд: раиси кооператив, директори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд – субъектҳои асосии 

назорати дохилӣ мебошанд, ки мунтазамӣ ва пайдарҳамии кори хадамоти назорати дохилӣ; 

муҳосибот, ки риоякунии талаботи қонунгузорӣ, истифодаи оқилонаи сарватҳои истеҳсолӣ; 

хадамоти иқтисодӣ, сарагроном, сарзоотехник, мутахассис оид ба кормандон, худи кормандони 

корхона, хадамоти ҳуқуқӣ, комиссияи тафтишотӣ – ҷиҳатҳои дигари дахлдор ва иҷрои вазифаҳои 

дигари назорати дохилиро дар корхона таъмин менамоянд. 

Аз объекти назорати дохилӣ бевосита муҳтавои пойгоҳи меъёрӣ-ҳуқуқии он вобаста 

мебошад. Ҳамин тавр, дар корхонаҳои кишоварзӣ он хусусиятҳои худро дорад. Дар монандӣ бо 

пойгоҳи меъёрӣ-ҳуқуқии баҳисобгирии муҳосибӣ, метавон чор зинаи низоми меъёрии назорати 

дохилии корхонаҳои кишоварзиро ҷудо намуд, ки дар ҷадвали 1 оварда шудаанд. 

Ҷадвали 1 

Пойгоҳи меъёрӣ-ҳуқуқии назорати дохилӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ 
 

№ 

зина 
Санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ Чиро танзим мекунад 

I Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон [3], Кодекси андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон [4], Кодекси замини Ҷумҳурии 

Тоҷикистон [5], қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» [6], «Дар бораи 

фаъолияти аудиторӣ» [7], «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» [8], 

«Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд» [9], «Дар бораи 

кооперативҳо» [10], «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)» 

[11], «Дар бораи хоҷагидорӣ ва истеҳсолоти биологӣ» [12], «Дар 

бораи назорати давлатии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

[13], «Дар бораи идоракунии молиявӣ ва назорати дохилӣ дар 

бахши давлатӣ» [14]  ва дигарҳо 

Танзимкунии муносибатҳои 

гражданӣ, андозӣ, заминсозӣ, 

тасдиқ намудани асосҳои 

ягонаи ҳуқуқӣ ва методологии 

баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

фаъолияти назоратӣ, муқаррар 

намудани асосҳои ҳуқуқии 

фаъолияти корхонаҳои 

кишоварзӣ 

II Низомномаҳо дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ, Стандартҳои 

миллӣ ва байналмилалии фаъолияти аудиторӣ 

Тавсифи принсипҳо ва 

қоидаҳои пешбурди 

баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

ҳисоботи молиявӣ, шарҳи 

асосҳои методологӣ ва 

тартиби баҷоории фаъолияти 

аудиторӣ 

III Тавсияҳои методии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Нақшаи 

ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибии фаъолияти молиявӣ-

хоҷагии субъектҳои хоҷагидорӣ ва Нишондоди методӣ оид ба 

татбиқи нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибии фаъолияти 

молиявӣ-хоҷагии субъектҳои хоҷагидорӣ, Дастурамал дар бораи 

баҳисобгирии муҳосибӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) бо 

таъсиси шахси ҳуқуқӣ 

Шарҳи хусусиятҳои ташкил ва 

пешбурди баҳисобгирии 

муҳосибӣ ва шарҳи тартиби 

намунавии ташкили назорати 

дохилӣ дар корхонаҳои 

кишоварзӣ 

IV Ҳуҷҷатҳои кории дохилии корхонаҳои кишоварзӣ, аз ҷумла 

Оиннома, Низомнома дар бораи сиёсати баҳисобгирӣ, 

Низомнома дар бораи хадамоти назорати дохилӣ, 

дастурамалҳои вазифавӣ, дигар фармонҳо ва қарорҳои роҳбари 

корхона 

Тасдиқ намудани шароити 

мушаххаси фаъолияти 

корхона, муқаррар намудани 

ҳадафҳо, вазифаҳо, шаклҳои 

ташкилӣ, таъминоти 

методологии назорати дохилӣ 

дар корхонаҳои кишоварзӣ 
 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси омӯзиши адабиёт таҳия кардааст. 
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Дар асоси се зинаи аввалии низоми ҳуқуқӣ корхонаи кишоварзӣ худ мустақилона санадҳои 
меъёрии маҳаллии ба зинаи чорум дохилшавандаро таҳия менамояд, ки дар онҳо моҳият ва 
методикаи пешбурди назорати дохилӣ тасдиқ карда мешавад. 

Ҳамин тавр, низоми имрӯз амалкунандаи танзимкунии меъёрии назорати дохилӣ, ба мисли 
низоми танзимкунандаи баҳисобгирии муҳосибӣ аз бисёр ҷиҳатҳо умумӣ буда, вале ба ҳар ҳол 
як қатор тафовутҳои назаррас дорад. Чуноне, маълум аст, дар байни санадҳои меъёрии зинаи 
аввалӣ дар қатори қонунгузории умумии гражданӣ, андозбандӣ ва баҳисобгирии муҳосибӣ, 
барои корхонаҳои соҳаи кишоварзӣ санадҳои қонунгузории махсус, аз ҷумла фармонҳо ва 
қарорҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии КАС 
аҳамияти муҳим доранд. Мусаллам аст, ки меъёрҳои дар санадҳои мазкур ҷойдошта ҳуқуқҳо, 
уҳдадориҳо ва масъулияти истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзиро бо ин ё он ҳад дахл 
намуда, бо гузаронидани назорати дохилӣ муносибати бевосита доранд. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАШКИЛИ НАЗОРАТИ ДОХИЛӢ ДАР РАВАНДИ ИДОРАКУНИИ 
КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ 

        

Дар ин мақола хусусиятҳои ташкили низоми назорати дохилӣ дар раванди идоракунии корхонаҳои 
кишоварзӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Дар ибтидо нақш ва аҳамияти назорати дохилӣ дар 
низоми идоракунии корхонаҳо, аз ҷумла хусусиятҳои ташкили назорати дохилӣ дар соҳаи кишоварзӣ дида 
баромада шудааст, ки ҳадафи он ошкор намудани қоидавайронкуниҳо ва камбудиҳо дар фаъолияти 
корхонаи кишоварзӣ, имконияти саривақт бартараф намудани онҳо, ки ба канораҷӯи кардан аз паёмадҳои 
номатлуб мусоидат мекунад, саҳеҳии ҳисобот бештар аз ташкили назорати дохилӣ вобаста мебошанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: низоми назорати дохилӣ, корхонаҳои кишоварзӣ, субъектҳои назорати дохилӣ, 
обектҳои назорати дохилӣ, хадамоти назорати (аудит)-и дохилӣ, марказҳои масъулият, фаъолияти 
молиявӣ-хоҷагидорӣ. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 

В данной статье рассмотрены особенности организации системы внутреннего контроля в процессе 

управления сельскохозяйственными предприятиями. В начале была рассмотрена роль и значимость 

внутреннего контроля в системе управления предприятиями, в том числе специфика организации 

внутреннего контроля в сельском хозяйстве, целью которого является выявление нарушений и 

недостатков в деятельности сельскохозяйственного предприятия, возможность своевременного их 

устранения, что способствует избежанию нежелательных сообщений, достоверность отчетов больше 

зависит от организации внутреннего контроля. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система внутреннего контроля, сельскохозяйственные предприятия, 

субъекты внутреннего контроля, буклет внутреннего контроля, служба внутреннего контроля (внутренний 

аудит), центры ответственности, финансово-хозяйственная деятельность. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL IN THE MANAGEMENT OF 

AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

This article discusses the features of the organization of the internal control system in the management of 

agricultural enterprises. At the beginning, the role and importance of internal control in the enterprise management 

system was considered, including the specifics of the organization of internal control in agriculture, the purpose 

of which is to identify violations and deficiencies in the activities of an agricultural enterprise, the possibility of 

their timely elimination, which helps to avoid unwanted messages, the reliability of reports depends more on the 

organization of internal control. 

KEY WORDS: internal control system, agricultural enterprises, subjects of internal control, internal 

control booklet, internal control service (internal audit), responsibility centers, financial and economic activities. 
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САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАҲОИ ЗАМИНҲОИ КИШОВАРЗӢ  

ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Шарифов С.К. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Захираҳои замин ва муносибат бо замин дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа ва рушдёбии 

он нақши хеле ҳам муҳим мебозад. Бинобар ин, раванд ва миқёси ислоҳоти замин суръатнокӣ ва 

самаранокии рушди иқтисодиёти кишварҳо ва минтақаҳои онҳоро муайян месозанд.  

Захираҳои замин ҳамчун ҷузъ ё худ қисмат дар раванди азнавистеҳсолкунии иқтисодӣ 

иштирок менамояд. Дар раванди истеҳсолот маҳсулоти гуногун (воситаҳо ва захираҳои ҳаётӣ) 

истифода гардида, тавассути нишондодҳои нархномавӣ ба арзиши маҳсулот дохил мешаванд. 

Нишондодҳои фазоӣ – ҷуғрофии замин бевосита ба самтҳо ва суръатнокии ҳаракати маҳсулоти 

истеҳсолгардида таъсир мерасонад, ҳамчунин дар соҳаи муошират ва истифодабарӣ иштирок 

менамояд. 

Дар вилояти Хатлон соҳаи кишоварзӣ яке аз самтҳои афзалиятнок ва калидии рушди 

иқтисодию иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Замин дар соҳаи кишоварзӣ ҳамчун воситаи асосии 

истеҳсолот ба шумор рафта, аз истифодабарии самаранокии он тараққиёти ҳамаи соҳаҳои 

истеҳсолоти кишоварзӣ вобастагии калон дорад. 

Вилояти Хатлон аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ, майдони заминҳои кишт ва ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ вилояти калонтарини мамлакат ба ҳисоб рафта, нақши он дар рушди 

иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷумҳурӣ назаррас аст. 

Соли 2021 барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят 

дар майдони 430511 гектар кишти зироатҳо гузаронида шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 

2020-ум 4193 гектар зиёд буда, иҷроиш 101,0 фоизро ташкил медиҳад (ҷадвали 1). 
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Ҷадвали 1 
Майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилояти Хатлон  

барои солҳои 2020-2021[2, с. 18; 21] 
(ҳазор гектар) 

 
Январ - 
июни 
2020 

январ - июни 2021 
Ҳамагӣ дар 
соли 2021 

Иҷроиш 
с.2021 нисбат ба 

с.2020 бо% 
хоҷагиҳои 
ҷамъиятӣ 

хоҷагиҳои 
деҳқонӣ 

хоҷагиҳои 
аҳолӣ 

Ҳамагӣ кишт 426318 53757 293288 83467 430511 101,0 

Ғалладона 189464 19423 120238 50516 190177 100,4 

Ҷуворимакка барои дон 6989 448 4164 2896 7508 107,4 

Зироатҳои техникӣ 135323 24936 105650 2031 132617 98,0 

Пахта  124175 23669 97669 - 121236 97,6 

Картошка  9415 850 5241 5967 12057 128,1 

Сабзавот  36525 1717 19507 15676 36900 101,0 

Полезӣ  15455 827 12070 2790 15687 101,5 

Зироатҳои хӯроки чорво 40137 6003 30582 6487 43072 107,3 
  

Тавре аз нишондодҳои ҷадвали 1 маълум аст, ҳиссаи майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ 
қариб дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят рӯ ба афзоиш аст. Дар соли 2021 назар ба соли 
2020 ҳиссаи заминҳои киштшуда дар майдони умумии киштзорҳои кишоварзии вилояти Хатлон 
0,9% боло рафтааст. Аз ҷумла, кишти зироатҳои ғаладона 190177 гектарро ташкил дод, ки нисбат 
ба ҳамин давраи соли 2020-ум 714 гектар ё худ 0,3% зиёд мебошад. Дар дигар соҳаҳо низ 
пешравиҳо дида мешаванд, чунончи кишти ҷуворимака барои дон нисбат ба ҳамин давраи соли 
гузашта 519 гектар ё худ 7,4%, кишти картошка нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2642 гектар 
ё 28,1%, кишти сабзавот нисбат ба ҳамин давраи соли 2020-ум 375 гектар ё худ 1,0%, кишти 
полезӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 232 гектар ё 1,5%, кишти зироатҳои хӯроки чорво 
нисбат ба ҳамин давраи 2020-ум 2935 гектар ё худ 7,3% зиёд мебошад. Танҳо дар соҳаи кишти 
зироатҳои техникӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2020-ум 2706 гектар ё 2,0% камшавӣ ба назар 
мерасад [2, с. 18]. 

