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ФИЛОЛОГИЯ           ФИЛОЛОГИЯ 

 

НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ ВА НИЗОМИ ОН 
 

Тағоймуродов Р.Ҳ., Давлатов А.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Назарияи шинохти калом ё сухани адабӣ ҳамчун як соҳа ё бахши маърифати башарӣ ва ба 

манзалаи як низоми шаклгирифта дорои ҳувияти мустақил аст. Аз ин хотир, онро метавон ҳамчун 

як падидаи маърифатӣ ба шумор овард. Пажӯҳиш дар моҳият, усул, равишҳо, сайри таърихӣ, 

таҳаввул ва такомули назарияи адабӣ нишон дод, ки он яке аз лузумот ва заруриёти таърихи 

зебоишинохтӣ ба ҳисоб меравад. 

Назарияпардозону мунтақидони осори адабӣ ашхосе ҳастанд, ки завқи вижаи зебоишиносӣ 

доранд ва аз ҳиссу ақл ба таври фаровон корбурд мекунанд. Завқи зебоишинохтии адабиро дар 

маҷмуъ ба ду бахш тақсим кардан саҳеҳу дуруст ба назар мерасад, яке эҳсоси таъсирпазирӣ аз 

осори адабӣ, дигаре шинохту дарки ҳусну қубҳи он, дар сурате, ки завқу салиқаи эҳсосу идрок 

барои ҳамаи инсонҳо баробар нест. Истеъдоди фитрӣ ва мавҳибати модарзодӣ, ки баъзе 

инсонҳоро ҳассостару вокунишпазиртар месозад, ҳамон вақт арзиши баланд дошта метавонад, 

ки бо омӯзишу тамрин ҳамроҳ гардад. 

Назарияи адабиёт дар радифи таърихи адабиёт ва нақди адабӣ ба таркиби улуми 

адабиётшиносӣ шомил шуда, дар такя бо ин илмҳо ҷанбаҳои дохиливу берунии осори адабиро 

мавриди омӯзишу таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. Ин илм роҳу усулҳои дарку шинохти 

поэтикии воқеияти адабӣ, принсипу методологияи таҳқиқ ва шаклҳои таърихии ҳақиқати 

бадеиро ба таври табиӣ меомӯзад.  

Масъалаҳои асосие, ки мавриди омӯзиши назарияи адабиёт қарор мегиранд, аслан ҷанбаи 

методологӣ ва поэтикӣ доранд. Ин масоил аз вижагиҳои қонуниятҳои дохилии адабиёт, адабиёт 

ва ҳақиқати бадеиву воқеӣ, пайдоиш ва амалкарду функсияи адабиёт, халқият, синфият ва 

ҳизбияти адабиёт, мундариҷа ва шакл, анъанаву навоварӣ, робитаҳои адабӣ, меъёрҳои бадеӣ, 

ҷараёнҳои адабӣ, сабкшиносии адабӣ, методҳои эҷодӣ, сохтори ҳунарӣ, образ, ғоя, мавзуъ, 

мазмун, ҷаҳонбинӣ, ҷинсу жанрҳои адабӣ, устухонбандӣ, забони шеърӣ, оҳанг, назму наср ва 

ғайраҳо иборатанд. Аз ин бармеояд, ки назарияи адабиёт илм дар бораи адабиёт буда, табиати 

эҷоди бадеӣ ва методу усулҳои таҳлилу ташреҳи онро меомӯзад. Роҷеъ ба назарияи адабиёт ва 

моҳияти он муҳаққиқон марзҳои мухталифро муайян кардаанд, ки аз миёни онҳо асосан се 

вижагиро ҳамчун низом барои ин фан мансуб донистан шоиста ба назар мерасад. Аз ҷумла: 

- назарияи иҷтимоии адабиёт - таълимот дар бораи тасвири махсуси обаразноки ҳаёти 

воқеиву бадеӣ; 

- назарияи ашкол ё худ формалистӣ - таълимот дар бораи сохтори осори адабӣ; 

- назарияи таърихӣ - таълимот дар бораи раванду ҷараёнҳои адабӣ. 

Ба низоми якум масоили образнокӣ, бадеият, халқият, синфият, ҳизбият, ҷаҳонбинӣ ва 

методҳои эҷодиро шомил намудан мумкин аст. Ба низоми дуюм мафҳумҳои ғоя, мавзуъ, мазмуну 

мундариҷа, сужет, устухонбандӣ, сабк ва дигар сохтори шеъриро мансуб донистан равост. 

Низоми сеюм ба таърихи адабиёт майл дошта, масъалаҳои ҷинсу жанрҳои адабӣ, ҷараёнҳои 

адабӣ ва принсипҳои умумии раванди адабиро мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор медиҳад. 

Аз сабаби он ки назарияи адабиёт бо маводи гуногуннавъи таърихӣ сару кор дорад, 

истилоҳоти он аксаран хусусияти умумӣ доранд. Қаламраву соҳати таҳқиқи назарияи адабиёт 

густардаву пурвусъат буда, истилоҳоти он марзи муайяну мушаххасеро намеписандад. Бинобар 

ин, он бо фарогирии мавзуоти бисёру мухталифи худ дар доираи ҳеҷ таърифу қавоид ва 

қарордодҳои муайяну мушаххас на танҳо мунҳасир нест, балки бо ғановати таърихии хеш аз ҳар 

гуна таъиноту муқаррарот бартару болотар аст. Истилоҳоти назарияи адабиёт ғолибан 

функсионалӣ буда, онҳо на танҳо хусусиятҳои мушаххаси мафҳуми додашударо инъикос 

менамоянд, балки функсияи онро, ки дар таносуб бо дигар мафҳумҳо иҷро карда мешавад, тавзеҳ 

медиҳанд.  

Агар ба таърихи назарияи адабиёт иҷмолан назар андозем, возеҳу ошкор мегардад, ки он 

илми нав нест, таърихи пайдоиши афкори назарияи адабӣ ба давраи атиқа рост меояд. Шуруъ аз 

он даврон дар баъзе кишварҳои қадимаи Осиё, аз ҷумла дар Ҳиндустон, Чин, Ҷопон ва як қатор 

мамолики рушдкарда ироа доштани андешаҳои назарӣ ба маводи адабиёти миллӣ аз ҷониби 

донишмандон расм шуд, дар натиҷа истилоҳоти махсуси назарӣ, ки ағлаб хусусияти миллӣ 
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доштанд, ба вуҷуд омада густариш ёфт. Дар Аврупо баъзе нишонаҳои афкори назарияи адабӣ 

дар асарҳои донишмандони Юнони қадим, бахусус Афлотуну Суқрот, ба назар расад ҳам, ба 

майдон омадани «Поэтика» ва «Риторика»-и Арасту таҳавуллоти тозаеро дар ин замина ба вуҷуд 

овард. Арасту дар натиҷаи омӯзишу мавриди муқоиса қарор додани осори гузаштагону 

муосирони хеш дар «Поэтика» як қатор масъалаҳои муҳимму асосии назарияи адабиро кашфу 

баррасӣ кард, ки онҳо дар замони мо низ дорои аҳамияти махсусанд. Аз ҷумла, ӯ роҷеъ ба табиати 

эҷоди адабӣ, муносибати адабиёт ба воқеият, анвои эҷоди адабӣ, ҷинсу жанрҳо, махсусияти 

забони шеърӣ, тақлиду муҳокот ва амсоли инҳо масъалагузорӣ карда, андешаҳои ҷолиби назарӣ 

баён кардааст, ки аксаран арзишманданд. 

Дар раванди рушди таърихии адабиёт, ивазшавии ҷараёнҳои гуногуни адабӣ ва дарки 

бештари хасоиси таҷрибаҳои эҷоди бадеӣ мундариҷаи назарияи адабӣ тадриҷан ташаккул ёфта, 

рӯ ба густаришу шукуфоӣ овардааст, ки он системаи ҷаҳонбинии гуногуни таърихиро инъикос 

менамояд. Ин масъала баъдан дар асарҳои Н. Буало [1], Г.Э. Лессинг [2], Г.В. Гегел [3], В. Гюго 

[4], В.Г. Белинский [5], Н.Г. Чернишевский [6] ва дигарон ба таври возеҳ таҷассум ёфтааст.  

Рушди ҳозираи улуми гуманитарӣ ҳамчун воситаи таҳқиқи байнифаннӣ дар соҳаи 

омӯзиши фарҳанг дар назди назарияи адабӣ вазифаҳои нав пеш мегузорад, ки онҳо имконияти 

омӯзиши пурвусъату комплексии адабиётро дар асоси таъсири мутақобилаи адабиёт бо илмҳои 

марбут ба он муҳаё месозанд. Масалан, барои назарияи адабии муосир равоншиносӣ, махсусан 

равоншиносии эҷодӣ, ки омӯзиши қонуниятҳои идоракунии равандҳои эҷодӣ, маърифати 

адабиёти бадеӣ, таҳқиқи аудиторияи хонандаро таъмин менамоянд, аҳамияти калон дорад.  

Бо дарназардошти он ки мавзуи марказӣ ва меҳварии эҷоди бадеӣ аслан инсон ба шумор 

меравад ва он бо ҳама ҷузъиёти табиию иҷтимоии худ дар адабиёт ҷилвагар мегардад, амри 

зарурист, ки дар назарияи адабии муосир истифодаи донишҳои табиӣ-илмӣ ва иҷтимоӣ дар 

хусуси инсон аз қабили физиология, экология, назарияҳои бумиву минтақавӣ ва монанди инҳо 

мавриди корбурд қарор дода шуда, ҷустуҷӯи тарзи нави муносибат барои омӯзишу таҳқиқи 

адабиёт ва дарёфту истифодаи истилоҳоти гуногунрангу мушаххас роҳандозӣ гардад. Изофа бар 

ин, татбиқи таҷрибаи мактабҳои наву рушдёфтаи назарӣ, ки афкорашон аз ғаризаҳои идеологиву 

сиёсӣ орист ва барои халлоқияти адабии эҷодкорон монеа эҷод намекунад, тақозои замон аст. 

Дар ҳоле, ки солҳои охир дар Аврупову Ғарб назарияи адабӣ бо печидагиҳои мабоҳиси хеш дар 

андешаи адибон нуфузи бештаре пайдо карда, адабиётро низ бо печидагӣ мувоҷеҳ сохтааст. 

Назарияи адабӣ бар асари таъсиргузории худ мабоҳиси адабиро такон дода, ҷойгоҳи арзишманде 

барои худ пайдо кардааст. Бинобар ҳамин сабаб, баъзан вазъи муносибати ноогоҳона аз ҳадафҳои 

назарияи интиқодӣ нависандагону офаринандагонро ба буҳрони ҷиддии эҷодӣ дучор месозад.  

Дар хусуси таъсирпазирии аҳли эҷод аз афкору ақоиди назарияпардозону мунтақидон ва 

ба ин васила маншаи табиии худро аз даст додани осори ҳунарӣ, ба вижа шеър, зикри ҳамин 

нукта бамаврид аст, ки мусалламан дар ҳар давру замон мавзуъ, ғоя, мақсад ва дигар вазифаву 

ҳадафҳои эҷоди бадеиро вазъият ва шароити ҳамон давр пешорӯи аҳли қалам мегузорад, вале 

эҳсосу идрок ва инъикосу таҷассуми густурдаву ҳаматарафаи масоили муҳимму рӯзмарраи 

замон аз ҷониби ин ва ё он эҷодкор ҳаллу фасли комили худро яксону баробар ба даст намеорад. 

Бинобар ин, таълифоти адиб, ки ба завқу салиқа, сатҳи худогоҳиву ҳунари эҷодӣ ва ҷаҳонбинии 

ӯ иртибот дорад, баъзан офаридаҳои ин ва ё он адиби барҷаста, ба иллати ҷо доштани баъзе 

ихтилофоти ақидативу сиёсӣ ва созгор наёмаданаш ба шавқу завқи дар ҷомеаи ҳамонрӯза ҳоким, 

аз мадди эътибор меафтад. Бинобар ин, назарияпардози адабӣ ё худ мунтақид, ки иртиботбахше 

миёни адиб ва хонанда аст, бояд ба нақду баррасии асарҳои адибон огоҳона даст зада, баробари 

ошкор сохтани муваффақиятҳои эҷодӣ ба маъноҳо, розҳо, пайвандҳо ва дигар ҷанбаҳои 

муҳимме, ки аз тарафи шоир ё нависанда ноогоҳона сарфи назар шудаанд, дахл кунад, нуқсонҳои 

мавҷударо хирадмандона бармало ва роҳҳои ислоҳи онҳоро нишон диҳад.  

Барои баҳои ҳақиқӣ додан ба таълифоти адибон, пеш аз ҳама, донишу маҳорат, тафаккур, 

ҷаҳонбинӣ, худогоҳӣ ва маърифати назарияшиносони адабӣ бояд дар сатҳи баланди 

суханозмоиву сухансанҷӣ қарор дошта бошад. Бояд афкори онҳо, ғолибан ҷанбаи таълимиву 

омӯзишӣ дошта, меъёру санҷаҳои арзишдоварии эшон дақиқ ва аз назари илмӣ амиқу қобили 

қабул бошад. Бо ин назардошт, агар назарияшиносони адабӣ дар аснои роҳнамоии адибону 

хонандагони онҳо ба баҳсҳои андешамандонаву донишварона пардохта, ба амалҳои халлоқона 

дастрасӣ пайдо кунанд, бадеҳист, ки вуҷӯҳи адабиро дар корҳои як адиб равшанӣ бахшида, 

навоқиси пинҳони осори эҷодкоронро бармало мекунанд ва ба ғановати офаридаҳои онҳо 

меафзоянд. Чунин амалкард шояд барои баъзе адибон боиси инҳитоти халлоқияти адабӣ гардад, 
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аммо дар маҷмуъ, бидуни шубҳа, барои рушди маърифати минбаъдаи адибон ва пешрафти 

ояндаи адабиёт мусоидат хоҳад кард. 

Аз ин нукта чунин натиҷа мебарояд, ки мавҷудияти назарияи адабиёт дар гарави ҳастӣ ва 

мавҷудияти адабиёти бадеист. Бинобар ин, назарияро бо он халлоқиятҳое, ки дорад, адабиёти 

дараҷаи дуюм донистан мунсифона аст, зеро адабиёт офарандагию ҳунар аст, назария бошад, 

сарфи назар аз ҷанбаи завқӣ доштанаш, як бахше аз маърифати инсонӣ ба ҳисоб меравад. Агар 

адабиёт офаринишу борварӣ бошад, назарияи он, дар баробари шинохтану муайян кардани 

қавонину усул ва меъёрҳои пазируфтаву таҷрибашудаи адабӣ, маърифати хостагириву доварист. 

Аз ин хотир, метавон гуфт, ки баъди ба вуҷуд омадани нахустин шеър арзишдоварӣ ба он низ 

сурат гирифтааст ва аввалин довариҳои ҳиссиву завқӣ, ки дар гуфтори шоирони гузаштаи 

адабиёти классикии форс-тоҷик ба таври фаровон ба назар мерасанд, далел бар ин гуфтаҳост.  

Дар мавриди таърихи куҳан доштану марҳалаҳои муайяни таҳаввулу такомулро тай 

кардани афкори адабии форс-тоҷик шакку тардиде нест. Омӯзиш ва таҳқиқ дар ин замина нишон 

медиҳад, ки афкори назарияи адабӣ баробари пайдоиши адабиёти бадеии ин ва ё он халқ арзи 

вуҷуд карда, баъдан дар иртибот бо рушду густариши он роҳи таҳаввулу такомулро мепаймояд. 

Ҳарчанд адабиёти бадеӣ ва афкори назарии адабиро дар ҷараёни таҳаввул наметавон ба куллӣ 

дар як сатҳ қарор дод, лекин мавҷудияти афкори назарӣ дар қиболи адабиёти бадеӣ ғайри қобили 

инкор аст. Адабиёти форс-тоҷик таърихи дуру дароз дорад ва ба ин сабаб метавон гуфт, ки 

афкори назарии адабии он низ собиқаи куҳан дошта, онро ҳамқадами адабиёти бадеӣ донистан 

аз рӯи инсоф аст.  

Мувофиқи тасдиқоти муҳаққиқони осори давраи ҳахоманишӣ ва паҳлавӣ, намунаҳои 

дастраси катибаҳои шоҳони ҳахоманишӣ ва андарзномаву корномаҳои паҳлавӣ ҳама бо сухани 

балоғӣ ва насру назми пурнафосату латиф, муассир ва ба тафаккури бадеии хос нигошта шуда, 

ҷанбаи завқӣ ва равонии онҳо ҳам бармалост. «Авасто» ва «Занд», ки аз китобҳои динии замони 

паҳлавӣ, ба шумор мераванд, дорои вижагиҳои хоси тариқи сухан мебошанд. Зиёда аз ин, баъзе 

қисматҳои «Авасто», бахусус Готҳои он, мавзун ва ҳатто манзуманд, ки ин аз мавҷудияти каломи 

манзум дар замони паҳлавӣ ва ҳатто ҳахоманишӣ дарак медиҳад.  

Масъалаи ривоҷи суруду мусиқӣ ва тавъам будани шеър бо мусиқиву хунёгариро дар аҳди 

Сосониён шуҳрати Борбаду Накисо собит месозад. Намунаҳои дастрасшудаи таронаҳои 

монавиён, ки аз шеъри қадими динӣ ва ирфонӣ дарак медиҳанд, маҳсули эҷодиёти ҳамин 

давраанд. Дар андарзномаҳо низ баъзе порчаҳои манзуми асри паҳлавӣ ба мушоҳида мерасанд. 

«Дарахти асурик», «Ёдгори Зарирон», «Суруди оташкадаи Каркӯй» ва амсоли инҳо намунаҳое 

мебошанд, ки муҳаққиқон дар қисмате аз онҳо нишонаҳои назм, вазни арӯз ва ҳатто нукоти дорои 

афкори назарияи адабиро пайдо кардаанд. Устод Х. Шарифов зимни баррасии афкори назарӣ-

адабии қадим дар мавриди манзумаи «Дарахти асурик» мегӯянд: 

«Мақтаи манзумаи номбаршуда («Дарахти асурик») нуқтаи назари муаллифро оид ба шеър 

ва мақсади шоирӣ дар бар мегирад» [7, с. 64]. 

Аз ин гуфта чунин натиҷа бармеояд, ки ҳанӯз дар адабиёти пешазисломии мардумони 

эронӣ, бо он ки китобеву рисолае дар бахши назарии адабиёт дар даст нест, аз маҷмуи далелҳо 

ва шавоҳиди мавҷуда метавон нишонаҳои аввалини афкори адабиро дар шаклҳои ба замон 

мувофиқ пайдо кард ва ривоҷу густариши тадриҷии ойини сухансанҷиву арзишдоварии каломро 

дар адаби он даврон воқеӣ донист. 

Маълум аст, ки бо сипарӣ шудани асрҳо ва ба тағйирот дучор гардидани фазои иҷтимоиву 

сиёсӣ, илмиву фарҳангӣ ва таълимиву омӯзишӣ ба донистани матолиби мушаххасу ҷудогонаи 

афкори назарияи адабии адибону донишмандони даврони гузашта ниёзи бештаре пайдо 

мешавад. Афкори назарияи адабии ҳар як давр ойинаи тамомнамои шинохти завқу салиқа, навъи 

дарк ва дарёфти диди мардуми ҳамон аср аст. Барои ҳамин ҳам, мухтассоту мушаххасоти 

эстетикии ҳар асрро бояд дар матнҳои адабии ҳамон давр ҷустуҷӯ кард. Ин усул ба дарки амиқу 

дақиқи завқи ҳукмрон, шеваи нигориш, худогоҳӣ, дараҷаи маърифат, бунёди донишҳо, ҳунари 

офаринандагӣ, адабиёту санъат ва дигар масоил кумаки шоёне хоҳад кард.  

Ҷустуҷӯ ва омӯзиш нишон дод, ки назарияпардозони адабӣ дар асрҳои гузашта дар мақоми 

огоҳтарину фарҳехтатарин инсонҳо қарор дошта, аз уҳдаи баёни вижагиҳои зебоишинохтии асри 

хеш ба хубӣ баромадаанд. Дар ин замина бояд афзуд, ки мусалламан ҳар асре тарзи сухан ва 

завқу салиқаи хоси худро дорад ва ин тарзу шеваро дар каломи шоирон, нависандагон, 

суханозмоён ва ҳунармандони ҳамон замон ҷустану омӯхтан агар аз як тараф, муосиронро бо 

гузаштагон пайванди руҳонӣ бахшад, аз тарафи дигар, ба имрӯзиён ошкор хоҳад шуд, ки мақому 
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мартабаи каломи эшон на бо ченакҳои бисёр рушдкардаи назарияи адабии имрӯза, балки бо 

санҷаҳову меъёрҳои пазируфташудаи ҳамон даврон андозагириву баррасӣ шудааст. 

Мушоҳидаву ҷустори инфиродӣ ва натиҷаҳои таҳқиқоти донишмандони соҳа роҷеъ ба 

таърихи афкори назарияи адабии форс-тоҷик моро ба хулосае овард, ки назарияи адабӣ дар 

саросари таърихи адабиёти куҳантаърихи мо ҳузур доштааст. Яъне, агар мафҳум ва истилоҳоти 

ба назарияи адабӣ марбутро дар саропои ашъори шоирон мавриди пажӯҳиш қарор диҳем, ба 

суханон ва истилоҳоти назарии қобили таваҷҷуҳе дучор мегардем. Ин гуна вожаҳо, ки аксаран 

дар қолаби як мисраъ ё як байт баён шудаанд, дар баъзе мавридҳо бо нуқтаи назар ва ақидаҳои 

назарияпардозони бузурги ҷаҳон шабоҳату монандӣ доранд. Тафовут ва фарқи суханони назарии 

гузаштагони пешини мо бо ақидаи назарияпардозони касбӣ ва соҳибназарони ҷомеаи муосир дар 

он аст, ки муосирон назариёташонро ба як шева ва тарзу усули илмиву фаннӣ ва ба таври 

равишманду мустақил мавриди арзёбӣ қарор медиҳанд, вале шоирони гузаштаи мо ин қабил 

нукоти муҳимми илмиву назариявиро бо шеваи нисбатан содаву оммафаҳм, бо калимаву ибороти 

кӯтоҳ, маъмулан ба таври бадеӣ, иброз доштаанд. Яъне мақсуд аз баёни орову афкори назарии 

адибону суханшиносони касбии гузашта ва изҳори андешаҳои илмии назарияпардозону 

мунтақидони муосир аслан роҳнамоии эҷодкорон ба инъикосу фарогирии масоили муҳимми 

зиндагӣ дар иртибот бо сатҳи маърифатии ҷомеа, ба эътибор гирифтану риояти завқи ҳокими аср 

ва ошкор сохтани ҳусну қубҳи осори онҳо буда, дар маҷмуъ хусусияти умумӣ доранд, вале 

коркардҳои низоми истилоҳоти илмии нисбатан маҳдуди гузаштагон аз системаи истилоҳоти 

густардаи муосирон тафовут доранд. Пасовандон низ дар моҳияту ҷойгоҳи суханони пурмояи 

назарии гузаштагон ба андозае беэътиноӣ зоҳир карда, ба арзиши онҳо тааммули амиқе 

накардаанд, вагарна ҳар мисраъ ва ҳар байте, ки дар онҳо афкори назарияи адабиву эстетикӣ баён 

шудааст, метавонист таҳкурсиву зербинои як мактаби махсуси фикрие дар назарияи адабиёт 

бошад. 
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НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ ВА НИЗОМИ ОН 
 

Мақола ба яке аз мавзуъҳои муҳимми адабиётшиносӣ, бахусус назарияи адабиёт, бахшида шуда, 

дар он роҷеъ ба моҳияту асолати назарияи адабиёт ва масоили дарбаргирандаи он сухан меравад. 

Муаллифон зимни баррасии масъала, бо такя ба афкору орои назарияпардозони Ғарбу Шарқ, аз таърихи 

пайдоиш ва рушду густариши минбаъдаи назарияи адабиёт сухан ба миён оварда, мавзуи таъсиргузории 

назарияи адабиёту санъатро ба халлоқияти ҳунарӣ ба таври барҷаста мавриди арзёбӣ қарор додаанд. 

Саранҷом муаллифон дар фарҷоми мақола ба натиҷаи зайл расидаанд: 

«Маълум аст, ки бо сипарӣ шудани асрҳо ва ба тағйирот дучор гардидани фазои иҷтимоиву сиёсӣ, 

илмиву фарҳангӣ ва таълимиву омӯзишӣ ба донистани матолиби мушаххасу ҷудогонаи афкори назарияи 

адабии адибону донишмандони даврони гузашта ниёзи бештаре пайдо мешавад». 

КАЛИДВОЖАҲО: назарияи адабӣ, шинохти калом, суханони пурмоя, қонуниятҳои дохилии 

адабиёт, ҳақиқати бадеиву воқеӣ, функсияи адабиёт, халқият, синфият ва ҳизбияти адабиёт, мундариҷа ва 

шакл, анъанаву навоварӣ, робитаҳои адабӣ, меъёрҳои бадеӣ, ҷараёнҳои адабӣ, сабкшиносии адабӣ, 

методҳои эҷодӣ, сохтори ҳунарӣ, образ, ғоя, мавзуъ, мазмун, ҷаҳонбинӣ, ҷинсу жанрҳои адабӣ, 

устухонбандӣ, забони шеърӣ, оҳанг, назму наср. 
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Давлатов Авзалшо Саидмуродович, магистранти соли дувуми факултети филологияи Донишгоҳи 
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ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЕЁ СИСТЕМА 
 

Статья посвящена важной литературоведческой теме, именно теории литературы. В ней речь идёт 

о сущности и назначении теории литературы и круг её проблем. Авторы при рассмотрении проблемы 

опираясь на взгляды литературоведов Запада и Востока дают экскурс истории и дальнейшего развития 

теории литературы, оценивают заметное воздействие теории литературы и искусства на художественное 

творчество. 