Маҷмуи амалиётҳои иқтисодии гуногун бо замин, ки дар натиҷаи онҳо азнавтақсимкунӣ 
ва азнавмуайянкунии ҳуқуқҳо оид ба дастрасӣ ба захираҳои замини хусусӣ, ки гардиши заминӣ 
ном дорад, ба амал меояд. Дар ин бобат аз ҳама лаҳзаҳои марказӣ ин доштани ҳуқуқ ба моликияти 
хусусӣ мебошад. Бинобар ҳамин, олимони муосир-иқтисоддонҳо дар раванди таҳлил намудани 
муносибатҳои аграрӣ, пеш аз ҳама, на ба моҳияти аввалин ё ин ки мафҳуми хусусигардонӣ, балки 
ба нигоҳдории иқтисодии доштани ҳуқуқ ба моликияти хусусӣ диққат медиҳанд [4; 6-10]. 
Модоме, ки чунин аст, пас самаранокии заминистифодабарӣ то як дараҷаи хеле ҳам баланд аз 
суръатнокии навгониҳо ва навташкилшавиҳо дар сектори аграрии иқтисодиёти мамлакат 
вобастагӣ дорад [5, с. 109]. Таҳқиқоти сатҳи истифодабарии заминҳои таъйиноти хоҷагии 
қишлоқ ва фоиданокии даромад дар бораи истифодабарии ин захира, пеш аз ҳама, ба 
категорияҳои заминдорӣ, заминистифодабарӣ алоқаманд мебошад. 

Ҷадвали 2  
Динамикаи масоҳати майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории 

вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2021, ҳазор гектар 
 

№ Номгӯи зироатҳо 
Солҳо 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  
Зироатҳои ғалладонагӣ, аз  
ҷумла ҷуворимакка барои дон 

201095 199886 180799 194758 195262 197685 

2.  Зироати техникӣ, ҳамагӣ 125676 129009 131370 132944 135323 132617 

3.  Картошка 11212 9693 12269 12475 10606 12057 

4.  Сабзавот 29870 30497 34499 34884 36525 36900 

5.  Зироати полезӣ 13210 13381 14177 15393 15455 15687 

6.  Хӯроки чорво, ҳамагӣ 31354 31450 30239 37879 40137 43072 
 

Аз нишондодҳои ҷадвали 2 бармеояд, ки дар вилоят ҳиссаи кишти зироатҳои ғалладонагӣ, 
аз ҷумла ҷуворимакка барои дон нисбат ба соли 2016 дар соли 2021 3410 гектар ё 1,6% кам 
шудааст. Зироати техникӣ бошад нисбат ба соли 2016 6941 гектар ё худ 5,5% афзудааст. Кишти 
картошка дар соли 2021 нисбат ба соли 2016 845 ё 7,5% зиёд гардидааст. Ҳамин тариқ, дар соли 
2021 афзоиши кишти сабзавот нисбат ба соли 2016 7030 гектар ё худ 23,5%, зироати полезӣ 2477 
гектар ё 18,7% ва кишти хӯроки чорво 11718 гектар ё худ 37,3% ба мушоҳида мерасад. 

Дар илми иқтисодии аграрӣ ҳуқуқи заминдорӣ ин бо эътироф намудани ҳуқуқи шахси 

ҷисмонӣ ё ин ки юридикӣ (ҳуқуқӣ) ба қитъаи замини муайян дар асосҳои таърихии ба 
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вуқуъпайваста муайян карда мешавад ва ё доштани ҳуқуқ ба замин ҳамчун моликияти хусусӣ 

дар назар дошта мешавад. Заминистифодабарӣ ин истифодабарии замин ба таври муқаррарӣ ва 

ё тибқи тартиботи қонунӣ мебошад. Истифодабарандаи замин соҳиби ҳатмии он ба шумор 

намеравад [1]. 

Дар замони ҳозира, дар сохтори заминистифодабарандагони вилоят хоҷагиҳои деҳқонӣ 

дорои вазни хоси баланд мебошанд. Беш аз 68,1 фоизи заминҳои хоҷагии қишлоқ ба онҳо мансуб 

мебошад [2, с. 18]. Вазни хоси хоҷагиҳои деҳқонӣ, шахсӣ-хусусӣ ва дигар шаклҳои хоҷагидорӣ 

дар сохтори субъектҳои заминистифодабарандагони вилоят пайваста зиёд мегардад. Ҳақ ва 

ҳиссаи хоҷагиҳои хусусӣ ва дигар шаклҳои хоҷагию хоҷагидорӣ ҳам назаррас аст. Чунин 

шаклҳои хоҷагидорӣ, ба монанди хоҷагиҳои кооперативӣ, хоҷагиҳои давлатӣ ҷои худро ба 

хоҷагиҳои деҳқонӣ ва дигар шаклҳои хоҷагидории бозоргонӣ дода истодаанд. 

Дар ин равандҳо дар ҳар як минтақа таклифу пешниҳодҳо барои қитъаи замин ба миён 

меоянд. Талабот мувофиқи функсияҳои гуногуни замин, аз ҷумла мақсади истифодабарии замин 

баҳри истеҳсол намудани маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ба миён меоянд [3]. Дар ин ҳолат сатҳи 

талабот тибқи талаботи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ), корхонаҳои хоҷагии қишлоқ, холдингҳои 

аграрӣ ва ғайраҳо муайян карда мешавад. Корхонаҳои бузург харидории қитъаҳои замин, аз 

ҷумла механизмҳои гузаронидани онҳоро ба сармояҳои низомномавии корхонаҳо ташкил 

менамоянд. 

Дар маҷмуъ, қайд кардан мумкин аст, ки ба баъзе мушкилот дар ҷумҳурӣ ва хусусан  

вилояти Хатлон нигоҳ накарда, амалан асосҳои нави сохти заминдорӣ ба миён оварда шудаанд. 

Онҳо дар базаи ҳуқуқӣ-меъёрии муосир, гуногунрангии шаклҳои соҳибмулк будан ба замин, 

заминистифодабарии бисёртарза ва пулакӣ (пардохтӣ), ҳамчунин таъмин намудани аҳолии 

ҷумҳурӣ бо қитъаи замин асоснок карда шудаанд. Вале, албатта, ҳамаи ин тавассути нақши 

истисноии замин ҳамчун захираи истеҳсолии махсус ва асосҳои муҳимми боигарии иқтисодии 

минтақаҳо фаҳмонида ва маънидод карда мешавад. Зеро нақши захираҳои замин дар таъминоти 

рушди самаровари ҳадду ҳудудҳои минтақаҳо хеле ҳам бузург мебошад. 
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САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАҲОИ ЗАМИНҲОИ КИШОВАРЗӢ  

ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Дар мақола муносибатҳои заминдорӣ, истифодаи самараноки заминҳои корам, иштироки замин дар 

истеҳсолот, аҳамияти соҳаи кишоварзӣ дар вилояти Хатлон, муайян намудани маҳсулнокии замин вобаста 

ба маҳсулоти кишоварзӣ, қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти истифодабарии замин, кишти 

заминҳои таъиноти хоҷагии қишлоқ дар вилоят, мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Муаллиф ҳолати кишти 

зироатҳои кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят, динамика ва майдонҳои кишти вилоятро 

мавриди таҳқиқ, таҳлил ва хулосабарорӣ  қарор додааст. 

КАЛИДВОЖАҲО. захираҳои замин, қитъаи замин, истифодабарии замин, майдони кишт, шаклҳои 

хоҷагидорӣ, зироатҳои техникӣ, сектори иқтисодӣ, хоҷагии қишлоқ. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 В статье рассматриваются земельные отношения, эффективное использование пашни, участие 
земли в производстве, значение сельского хозяйства в Хатлонской области, определение продуктивности 
земель, связанных с сельскохозяйственной продукцией, законодательством Республики Таджикистан о 
землепользовании, возделывании земель сельскохозяйственного назначения в регионе. Автор исследует, 
анализирует и делает выводы о состоянии посевов сельскохозяйственных культур во всех формах 
земледелия региона, динамике и посевных площадях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: земельные ресурсы, земельные участки, землепользование, пашня, формы 
земледелия, технические культуры, сектор экономики, сельское хозяйство. 
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EFFICIENCY OF USE OF AGRICULTURAL LAND RESOURCES OF KHATLON REGION 
 

The article discusses land relations, the effective use of arable land, the participation of land in production, 
the importance of agriculture in the Khatlon region, the determination of the productivity of land related to 
agricultural products, the legislation of the Republic of Tajikistan on land use, cultivation of agricultural land. in 
the region. The author studies, analyzes and draws conclusions about the state of crops in all forms of agriculture 
in the region, dynamics and acreage. 
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ТАМОЮЛИ ТАҒЙИРЁБИИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ ИҚТИСОДӢ ВА ТАРКИБИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ КОРХОНАҲОИ ТАБЪУ НАШР  
 

Табаров Ш.С. 
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 

 

Соҳаи табъу нашр яке аз қисматҳои таркибӣ ва муҳимми иқтисодиёти миллии Тоҷикистон 
ба ҳисоб рафта, корхонаҳои ин соҳа аз назари иқтисодӣ ва иҷтимоӣ хеле муҳим мебошанд.  

Тайи солҳои соҳибистиқлолии давлатӣ соҳаи табъу нашри ҷумҳурӣ, мисли дигар соҳаҳои 
иқтисодӣ дигаргунсозиҳои ҷиддиро дар асоси амали намудани ислоҳоти бозорӣ аз сар гузаронд. 
Бояд зикр кард, ки соҳаи мазкур ва корхонаҳои он дар замони мавҷудияти давлати абарқудрати 
шӯравӣ, ки Ҷумҳурии шӯрави сотсиалистии Тоҷикистон  ба ҳайати он дохил буд, асосан ба 
моликияти давлатӣ тааллуқ дошт. Аммо дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон аксари 
корхонаҳои соҳаи табъу нашр дар заминаи сиёсати хусусигардонии моликияти давлатӣ ба дигар 
шаклҳои моликият – хусусӣ, ширкатҳои хоҷагию коллективӣ ва ғайра табдил ёфтанд. 

Мувофиқи маълумоти расмии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар солҳои 2019-2021 шумораи умумии кормандони ба истеҳсоли селулозаю коғаз, фаъолияти 
табъу нашр машғулбуда мутаносибан 1,5 ҳазор нафарро ташкил дод. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
чопӣ ва хизматрасониҳои ин соҳа дар соли 2019 ба 260,0 млн. сомонӣ баробар гардид, вале соли 
2020 бо таъсири паҳншавии бемории Ковид-19 он то ба 182,0 млн. сомонӣ расид, ки нисбат ба 
соли 2019 ба андозаи 30,0 банди фоизӣ ё  78,0 млн. сомонӣ коҳиш ёфтааст [1; 4, с. 51]. 

Динамикаи тағйирёбии нишондиҳандаҳои фаъолияти соҳаи табъу нашри Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар солҳои 2015-2020 дар ҷадвали 1 оварда шудааст. 

    Ҷадвали 1 
 

Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти соҳаи табъу нашри Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
солҳои 2015-2020 

 

Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ 
Солҳо Соли 2020 

нисбат ба 
соли 2015, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Шумораи корхонаҳои полиграфии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон,  адад 

154 152 145 150 142 143 92,8 

Шумораи миёнаи солонаи кормандон дар 
соҳаи табъу нашр, ҳазор нафар 

1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 100,0 

Вазни хоси соҳаи табъу нашр дар 
саноати Тоҷикистон, % 

0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 83,3 

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳаи табъу 
нашр, млн. сомонӣ 

77 103 119 138 260 182 2,4 маротиба 
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Дар асоси иттилооти ҷадвали 1 мушоҳида кардан мумкин аст, ки шумораи корхонаҳои 

табъу нашр дар соли 2020 назар ба соли 2015 ба миқлори 11 адад ё 7,2% кам шудааст. Шумораи 

солонаи кормандон дар ин солҳои сипаришуда бетағйир мондааст (1,5 ҳазор нафар). Вазни хоси 

маҳсулоти соҳаи табъу нашр дар ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии Тоҷикистон дар ин давра 

ба ҳисоби миёна 0,6 фоизро ташкил намудааст. 

Айни замон, дар соҳаи мазкур истифодаи техника ва технологияҳои инноватсионӣ 

тамоюли мусбат дорад, аммо он бештар дар корхонаҳои бузург ва миёна ба чашм мерасад. 

Аксари ширкатҳои бузурги ватанӣ, дар баробари ҳалли масъалаи истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати 

сифат рақобатпазир, заминаҳои моддӣ-техникии иқтидорҳои полиграфиашонро пурзӯр карда, 

технологияҳои рақамиро дар истеҳсолот воқеан ҷорӣ намудаанд ва аз рӯйи стандартҳои замонавӣ 

истифода карда истодаанд, ки ин ба онҳо имкон дод, то маҳсулоташонро дар ҳаҷми муайян, 

таркиб ва сатҳи  зарурӣ чоп карда, ба харидорони дохилии кишвар дастрас намоянд. Дар натиҷа, 

дар бозори маҳсулоти чопӣ ва хидматрасониҳои табъу нашр тамоюли рушди бисёрсамтаи 

бизнес-хидматрасониҳои ҷавобгӯ ба талаботи муштариён дар фазои бозори нисбатан озод 

мушоҳида мешавад [3, с. 11].  

Корхонаҳои табъу нашр ҳоло ба навовариҳои технологӣ, аз қабили чопи рақамӣ ва наноӣ, 

«web-to-print» ва «print-on-demand», равандҳои кросс-расонаӣ торафт асос ёфта, дар соҳаи 

нашриёт ва маводи чопӣ саъю талоши зиёд карда истодаанд, ки ба талаботи иқтисодиёти бозорӣ 

ҷавобгӯ мебошанд. Ташаккулдиҳии низоми вазъи интиқоли иттилооти замонавӣ, инчунин 

раванди ҷои маҳсулоти чопиро иваз кардани маҳсулоти нави иттилоотӣ ба назар мерасад. Дар 

соли 2019 вазни хоси чопи рақамӣ дар ҳаҷми хидматрасониҳои полиграфии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз рӯи арзиши умумии чопи рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ‒ 13,9% ва дар ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулоти чопӣ танҳо ба 2,5% баробар аст. Ҳаҷми чопи рақамӣ бошад бояд солҳои 

минбаъда боз афзоиш ёбад. Бинобар ин, тибқи арзёбии коршиносон дар соли 2021 афзоиши чопи 

рақамӣ ба 17,4% расид ва ҳаҷми кулли ин намуди хидматрасонӣ дар соҳаи табъу нашр  3,4 фоизро 

ташкил дод [5, с. 133]. Таносуби технологияҳои рақамӣ ва маъмулӣ дар зербахшҳои гуногуни 

саноати полиграфии Ҷумҳурӣ ҳоло марому тағйирёбии якхела надорад. Дар ин маврид, 

таҳлилҳои мо нишон доданд, ки татбиқи амалии технологияҳои рақамӣ асосан дар чопи маводи 

рекламавӣ тақрибан ба 10,0% ва чопи маводи таъиноти тиҷоратӣ низ ба ҳамин рақами нисбӣ 

баробар аст. Хизматрасониҳои чопӣ оид ба ороиш, бастабандӣ ва тамғагузорӣ – 18,0% ва чопи 

нашриётӣ – 6,0 фоизи дастовардҳои онро зимни технологияҳои рақамӣ бевосита истифода 

мебаранд (расми 1). 
 

 
 

Расми 1. Диаграммаи сохтори бозори хидматҳои полиграфӣ аз рӯйи намуди маҳсулот дар  

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар, 2019 бо нишон додани теъдод ва маблағ. 
 

Сабаби рушди нокифояи технологияҳои рақамӣ ба андешаи мо, пеш аз ҳама, арзиши 

баланди технологияҳои чопӣ мебошад, вале аксари (85,0%) корхонаҳои полиграфӣ дар 

Тоҷикистон нисбатан хеле хурд буда, имкониятҳои молиявиашон хеле нокифоя аст. Чопи 

китобҳо дар асоси истифодаи технологияҳои рақамӣ танҳо барои фармоишҳои аз ҷиҳати 

иқтисодӣ камарзиш аст. Ба аксар корхонаҳои табъу нашр паст шудани фаъолнокии корӣ ва 

самаранокии умумии хоҷагидорӣ, паст  шудани вазъи молиявӣ, коҳиш ёфтани фаъолияти 

соҳибкорӣ хос буда, ин ҳолат боиси оқибатҳои манфӣ дар соҳа мегардад. Илова бар ин, дигар 

намудани самти фаъолият ва вазифаҳои минбаъда, ҷустуҷӯи роҳҳои нави фаъолияти самаранок 

кардан ва таъмини истеҳсолоти пай дар пай ва бенуқсонро талаб мекунад. Фаъолияти 
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интишоротӣ пурра аз вазъи бозори хизматҳои  маҳсулоти чопӣ вобаста буда, пешгӯӣ намудани 

он хеле душвор мебошанд. Ҳамин ҳолат ба шарикон – корхонаҳои полиграфие, ки ба тағйироти 

баамаломада сари вақт вокуниш карда наметавонанд, таъсири манфӣ мерасонад. Хусусияти 

заминаи моддӣ-техникии корхонаҳои полиграфӣ чунин аст, ки он ба хусусияти муайяни 

маҳсулоти интишоротӣ ва андозаҳои он: китоб, маҳсулоти тасвирӣ, маҳсулоти рӯзномавӣ, 

теъдоди ками онҳо ба чопи китобҳо, маводи ранга ва амсоли онҳо нигаронида шудааст. Аз ин рӯ, 

дигаргуниҳои технологӣ дар нашриёт ҳамеша имкониятҳои техникии корхонаҳои полиграфиро 

сари вақт татбиқ намуда наметавонанд [4, с. 58]. Бояд зикр кард, ки айни замон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истеҳсоли таҷҳизоти полиграфӣ ва дастгоҳҳои пардоздиҳӣ ба роҳ монда нашудааст. 

Аз ин рӯ ҳоло қисмати зиёди масолеҳи полиграфӣ, аз ҷумла: таҷҳизот, асосан рулонҳои коғаз, 

қолабҳои полиграфӣ, ранг, ширеш, лак, плёнкаҳо ва дигар маводи зарурӣ асосан аз хориҷи 

кишвар бо нархи баланд ворид карда мешаванд, ки ба афзоиши нархҳои бозорӣ таъсири манфӣ 

худро мерасонад. Дар натиҷа тараққиёти саноати полиграфӣ мисли солҳои гузашта аз воридоти 

технологияҳои навтарини замонавӣ вобастагӣ дорад. Дар сохтори хароҷоти маҳсулот барои 

истеҳсоли маҳсулоти чопӣ ҳиссаи калон ба хароҷоти ҳиссаи хариди масолеҳи масрафшаванда 

тааллуқ дорад, ки дар байни онҳо хароҷоти хариди коғаз аз хориҷи кишвар хеле зиёд аст. Арзиши 

аслии истеҳсолу воридоти коғаз ва дигар маводи зарурӣ ба афзоиши арзиши аслии маҳсулот 

таъсир мерасонад ва сол то сол болоравии нархи харид мушоҳида мегардад, ки ин ҳолат арзиши 

аслии истеҳсоли маҳсулоти полиграфиро хеле баланд мекунад. Аз ин лиҳоз, рушди фаъолияти 

хоҷагии корхонаҳои полиграфӣ, барои ҳалли мушкилоти мавҷуда ва ҷорӣ намудани низоми 

тадбирҳои таъмини фаъолияти муътадил, таҳияи самаранокӣ дастгирӣ ва танзими иқтисодии 

давлатии соҳаи табъу нашрро дар сатҳи ҷумҳурӣ бештар талаб менамояд. Ба ғайр аз ин, омили 

муҳимми муносибатҳои байни нашриёт ва корхонаҳои полиграфӣ нархгузорӣ дар бозори 

хизматҳо ва истеҳсоли маҳсулот аст, ки муносибатҳои онҳоро печида мегардонад солҳои охир 

сатҳи сифати маҳсулоти чопӣ то андозае баландтар шуда, ороиши маводи нашршуда андаке 

беҳтар гаштааст, ки ин ҳоло ба афзоиши нархи истеҳсоли маҳсулоти чопӣ хизматрасонии 

полиграфӣ сабаб гаштааст ва аксар вақт барои муштариён вазъи нигаронӣ ба вуҷуд меоварад. Ин 

вазъият корхонаҳои соҳаро водор месозад, ки роҳҳои дурусти пешрафти муносибатҳои иқтисодӣ 

ва ҳалли дурусти хизматрасониҳои дастрасро тавассути фаъолияти судманди табъу нашр ҳар чӣ 

зудтар пайдо намоянд. 

Ташаккулёбӣ ва асоснок намудани нархҳои ниҳоии озоди бозорӣ ё шартномавии 

маҳсулоти чопӣ пайдо карда шавад ва онҳо бояд ба талаботи ҳадди аққали мизоҷон дар бозори 

хидматҳои полиграфӣ ҷавобгӯ бошад. Чунончи:  

1. Нархе, ки дар бозори маҳсулоти чопӣ ва хидматҳои полиграфӣ муқаррар карда мешавад, 

бояд тамоми хароҷоти истеҳсоли маводи чопӣ ва ғайриистеҳсолӣ (фурӯш)-и онҳоро пӯшонад ва 

илова бар ин, ба корхона барои ба даст овардани фоидаи кифоя имкон диҳаду фаъолияти 

самаранок ва рушди босуботи корхонаро таъмин намояд; 

2. Сатҳи нархҳои озод (шартномавӣ)-и ба маҳсулоти чопӣ ва таҷрибаҳои хизматрасонии 

воқеӣ бояд талаботи истеъмолкунанда ва қобилияти харидории муштариёнро ба эътибор гирад. 