Авторы статьи в заключении подчеркивают: «Известно, что по истечению веков в связи с 

изменением социально-политической, научно-культурной и учебно-воспитательной атмосферы 

повышается потребность в познании конкурентных и отдельных требований теоретических взглядов 

литераторов и учёных прошлого». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теория литературы, познание художественного слова, значимые 

выражения, внутренние закономерности литературы, художественная и реальная действительность, 

функция литературы, народность, классовость и партийность литературы, содержание и форма, традиции 

и новаторства, литературные связи, критерии художественности, литературные течения, литературная 

стилистика, творческие методы, творческая структура, образ, идея, тема, сюжет, мировоззрение, 

литературные роды и жанры, композиция, поэтический язык, мелодия, поэзия и проза. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Тагаймуродов Рустам Хакимович, доктор филологических наук, 
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THEORY OF LITERATURE AND ITS SYSTEM 
 

The article is devoted to an important literary topic, namely the theory of literature. It deals with the essence 

and purpose of the theory of literature and the range of its problems. The authors, when considering the problem, 

relying on the views of literary critics of the West and East, give an insight into the history and further development 

of the theory of literature, evaluate the significant impact of the theory of literature and art on artistic creativity. 

The authors of the article in conclusion emphasize: «It is known that over the course of centuries, due to 

the change in the socio-political, scientific, cultural and educational atmosphere, the need for knowledge of the 

competitive and individual requirements of the theoretical views of writers and scientists of the past increases». 

KEY WORDS: theory of literature, cognition of the artistic word, meaningful expressions, internal laws 

of literature, artistic and real reality, function of literature, nationality, class and party spirit of literature, content 

and form, traditions and innovations, literary connections, criteria of artistry, literary trends, literary stylistics, 

creative methods, creative structure, image, idea, theme, plot, worldview, literary types and genres, composition, 

poetic language, melody, poetry and prose. 
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НАҚШИ ЗАНОНИ МУБОРИЗ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ ИБРОҲИМ УСМОНОВ 
 

Маҳкамова Д.Ю., Шокирова О. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

 Доир ба таърихи сисолаи Истиқлолияти Тоҷикистон, ҷанги шаҳрвандӣ ва раванди сулҳи 

тоҷикон асарҳои зиёди таърихӣ, бадеӣ ва публитсистӣ иншо шудаанд, ки мавриди таҳқиқоти 

илмии пажӯҳишгарони ватанию хориҷӣ гардидаанд.  

Публитсист ва иштирокчии бевоситаи музокироти тоҷикон Иброҳим Усмонов дар 

публитсистикаи сиёсии тоҷик мақоми хос дорад. Асарҳои ӯ «Лаҳзаҳои сулҳи ботадбир», 

«Сулҳнома», «Савганди сулҳофарӣ», «Таҳкими сулҳ ва таҳаввулоти Тоҷикистон» маҳз аз 

раванди ба сулҳу салоҳ омадани мардум, нақши фарзандони фарзонаи миллати тоҷик, бахусус, 

Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ва дигарон, баста шудани Созишномаи истиқрори сулҳ ва 

ризоияти миллӣ, фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ маълумот дода, бо саҳифаҳои тақдирсози 

ҷомеаи тоҷикон дар солҳои аввали истиқлолият ошно месозанд.  

Муҳаққиқ Маҳкамова Д. дар мақолаи худ «Иброҳим Усмонов – муҳаққиқ» ба иртиботи 

осори илмию публитсистии ӯ таваҷҷуҳ карда, сабаби таълифи китобҳои публитсистии сиёсии 

ӯро ишора намудааст: «Устод Иброҳим Усмонов дар сиёсатшиносӣ ҳам китобҳои пурмазмун 

эҷод кардаанд. Шояд муқовимати сиёсии аввали солҳои навади асри ХХ, ҷанги шаҳрвандӣ ва 
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раванди мусолиҳаи миллӣ, ки шоҳиди бевоситаи ин рӯйдодҳо буданд, ба ин кор водор карда 

бошад» [5, с. 277].  

Дар радифи мавзуъҳои мубрами ҷомеаи тоҷикон: худшиносии миллӣ, адаб, санъат, ахлоқ, 

ки дар публитсистикаи Усмонов асосианд, инъикоси саҳми занон дар кори сулҳ низ муҳим 

арзёбӣ мешавад. Ҳам дар «Сулҳнома» ва ҳам «Савганди сулҳофарӣ» зимни баррасии фаъолияти 

Комиссияи оштии миллӣ муаллиф дар бораи яке аз симоҳои намоёни давлатию сиёсӣ Бозгул 

Додхудоева менависад: 

«Муаллима ягона зане буданд, ки дар кулли давраи музокироти сулҳи Тоҷикистон дар 

ҳайат ба таври доимӣ дохил шуда, фаъолият намуданд. Он кас узви зеркомиссия оид ба 

муҳоҷирон буданд.  

Бо мақсади иҷрои вазифаҳое, ки ба масъулияти ин зеркомиссия дохил мешуд, ба ВМКБ, 

водиҳои Вахш ва Ҳисор ба сафар мерафтанд, дар идораву муассисаҳои пойтахт фаъолона аз кору 

бори КОМ сухан мегуфтанд, сиёсати сулҳсозии Президентро софдилона таблиғ мекарданд»                

[2, с. 106]. 

Ин далелро дар китоби «Бонувон дар сиёсат» низ вохӯрдем. Дар он омадааст: Дар 

истиқрори сулҳи Тоҷикистон нақши занон басо бузург буд. Вохӯриҳои занон бо яроқбадастон 

натиҷаҳои хуб медод ва дар ин ҳама саҳми Бозгул Додхудоева барин занон калон аст.  

Вазнинӣ боз дар он буд, ки вай бо модароне рӯ ба рӯ мешуд, ки фарзандонашон дар ҷанг 

шаҳид ё беному нишон гашта буданд.Ӯ ба онҳо аз сиёсати сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон 

нисбат ба муттаҳидии халқ ҳарф мезад, ки дар он давра кори осон набуд [1, с. 140]. 

Дар китоби дигари публитсист, ки «Таҳкими сулҳ ва таҳаввулоти Тоҷикистон» ном дорад, 

хотираҳои дар асарҳои пешин баёншударо бо маълумоти нав пурра мекунад. Усмонов фаъолияти 

Б. Додхудоеваро, ки ҳамчун узви КОМ доир ба баррасӣ шудани номаҳои занон ба комиссияи 

ҳукуматӣ соли 1995 масъулият дошт ва ҳар чи зудтар ба имзо расидани асноди сулҳ ва амалӣ 

шудани онро мехост, тасвир кардааст.  

 Бо гузашти солҳо таҳлилу диди инсон нисбат ба ҳодисаҳои дар гармияш баҳододашуда 

тағйир меёбад. Гарчанде он арзишдиҳӣ ба ҳамон давра мувофиқ аст, вокунишро ба ҳамон воқеият 

инъикос менамояд. Муҳим он аст, ки он ҳақиқат дорад, факту далел, иштирокдорони воқеаҳо 

бофта нестанд. Ин аз хусусияти публитсистика бармеояд.  

Мақолаи «Зани тоҷик дар замони истиқлолият» дар китоби муаллиф аз андешаи маъмул 

оғоз меёбад: Аслан озодӣ ва зан ҳаммаъно ва тавъаманд. Дар ҳар замону ҳар давр зан дар 

истиқлолиятхоҳӣ дасти тавоно доштааст. 

 Публитсист барои тавсеаи фикри хеш ба гузашта рӯ меорад. Ӯ аз қиссаҳои ҳазрати 

Сулаймон дар бораи Билқис, ривояти Тамурис, образҳои Гурдофариди Фирдавсӣ, Бухорхудоти 

Сотим Улуғзода, қаҳрамонони меҳнату ҷанг Зайнаббибӣ, Ойгул Муҳаммадҷонова, ки дар 

ҳақиқатхоҳиву озодидӯстӣ на камтар аз мардон шуҷоат доштанд, ёдовар мешавад.  
И. Усмонов ба ҷанбаи дигари нақши бонувони тоҷик дар ҷомеа таваҷҷуҳ менамояд.Ба 

андешаи ӯ, «истиқлолиятхоҳии зан танҳо дар ошӯбгарӣ, танҳо дар муқовимати ҷангии ӯ зоҳир 
намешавад, дар латофату иффати вай ҳам ҳамин маъно дарҷ меёбад. Қиссаи Ширин, ашъори 
Робия ва Маҳастӣ, Зебуннисо ва Дилшод ва даҳҳо дигарон низ рамзе ба истиқлолиятҷӯиву 
истиқлолиятхоҳӣ буд» [3, с. 167]. 

 Дар замони ҷанги шаҳрвандӣ занону духтарони тоҷик дар гирдоби ҷанг ва ғарибӣ ҳамеша 
дар пайи суроғи сулҳу осоиш, барои барқарор кардани ҳаёти сарҷамъонаи аҳли оила, ҷустуҷӯйи 
пайвандонашон мубориза мебурданд.  

Публитсист Усмонов ба ин ишора карда, навиштааст: «Ҳамин зан қувваи азами 
истиқлолиятхоҳ дар замони истиқлолиятҷӯйи кишвари мо садои баланде дошт. Вай на фақат худ 
сухан мегуфт, балки сухани дигаронро низ зинда мекард ва ба ҳаракат меовард ва ба муҳит 
мерасонд. Ба ин восита зани тоҷик дар замони истиқлолияти Тоҷикистон рисолати таърихии 
худро дар мавриди бедор ва пойдор гардонидани руҳияи ватандӯстӣ, худшиносӣ ва худогоҳии 
мардум возеҳ ифода кардааст» [3, с. 168]. 

Муаллиф шахсиятҳои муҳимми фарҳангии мо мисли Б. Бердиева, М. Калонова, Н. 
Зарифова, И. Раҳимова, С. Неъматова, Р. Мӯсоева ва дигаронро, ки дар даргириҳои сиёсии 
иҷтимоӣ фаъолона саҳм гирифтаанд, номбар мекунад. Дар бораи суханронии Марям Исоева, 
номзадии Малоҳат Шаҳобова ба вакилии Шӯрои Олӣ ёдовар шуда, ҳақиқатталошии бонувони 
тоҷикро барои омӯзиш ва таблиғ арзанда меҳисобад: Дар шароити душвори митингҳои солҳои 
1991-1992 вакилоне чун Адолат Раҳмонова, Валентина Абдусамадова, Рафиқа Мӯсоева хеле 
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ҷасурона аз ҳуқуқи мардум барои озодӣ, аз ҳуқуқи мардум барои осоиш, аз ҳуқуқи мардум барои 
демократия дифоъ мекарданд [3, с. 170]. 

 Соли 1990 қабул гардидани Эъломияи истиқлолияти Тоҷикистон, баргузор гардидани 
Иҷлосияи тақдирсози XVI Шӯрои Олӣ соли 1992 дар Хуҷанд, интихоби раиси Шӯрои Олӣ, 
қабули Суруд, Парчам ва Нишони миллӣ воқеаҳои таърихие буданд, ки оғози саҳифаи 
соҳибистиқлолии тоҷиконро кушода, ба давраи нави рушди давлат гузаштани ҷомеаро 
мефаҳмонд. 

 Публитсист иштироки занони депутатро дар қабули қарорҳои сиёсӣ чунин ба қалам 
додааст: «Симои депутат Абдусамадова ба ёдам меояд. Ӯ ҳангоми қабули нишони нави 
Тоҷикистон, ки дар он сурати шер ҳам буд, бо алам мегуфт. Бо дарду гиряомез сухан мегуфт, ки 
бояд худро шиносем» [3, с. 172].  

 Муаллиф ба сангарҳои ба ҳам мухолиф ҷудо шудани занони тоҷикро низ мушоҳида 
кардааст.Ӯ ба таассуф менависад:  

Дар ин митингҳо, аз ростӣ, чеҳраҳои хашми сиёсии духтарону занони тоҷик ҳам падид 
омаданд. ... донишҷӯдухтарони ба таври рамзӣ занҷирбандшуда, шоираҳои гуруснанишинӣ 
эълонкарда ва занҳои хонаниши ба майдон барои эътироз омада низ зиёд буданд [3, с. 172]. 

Сабаби инро худи публитсист дар чор-панҷ соли аввали истиқлолият ниҳоят душвор ва 
барои тамоми мардум, аз ҷумла барои занҳо, ранҷовар гузаштани он медонад.  