Фаъолияти самараноки тамоми субъектҳои хоҷагии соҳаи табъу нашр бе иртиботи зарурӣ 

бо самти стратегии рушд ва ташаккули механизми муосири идоракунӣ имконнопазир аст. Қайд 

намудан зарур аст, ки тараққиёти сусти саноати полиграфии Тоҷикистон ба омилҳои 

фарсудашавии маънавӣ ва ҷисмонии таҷҳизот дар теъдоди корхонаҳои полиграфӣ алоқаманд 

мебошад. «Фарсудашавии таҷҳизот дар ин соҳаи саноат 70-75 фоизро ташкил медиҳад. Сатҳи 

техникии матбааҳои ш. Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, ба андешаи иддае аз таҳқиқгарон, бо 

матбааҳои замони пеш аз инқилоб баробар аст» [5]. Вазъиятро тамоман дар ҳолати рукуд қарор 

доштани истеҳсоли таҷҳизоти полиграфии ватанӣ боз ҳам тезу тунд мегардонад. Вазъ боз бо он 

сабаб мушкил мегардад, ки дар соҳаи истеҳсоли таҷҳизоти ватании полиграфӣ ҳолати рукуд 

(стагнатсия) ба амал омадааст. Мушкилии дигар он аст, ки тамоми ҳуҷҷатҳои асосии ташкилию 

ҳуқуқӣ ва меъёрию техникии мавҷуда, ки бист сол пештар таҳия ва воқеан фарсуда шудаанд ба 

сатҳи истеҳсолоти муосири интишоротию полиграфӣ ҷавобгӯ намебошанд. Масъалаи мазкур, 

пеш аз ҳама, аз вазъи стандартизатсиякунонӣ, сифати тайёр кардани кадрҳои соҳибкасбу 

ихтисосноки соҳа (муҳандисон, барномасозон, муҳаррирон, кормандони техникии мошинаои 

худкор ё нимхудкор, танзимгари барқ ва ғайра), асоснок намудани меъёрҳои раванди технологӣ 

ва мавод дахл доранд. Қайд кардан зарур аст, ки дар соҳаи полиграфӣ мисли пештара кадрҳои 

зарурӣ намерасанд ва ин ҳолат ба кормандони номбаршуда дахл дорад.  
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Бояд тазаккур дод, ки соҳаи полиграфия мисли пештара ба кормандони баландихтисос 
ниёзманд аст. Талаботи ҳарсолаи соҳаи нашриёту полиграфӣ ба мутахассисони соҳаҳои гуногун 
қариб 390 нафарро ташкил дода, миқдори хатмкунандагони муассисаҳои олии касбии соҳаи 
табъу нашр дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар як сол на 
зиёда аз 6,5 фоизи талаботро қонеъ мегардонад, ки ин хеле нокифоя аст. Ҳамаи мушкилот аз кам 
будани таваҷҷуҳ ба системаи ноширию полиграфӣ пайдо мешаванд. Ҳамин тавр, таҳқиқоти 
гузарондашуда як қатор масъалаҳои муҳиму чашмрасро ошкор сохт, ки онҳо ба рушд ва 
баландшавии рақобатпазирии соҳаи ватании полиграфӣ халал мерасонанд [5, с. 133]. 
Мушаххасгардонии масъалаҳо бошад, барои таҳияи усулҳои баланд бардоштани самаранокии 
фаъолияти корхонаҳои соҳаи полиграфӣ имрӯз вазифаи хеле муҳим аст. Ҳамаи мушкилоту 
монеаҳои номбаршуда дар заминаи сиёсати давлатии дастгирии маҷмуаи интишорот ва 
полиграфия ба амал омадааст. Ҳамин тариқ, таҳқиқот имкон дод, ки як қатор проблемаҳои 
муҳиме, ки ба рушд ва баланд бардоштани рақобаттавонии саноати полиграфияи ватанӣ монеъ 
мешаванд, муайян карда шавад. Дар заминаи қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муайян кардани онҳо имкон медиҳад, ки усулҳои баланд бардоштани самаранокии кори 
корхонаҳои саноати полиграфӣ таҳия карда шаванд [2]. 

Вазъи кунунии бозори табъу нашрро таҳлил намуда, бояд зикр кард, ки он хеле пурмуаммо 
ва нигароникунанда маҳсуб меёбад, зеро маводи чопӣ бо нархҳои баланд (бо иловаи андозҳо) ба 
дасти муштариён мерасанд. Таҳқиқоти гузарондашудаи мо имкон доданд, ки дар оянда 
дастгирии ҷиддӣ ва назаррас ба ин соҳаи дорои аҳамияти иҷтимоӣ мисли обу ҳаво зарур аст. 
Ҳамчунин,  масъалаҳои ҳалношудаи асосии зерини саноати интишорот ва полиграфӣ бояд саҳеҳ 
ва амиқ арзёбӣ ва асоснок карда шаванд:  

- хароҷоти истеҳсоли маҳсулоти чопӣ ва хариди ашёи хом (коғаз) ва маводи зарурӣ барои 
маҳсулоти чопӣ (ранг, қолаб, ширеш, картон ва ғайра), номукаммалии механизми танзимию 
иқтисодии соҳаи нашриёт, кӯҳна будани таҷҳизот ва нарасидани кадрҳои баландихтисос. 

Хулласи калом, корхонаҳои табъу нашри ватанӣ дар шароити имрӯза ба корҳои 
мусаллаҳгардонӣ бо техника ва технологияҳои ҳозиразамони инноватсионии истеҳсоли 
кишварҳои рушдкардаи ҷаҳон (Олмон, Хитой, Полша, Чехия, Россия, Қазоқистон, Япония ва 
ғайра), ки аз сармоягузорӣ ва қарзҳои лизингӣ-молиявӣ, дастгирии давлатӣ (таҳия ва 
мукаммалгардонии санадҳои ҳуқуқӣ-меъёрӣ, сабукиҳои гумрукӣ ва андозгузорӣ, тайёр кардан 
ва бозомӯзии кадрҳо ва ғайра) зарурати воқеӣ доранд. 
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ТАМОЮЛИ ТАҒЙИРЁБИИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ ИҚТИСОДӢ ВА ТАРКИБИ 
ХИЗМАТРАСОНИИ КОРХОНАҲОИ ТАБЪУ НАШР  

  

Ин мақола ба таҳқиқи раванди пешрафти фаъолияти инноватсионӣ дар заминаи ҷорӣ кардани 
рақамикунонӣ ва технологияҳои инноватсионӣ бахшида шудааст. Ба андешаи муаллиф муайян кардани 
таъсири омилҳои мусбат ва манфӣ дар бозори хидматрасониҳои  корхонаҳои табъу нашр ва кулли 
субъетҳои хоҷагидорӣ дар саноати полиграфӣ талаби замон аст. Вобаста ба ин раванди рушдкунандаи соҳа 
бо дарназардошти таҳияи чораю тадбирҳои амалӣ ҷиҳати таъмин намудани сатҳи баланди самаранокӣ зери 
таъсири рушди технологияҳои рақамӣ ва хусусияти ташкили бозори хидматҳои табъу нашр дар мақола, ба 
нақш, таркиб ва тағйирёбии таркиби хидматҳои рақамӣ ва дигар намудҳои хидматрасонии полиграфӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон диққати асосӣ равона гардидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: хидматҳои полиграфӣ, бозори хидматрасонии табъу нашр, корхонаҳои 
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МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Табаров Шамсиддин Сафарович, омӯзгори кафедраи 
менеҷменти истеҳсоли Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ. Тел.: (+992) 918-
43-44-55; е-mail: sham_0@mail.ru. 



245 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СТРУКТУРА УСЛУГ 

ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

В статье исследовано актуальная экономическая тема, процесс развития инновационной 
деятельности на основе внедрения цифровых и инновационных технологий, которые по мнению автора 
требуют выяснения положительного и отрицательного влияния факторов на рынок оказания услуг 
предприятий и в целом на все хозяйствующие субъекты сферы полиграфической индустрии. В связи с 
этим, в статье важное место занимает рассмотрение вопросов разработки практических мер, 
обеспечивающих ускоренное развитие процесса внедрения в деятельности предприятий цифровых 
технологий и формируют особенности организации рынка полиграфических услуг, роль, структуру и 
изменение соотношения между цифровыми услугами и другими видами полиграфических услуг в 
Республике Таджикистан. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полиграфические услуги, рынок полиграфических услуг полиграфических 
предприятий, развитие, цифровая печать, проблемы и преграды на пути развития производства продукции, 
издательско-полиграфический, цена, высококвалифицированные специалисты, современные технологии, 
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THE TENDENCY OF CHANGES IN ECONOMIC INDICATORS AND THE RELATIVE  

STRUCTURE OF SERVICES OF PUBLISHING AND PRINTING ENTERPRISES  
 

The article examines a topical economic  theme, the process of developing innovative activities based on 

the introduction of digital and innovative technologies, according to the author of the article, require determining 

their positive and negative impact on the market for the provision of services to enterprises and, in general, on all 

business entities in the printing industry. In this regard, in the article, an important place is occupied by the 

consideration of the development of practical measures that ensure the accelerated development of the process of 

introducing digital technologies and form the features of the organization of the market for printing services, the 

role, structure and change in the ratio of digital services and other types of printing services in the Republic of 

Tajikistan. 
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НАҚШ ВА АҲАМИЯТИ ҲАДАФИ ЧОРУМИ МИЛЛӢ «САНОАТИКУНОНИИ 

БОСУРЪАТИ КИШВАР» ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ 
 

Акимов С.М.  

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рудакӣ  
 

Дар Паёми имсолаи Асосгузори  сулҳу  ваҳдати миллӣ – Пешвои Миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи чоруми Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон - саноатикунонии иқтисодиёти мамлакат ва ба кишвари саноатӣ-аграрӣ табдил 

додани Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардид. 

Тавре Пешвои миллат 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 индустриалӣ-аграрӣ амалӣ гардонида истодаем. Дар натиҷаи тадбирҳои 

амалинамудаи Ҳукумати мамлакат дар се соли охир ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмуи маҳсулоти 

дохилӣ (ММД) аз 15,2% то 17,3 % афзоиш ёфт. 

Пешвои миллат пешниҳод намуданд, ки дар робита ба ин ва бо дарназардошти аҳамияти 

соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ саноатикунонии 

босуръати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ эьлон карда шавад [1, с. 5].   

Вобаста ба ин, зарур аст, ки то соли 2030 ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмуи маҳсулоти 

дохилӣ (ММД) ба 22% расонида шавад.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми 

баромадҳои худ қайд менамоянд, ки мо минбаъд ба рушду нумуи саноати кишвар бояд аҳамияти 
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аввалиндараҷа диҳем. Ашёи хомро бояд дар давлати худ коркард намуда, баъдан ба бозори 

истеъмолӣ равона созем. Ба Вазорати саноат ва технологияҳои нав супориш дода шуд, ки дар 

асоси таҳлилҳои иқтисодӣ имкониятҳои минтақаро муайян карда, барои коркарди ашёи хом 

барномаи соҳавиро тадбиқ намоем. 

Бинобар ин, Вазорати саноат ва технологияҳои нав вазифадор аст, ки дар асоси таҳлилҳои 

иқтидориву имконияти минтақаҳо ва муайян намудани самти афзалиятноки истеҳсолоти саноатӣ 

оид ба пайваста афзоиш додани коркарди ашёи хом то дараҷаи маҳсулоти ниҳоӣ барномаҳои 

соҳавиро фаъолона тадбиқ намояд. 