 Усмонов ба саъю кӯшиши Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати барқарории сулҳи 
тоҷикон баҳо дода, мулоқотҳои сардори ҷавони давлатро бо бонувон дар сари замини кор мисол 
меорад. Муаллиф ҳамчун шоҳиди ин вохӯриҳо таъкид менамояд, ки «қариб дар ҳама ҷо як сухан 
ба гӯш мерасид: 

- Рӯзамон мегузарад, якдигарро аз марги гуруснагӣ наҷот медиҳем, вазифаи Шумо он аст, 
ки сулҳро барқарор кунед. Мардҳоро, мардумро ба Ватан баргардонед [3, с. 173]. 

 Чунин суханонро аз забони Қаҳрамонони Меҳнати Сотсиалистӣ Суфро Боқиева, Энаҷон 
Бойматова, занҳои гурезаи деҳаи Тоҷикободи н. Шарҳритӯс шунидаам, - идома медиҳад 
публитсист.  

Дар журналистикаи давраи истиқлоли тоҷик нақши барномаи радиоии «Хоки Ватан» хеле 
муассир аст. Он дар кори баргардондани мардуми гуреза ба Тоҷикистон, эътимод ба сулҳу 
оромии кишвар хизмати арзанда кардааст. Усмонов, ки худ яке аз ташаббускорони таҳияи ин 
барнома буд, чӣ гуна тавассути радио модарону духтарон аз Ватан ва дар ғарибӣ, асосан аз 
Афғонистон, фарзандон падару модар ва шавҳаронашонро суроғ мекарданд, бо мисолҳои 
мушаххас ба қалам додааст. Мактубҳо ва шеърҳои Давлатова Займирон аз н. Турсунзода, 
Гулнора Абдуллоева, Шарифова Зира аз н. Шаҳритӯс, Раҳимова Идимо аз н. Кофарниҳон, 
Азаматхони Саидҷон н. Қубодиён фироқи ҷудоӣ, ташнаи дидори Ватану ҳаммиллатон будани 
бонувонро инъикос мекарданд. 

Байти: 
 Сад сол гузарад дар ғарибӣ умраум, 
 Як хоки Ватан-як Тоҷиқистон дорам  

барин ашъори ғарибонаи занони тоҷик аз кӯшиши ба Ватан баргаштан ё баргардондани 
наздиконро ифода мекард.  

Публитсист вазъи занонро дар солҳои ҷанг бо эҳсосот баён кардааст: 
«Дарди ҷанг, дарди марг, дарди адами осоиш, дарди набудани нон, дарди набудани пул, 

дарди зӯри кор, аз ҳама охири охирон дар сари модар ҷамъ меомад ва агар аз ин нигоҳ ба 
ҷомеаамон, ба таърихи начандон дурамон нигоҳ кунем, пеш аз ҳама, чеҳраи заъфарони онҳоро 
мебинем ва дидаи гирёни онҳоро пеши назар меорем [3, с. 180]. 

Бо вуҷуди ин, «маҳз модарон дар раванди сулҳ, пеш аз ҳама, ҳамчун такягоҳи ҷонибҳои 
музокиракунанда, ҳамчун қуввати дили тарафҳо дар ин музокирот падид меомаданд. Маҳз 
модарон бо суханони худ, бо даъватҳои худ тарафҳоро водор мекарданд, ки дар масъалаи сулҳ 
таъхир накунанд» [3, с. 180].  

Вазъи занон дар Ватан беҳтар набуд. Дар хонаи вайрону ғоратшуда зиндагӣ кардан, 
гуруснагӣ дар муҳосираи Кӯлоб, дар навбати нон беҳуш ва ҳатто марги занону духтарони тоҷик 
фоҷиа буд. Муаллиф инро чунин тасвир кардааст:  

 «Тоқатро, дандон ба дандон монда, дардро фурӯ нишонда, дар Ватан монданро. Ин 
қаҳрамонӣ буд. Зеро он солҳо дар Тоҷикистон истодан, тарки ҷою Ватан накардан ва ба ин восита 
ба Ватан дигаронро ҳидоят кардан, қаҳрамонӣ буд [3, с. 183]. 

Хотираҳои публисист дар бораи ташаббуси Адолат Узоқова – раиси вақти ноҳияи 
Турсунзода, барои осоиши маҳалла шабона ба посбонӣ баромадани занон, барои наҷот аз 
буҳрони иқтисодӣ коғази муомилотро баровардани Г. Садриддинова собиқ раиси ш. Исфара ва 
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мисолҳои дигар аз талоши занон барои барқарор кардани ҳаёти осоиштаву сарҷамъ кардани 
мардум шаҳодат медиҳанд.  

Усмонов дар солҳои 1993-1994 ба хонаи чандин кормандони шаҳидшудаи милиса дар ш. 
Хоруғ, Б. Ғафуров, Ҷ. Расулов барои таъзия даромадани Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмонро 
тасвир кардааст. Иродаи ин занони тоҷик, ки хотираи шаҳидонашонро дар сулҳи оянда 
медиданд, ба пойдории осоиштагӣ эътимод мебахшид.  

 Публитсист аз бозтоби мавзуи зан ва истиқлол ба хулосае омадааст, ки «дар бораи 
корнамоиҳои занони даврони ҷанг сухан ронда, қадри ҳамин некиро, ҳамин сарсупурдагиро, 
ҳамин ватанпарастиро эҳтиром кардан, қадри онҳоро донистанро дар назар дорад» [3, с. 182]. 
Пешниҳоди муаллиф бунёди муҷассамаи ёдбуде ба низои шахрвандӣ ва дар он муҳим будани 
симои зан-модар ҷамъбасти андеша аст. 

 Саҳми бонувон дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар соҳаи маориф низ фидокории 
онҳоро нишон медод, ки дар шароити душвор таълиму тарбияи насли наврасро ба дӯш гирифта 
буданд. Публитсист аз фаъолияти рӯзноманигор Сайёҳат Неъматова ёдовар шуда, филми 
бисёрсериягие, ки дар бораи сарнавишти тоҷикони бурунмарзӣ иттилоъ медод, иқдоми хуб 
ҳисобидааст.  

- Дар ин филм дарди ҳиҷрон, дардӣ ҷудоӣ аз ёру диёр ҳаст, вале дар он ифтихор аз миллат, 
ифтихор аз ҳунару одоби ҳаммиллат бештару равшантар аст, - навиштааст муаллиф [3, с. 192].  

 Муҳаққиқ Пӯлодова Ш. саҳми занонро дар истиқрори сулҳи Тоҷикистон ба ҳамин маънӣ 
навиштааст, ки «ба онҳо фақат ҳамчун ба қурбониён ё ҷабрдидагон баҳо додан дуруст нест. 
Зиндагӣ шоҳиди он аст, ки занон дар ҳоли муттаҳид гардидан метавонанд дар истиқрори сулҳ ва 
пойдору мустаҳкам сохтани он саҳми беназир гузоранд. Табиат худ ба замири зан ибтидои 
бунёдкунанда ва созандагиро ниҳодааст, ки муқобили ҳама гуна тахрибкорист» [8, с. 101]. 

 Дар китоби «Аз замон то замон» профессор М. Муродов дар бораи публитсистикаи И. 
Усмонов маълумот дода, таъкид мекунад, ки ӯ «масъалаҳои назарӣ ва амалии журналистикаро 
чунон ба ҳам тавъам дода, маърифат намудааст, ки дар ҳар ҳолат сухани тозаву созандаи 
дардхӯрди замонро гуфта метавонад» [6, с. 219]. 

Худи Усмонов аз ҷиҳати назариявӣ рисолати публитсистикаро шарҳ дода, дар амал осори 
публитсистие офаридааст, ки дар руҳияи он замон мавқеи муаллифро ифода мекунад. Ба гуфтаи 
ӯ: «Публитсистика ҳамчун соҳа мақсад дорад ба ақлу биниш ва фаросати гирандагонаш ба 
воситаи образ не, ба воситаи воқеаи ҳақиқии нав таъсир расонида, барои муайян шудани ҷояш 
дар иҷтимоъ кумак кунад» [4, с. 119]. 

Ин андешаро олими дигари соҳаи публитсистика А. Саъдуллоев низ баён кардааст, ки «ҳар 
навъ асари публитсистӣ вобаста ба шакли таълиф ба эътимоди муаллиф ё суханвар вобастагӣ 
дорад, вай аз гӯянда ё нависанда тақозо менамояд, ки маълумоти зарурии замонӣ дошта, ба 
афкори фалсафӣ, маданияти пешқадам, ҷаҳонбинии воқеӣ, завқи эстетикии ҳамзамонон шиносоӣ 
дошта, қонуниятҳои идроки инсониро маърифат карда тавонад» [7, с. 51]. 

Осори публитсистии И. Усмонов ба ғайр аз маълумоти ҳаққонӣ, факту арқом, қаҳрамонҳои 
воқеӣ, андешаи худи публитсистро ба ин воқеаҳо ифода менамояд ва хонандаро ба дарки он 
рухдодҳо водор мекунад.  

 Бозтоби нақши занон дар раванди сулҳсозӣ, барқарор кардани хисороти ҷанг, меҳнати 
фидокорона дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ, боло рафтани мақоми занон дар ҷомеа дар эҷодиёти 
Усмонов воқеъбинона ва самимию муассир сурат гирифтааст. Ин барои омӯзиши таърихи 
соҳибистиқлолии тоҷикон, иродаи мардум барои сулҳ, аз ҷумла саҳми занон, маълумоти 
боэътимод буда метавонад.  

Занон ҳамчун неруи мубориз барои адолату истиқлол дар ҷомеа таъсиргузоранд ва ин 
мавзуъ дар публитсистика муҳим боқӣ хоҳад монд.  
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НАҚШИ ЗАНОНИ МУБОРИЗ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ ИБРОҲИМ УСМОНОВ 
 

Дар мақолаи мазкур инъикоси нақши занони тоҷик дар осори публитсистии И. Усмонов баррасӣ 

гардида, ташаббуси онҳо дар раванди сулҳофарию ба ваҳдат омадани халқ мавриди таҳлил қарор 

гирифтааст. Муаллифон дар заминаи китобҳои публитсистии «Савганди сулҳофаринӣ», «Таҳкими сулҳ ва 

таҳаввулоти Тоҷикистон»-и И. Усмонов рисолати публитсистро дар бозтоби мавзуъ арзёбӣ намуда, ба 

хулосае омадаанд, ки ин осор барои омӯзиши таърихи соҳибистиқлолии кишвар аҳамияти бориз дорад.  
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РОЛЬ ЖЕНЩИН БОРЦОВ В ПУБЛИЦИСТИКЕ ИБРОХИМА УСМОНА 
 

В данной статье рассматривается проблема отображения роли таджикских женщин, их инициатива 

в миростроительстве и единстве народа в публицистике И.Усмонова.Авторы статьи на основе 

публицистических книг Усмонова «Савганди сулхофарини», «Тахкими сулх ва тахаввулоти Точикистон» 

отметив позицию публициста в освещении темы, сделали вывод, что его творчество имеет большое 

значение в изучении истории суверенности государства.  
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THE ROLE OF WOMEN WRESTLERS IN IBROKHIM USMON'S PUBLICISTS 
 

This article discusses the problem of displaying the role of Tajik women, their initiative in peacebuilding 

and the unity of the people in I. Usmonov's journalism. The authors of the article, based on Usmonov's journalism 

books «Savgandi sulkhofarini», «Tahkimi sulh va tahavvuloti Tojikiston», noting the position of a publicist in 

covering the topic, made conclusion that his work is of great importance in the study of the history of state 

sovereignty. 
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ОМИЛҲОИ ИҶТИМОӢ ВА КАСБИИ ПАЖӮҲИШИ ПУБЛИТСИСТИКАИ МАҲАЛЛӢ  

(дар мисоли вилояти Хатлон) 
 

Шарипов С.И., Маҳкамова Д.Ю.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Омӯзишу таҳқиқи рӯзгор ва фаъолияти публитсистони маҳал ва матбуоти даврии музофот 

дар кишвар аз ҷониби муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ то ба имрӯз ба таври амиқ сурат 

нагирифтааст. Гарчанде дар бораи осори публитсистии баъзе аз қаламкашони хатлонӣ ва 

махсусияту вижагиҳои матбуоти ин маҳал ишораҳо бошанд ҳам, аммо онҳо хеле каманд. 

Публитсистикаи маҳаллӣ ва ё «матбуоти музофотии кишвар дар умри беш аз ҳаштодсолаи худ 

паҳлуҳои зиёди мавриди таҳқиқро ҳамчун сарчашмаҳои кашфношуда ба вуҷуд овардааст. 