Бинобар ин, корхонаҳои саноатӣ барои бо ҷои кор таъмин намудани аҳолӣ мавқеи 

авалиндараҷа дорад. Ашёи хоми барои коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ воридшаванда ба 

истиснои ашёи хоми дар мамлакат истеҳсолшаванда ва молҳои зераксизӣ аз андоз ва арзиши 

иловашуда (ААИ) ва боҷи гумрукӣ озод карда шуданд. 

Қайд намудан ба маврид аст, ки кишвари мо дорои тамоми захираҳои табиӣ мебошанд. 

Бинобар ин, захараҳои табииро ба манфиати ҷомеа коркард намудан ба мақсад  мувофиқ 

мебошад. Барои ин зиёд намудани корхонаҳои саноатӣ ва бо кадрҳои баландихтисос таъмин 

намудани онҳо зарур мебошад. Вобаста ба ин, давлат тамоми чораҳоро мебинад, ки дар солҳои 

наздик ба ин ҳадаф ноил гардад. 

Барои тақвият бахшидан ба фаъолияти корхонаҳои саноатӣ ва бо кадрҳои баландихтисос 

таъмин намудани онҳо зарур аст ки ҳамкориҳои муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ бо 

корхонаҳои саноатӣ дар самти омода намудани кадрҳо бо ихтисосҳои техникӣ ва технологӣ 

густариш дода шавад. 

Дар 10 соли охир ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар ҳаҷми зиёда аз 33 миллиард сомонӣ 

сармояи мустақими хориҷӣ ворид гардидааст, ки қисми зиёди он ба рушди соҳаҳои энергетика, 

алоқа, сохтмон, истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок ва бунёди инфрасохтор равона 

шудааст. Хурсандиовар аст, ки сол то сол корхонаҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд 

мешаванд. Ин шаҳодати он аст, ки сафи аҳолии ба кор машғулбуда дар мамлакат зиёд мешавад. 

Албатта, бо ҷои кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ вазифаи аввалиндараҷаи мамлакат ба ҳисоб 

рафта, яке аз маъалаҳои марказии макроиқтисодиёт боқӣ мемонад. Дар мамлакатамон саноати 

сабук ва саноти хӯрокворӣ рушд намудааст, ки барои баланд бардоштани амнияти озуқаворӣ 

аҳамияти калонро дорост [2, с. 3]. Дар қатори дигар намудҳои саноат, саноати кӯҳӣ низ дар 

кишвар рӯ ба инкишофёбист, ки аз рушди саноат дарак медиҳад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018 дар шаҳру ноҳияҳои гуногун 150 корхонаҳои 

саноатӣ бо таъсиси 3 ҳазор ҷои корӣ бунёд ва ба истифода дода шуданд.  

Бо саъю кӯшишҳои ватандӯстонаи Пешвои миллат – Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 

Президенти муаззами кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар корхонаҳои коркарди 

саноати пахтатозакунӣ, пилларесӣ, коркарди гӯшту шир, меваю сабзавот ва коркарди гиёҳҳои 

шифобахш ба роҳ монда шуд. Қайд намудан ба маврид аст, ки истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ сол 

ба сол рӯ ба инкишофёбист. 

Тавре ки маълум аст, дар даврони соҳибистиқлолӣ дар асоси дастуру ҳидоятҳои бевоситаи 

Асосгузори сулҳу ваҳадати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон то ба имрӯз барои ба кор андохтани иқтидорҳои нав  дар соҳаи саноат 

ва истифодаи самараноки корхонаҳои мавҷуда, ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти 

рақобатпазир ва ивазкунандаи воридот, тақвияти имкониятҳои содиротии кишвар ва умуман дар 

самти иҷрои барномаҳои стратегии мамлакат, тадбирҳои судманд амалӣ гардиданд. 

Ба шарофати сиёсати бобарори  Ҳукумати мамлакат рушди соҳаҳои воқеӣ, фароҳам 

овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ, ҷалби сармояи мустақими дохилӣ ва хориҷӣ ва воридоти  

технологияҳои нави инноватсионӣ имконият ба вуҷуд овард, ки раванди саноатикунонии 

мамлакат густариш пайдо карда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва шумори ҷойҳои нави 

корӣ мунтазам афзоиш ёбанд. 

Дар шаш моҳи соли 2018 корхонаҳои саноатӣ ба маблағи 10 миллиарду 414 миллион 

сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол намуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2017 1 миллиарду  

862 миллион сомонӣ зиёд ва сурати афзоиш 117 фоиз таъмин карда шуд [3, с. 7].    
Барои дар амал тадбиқ кардани ҳадафи стратегии мамлакат - саноатикунонии босуръати 

кишвар, яъне аз кишвари аграрӣ-индустриалӣ ба индустриалӣ-аграрӣ табдил додани Ҷумҳурии 
Тоҷикистон намояндагони корхонаҳои азими тавлидкунандаи маводи хӯрокворӣ, коркарду 
бастабандии маҳсулоти кишоварзӣ, ресандагию бофандагӣ, алюминий, маъданҳои кӯҳӣ ва 
масолеҳи сохтмонӣ ҷаҳду талош меварзанд. Натиҷаи ҳамин аст, ки дар дохили мамлакат ашёи 
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хом то ҳадди ниҳоӣ коркардшуда бо тамғаи истеҳсоли Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷи  кишвар 
содирот карда мешавад. 

Истеҳсоли саноатӣ пешбарандаи иқтисоди миллӣ, таъминкунандаи шуғли аҳолӣ, 
сарчашмаи даромади буҷети давлатӣ ва дар маҷмуъ омили муҳимтарини ҳалли масьалаҳои 
иҷтимоӣ мебошад. Иштироки фаъоли саноатчиёни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар намоишгоҳи молу 
маҳсулот дар Ӯзбекистон шаҳодати рушду пешрафти соҳаи саноат мебошад. Истеҳсоли 
риштаҳои пахтагин 2,8 баробар, қолин ва маҳсулоти он 1,6 баробар, газворҳо 42 фоиз афзуд, ки 
ин аз натиҷаи пешрафти саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дарак медиҳад. Истеҳсоли 
зироатҳои техникӣ, ба монанди пахта дар мамлакат афзоиш ёфта, натиҷаи истеҳсоли онро пеш 
бурдан ба маврид мебошад  [4, с. 105].    

Ангишт ва конҳои ангишту торф дар мамлакати мо захираҳои зиёдро соҳибанд. Ангишт 
ҳам дар қаъри замин ва ҳам дар болои замин вуҷуд дорад, ки барои коркарди он ба мо 
имкониятҳои  хуби коркарди ангиштро муҳайё месозад. 

Сол то сол истеҳсоли ангишт бомаром афзоиш ёфта, дар даврони соҳибистиқлолӣ бори 
аввал истеҳсоли он ба 1,7 миллион тонна расонида  шуд. Дар зарфи солҳои пешин содироти 
маҳсулоти маъдан 2,5  баробар зиёд шуда, ҳиссаи он зиёда аз 45 фоизро ташкил дод. Истеҳсоли 
семент дар мамлакат афзоиш ёфта, зарурати содироти он ба хориҷӣ  кишвар ба вуҷуд омад ва 
айни замон он яке аз молҳои содиротшавандаи кишвар ба ҳисоб меравад. Ба моли содиршаванда 
дохил шудани молу маҳсулот гувоҳӣ аз он медиҳад, ки он аллакай бозори истеъмолии дохилиро 
пурра қонеъ сохта метавонад ва баъди ин ба хориҷи кишвар содир мешавад. 

Қайд намудан ба маврид мебошад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои бойи алафҳо 
ва гиёҳҳои шифобахш мебошад. Аз замонҳои қадим диққати тамоми одамон ба гиёҳҳои 
шифобахш ҷалб шуда буд. Табобат аз гиёҳҳои шифобахш, аз баргу реша ва гули он диққати 
дорусозонро аз қадим то ба ҳол ҷалб мекард, бинобар ин, саноати дорусозӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бояд ривоҷ дода шавад.  

Хулоса, бо саъю кӯшишҳои ватандӯстона, дурандешона ва хизматҳои бузуг дар назди 
халқи худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президети муаззами кишвар 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои наздик дар сурати амалишавии ҳадафи чоруми миллӣ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар миқёси ҷаҳон ба яке аз давлатҳои тараққикардаи саноатӣ табдил хоҳад 
ёфт. 
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НАҚШ ВА АҲАМИЯТИ ҲАДАФИ ЧОРУМИ МИЛЛӢ «САНОАТИКУНОНИИ  
БОСУРЪАТИ КИШВАР» ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ 

  

Дар ин мақола муаллиф зарурати рушди соҳаи саноат мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, кӯшиш 
намудааст, ки нақши саноатро дар рушди устувори иқтисодиёт таҷассум намояд. Ӯ инчунин оид ба 
дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар ҷиҳати беҳтаргардонӣ ва рушди соҳаи саноат, иқтидору 
имкониятҳои кишвар барои ба кор андохтани иқтидорҳои нав  дар соҳаи саноат ва истифодаи самараноки 
корхонаҳои мавҷуда, ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва ивазкунандаи воридот, 
тақвияти имкониятҳои содиротии кишвар ва умуман дар самти иҷрои барномаҳои стратегии мамлакат, ки 
таи солҳои охир барои беҳтаргардонии вазъи иқтисодиёти миллӣ  саҳми арзанда гузошта истодаанд,  
ибрози андеша намудааст. 

Дар мақола инчунин оид ба яке аз ҳадафҳои муҳимми стратегии кишвар «Саноатикунонии 
босуръати кишвар», ки онро Президенти кишвар 26 декабри соли 2018 дар Паёмашон ҳамчун ҳадафи 
чоруми миллӣ эълон намуда буданд, нақш ва аҳамияти он дар рушди иқтисодиёти миллӣ сухан рафта, 
роҳҳои ҷалби сармояҳои хориҷӣ, аз ҷумла сармояи хориҷӣ, ки  барои пешрафт ва рушди  соҳаи саноати 
кишвар равона карда шудааст, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: саноат, саноатикунонӣ, ҳадафҳои стратегии мамлакат, саноатӣ – аграрӣ, 
истесолоти саноатӣ, сармоягузорӣ, сармояи мустақим, содирот, технология,  инноватсия. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ «УСКОРЕННАЯ 

ИНДУСТРАЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ» В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В данной статье анализируется необходимость промышленного развития. В своей статье автор 
стремится отразить роль промышленности в устойчивом развитии экономики. В статье также 
рассматриваются достижения независимости страны в совершенствовании и развитии промышленности, 
потенциал страны и возможности ввода новых мощностей в промышленности и эффективного 
использования действующих предприятий, производства конкурентоспособной и импортозамещающей 
продукции. Направление реализации стратегических программ страны, которые за последние годы внесли 
значительный вклад в улучшении состояния национальной экономики. 

Следует отметить, что в статье упоминается одна из важнейших стратегических целей страны - 
«Ускоренная индустриализация страны», объявленная Президентом страны 26 декабря 2018 года в своем 
послании как четвертая национальная цель. 

Кроме того, в статье анализируются способы привлечения иностранных инвестиций, в том числе 
иностранного капитала, направленных на прогресс и развитие промышленности страны. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: промышленность, индустриализация, стратегические цели страны, 
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE FOURTH NATIONAL GOAL «FAST INDUSTRY OF 

THE COUNTRY» IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 
 

This article analyzes the need for industrial development. In his article, the author seeks to reflect the role 
of industry in the sustainable development of the economy. The article also discusses the achievements of the 
country's independence in the improvement and development of industry, the country's potential and the possibility 
of introducing new capacities in industry and the effective use of existing enterprises, the production of competitive 
and import-substituting products. The direction of the implementation of the country's strategic programs, which 
in recent years have made a significant contribution to improving the state of the national economy. 