Мутаассифона, ин ва амсоли ин проблемаҳои матбуоти маҳаллии кишвар то имрӯз таваҷҷуҳи 

аҳли пажӯҳишро ба тавре ки бояд, ба худ ҷалб насохтааст. Ба ибораи дигар, ин типи матбуоти 

даврӣ аз эътибори аҳли таҳқиқ дур мондааст. Ҳол он ки матбуоти маҳаллӣ ҷузъи таркибии 

матбуоти даврӣ буда, аз як тараф, вижагиву хусусиятҳои хосса, аз сӯйи дигар, сабақҳои касбиеро 

молик мебошад, ки омӯзишу пажӯҳиши онҳо на танҳо барои аҳли илм, балки барои омӯзгорону 

донишҷӯён, кормандони эҷодии ин типи нашрияҳо ва пешбурди ин соҳа аз аҳамият холӣ нахоҳад 

буд» [6, с. 24]. 
Дар корҳои илмии олимони соҳаи журналистика ва публитсистикаи тоҷик, аз ҷумла А. 

Саъдуллоев, И. Усмонов, П. Гулмуродзода, Д. Давронов, М. Муродӣ, А. Азимов, Н. Салихов, М. 
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Абдуллозода, Ҷ. Муқим, Ш. Муллоев, С. Гулов, С. Ҳайдаров, О. Салимзода. Б. Қудбиддин, Ҷ. 
Раҳмонова, Д. Самадова, Н. Кӯчарова, Н. Усмонова, Д. Маҳкамова, Н. Маъмурзода, С. Шарипов  
ва чанде дигарон зимни таҳлили масъалаҳои гуногуни публитсистика ва матбуоти даврии 
музофотӣ ба фаъолияти публитсистони маҳал низ таваҷҷуҳ намудаанд.  

Публитсистика дар давраи таҳаввулоти сиёсӣ, иҷтимоӣ, бархӯрди фарҳангу тамаддунҳо 
барои таҳрики афкори мардум рисолати худро бештар намоён мекунад. Публитсистоне, ки имрӯз 
дар кишвар ва берун аз он бо осори публитсистӣ муаррифӣ шудаанд, маҳз дар идораҳои матбуоти 
маҳал тарбия дидаву ба зинаҳои баландтари эҷод расидаанд. Бояд зикр кард, ки масъалаи 
интихоб ва баррасии мавзуъ аз ҳаёти маҳал боиси эҷоди асарҳои публитсистие шуданд, ки 
дархӯрди талаботи ҷомеа гаштаанд.  

Муҳаққиқ М. Муродӣ публитсистикаи тоҷикро ба чор давра ва чор насл табақабандӣ карда, 
вижагиҳои осори ҳар кадомеро мавриди таҳлил қарор додааст. Ташаккули публитсистикаи 
минтақаи Хатлон бо вазъи сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии солҳои 30-юми асри ХХ 
иртибот мегирад. Бо дарназардошти ин, метавон осори публитсистии қаламкашони Хатлонро ба 
ду давраи калон: 1. Давраи Шӯравӣ, солҳои 30-90-уми асри ХХ ва 2. Давраи замони истиқлол, ки 
аз соли 90-ум то имрӯз идома дорад, ҷудо кард. 

Аксари публитсистони Хатлон дар идораҳои рӯзномаву маҷаллаҳои ноҳиявию шаҳрӣ, 
вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ аввалин намунаҳои эҷоди публитсистии худро интишор намуда, баъдтар 
маҳораташонро такмил дода, ба навиштани асарҳои калонҳаҷм пардохтаанд. Ба ақидаи муҳаққиқ 
Н. Маъмурзода маҳз бо туфайли фаъолияти пурсамари журналистону публитсистони маҳаллӣ 
масъалаҳои гуногуни ҳаёти музофот инъикосу баррасӣ мегардиданд, ки ин ба дарку ҷаҳонбинии 
сокинон аз воқеаву падидаҳои замон мусоидат менамуд. «Дар солҳои 80-ум журналистикаи 
тоҷик аз нигоҳи касбият ба таври назаррас пеш рафтааст. Махсусан, нашрияҳои маҳаллӣ, 
мактабҳои хуби эҷодии худро ба вуҷуд овардаанд, талабот нисбат ба маводи чопшуда ҷиддӣ 
гардид. Бо мутолиаи рӯзномаҳои он солҳо шаклҳои жанрии маводро ба осонӣ муайян кардан 
мумкин аст. Рӯзноманигорон мақсад гузоштанд, ки бештар факту маълумот, суратҳое истифода 
намоянд, ки вазъи воқеии корро инъикос кунанд. Ахборот, очерк, репортаж, фелетон барин 
жанрҳо истифода шуда, дар нашрияҳои маҳаллӣ, аз ҷумла «Ҳақиқати Қӯрғонтеппа», «Ба пеш», 
«Ҳаёти нав», «Вахш», «Байрақи Коммунизм» [3, с. 87] рӯйи чоп меомаданд, ки хонандагони зиёд 
доштанд. Хусусияти асосии осори публитсистии онҳо дар он аст, ки на танҳо мушкилоти 
иҷтимоӣ ва маънавии мардуми маҳалро инъикос кардаанд, балки ба ҳалли онҳо низ мусоидат 
намудаанд. Руҳи иҷтимоии осори публитсистӣ «... дар ҳар давру замон дахолат ба воқеиёти 
муҳимми рӯз ва маърифати иҷтимоии онҳо» [4, с. 3] ба ҳисоб меравад, ки аз рисолати он 
бармеояд.  

Бахтиёр Муртазо ҳамчун яке аз публитсистони намоёни тоҷик ба инъикоси ҳаёти мардуми 
вилояти Хатлон таваҷҷуҳи хосса намудааст. Дар асарҳои публитсистии ӯ азхудкунии заминҳои 
водии Вахш, рушди соҳаи кишоварзӣ, бунёди муассисаҳои таълимиву фарҳангӣ, саҳми 
меҳнаткашон дар рушди ҷомеа ва монанди ин масъалаҳо бозгӯ шудаанд: «Дар маҷмуаҳои «Ман 
заминро дӯст дорам» (1977 ), «Лимуи тоҷик» (1983), «Эҳёи Бешканд» (1986), «Чашмаи офтоб» 
(1987), «Ман чароғ афрӯхтам» (2005), «Ҷавпазак» (2000), «Нуҳ чинори Балҷувону Баҳманрӯд» 
(2010) ва ғайра очеркҳои зиёде дар мавзуъҳои кишоварзӣ, бунёди иншоотҳои гуногун ва 
маънавиёт чоп гардидаанд, ки метавонанд мавзуи таҳқиқи ояндаи публитсистикаи маҳал 
бошанд. Муҳтавои ин асарҳоро ғояҳои созандагӣ, меҳнатдӯстӣ ва фидокории инсонҳо ташкил 
медиҳанд. Публитсист ба ин масъала дар ду давраи фаъолияти эҷодии худ: замони Иттиҳоди 
Шӯравӣ ва давраи соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷуҳ кардааст. Бо вуҷуди 
умумияти инъикоси ин мавзуъҳо дар давраҳои гуногуни фаъолият онҳо аз ҳамдигар фарқ 
мекунанд. Сохти давлатдорӣ, тарзу усули кор ва натиҷаҳои меҳнатӣ омилҳои асосии 
мутафарриқии он ба ҳисоб мераванд» [8, с. 105]. 

Азбаски рушди публитсистика ва матбуоти маҳал ба замони истиқлол рост меояд, дар ин 
бора олимони соҳаи журналистика ишораҳо доранд. «Дар публитсистикаи ин давра бо вуҷуди ба 
назар расидани баҳси масъалаҳои гуногун, инъикоси мавзуъҳои таърихиву сиёсӣ ва худшиносии 
миллӣ бартарӣ доранд. Дар инъикосу тасвир ва ба баҳс кашидани ин ва амсоли ин масоил нақши 
насли нави публитсистон низ барҷаста аст. Ба ин насл метавон Фотеҳ Абдулло, Зиё Абдулло, 
Султони Ҳамад, Зафар Мирзоев, Нуралӣ Давлат, Хуршеди Атоулло, Салим Аюб, Зафар Сӯфӣ, 
Ҳуринисо Ализода ва чанде дигарро дохил намуд» [4, с. 244-245], - қайд мекунад профессор М. 
Муродӣ. 

Ба таъбири Н. Усмонова «Ба муаллифи асари публитсистӣ, пеш аз ҳама, назари ҳамабин 
лозим аст. Вай бояд гузаштаву имрӯзаро пурра донад ва ояндаро пешбинӣ карда тавонад. Дар 
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баробари ин ҳама ташхис намудани неку бад, роҳи ҳалли мушкилотро низ гуфта тавонад» [8, с, 
94]. Мавзӯъҳои дӯстиву ваҳдат, бунёди коргоҳу корхонаҳои саноативу истеҳсолӣ, баланд 
бардоштани эҳсоси ватандӯстиву масъулиятшиносӣ, тарбияи ахлоқии наврасону ҷавонон, рушди 
соҳаи кишоварзӣ, тарғиби меҳнатдӯстиву рафоқат, мубориза бо падидаҳои номатлуби замон, 
нақши занону ҷавонон дар ҷомеа ва ғайра баррасӣ шудаанд. Таъсирпазирии маводи 
публитсистии маҳаллӣ ва «рангорангии матбуоти даврӣ имкон медиҳад, ки тамоми паҳлуҳои 
ҳаёти иҷтимоӣ ва рӯзгори мардум бо ҷузъиёташ мавриди инъикосу баррасӣ қарор гирад» [7, с. 
294]. Дар воқеъ, маҳз тавассути публитсистика тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ ва пешрафту 
мушкилоти он баррасиву инъикос мегардад. 

Истиқлолияти давлатӣ ба публитсистони маҳаллӣ имконияти васеи эҷодро фароҳам 
оварда, қисме аз ин осор дар шакли китоб ва маҷмуаҳои дастҷамъона нашр шудаанд. Интишори 
китобу маҷмуаҳои алоҳида, аз як тараф, барои мутолиаи хонандагон бошад, аз тарафи дигар, чун 
манбаи таҳқиқи пажӯҳишгарон хидмат мекунад. Муҳаққиқ Н. Бозоров аз лавҳаю очерк, 
сафарномаву ёддошт ва асарҳое ёдовар мешавад, ки адибону публитсистони ватаниву хориҷӣ 
пас аз дидани минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон, хосса вилояти Хатлон (дар пештара вилояти 
Кӯлоб), эҷод кардаанд. Ӯ аз ҷумла, менависад: «Ҷалол Икромӣ дар сафари даҳрӯзааш - аз маркази 
собиқи вилоят - шаҳри Кӯлоб то ба ноҳияи Ховалинг, деҳаҳои Сангтӯда, Дараи Мухтор, ки 
Восеъи диловар бар зидди зулми золимон қиём карда буд, кӯҳи Зағара, қишлоқи Панҷурт, ноҳияи 
Муъминобод ва баъзе деҳоти он - асосан аспсавор сайр карда, дидаҳояшро моҳирона тасвир 
намудааст» [1, с. 84]. Ин асарҳо барои публитсистикаи маҳал чун заминаи эҷоди дигар асарҳо ва 
пайравӣ хидмат кардаанд.  

Осори публитсистони маҳаллӣ, асосан, дар доираи жанрҳои публитсистӣ, ба вижа эссе, 
лавҳаю очерк, мақола, ёддошт ва сафарнома иншо шудаанд. Маводи публитсистии онҳо дар 
баробари ҳаёти мардуми маҳал, инчунин масъалаҳои ҷумҳуриявию байналмилалиро низ фаро 
мегиранд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми мулоқот бо аҳли зиёи мамлакат 
таъкид карда буданд, ки: «Хонандаи мо имрӯз зиёдтар ба асарҳое ниёз дорад, ки дастовардҳои 
даврони Истиқлолият, корномаи қаҳрамонони сохтмонҳои бузурги кишварамон дар онҳо бо 
ҳақиқатнигорӣ ва завқи баланди бадеӣ инъикос гардида бошанд... Ин қарзи муқаддаси 
шаҳрвандӣ ва рисолати эҷодии онҳост» [9, с, 26-27].  

Мусаллам аст, ки маҳз дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ як силсила китобҳои публитсистие 
рӯйи чоп омаданд, ки муаллифонашон публитсистони маҳаллӣ буданд. Онҳо ҳодисаҳои он 
солҳоро ҳамчун шоҳид воқеъбинона тасвир кардаанд: «Ин асарҳо хонандагони зиёд доштанд, 
чунки мардум ба донистани сабабҳои ҷанги бемаъниву хонумонсӯз ва мақсади давлату 
мухолифин дар он давраи тақдирсоз ниёз дошт. Дар қатори таълифоте, ки ба мавзуи ҷанги 
шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон бахшида шудаанд, «Тӯфони Сангаки Сафар ва Файзалӣ Саид»-и 
Амиршоҳи Хатлонӣ ва Абдувалии Истаравшанӣ, «Номус»-и Амиршоҳи Хатлонӣ, «Таркиш»-и 
Ҳикматулло Насриддинов, «Қӯрғонтеппа: сентябри хунин»-и Файзбахшро номбар кардан 
бамаврид аст, ки солҳои аввали баъдиҷангӣ нашр шудаанд» [2, с, 15]. Ба андешаи мо, фурсати он 
расидааст, ки ин асарҳои публитсистӣ аз ҷониби муҳаққиқону пажӯҳишгарони ватаниву хориҷӣ 
ҳамаҷониба омӯхта шуда, ба маҳорати нигорандагӣ, таҳлилу арзёбии масъалаҳои гуногуни 
сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ва маънавии он солҳо баҳои воқеӣ дода шавад. 