It should be noted that the article mentions one of the country's most important strategic goals - 
«Accelerated industrialization of the country», announced by the President of the country on December 26, 2018 
in his message as the fourth national goal. 

In addition, the article analyzes ways to attract foreign investment, including foreign capital, aimed at the 
progress and development of the country's industry. 
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ХУСУСИЯТИ ВИЖАГИИ НАЗОРАТИ АНДОЗ ДАР ШАРОИТИ БОЗОРИ 

РУШДЁБАНДА 
 

Ҳоҷиев Ф.Б. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 «такмил 
додани маъмурикунонии андоз бо мақсади баланд бардоштани сатҳи ҷамъоварӣ, коҳиш додани 
фишори маъмурӣ ба андозсупорандагони бомасъулият, баланд бардоштани дараҷаи шаффофият 
ва қобилияти пешгӯии низоми андоз» [1, с. 14] ба яке аз самти муҳимми рушди идоракунии 
молияи давлатӣ пешбинӣ шудааст. Такмил додани маъмурикунонии андоз ва таҷдиди низоми 
андоз мутобиқ ба талаботи марҳалаи нави рушди ҷомеа, пеш аз ҳама, омӯзиши методологияи 
назорати андоз мувофиқи принсипҳои хоҷагидории бозоргонӣ ва идоракунии ҳуқуқии  рушди 
ҷомеаро тақозо менамояд. Барои ин донистани амиқи тамоми тарафҳои трансформатсияи 
хусусиятҳои иқтидории назорати андоз (асосҳои назариявии муайяншуда ва ё дарки 
консептуалии он) ва шаклҳои амалии ташкили он ҳатмист. Аз ин рӯ, хусусан муҳим он аст, ки  
маҳз аз рӯи шаклҳои маъмурисозии равандҳои молиявӣ қарзу андозҳо, аз ҷумла назорат низ (яъне 
аз он, ки то кадом андоза ба таври ҳуқуқӣ мустаҳкам гардидаанд) мавқеи ин ё он давлатро 
метавон дар низоми иқтисодиёти ҷаҳонӣ арзёбӣ намуд.  

Воқеан ҳам, назорати андоз хеле муҳим мебошад. Зеро беш аз 80 фоизи даромади буҷети 
давлатиро даромади андозӣ ташкил медиҳад ва маҳз воридоти андозӣ ҳолати даромади буҷаи 
давлатиро муайян менамояд, ки он баъдан барои иҷрои вазифаҳои иҷтимоиву иқтисодии давлат 
ва идоракунии рушди ҷомеа истифода мешавад [2, с. 31-41]. Чуноне, ки рақамҳои ҷадвали 1 
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нишон медиҳад дар давраи солҳои 2013-2020 ҳаҷми даромади ҷорӣ ва грантҳо аз 9395,8 то 
18414,9 млн. сомонӣ ва ё беш аз 96% афзудааст. Воридоти андозӣ бошад дар ин давра аз 8432,4 
то 15366,5 млн.  сомонӣ ва ё  82,3 % зиёд шудааст. Аммо, ҳиссаи воридоти андоз дар даромади 
буҷаи давлат аз 89,7 то 83,4% ва беш аз 6,3 банди фоиз кам шудааст. Воридоти ғайриандозӣ дар 
ин давраи таҳлилӣ, ҳарчанд вазни қиёсии он дар ҳаҷми даромади буҷетӣ чандон тағйир 
наёфтааст, аммо ҳаҷми он соли 2020 нисбат ба соли 2013 беш аз 2,4 маротиба афзудааст. Бояд 
қайд намуд, ки воридоти андозӣ ба буҷа яке аз индикатори рушди устувори иқтисодии 
мамлакатро нишон медиҳад, Пас, паст шудани вазни қиёсии он дар ҳаҷми даромади буҷа 
метавонад хулосаеро доир ба заиф будани рушди иқтисодӣ ва ё напардохтани андозҳо аз тарафи 
андозсупорандагон (субъектҳои иқтисодӣ) тавлид намояд.  

Ҷадвали 1   
Динамикаи даромади буҷети давлати аз рӯи шаклҳои воридшавӣ (воридоти ҳақиқи), млн. [3] 

 

 

Нишондиҳандаҳо 2013 2020 Рушд нисбат ба с. 2013  % 

Даромади ҷорӣ ва грантҳо 9395.8 18414,9 196,0 

аз он ҷумла:    

воридоти андозӣ 8432,4 15366,5 182,3 

бо %. 89,7 83,4 -6,3 пп 

воридоти ғайриандозӣ 768.1 1895,4 246,7 

бо %. 10,3 10,2 -0,1 пп 
    

Хулоса ва ё тезиси дар боло ишорашударо маълумоти ҷадвали 2 тасдиқ менамояд. Дар соли 
2020 ҳаҷми ҳақиқии даромади ҷорӣ ва грантҳо нисбат ба нақшаи тасдиқшуда 0,5% ва даромади 
воридотӣ бошад 1,2 % иҷро нашудааст. Аз ҷумла пардохти иҷтимоӣ, андоз аз фурӯш, арзиши 
иловашуда ва гардиш низ мутобиқан 3,5% ва 1,1% нисбат ба нақшаи тасдиқшуда иҷро 
нашудааст.  

Ҷадвали 2 
Ҳолати иҷроиши нақшаи тасдиқшудаи даромади буҷети давлатӣ, млн. сомонӣ [3] 

 

Нишондиҳандаҳо 

2013 2020 

Иҷроиши 
аслӣ 

дар % буҷети 
тасдиқшуда 

Иҷроиши 
аслӣ 

дар % буҷети 
тасдиқшуда 

Ҳаҷми умумии даромади буҷети 
давлатӣ 

12276,6 94,2 25065,0 101,4 

Даромади ҷорӣ ва грантҳо 9395,8 98,9 18414,9 99,5 

Воридоти андозӣ 8432,4 99,2 15366,5  

аз он ҷумла пардохти иҷтимоӣ 986,7 83,8 1686,9 96,5 

Андоз аз фурӯш ва арзиши 
иловашуда ва гардиш 

4557.7 101,6 6395,5 98,9 

Воридоти ғайриандозӣ 768,0 94,4 1895,4 109,7 

Грантҳо 195,4 108,5 1150,7 93,6 
 

Ҳаҷми воридоти грантӣ низ 6,4% иҷро нашудааст. Ин тамоюл дар давраи солҳои 2013-2020 
низ мушоҳида мешавад. Ноустувории воридоти андозӣ ба қисми даромади буҷети давлатӣ водор 
менамояд, ки сабабҳои онро ҷӯем. Дар ин ҷода нақши фаъол намудани кори институти назорати 
андозӣ хеле муҳим аст. Бинобар ин, ба тавсифи моҳияти назорати андозӣ мегузарем.  

Барои муайянсозии мазмуни аслии мафҳуми назорати андоз, пеш аз ҳама, мазмуни якчанд 
соҳаҳои функсионалӣ ва махсусшударо, ки моҳияти чунин категорияҳои муҳимми иқтисодӣ ва 
ҳуқуқӣ, амсоли молия ва назорати молиявӣ, андоз ва назорати андоз, ҳуқуқи молиявӣ ва андозро 
татбиқ менамоянд, бояд баррасӣ кард. Дар сатҳи воқеияти иктисодӣ ин соҳаҳои функсионалӣ дар 
вобастагии зинавӣ, ки бо тобеияти категорияҳои онҳо «молия ва андоз» муайян мегардад, қарор 
доранд. Аз мавқеи назариявӣ соҳаҳои дар боло номбаршуда яклухтии узвиро ташкил медиҳанд, 
зеро ҳамаи онҳо таъиноти ҷамъиятии категорияҳои тобеи «молия ва андоз»-ро, ки моҳияти худро 
дар шароити мушаххаси хоҷагидорӣ тавассути сохторҳои махсус (механизмҳо, зерсистемаҳо 
соҳаҳо ё шаклҳои дигари ташкили амалӣ) кушода медиҳанд, татбиқ менамоянд. Мафҳуми 
«назорати андоз ягонагии мазмун ва шаклро, чи тавре ки ин нисбат ба мазмуни мафҳумҳои 
«молия ва андоз» ҷой дорад, дар бар мегирад.  

Шарти муҳимтарини ошкорсозии мафҳуми «назорати андоз» истифодаи принсипи 
системанокӣ мебошад. Он ба арзёбии назорати андоз чун субсистема нисбат ба системаи 
баландтар ва маҳз нисбат ба системаи молиявӣ бо функсияи дохилии назоратӣ имкон медиҳад. 
Назорати андоз, ки чун як қисми молиявӣ баррасӣ мегардад, аломатҳои асосии ин низомро дар 
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худ дорад. Ин бо он ифода меёбад, ки муносибатҳои дар дохили соҳаи назорати андоз 
ташаккулёбанда чун унсури таркибӣ ба соҳаи муносибатҳои молиявӣ дохил шуда, соҳаҳои 
махсуси муносибатҳоро, ки ба ҷараёни азнавтақсимкунии захираҳои молиявӣ хосанд, дар бар 
мегирад. Низоми молиявии миллӣ гуногун аст. Аз рӯи меъёри моликиятӣ он аз ду зерсилсила 
иборат мебошад: молияи оммавӣ ва иттиҳодиявӣ. Азнавтақсимкунии маблағҳои пулӣ байни 
соҳаҳои иттиҳодиявӣ ва бахши иқтисодиёти ҷамъиятӣ асосан тавассути андозҳо рӯй медиҳад. 
Чунин тобеияти зинавӣ дар идоракунии анбӯҳи пули соҳаи функсионалии назорати андоз 
муқаррароту афзалиятҳои мақсадноки онро муташаххастар мегардонад. 

Аз мавқеи умуминазариявӣ назорати андоз ба сифати категорияи иқтисодӣ, мушаххастар 
молиявӣ ва пас чун раванди идоракунии муносибатҳои азнавтақсимкунӣ, ки зимни 
ҷамъиятигардии як қисми арзиши дар истеҳсолот сохташуда ва дар муомилот дар ифодаи пулӣ 
афзоишёфта ба вуҷуд меоянд, тафсир мегардад. Ин раванд дар шароити бозоргонӣ соҳаи махсуси 
менеҷменти андозро дар бар мегирад ва ба се зерсистема: банақшагирии андоз, танзими андоз ва 
назорати андоз таксим мешавад.  Ба маънои маҳдуд амалия ба ин соҳаҳои муайяни консептуалӣ 
ислоҳот медарорад. Бинобар ин, назорати андоз ба шакли маҷмуи амалҳои мушаххаси андозии 
шахсони махсуси ваколатдор бояд баррасӣ гардад. Аз чунин мавқеъ назорати андоз чун фишанги 
иқтисодии идоракунии низоми уҳдадориҳои андозӣ баромад мекунад. Барои айниятсозии 
назорати андоз дар низоми муносибатҳои молиявӣ ва андоз бояд муайян сохт, ки таҷрибаи 
назорат то кадом андоза ба талаботи принсипиалии назарияи молия ва андоз мувофиқ аст. Чи 
тавре ки маълум аст алоқаи назария ва амалияи молия ва андоз таввасути функсияҳое муқаррар 
карда мешаванд, ки ба молия чун ташкили системаи объективӣ хосанд. Функсияҳои дилхоҳ 
низоми иқтисодӣ аз ибтидо ба таври конститутсионалӣ, яъне чун қоидаҳои назариявие, ки дар 
асоси консепсияи қабулшуда аз тарафи қонунгузор ба механизмҳои ҳуқуқӣ табдил меёбанд, 
муайян карда мешаванд. Нисбат ба назорати андоз вазифаи назорати молия ва соҳаи махсуси 
онҳо - андозҳо аҳамияти ҳалкунанда дорад. Дар асоси муқаррароти мақсадноки ин вазифа низоми 
воқеим назорати андоз, ки онро қонунгузорӣ дар бораи андозбандӣ ба танзим даровардааст, 
ташаккул меёбад.  