Дар вилояти Хатлон садҳо адибону публитсистон ва журналистони соҳибистеъдод ба дунё 
омада, бо осори гаронмояи маънавии худ дар ташаккули донишу ҷаҳонбинӣ, дарки олами 
иҳотакарда, инъикоси воқеии ҳаёти мардуми маҳал саҳми муносиб гузоштаанд. Аз ҷумла, Муқим 
Абдураҳмонов, Файзалӣ Чориев, Шарифамоҳи Кишвардухт, Шоҳмузаффар Ёдгорӣ, Ҳақназар 
Ғоиб, Зиё Абдулло, Сайдалӣ Бобохонов, Боймурод Сайдалиев, Усмон Тӯйчиев, Аъзам Мӯсоев, 
Саттор Қарахонов, Муҳаббат Мирзораҳимова, Туҳфа Аҳмадова, Ҳусейн Маликов, Абдувалӣ 
Абдувоҳидов, Зафар Мирзоён, Аҳмади Иброҳим, Ҳуриниссо Ализода, Зафар Муродов, 
Шарофати Дониёр, Давлат Султонов, Нуриниссо Муртазоева, Шералӣ Саид, Латофат 
Мирзосаидиён, Адолат Сайфуллозода ва дигаронро хонанда мутолиа намуда, аз вижагиҳои сабки 
нигориши онҳо огоҳии бештар пайдо менамояд.  

Қайд намудан зарур аст, ки дар ҷараёни пешбурди корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва таълимии 
донишҷӯёни ихтисосҳои рӯзноманигорӣ ва журналист-тарҷумон дар зинаҳои бакалавр ва 

магистратураи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав рӯзгор ва фаъолияти як 

зумра адибону публитсистон ва журналистони маҳаллӣ, аз ҷумла Шарифамоҳи Кишвардухт, 
Шоҳмузаффар Ёдгорӣ, Боймурод Сайдалиев, Саттор Қарахон, Шералӣ Саидзода, Аъзам Мӯсоев 

ва ғайра дар доираи лоиҳаҳои кори курсӣ ва рисолаҳои хатми бакалаврию магистрӣ таҳқиқу 
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баррасӣ гардида, ин самти кор идома дорад. Ҳамчунин дар барномаи таълимӣ барои донишҷӯён 

ва магистрони ихтисоси рӯзноманигорӣ ва журналист-тарҷумон фанҳои «Матбуоти маҳаллӣ», 

«Мактаб ва ҷараёнҳои муосири публитсистӣ», «Очерк ҳамчун жанр», «Публитсистикаи садаи 
ХХ» ва амсоли ин публитсистикаи маҳал низ ба эътибор гирифта мешавад.  

Ҳамасола бо ташаббусу ибтикороти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва Иттифоқи 

журналистони Тоҷикистон озмунҳои эҷодӣ ташкилу баргузор мегарданд, ки яке аз номинатсияи 

онҳо «Асари беҳтарини публитсистӣ» ва «Беҳтарин публитсисти сол» мебошад. Ҳамчунин, 
ҳамасола бо ибтикори бахши очерк ва публитсистикаи Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон 

вазъи публитсистикаи тоҷик, аз ҷумла публитсистикаи маҳал, бо иштироки адибону 

публитсистон, муҳаққиқону мунаққидон ва эҷодкорони соҳибмактаб таҳлил мешавад. Зикр 
кардан бамаврид аст, ки нақди публитсистӣ ба асарҳои муаллифони маҳаллӣ кам ба назар 

мерасад. Ҳол он ки арзишдиҳии асари публитсистӣ метавонад ба рушди ин соҳаи эҷод мусоидат 

кунад. 

 Дар ҳошияи ин чорабиниҳои маърифатӣ низ дар вилояти Хатлон озмунҳои эҷодӣ, аз ҷумла 
«Неруи сухан» ва «Эъҷози Истиқлол» гузаронида мешавад, ки ғолибон бо диплому мукофотпулӣ 

ва ҷоизаи махсуси адабии ба номи «Носири Хусрав» (асарҳои насрӣ) ва «Шамсиддин Шоҳин» 

(асарҳои назмӣ) қадрдонӣ мешаванд. Хуб мешуд, ки дар ин озмунҳо номинатсияи «Беҳтарин 
асари публитсистӣ», «Беҳтарин публитсисти вилоят» ва ба номи яке аз публитсистони 

муваффақи вилоят ҷоизаи махсус таъсис дода шавад. Дар воқеъ, чунин чорабиниҳои маърифатӣ-

эҷодӣ ба рушду маҳорати касбӣ ва дарёфти истеъдодҳои нав мусоидат мекунад.  

Ба андешаи мо, ба назар гирифтани масъалаҳои мавриди назар ҳангоми таҳқиқу баррасӣ 
ба рушди публитсистикашиносӣ ва эҷоди асарҳои публитсистӣ дар маҳал мусоидат менамоянд: 

- таъсис додани шуъбаи публитсистика ва нақди адабӣ дар назди идораҳои ВАО-и маҳаллӣ; 

- таҳқиқу баррасии зиндагӣ ва осори публитсистон, аз ҷумла публитсистони маҳал; 
- ташкил ва ба роҳ мондани озмунҳои эҷодӣ миёни журналистону публитсистон ва 

ҳавасмандгардонии онҳо; 

- таҳким ва ҷорӣ кардани фаъолияти мактаби устоду шогирд дар назди идораҳои ВАО-и 

маҳаллӣ; 
- ташкил намудани суҳбату вохӯрӣ ва нишастҳои илмию эҷодӣ бо иштироки журналистону 

публитсистон ва муҳаққиқонону мунаққидони соҳа; 

- чопу интишори маводу асарҳои публитсистони маҳаллӣ; 
- таъсиси ҷоизаи публитсистӣ ба номи яке аз публитсистони варзидаи маҳаллӣ. 

Хулоса, ба андешаи мо, вақти он расидааст, ки ба таҳқиқу пажӯҳиши 

публитсистикашиносӣ, аз ҷумла таъриху таҳаввули публитсистикаи маҳал ва осори 

публитсистони алоҳидаи он таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда шуда, саҳми ин соҳаи эҷод дар 
такомули афкори мардум муайян гардад.  
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ОМИЛҲОИ ИҶТИМОӢ ВА КАСБИИ ПАЖӮҲИШИ ПУБЛИТСИСТИКАИ МАҲАЛЛӢ  

(дар мисоли вилояти Хатлон) 
 

Дар мақола вазъи омӯзишу таҳқиқи публитсистика ва матбуоти маҳаллӣ таҳлилу арзёбӣ гардидааст. 

Муаллифон таъкид намудаанд, ки дар шароити кунунӣ зарурати пажӯҳиши фаъолияти публитсистони 

маҳаллӣ ва таҳлили мазмуну мундариҷаи асарҳои онҳо тақозои замон аст. Махсусан, осори публитсистӣ 

ва матбуоти маҳаллии замони истиқлол бояд мавриди омӯзиш қарор дода шавад. Зеро дар нигоштаву 

асарҳои публитсистони маҳаллӣ воқеияти маҳал ба таври хосса инъикос гардидааст. Аз ин рӯ, чун дигар 

масъалаҳои илми публитсистикашиносӣ зарур аст, ки ба публитсистикаи маҳаллӣ низ таваҷҷуҳ шуда, ба 

нақши он дар фазои иттилоотӣ баҳои воқеӣ дода шавад. Муаллифон пешниҳод намудаанд, ки робитаи 

назария ва амалия муҳим буда, таъсиси озмун ва ҷоизаҳои эҷодӣ барои рушди публитсистика ва матбуоти 

маҳал дар Хатлон мусоидат мекунад.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ  

(на примере Хатлонской области) 
 

В статье рассматривается состояние исследования публицистики и региональной прессы 

Хатлонской области. Авторы считают,что изучение творчества и контент – анализ публицистических 

материалов публицистов региона является требованием времени. В особенности должны быть изучены 

публицистические произведения и материалы местных СМИ периода Независимости. Потому что в этой 

публицистике отображены специфические проблемы региона. Исходя из этого, наряду с другими 

вопросами публицистиковедения необходимо уделить внимание на публицистику региона и выявить её 

роль в информационном пространстве Авторы предлагают для содействия развитию публицистики и 

местной прессы Хатлона укрепить взаимосвязь теории и практики, организовать творческие конкурсы и 

учредить премии.  
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SOCIAL AND PROFESSIONAL ASPECTS OF RESEARCH PUBLICISMS OF THE REGION 

(on the example of Khatlon region) 
 

The article discusses the state of the study of journalism and the regional press of the Khatlon region. The 

authors believe that the study of creativity and content analysis of journalistic materials of publicists in the region 

is a requirement of the time. In particular, journalistic works and materials of local media of the period of 

Independence should be studied, because in this journalism the problems of the region are displayed specifically 

and realistically. Based on this, along with other issues of journalism, it is necessary to pay attention to the 

journalism of the region and identify its role in the information space. The authors propose to strengthen the 

relationship between theory and practice, organize creative competitions and establish awards to promote the 

development of journalism and the local press in Khatlon. 
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ТАШБЕҲ ДАР РУБОИЁТИ ХАЛҚИИ ТОҶИКӢ 
 

Ахатова Н.А. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Рубоӣ яке аз жанрҳои муҳимми адабиёти шифоҳӣ ва хаттии мардуми форсизабон мебошад. 

Дар рубоӣ эҳсосу отифаи халқ, ки дар таъсири воқеаҳои муҳимми рӯзгор ба вуҷуд омадааст, дар 

беҳтарин ваҷҳ тасвиру баён ёфтааст. Рубоӣ ҳанӯз аз замонҳои қадим дар ҳаёти маънавии мардум 

нақши бисёр бузург доштааст. Рубоӣ аз оғози адабиёти бостонии дарӣ дар адабиёти шифоҳӣ ва 

осори шуарои форсизабон Абушакури Балхӣ, Шаҳиди Балхӣ, Мунҷики Тирмизӣ, Кисоии 

Марвазӣ, Абулмуайяди Балхӣ, Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Пиндори Розӣ ва дигарон марҳалаи 

ташаккули худро аз сар гузаронида, минбаъд ба туфайли таронасароёне чун Унсурӣ, Абусаиди 

Абулхайр, Анварӣ, Хоқонӣ, Умари Хайём, Бобо Афзал, Мавлавии Румӣ, Наҷмиддини Кубро, 

Шайх Аттор, Абдурраҳмони Ҷомӣ ва амсоли онҳо ба пояҳои баланди инкишофу таҳаввул 

расидааст ва то имрӯз низ дар осори шоирони тоҷик ва эҷодиёти шифоҳии мардум мавқеи хосеро 

дорост. 

Ба назари мо, бояд рубоиҳои халқӣ низ дар асоси принсипҳои илмии адабиётшиносии 

ҷадид ва дар асоси мактабҳои зебоишиносӣ омӯхта шавад ва вижагиҳои ҳунарӣ, бадеӣ ва забонии 

рубоиёти халқӣ низ мавриди омӯзиш қарор бигирад. 

Дар хусуси паҳлуҳои ҳунарӣ ва махсусан поэтика, рубоиҳои халқӣ китобҳои «Эҷодиёти 

даҳанакии халқи тоҷик»-и Воҳид Асрорӣ ва Раҷаб Амонов, «Рубоиёти халқӣ ва рамзҳои бадеӣ»-и 

Раҷаб Амонов баҳсҳо вуҷуд доранд.  

Ташбеҳ яке аз санъатҳо ва абзорҳои муҳимми адабиёти шифоҳӣ ва хаттии форсии тоҷикӣ 

маҳсуб ёфта, дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ, бидуни шак, метавон гуфт, ки типи ин санъат 

дар миёни анвои дигар воситаҳои баёнӣ ва тарфандҳои шеърӣ бештарин корбурдро дорад.  

Аз ин рӯ, ба назари мо, омӯхтан ва таҳқиқ кардани ин абзори баёнӣ дар рубоиҳои халқӣ аз 

аҳамияти зиёд бархӯрдор буда, метавонад баёнгари завқу қареҳа ва диди эстетикиву 

зебоишиносии гӯяндагонашон - халқ бошад.  

Мақолаи мо, ки ба мавзӯи «Ташбеҳ дар рубоиёти халқӣ» бахшида шудааст, ки доир ба 

масъалаи ҷойгоҳ, нақш ва истифодаи санъати ташбеҳ дар рубоиёти халқӣ баҳс мекунад. 

1. Ташбеҳи равшан. 

Ташбеҳи равшанро аксари донишмандони асримиёнагӣ ва муосир ташбеҳи сареҳ ва мутлақ 

низ гуфтаанд.  