Принсипҳо, технологияҳо ва мақсадҳои ниҳоят системаҳои байни худамалкунандаи 
молиявӣ ва дар таркиби он назорати андоз бо маҷмуи мукаммали меъёрҳои қонунгузорӣ ба 
танзим дароварда шудаанд. Аксари ин меъёрҳои ҳуқуқӣ ба низоми назорати андоз паҳн гардида 
ба таври назариявӣ таъиноти вазифаи назоратиро татбиқ менамояд. (Ин вазифа ба низоми 
молиявӣ ва дар таркиби он ба низоми андоз хос аст). Дар таҷриба вазифаи назорати молия 
мувофиқи афзалиятҳои сиёсати иқтисодӣ ва молиявӣ, ки онҳоро мақомотҳои ҳокимиятӣ ва 
идоракунии давлатӣ мушаххас ва дар давраи муайяни рушди таърихии он муайян мекунанд, 
татбиқи худро меёбад. Ин ҳам ба сохти низоми андоз ва ҳхам ба сиёсати андоз, ки вобаста ба 
онҳо низоми назорати андоз ташаккул меёбад, мансуб аст. Ин маънои онро дорад, ки самтҳои 
мушаххаси рушди назорати андоз (чун соҳаи мушаххаси ташкилӣ-ҳуқуқии амалӣ ба мақсад 
нигаронидашуда) маҷмуи амали омилҳои сершумори берунӣ (экзогенӣ) ва дохилӣ (эндогенӣ)-ро 
муайян месозанд. Аз байни онҳо асосиашон инҳоянд: 

- вазъи иқтисодиёт ва низоми миллии молиявӣ; 
- рафтору ҳадафи ҳукумат доир ба истифодаи захираҳои молиявӣ, ки дар буҷаи давлат ғун 

мегардад. 
Ба ибораи дигар, аз вазъи иқтидори иқтисодӣ ва молиявӣ, инчунин аз асоснокии методҳои 

идоракунии ҳоқимияти давлатӣ ва мувофиқати онҳо ба талаботҳои иқтисодиёт ва низоми 
молиявӣ маҳсулнокии дилхоҳ механизми функсионалӣ, аз ҷумла назорати давлатӣ ва дохили 
иттиҳодиявии андоз вобастааст. 

Пас назорати андоз аз рӯи мазмуни иктисодии худ сермаъност. Аз як тараф, ин як қисми 
функсионалии низоми маъмурисозии давлатии андоз мебошад. Аз тарафи дигар, назорати андоз 
асбоби махсуси идоракунии уҳдадориҳои андоз, ки аз тарафи субъектҳои хоҷагидор бо мақсади 
идоракунии хатарҳои молиявӣ ва андоз истифода мегардад, ҳисоб меёбад. 

Ба ақидаи мо, мафҳуми «маъмурисозии андоз» ба назорати андоз низ, ки дар дохили 
корхонаҳо, муассисаҳо ва субъектҳои дигари хуқуқи хоҷагидорӣ амалӣ мегардад, паҳн мешавад. 
Чи тавре ки дар боло қайд гашт, масъалаи айниятсозии назорати корпоративии андоз дар соҳаи 
амалҳои махсуси назоратӣ дар доираи андозбандӣ дар илми муосир ба таври кофӣ таҳия 
нашудааст. Худи мазмуни мафҳуми «назорати корпоративӣ» тафсири гуногун дорад. Ба андешаи 
мо, назорати корпоративӣ низоми чораҳои ташкили дохилии амалҳои назоратӣи–таҳлилӣ 
мебошад. Ин амалҳо бо ташаббуси моликон ва менеҷерҳои корхонаҳо бо мақсади пешгирисозӣ, 
ки ошкорсозии саривақтии эҳтимолияти хатарҳои андоз ва қабули чораҳои пасткунии онҳоро дар 
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доираи қонун дар назар дорад, амалӣ мегарданд. Назорати корпоративӣ ин назорати дохилӣ буда, 
аз рӯи моҳият методҳо ва мақсадҳои худ ба аудити дохилӣ, ки дар корхонаҳо бо қувваи 
санҷишгарони андоз, аудиторҳо машваратчиён ва кормандони дигари дохилии андоз иҷро 
мегардад, якхела аст. Ба корхонаҳои миёна ва хурд бо захираҳои маҳдуди молиявӣ ин  
вазифаҳоро метавон ба аутсорсинг интиқол дод. Иҷрои вазифаҳои танзими андоз (ба нақшагирӣ, 
таҳия ва назорат) дар дохили корхона аз вазифаҳое, ки ба души мутахассисони ташкилотҳои 
аудиторие, ки дар асоси Қонун дар бораи фаъолияти аудитории амал мекунанд, фарқ мекунад. 
Мутахассисони назорати корпоратии дохилии андоз на танҳо ба назорати баъдина, балки ба 
назорати қаблии андоз рӯ меоранд, яъне эҳтимолияти хатарҳои андоз то фарорасии далели 
хоҷагидорӣ ё ҳодисоти хоҷагидорӣ бояд таҳлилу таҳқиқ қарор ёбанд. 

Ба ақидаи олими рус Сотникова Л.В «назорати дохилии қонунӣ будани амалиётҳои 
хоҷагидорӣ ва мақсаднокии иқтисодии онҳоро барои корхона муайян месозад» [4]. Назорати 
корпоративӣ ба такмили мунтазами ҷараёнҳои хоҷагидорӣ равона аст ва ин барои корхонаи 
ҳозира ҳаётан зарур мебошад. Ба андешаи Буртев В.В мафҳуми «Назорати дохилиро ба маънои 
васеъ чун низоме (ба низоми идоракунии ташкилот дохил мешавад), ки аз як қатор унсурҳо 
иборат аст, шарҳ  додан мумкин аст [5]. Назорати дохилӣ ба маънои хеле маҳдуд яке аз давраҳои 
раванди идоракунӣ мебошад, меҳисобанд муаллифони дигар. Ба ақидаи Буртев В.В. зери 
мафҳуми «назорати корпоративии андоз тарзи ташкили назорати дохилии фаъолияти тамоми 
шохаҳои идоракунии ташкилот, ки аз тарафи кормандони шуъбаи махсус бо мақсади ёрӣ ба 
дастгоҳи маъмурии ташкилот амалӣ мегардад, фаҳмидан лозим аст [5]. 

Муқаррар намудани мазмуни низоми назорати андоз аз мавқеи ҳуқуқи зарурати таҳлили 
вазъи муносибатҳои моликиятро дар давлат тақозо менамояд. Аз он ки то кадом андоза шаклҳои 
моликият баробарҳуқуқанд, ҳифзи ҳуқуқии онҳо баланд аст – таносуби тиҷорати расмӣ ва 
ғайрирасмӣ фаълияти иқтисодӣ вобастааст. Ин омил вазифаҳо, мақсадҳо ва методҳои назорати 
андозро муайян менамояд. Дар шароити иқтисодиёти трансформатсионӣ, вақте ки методҳои 
назорати директивӣ дар шакли пешинаи онҳо нодаркор шудаанду истифодаи технологияҳои 
«одилона» тадбири фаъолияти назоратӣ-таҳлилӣ аз сабаби оммавияти дасткашӣ аз андозсупорӣ, 
ки ба иқтисодиёти давлатҳои давраи гузариш хос аст, ҳанӯз хеле душвор мебошад. Бинобар 
амали ин омил, соҳаи назорати ҳозираи андози ватанӣ тарафҳои мухталиф пайдо кардааст. Аз як 
тараф назоратчии хадамоти андоз, ки манфиатҳои молиявии хазинаи давлатро ҳимоя менамояд, 
аз тарафи дигар назоратчиён (ё аудиторҳои дохилӣ машваратчиён, адвокатҳои андоз), ки барои 
бадастории мақсадҳои корпоративӣ (афзоиши арзиши назорат, сатҳи сармоясозӣ, қобили рақобат 
будани маҳсулот ва ғ) кор мекунанд.   

Сарфи назар аз он ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баробарии тамоми 
шаклҳои моликият ҷой дорад, дар шароити ҳаёти воқеии иқтисодии мамлакат ба сохтори 
муносибатҳои моликият ҷанбаҳои муайяни ғайриҳуқуқӣи хосанд [6]. Дар адабиёти иқтисодӣ ин 
раванд номи «азнавтақсимкунии моликият»-ро гирифтааст. Дар ин ҷараён хадамоти назорати 
андоз нақши муҳим мебозад. Бинобар ин, зимни тавсифоти мазмуни низоми назорати андоз ба 
чунин мафҳумҳо амсоли «давлати ҳуқуқӣи» ва «дараҷаи демократикунонии низоми идоракунии 
давлатӣ» бояд такя кард. Сабаб дар он аст, ки низоми назорати андоз дар як вақт низоми 
идоракунанда ва идорашаванда буда, ба вазъи муҳити берунаи иқтисодӣ таъсир мерасонад ва  
дар як вақт омилҳои беруна ва дохилииқтисодӣ ва сиёсӣ ба он таъсир мерасонанд. 

Иқтисодиёт ва сиёсати ҷумҳурӣ дар солҳои истиқлолияти мамлакат ташаккули иқктисоди 
бозоргонӣи ва низоми ҳуқуқии идоракуниро аз сар гузаронд. Тамоми системаҳои идоракунанда 
ва идорашаванда ба азнавсозиҳо бо зуҳури мусбати ва манфии ба ин ҷараён хос дучор мешаванд. 
Ҷараёни ташаккул ва муносибшавӣ ба бозорро низоми андоз низ аз сар мегузаронад. Аз ин 
бармеояд, ки институти назорати андоз рушди ибтидоӣ мегирад. 