Ба андешаи Худоӣ Шарифов, ташбеҳи равшан монандии чизе ба чизи дигар, бидуни қайду 

шарте, мебошад [9, c. 83]. Ба иборати дигар, метавон гуфт, ки дар ташбеҳи равшан тамоми абзори 

санъати ташбеҳ-мушаббаҳ (ташбеҳшаванда), мушаббаҳбиҳи (ташбеҳкунанда), ваҷҳи ташбеҳ 

(сабаби ташбеҳ) ва адоти ташбеҳ (ёридиҳандаи ташбеҳ) ба таври комил иштирок мекунад. Дар 

ин навъ ташбеҳ ҳам адоти ташбеҳ ва ҳам ваҷҳи ташбеҳро мушоҳида мекунем. Ташбеҳ дар ин 

сурат намои ошкоро мегирад ва бидуни диққати хос монанд ва монанда аз ҳам шинохта мешавад. 

Дар рубоиёти халқӣ, ҳамчунон ки аз вижагиҳои хоси офаридаҳои бадеии халқӣ ва хоси забони 

содаи мардум аст, бештар ҳамин навъи ташбеҳ истифода шудааст.  

Дар рубоиёти халқӣ гӯяндагон (мардум) эҳсос ва отифаи худро дар шакли сода ва бисёр 

табиӣ ба ҳамин навъи ташбеҳ баён кардаанд. Дар ташбеҳоти рубоиёти халқӣ осори тасаннуъ ва 

такаллуфу сохтагӣ, суханпардозиву лафзбозӣ мушоҳида намешавад. Онҳо матлаби худро бо 

табъи равон ва завқи саршор ва содаву самимӣ баён кардаанд. Дар сатрҳои зер барои баён ва 

исботи матлаб намунаҳоре, ки дар ин навъи ташбеҳ аз рубоиёти халқӣ пайдо намудем, таҳлил ва 

баррасӣ менамоем: 

Эй лаъли лабат ба ангубин мемонад, 

Бо ту сухани кас ба замин мемонад. 

Як бӯса аз он лаъли шакарбор бидеҳ, 

Дунё гузарон аст ҳамин мемонад [2, с. 12]. 

Дар мисраи аввали рубоии боло сурхии лаб ба лаъл ва ширинии он ба ангубин – асал 

монанд шудааст. Дар ин рубоӣ «лаб» монандшаванда (ташбеҳшаванда), «ангубин» 

монандкунанда (ташбеҳкунанда) ва «мемонад» адоти ташбеҳ (ёридиҳандаи монандӣ) мебошад. 

Ба ваҷҳи ташбеҳ (сабаби ташбеҳ) лаззати лаб бо ширинии асал мебошад. Дар таърихи адабиёти 

форсии тоҷикӣ ашъори зиёдеро метавон пайдо кард, ки ин мазмун ба ҳамин тарз баён ёфта 

бошад. 
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Рӯят гула мемонад, қаддат моҳира. 

Раҳ гаштанакот боди саҳаргоҳира. 

Пӯшӣ ба танат ту куртаи шоҳира. 

Девона кунӣ Ҳайдари мастчоҳира [2, с. 14]. 

Рубоие, ки дар боло овардем, намунаи бисёр хубе барои навъи мазкури санъати ташбеҳ 

мебошад. Дар ин рубоӣ низ ба мисли рубоии қаблӣ тасвири симои маъшуқаро мушоҳида 

мекунем. Гӯянда дар рубоии фавқ бо як адот се ташбеҳшаванда ва ташбеҳкунандаро ба кор 

гирифтааст ва он ба ҳамаи онҳо баробар тааллуқ мегирад. Ташбеҳшавандаи аввал «рӯй» аст ва 

ташбеҳкунандаи он «гул» мебошад, монанд мекунад. Ваҷҳе, ки боиси ин монандӣ гардидааст, 

сурхии рухсораи маъшуқа ва монандии он бо «гул» аст. Маъмулан, дар аксари мавридҳо, ки 

«рӯй» ба «гул» монанд карда мешавад, ғолибан мурод сурхии «гул» аст. Аз ин рӯ, ба назари мо 

дар ин ҷо маҳз ба ҳамин маънӣ истифода шудааст ва муроди шоир аз «гул» ранги он - сурхии он 

аст.  

Дар миёни рубоиҳои мардумӣ намунаҳоеро ҳам метавон пайдо кард, ки комилан дар 

санъати ташбеҳи равшан суруда шудаанд ва тамоми шеърро ҳамин навъи санъати ташбеҳ фаро 

гирифтааст. Аз ин гуна намунаҳо ба чунин хулоса омадан низ мумкин аст, ки санъати ташбеҳ , 

бидуни шак, яке аз муҳимтарин абзорҳои ҳунарӣ дар рубоиёти халқӣ маҳсуб меёбад. Дар рубоии 

зер, ба истиснои мисраи сеюм, ки бо тақозои сохтори зоҳирии рубоӣ метавонад аз қофия озод 

бошад, дигар мисраъҳо намунаи санъати ташбеҳи равшан мебошанд. Калима «воринай» (барин, 

мислӣ - А.Н.), ки дар рубоии зер адоти ташбеҳ аст, ҳамчунин ба унвони радиф низ истифода 

шудааст. Дар мисраи аввали рубоии зер «банди дили ёр» (пеши бар - А.Н.) ба сафедии барф ва 

дар мисраи дуюм сафедии дандонҳои маъшуқа ба садаф ва дар мисраи чорум аз тарс ва ҳаяҷон 

ларзидани маъшуқа ба ларзидани барги дарахт монанд шудааст: 

Банди дили ёр сафедии барф воринай, 

Дандун ба даҳонаш садаф воринай. 

Гуфтам равам, хоб равам дар бағалаш, 

Ларзидани вай барги дарах воринай [2, c. 28]. 

Чунончи, мушоҳида мешавад, ки тамоми ташбеҳшаванда ва ташбеҳкунандаҳо тавассути 

калимаи «воринай» (барин аст, монанд аст - А.Н.), ки дар айни замон радифи рубоӣ низ ҳаст, 

алоқаманд шудаанд.  
Ҳамин тариқ, дар рубоии зер «роҳ рафтани маъшуқа» ташбеҳшаванда, ҳаракати «абри 

баҳорӣ» ташбеҳкунанда, орому бесадо ҳаракат кардани абр ва роҳ рафтани маъшуқа ваҷҳи 
ташбеҳ, бӯйи хуши ёр ташбеҳшаванда ва бӯйи гулзор ташбеҳкунанда ва ваҷҳи ташбеҳ хушбӯии 
гулзор ва адотҳои ташбеҳ калимашои «худи» ва «мисоли» мебошад:  

2. Ташбеҳи пӯшида 
Ташбеҳи пӯшида аз нигоҳи басомад пас аз ташбеҳи равшан дар рубоиёти халқӣ бештарин 

тадоиро дорад. Дар хусуси ташбеҳи пӯшида, ҳамчунон ки дар аввали корамон ишора кардем, 
тамоми донишмандони асримиёнигию муосир баҳс кардаанд. Ташбеҳи пӯшида он аст, ки 
мушаббаҳ ва мушаббаҳбиҳи бидуни адоти ташбеҳ миёни ҳам иртибот дошта бошанд.  

Ташбеҳи пӯшидаро адабиётшиносони асримиёнагӣ ташбеҳи киноя, киноёт ва ё ташбеҳи 
макния гуфтаанд. Родӯёнӣ ин навъи ташбеҳро ташбеҳи муканно мегӯяд. Дар адабиётшиносии 
муосири тоҷикӣ Тӯрақул Зеҳнӣ ин навъи ташбеҳро зери унвони ташбеҳи пӯшида ёд мекунад ва 
дигарон маъмулан аз ӯ пайрвӣ кардаанд. 

Дар рубоиёти халқӣ гӯяндагон бештар иртибот ё монандии ашёъро тавассути ҳамин санъат 
пайдо кардаанд. Ин навъи ташбеҳ аз назари аксар муҳаққиқон нисбат ба ташбеҳи равшан арзиши 
ҳунарӣ ва бадеии бештар дорад. Адами адоти ташбеҳ ба шунаванда, хонанда ва умуман мухотаб 
имкон медиҳад, ки зебоии ташбеҳро бо завқ ва фаҳми худ кашф кунад. Баъд аз кашфи монандӣ 
мухотаб нисбат ба ташбеҳи равшан завқи бештар мегирад. Гӯяндагони халқ аз ин навъи ташбеҳ 
дар беҳтарин сурат истифода кардаанд ва матлабу паёми худро дар шакли зебову дилкаш баён 
намудаанд. 

Дар рубоии зер мо авҷи истифодаи ин санъатро дар эҷодиёти мардум мушоҳида мекунем. 
Шоир аввал худро ба бед монанд ва бар сари ёр соя карданӣ шуда, дар мисраи дувум барои 
маъшуқи худ булбул мешавад. Дар мисраи сеюм шамшод ва дар мисраи чорум худро ба шона 
монанд мекунад. Яъне, гӯянда дар ҳар як мисраъ, бидуни адоти ташбеҳ, миёни худу бед ва 
булбулу шамшоду шона ваҷҳи монандӣ кашф мекунад ва аз ин тариқ паёми худро ба мухотаб 
ироа мекунад:  
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Ман бед шавам қади туро соя кунам, 
Булбул шаваму ҳазору яг нола кунам, 
Шамшод шавам, равам ба пеши устод. 
Ман шона шавам зулфи туро шона кунам [2, c. 34]. 

Ҳамчунон ки мушоҳида мешавад, дар назари аввал ин ташбеҳот ба як навъ истиора монанд 
аст, аммо дар асл, тибқи таърифи ироакардаамон, ташбеҳи пӯшида аст.  

Ин навъи ташбеҳ ба гӯянда имкон медиҳад, ки дар шакли суфта бо сифатҳои гуногун 
монандшавандаро бо монандкунандаҳо пайванд бидиҳад. Яъне тасвирҳо ва ташбеҳҳо муъҷаз 
баён мешаванд. Бисёре аз нуқтаҳо аз ҷумла адот ва ваҷҳи ташбеҳро худи хонанда ва ё мухотаб 
дарк мекунад. Рубоии зерин низ намунаи ҳамин гуна ташбеҳ аст: 

Ишқат танур, аз дур нигоҳи ту алоб, 
Мижгуни ту сих ас, ҷигари ёр кабоб. 
Ёрат барои ту сарсуну саргардунас, 
Дар ҳаҷри ту сухтас ҳамчун сайди хароб [2, c. 44]. 

Гӯянда дар мисраи аввал ишқ ва алоқаи худро нисбат ба маъшуқа ба гармии танӯр монанд 
мекунаду нигоҳашро ба оташ. Дар мисраи дувум мижгони маъшуқро ба сих ва ҷигари худро ба 
кабоб монанд кардааст. Дар миёни ин монандшавандаву монандкунандаҳо гӯянда ваҷҳ ва 
сабабҳои монандӣ кашф карда, матлаб ва эҳсоси худро баён кардааст. Дар мисраи аввал миёни 
эҳсоси ботинии худ, ки дар натиҷаи ишқи маъшуқа ба амал омадааст, ба гармии танӯр монанд 
мекунад. Дар ин ташбеҳ ишқ монандшаванда, танӯр монандкунанда ва ваҷҳи монандӣ гармӣ ва 
сӯзон будани ҳар ашё. Дар ташбеҳи ҳамон мисраи аввал нигоҳ - чашми маъшуқа ба алоб (оташ - 
А.Н.) монанд шудааст. Дар ин ташбеҳ монандшаванда нигоҳ ва монандкунанда оташ буда, ваҷҳи 
монандӣ таъсири нигоҳи маъшуқ ба гӯянда ва гармии оташ мебошад, яъне ҳам гӯянда оташи 
нигоҳро дар зеҳни худ дорад.  

3. Ташбеҳи баргашта (тафзил) 
Ташбеҳи тафзилро «ташбеҳи марҷуъ», «ташбеҳи баргашта» ва «ташбеҳи муфаззал» низ 

мегӯянд. Ин навъи ташбеҳ чунон аст, ки нахуст шоир ва гӯянда чизеро ба чизе монанд мекунад, 
вале баъдан аз ин ташбеҳи худ бармегардад ва мушаббаҳро бар мушаббаҳбиҳи тафзил ва тарҷеҳ 
медиҳад. Дар ин навъи ташбеҳ ташбеҳшаванда аз ташбеҳкунанда афзал шуморида мешавад. Аз 
ин рӯ, ин навъи ташбеҳ дар миёни шоирон ва донишмандон аз аҳамияти зиёд бархӯрдор аст. 