Назорати андоз дар мамлакат чандон таҷрибаи таърихӣ надорад. Унвони нозир (назоратчӣ) 
дар солҳои соҳибистиклолии мамлакат паҳн гардид ва аҳамият пайдо кард. Дар давраи шӯравӣ 
назорати молияви афзалият дошт ва он ба манфиатҳои низоми фармондиҳии идоракунии 
иқтисодиёт хизмат мерасонд. Ҷамъияткунонии моликият ба рушди самараноки шаклҳои дигари 
назорат, ғайр аз назорати давлатӣ, роҳ надод. Мероси давраи гузашта то ҳол ба сохтори 
институти назорати андоз ва танзими фаъолияти тамоми мақомотҳои назораткунанда таъсир 
мерасонад. Ҳоло низоми назорати андоз пайвасткунии методҳои хориҷиро бе дарназардошти 
махсусияти ҷумҳурӣ ва методҳои назоратро, ки одатан аз тарафи нозирони мақомотҳои молиявӣ 
(шуъбаҳои даромадҳои давлатӣ)-и Вазорати молиявии ИҶШС истифода мегарданд.  Дар солҳои 
90-уми асри гузашта назорати андоз асосан хусусияти маъмури дошт ва танҳо бо вазифаҳои 
фискалии низоми андозбандӣ муайян мегашт. Ҳамзамон масъалаи пардохти қарзҳои калони 
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дохили ва берунаи давлатӣ, ки дар замони шӯравӣ ҷамъоварӣ шуда буд ва дар давраи солҳои 
1992-1998 бисёркарата афзоиш ёфта ҳал мегардид. Ислоҳоти солҳои 90-уми асри ХХ ҳудудҳоро 
байни назорати давлатии андоз чун як қисми маъмурисозии андоз ва назорати корпоратвии андоз 
амиқтар гардонид. Ба асри ХХI Тоҷикистон зимни мавҷуд набудани рақобати аслии бозоргонӣ 
нигоҳдории низоми васеъ рушдёфтаи дастгирии давлатии корхонаҳои бесамар ва сиёсати 
интихоби имтиёзноки (преференсиалии) андозбандӣ, мустаҳкамшавии таъсири гурӯҳҳои 
«лобистӣ»-и гуногуни молиявӣ-иқтисодӣ ва порлумони ба қабули қарорҳои давлатӣ дохил шуд. 
Дар чунин шароит нишондодҳои мақсадноки назорати давлатӣ ва назорати корпоративии андоз 
бештар бо он муайян мегарданд, ки кӣ супоришдиханда ва кӣ иҷрокунанда мебошад ва ин тибқи 
ҳадафи намояндагони мақомотҳои назоратбаранда бояд муаяйн мешуд.          

Айни замон, маъмуриятнокии беандозаи назорати андоз ба дараҷаи муайян бо коркарди 
нокифояи назариявии масъалаҳое, ки бо Кодекс андози Ҷумҳурии Тоҷикистон  алоқаманданд, 
қаблан муайян гаштааст [7]. Зимни муносибатҳои барпонашудаи иқтисодӣ ва сиёсӣ дар давлат 
андозҳо муайян одилона равшану аниқ мураббатшуда буда наметавонанд, ҳол он ки маҳз ҳамин 
принсипҳо дар Кодекси андози аввалини Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой доштанд. Ҳоло Кодекси 
андози амалкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иловаи қонунҳои қабулшуда дастурҳо, 
нишондодҳои методӣ ва эзоҳҳо хеле вазнин гаштааст. Дар аксари мавридҳо тартиби 
амалкунандаи андоз бо қарорҳои ҳукумат, ки феҳрасти намудҳои фаъолият, молҳо корҳо ва 
хизматрасониҳоро муайян менамоянд, пурра мегардад. Чунин тасҳеҳхот ба принсипи ибтидоии 
Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолиф аст, зеро ки тағйирдиҳии реҷаҳои андоз ҳуқуқи 
мустаснои қонунгузорӣ мебошад. 

Зимнан бояд таъкид намуд, ки ҳоло иқтисодиёти ҷумҳурӣ оҳиста-оҳиста сифатҳои нави 
мусбатро пайдо карда истодааст. Маълумоти расмии оморӣ аз болоравии сатҳи иқтисодиёт ва 
васеъшавии иштироки субъектҳои  хоҷагидор дар бозорҳо гувоҳӣ медиҳанд. Ин, бешубҳа барои 
рушди назорати андоз чун низоми муносиб мувофиқи принсипҳои асосии он (мустақилӣ, 
объективӣ, мақсаднокии иқтисодӣ ва ғ.) замина муҳайё месозад. Ин принсипҳо дар шароити 
иқтисодиёти бозории рушдёбанда, давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ муайянкунанда 
мебошанд. Ҳоло ба назорати андоз маҷмуи томи тавсифномаҳои функсионалӣ хос аст. Баъзеи 
онҳо, масалан назорати андоз чун институти махсуси молиявӣ-ҳуқукӣ, ки якҷоясозии 
манфиатҳои молияи давлатӣ ва корпоративӣ ё назорати батанзимдарорандаро таъмин мекунад, 
акнун рушд ёфта истодаанд. Рушди маҳз ҳамин хусусиятҳои назорати андоз асоси стратегияи 
такмили фаъолияти назоратиро дар ҷумҳурӣ ташкил медихад.   Қобили қайд аст, ки дар шароити 
нави рушди иқтисодиёт ва сиёсат нозир на мақомоти санҷишгар балки танҳо вазифаи «рӯёнидан» 
аз вайронкунандагон ва ба ҷавобгарӣ кашидани онҳо набуда, балки вай кордонест, ки ба 
манфиати ҳам хазинаи давлат ва ҳам хазинаи корхона хизмат мекунад.  

Дар асоси гуфтаҳои боло вижагиҳои муҳимтарини назорати андозро, ки инкори онҳо ба 
вайроншавӣ дар ташкилӣ фаъолияти назоратӣ, пастшавии самаранокии онҳо оварда мерасонад, 
ба таври зайл ҷудо мекунем. 

Якум мафҳуми «назорати андоз» духела аст. Духелагии методологии он объективӣ 
мебошад, чунки моҳияти назариявии вазифавии назорати дилхоҳ низоми иқтисодӣ 
(муносибатҳои молиявӣ ва андоз як қисми ин система) мебошад. Ҳамеша интихоб ва қонунияти 
шаклҳои ҳуқуқкии ташкили он нисбат ба макону вақти мушаххас, яъне коркарди асосҳои 
принсипиалии ташкил ва амали механизми назорати андозро ба вуҷуд меорад. 

Дуюм, аз мавқеи назариявӣ нозироти андоз соҳаи махсуси муносибатҳои молиявии андоз 
мебошад ва зимни татбиқи мақсадҳои назорат аз болои таъмини бузургии муносиби даромадҳои 
буҷа, аз як тараф ва хароҷоти андози корхона (ташкилот) аз тарафи дигар, пайдо мешаванд. 
Татбиқи ин мақсадҳо дар доираи ҳуқуқҳои конститутсионии субъектҳои иқтисодӣи ва қоидаҳои 
қонунгузории гражданӣ, андоз, муҳосибӣ ва ғайра амалӣ мегардад.  

Сеюм, мазмуни амалии мафҳуми «назорати андоз»-ро ҳамчун механизми функсионалии 
ҳамоҳангсозии ҳаракати маблағҳои пулӣ аз молики онҳо ба ихтиёри мақомотҳои ҳокимияти 
давлатӣ баррасӣ мегардад. Бинобар ин, назорати андоз механизми функсионалии низоми 
мушоҳида ва таҳлилӣ мебошад ва амали он мувофиқи санади қабулшудаи қонунгузорӣ амалӣ 
мегардад ва ба таъмини риояи қонунҳо равона аст. Ин механизм сохтори мураккаби унсурҳои 
функсионалиро дорад ва ҳар яке аз онҳоро санадҳои мустақими қонунгузорӣ ба танзим 
медароранд. 

Чорум, амали механизми назорати андоз мувофиқи принсипҳои муайян ташкил ва бо 
методҳои махсус, ки ҳар қадар мукаммал бошанд, ҳамон қадар иқтисодиёт ва ҳуқуқи давлат 
бомуваффақият рушд меёбад, гузаронида мешавад. Дар шароити воқеии фаъолияти иқтисодӣ 
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назорати андоз дорои мақсадҳои гуногун мебошад ва онҳо бо самти анбӯҳи пулӣ вобаста ба 
талаботи корпоративии дохилӣ ё талаботи берунаи буҷетӣ сурат мегиранд. Ихтилофоти байни 
ин  мақсадҳо ҳар қардар  ки тезутунд бошад, ҳамон  қадар давлат маблағҳои буҷетиро  на ба 
эҳтиёҷоти ҷомеа харҷ мекунад, ҳар қадаре ки онҳо беназорат харҷ гарданд, ҳамон қадар 
хазинадуздӣ беҷазо мемонанд [8]. 
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ХУСУСИЯТИ ВИЖАГИИ НАЗОРАТИ АНДОЗ ДАР ШАРОИТИ БОЗОРИ РУШДЁБАНДА 
 

Дар мақола масъалаҳои такмил додани маъмурикунонии андоз ва таҷдиди низоми андоз, ки мутобиқ 
ба талаботи марҳалаи нави рушди ҷомеа, пеш аз ҳама, омӯзиши методологияи назорати андоз мувофиқи 
принсипҳои хоҷагидории бозоргонӣ ва идоракунии ҳуқуқии  рушди ҷомеаро тақозо менамояд, мавриди 
таҳқиқ қарор гирифтааст.  Зарурати донистани амиқи тамоми тарафҳои трансформатсияи хусусиятҳои 
иқтидори назорати андоз (асосҳои  назариявии муайяншуда ва ё дарки консептуалии он) ва шаклҳои 
амалии ташкили он ҳатмист асоснок карда шудааст. Дар мақола, вижагиҳои муҳимтарини назорати андоз, 
ки инкори  онҳо ба вайроншавӣ  дар ташкили фаъолияти назорати пастшавии самаранокии онҳо оварда 
мерасонад, низ ҷудо карда шудааст.  

КАЛДВОЖАҲО:  буҷети давлатӣ, андоз, низоми андоз, молия, назорати андозӣ ва молиявӣ, бахши 
давлатии иқтисодиёт, назорати корпоративии андоз. 
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СПЕЦИФИКА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ РЫНКА 
 

В статье рассматривается вопросы админстрирования налога и методологии налогового контроля 
как необходимого услловия ее модернизации на практике в соответствии с принципами развивающегося 
рынка и рыночного хозяйствования, а также правового управления общественным развитием. 
Обосновывается необходимость глубокого познания всех сторон трансформации потенциальных 
(теоретически предопределенных или концептуально воспринимаемых) свойств налогового контроля в 
практические формы его организации. В статье выделено, также наиболее важные методологические 
особенности налогового контроля в условиях развивающегося рынка, игнорирование которых приводит к 
сбоям в организации контрольной деятельности, снижению ее результативности.  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственный бюджет, доход бюджета, налог, налоговая система, 
финансы, налоговый и финансовый контроль, государственный сектор экономики, корпоративный 
налоговый контроль . 
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SPECIFICITY OF TAX CONTROL IN THE CONDITIONS OF A DEVELOPING MARKET 
 

The article discusses the issues of tax administration and tax control methodology as a necessary condition 
for its modernization in practice in accordance with the principles of an emerging market and market economy, as 
well as legal management of social development. The necessity of deep knowledge of all aspects of transformation 
of potential (theoretically predetermined or conceptually perceived) properties of tax control into practical forms 
of its organization is substantiated. The article also highlights the most important methodological features of tax 
control in an emerging market, ignoring which leads to failures in the organization of control activities, a decrease 
in its effectiveness. 
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ТАВАҶҶУҲИ МУАЛЛИФОН 

 

Маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» нашрияи Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба ҳисоб меравад. 

Маҷалла тибқи «Қонун дар бораи матбуот ва воситаҳои ахбори умум» интишор мегардад.  

Дар силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодии маҷалла натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

профессорону омӯзгорони донишгоҳ ва уламои ватаниву хориҷӣ нашр карда мешавад. 

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои илм шомиланд, бо фармони ректори донишгоҳ 

тасдиқ карда шудааст. 

Маҷалла мақолаҳои илмию назариявӣ ва методиро бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ дар бар гирифта, 

соле 4 маротиба нашр мешавад. Маҷалла мақолаҳои илмиро тибқи қарори кафедра қабул менамояд. 

Мақолаҳое, ки ба суроғаи маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» 

ирсол карда мешаванд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: 

Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад. 

Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, график ва матни аннотатсия (0,5 саҳ.) набояд аз 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, 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 15 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, телефон, е-mail. 
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