Қобили зикр аст, ки дар рубоиёти халқӣ ин навъи ташбеҳ ба нудрат дида мешавад ва 
басомади чандоне надорад. Дар натиҷаи ҷустуҷӯ ва ковишҳое, ки мо дар баёзҳо ва маҷмуаҳои 
фолклорӣ анҷом додем, танҳо чанд намуна ба ин навъи ташбеҳ пайдо кардем. Рубоии зерин 
намунае аз онҳост: 

Моҳи шаби тор сафедтар аз рӯи ту нест, 
Торикии шаб сиёҳтар аз мӯи ту нест. 
Дар боғ дидам ниҳол на монанди қадат, 
Дар дидаи ман нишин, ки замин ҷойи ту нест [2, c. 47]. 

Дар рубоии фавқ, гӯянда мустақиман бидуни он ки адоти ташбеҳро зикр кунад ё аввал ҳар 
дуро дар баробари ҳам қарор бидиҳад, монандшавандаро аз монандкунанда беҳтар медонад. Дар 
мисраи аввал, гӯянда сафедӣ, нур ва рӯшноии моҳро дар баробари рӯйи маъшуқааш ночиз 
медонад. Дар ин ташбеҳ рӯйи маъшуқа монандшаванда ва моҳи шаби тор монандкунанда буда, 
ваҷҳи ташбеҳ сафедӣ, зебоӣ ва рӯшноии ҳар ду тарафи ташбеҳ мебошад. Калимае, ки қиёс ва 
бартарро дар миёни ташбеҳшаванда ва ташбеҳкунанда ошкор сохтааст, калими «сафедтар» аст. 

Ҳамин гуна ташбеҳро дар мисраи дувум низ мушоҳида мекунем, гӯянда сиёҳии мӯйи 
маъшуқаи худро аз торикии шаб ҳам сиёҳтар тасвир мекунад. Дар ташбеҳи мисраи дуюм 
ташбеҳшаванда мӯйи маъшуқа, ташбеҳкунанда шаби торик, ваҷҳи ташбеҳ сиёҳии ҳар ду тарафи 
ташбеҳ ва калимаи ёридиҳанда калимаи сиёҳтар мебошад. Яъне, гӯянда бо ин навъи ташбеҳ 
мехоҳад сафедии рӯй ва сиёҳии мӯйи маъшуқаашро аз сафедии моҳ ва аз торикии шаб зиёдтар 
нишон диҳад, ки ин шева барои барҷаста ва муассир баён кардани матлаби гӯянда кумак 
кардааст.  

Ҳамин тариқ, дар рубоиёти халқӣ қариб тамоми абзорҳои ҳунарӣ ва тарфандҳои шеърӣ 
истифода шудааст. Махсусан, риояти таносуби калом дар рубоиёти халқӣ ба беҳтарин ваҷҳ риоят 
шудааст. Дуруст аст, ки баъзан дар рубоиҳои халқӣ иштибоҳоти арузу қофия ва ҳамчунин 
сохтори қофия дида мешавад, аммо ин амр ба нудрат ба чашм мехӯрад. Барои мисол рубоиёте, 
ки дар боло овардем, намунаи олии ҳамин таносуб аст. Моҳ, шаб, сафед, рӯй, торикӣ, сиёҳ, мӯй, 
боғ ниҳол, қад, дида, нишастан, замин ва ҷой ҳамашон миёни ҳам иртибот дошта барои ифода 
кардани маънии воҳид дар шакли бадеӣ кумак кардаанд.  
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ТАШБЕҲ ДАР РУБОИЁТИ ХАЛҚИИ ТОҶИКӢ 
 

Дар ин мақола ҷойгоҳи санъати ташбеҳ дар рубоиёти халқии тоҷикӣ мавриди баҳс қарор 

гирифтааст. Ташбеҳ яке аз санъатҳои машҳуртарини бадеӣ ба шумор рафта, на танҳо дар ашъори шоирон, 

балки дар эҷодиёти мардум, яъне дар рубоиҳои халқӣ низ беҳтарин корбурдро дорад. Дар мақола далелҳои 

илмӣ аз осори донишмандони классик ва муосир гирд оварда шуда, ба ҳар яке аз онҳо аз рубоиҳои халқӣ 

мисолҳо оварда, мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор гирифтааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: фолклор, рубоӣ, ташбеҳ, навъҳои ташбеҳ, ҳодисаҳои зиндагӣ, халқ, эҷодиёти 

мардум. 
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филологияи тоҷик ва рӯзноманигории Донишгоҳи давлатии Данғара. Тел.: (+992) 907-41-89-89. 
  

EPITHETS IN TAJIK PEOPLE'S RUBAI  
 

В этой статье затрагивается тема места сравнения в таджикских рубаи. Сравнение это один из 

разновидностей художественного метода, которая широко используется не только в произведениях 

писателей и поэтов, но и в устном народном творчестве. В статье приведены факты из произведений 

классиков, современных ученых. Каждый аргумент иллюстрирован примерами народных рубаи, 

проанализированы автором. 
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THE ART OF ALLGORY IN TAJIK FOLKLORE 
 

This article touches upon the topic of the place of comparison in the Tajik rubaiyat. Comparison is one of 

the varieties of the artistic method, which is widely used not only in the works of writers and poets, but also in 

folklore. The article presents facts from the works of classics, modern scientists. Each argument is illustrated with 

examples of folk ruby, analyzed by the author. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ В ГАЗЕТАХ «КУРГАН-ТЮБИНСКАЯ ПРАВДА» И 

«КОММУНИСТИ КУРГОНТЕППА» 
 

Мусавирова Ф.В. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Тематика русскоязычной газеты «Курган-Тюбинская правда» в целом не отличалась от 

других русскоязычных периодических изданий республики. Она состояла из таких общих для 

того времени направлений, как партийная жизнь, сельская жизнь, международная жизнь, вести 

из других советских республик, школьная жизнь, строительная индустрия, воспитание 

советского патриотизма и т.п.  

В рамках советского патриотизма газета также в определенной мере освещала темы 

посвященные национальной жизни и культурной идентичности таджиков. Подобные 

публикации, как и в случае других тогдашних изданий в основном можно проследить в 

освещении древнего национального, весеннего праздника Навруз. 



22 

 

С целью анализа эволюции освещения праздника Навруз нами просмотрены 

соответствующие номера «Курган-Тюбинской правды» с 1979-го до 1988 годов.  

В 1979 году, т.е. в первый год выхода газеты в свет, о празднике Навруз ничего не 

говорится. Освещение начинается с марта 1980 года.  

Первая страница газеты от 22 марта 1980 года (№ 60) начинается с такого большого 

заглавия: «С праздником весны, земледельцы!». На этой странице нет других текстов или 

фотографий, специально посвященных празднику Навруз. Вместе с тем, с учетом того, что 

Навруз является земледельческим праздником, материалы первой страницы в основном 

освещают проблемы сельского хозяйства – в том числе, такие как: «Вышли в поле мастера» [31, 

с. 1] - М. Факирова, «Рука об руку с пахарем» [29, с. 1] - К. Турдыевой, «С боевым настроем» [2, 

с. 1]- А. Балтаева и «Будет по 40 центнеров» [15, с. 1] - Н. Камолова. 

Освещение Навруза продолжается на четвертой странице газеты под другим большим 

заглавием: «Навруз-праздник весны». Под ним помещена расширенная заметка А. Зиборова – 

«Древний и вечно молодой» [10, с. 4]. Заметка начинается такой преамбулой: «Веселый 

народный весенний праздник Навруз своими корнями уходит в седую древность. Ныне он не 

только не позабыт, но и получает год от года все больше распространение, обогащается 

достижениями советской культуры, меняет форму, поднимаясь на качественно новую ступень». 

Как видим, автор подчеркивает зарождение некого симбиоза национальной сущности праздника 

Навруз с советскими культурными ценностями. В заметке сообщается о мероприятиях по 

встрече «праздник Весны – Навруза» в пределах только Куйбышевского района (ныне района 

Абдурахмана Джами), так как основана на информации заведующего районного отдела культуры 

данного района Б.М. Мерганова. 

С правой стороны расширенной заметки А. Зиборова помещена фотография девушки в 

национальном платье атлас с тюбетейкой, на руках которой весенние цветы. Название 

фотоэтюда «Счастьем озаренная», автором является Х. Рашидов. 

В самом низу четвертой страницы опубликована краткая заметка (без автора) под 

названием «И веселое настроение…» [14, с. 4], которая начинается такими словами: 

«Традиционный восточный праздник Навруз. Сегодня он пришел в каждый кишлак и поселок 

звонкой веселой музыкой, песнями, радостными улыбками. В Кумсангирском районе ежегодно 

он начинается сначала во всех колхозах».  

Контент обеих заметок показывает, что в 1980 году в отдельно взятом районах республики 

проводились массовые культурно-просветительские мероприятия в дни празднования Навруза.  

Освещение праздника Навруз продолжается также в последующем номере газеты от 25 

марта 1980 года (№61). На четвертой странице данного номера опубликован репортаж С. 

Собировой и Н. Ниязова «Навруз шагает по земле». В виде репортажа отмечается: «Весна в 

разгаре, она сама праздник, но этот день праздничный вдвойне, потому что пришел Навруз – 

новый день, праздник весны и труда. В глубине веков хранятся истоки этого праздника, но в 

наши дни он обогатился новым содержанием».  

В репортаже подробно описывается весь ход празднования, который начался у здания 

Курган-Тюбинского обкома комсомола вместе с «нарядно одетыми юношами и девушками». 

Торжественность праздника обеспечивали запевы карнаев, национальные костюмы, девушка в 

образе весны и т.д. Участники, рассаживаясь «по украшенным цветами машинам» в качестве 

праздничного карнавала двинулись в колхоз имени М. Горького Курган-Тюбинского района. 

В колхозе праздничную процессию встретили суманаком – символом Навруза. Так как 

Навруз связан с культурой земледелия, он отмечался песнопениями, декламациями 

посвященных Наврузу стихотворений, спортивными состязаньями с участием «силачей-

пахлавонов» и другими мероприятиями именно в колхозе, в крестьянской среде. Главный 

момент праздника, который связан с первым вспахиванием земли на колхозном поле, описан так: 

«Навруз – начало активных полевых работ. И вот из-за невысокого пригорка появилась лошадь, 

запряженная в деревянный плуг. Плуг, врезаясь в землю, пропахал первую борозду. Старое и 

новое, но вечное и бессмертное дело – обработка земли, и как не узнаваемо изменилась жизнь 

дехканина». Репортаж заканчивается воодушевленными словами: «Навруз – весна пришла к нам 

полноправной хозяйкой».  

По содержанию данного репортажа можно прийти к выводу о том, что в обществе того 

времени набирала популярность широкое чествование Навруза в качестве национального 

праздника.  
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Вместе с тем, в номерах газеты с 20 по 25-го марта 1981 года праздник Навруз не только 

не освещается, но даже совершенно не упоминается, что говорить об изменении редакционной 

политики издания по отношению этого национального праздника. 

В 1982 году подход к данной теме стал опять меняться в положительную сторону, и мы 

наблюдаем сдержанное освещение праздника, так как газета в отличие от 1981 года ограничилась 

только одной публикацией. В 57-ом номере от 23 марта 1982 года только на четвертой странице 

опубликован краткий репортаж О. Бобровой «Щедрый, веселый «Навруз» вместе с фотографией 

танцующей девушки в белом расшитом платье. Фотоэтюд так и назван: «Танцует весна», а 

автором является Б. Султанов. 

В репортаже рассказывается о праздничных мероприятиях в городе Курган-Тюбе – о 

весенней ярмарке в парке культуры и отдыха; о праздничном кортеже, объехавшем весь город; 

о нарядных девушках, олицетворяющих весну; о выступлениях участников художественной 

самодеятельности и т.п. 

Интересен вывод автора репортажа, о формировании некого симбиоза советских и 

национальных ценностей: «У каждого народа есть традиции и обычаи. С древних времен 

существует в Средней Азии традиционный праздник по настоящему щедрым, веселым и 

радостным для всех без исключения, обогатился новыми формами и содержанием» [1, с. 4]. 

На первой странице 56-го номера газеты от 22 марта 1983 года размещена фотография 

весенних цветов и девушки в национальном костюме. Внутри фотографии размещена надпись: 

«Здравствуй, Навруз!». Под фотографией размещено заглавие «Праздник земледельца, праздник 

труда» с кратким поясняющим текстом: «В давние времена Навруз был своего рода рубежом 

между этапами труда земледельца. Но если в прошлом он становился границей, перейдя которую 

дехканин начинал думать, как дотянуть до нового урожая, то теперь Навруз стал праздником 

радости, праздником, знаменующим новый шаг к достижениям» [23, с. 1]. 

На четвертой странице тему продолжает большой репортаж Л. Бессараба и О. Бобровой 

под заглавием: «Навруз шагает по долине. Мелодии весны». В виде репортажа читаем: «Веселый 

весенний праздник «Навруз» пришел сегодня к труженикам Вахшской долины. Своими корнями 

уходит он в далекую древность, но несмотря на это, не только остается вечно юным, но и год от 

года получает все больше распространение новые интересные формы, новое содержание» [3, с. 

4]. 

Помимо торжеств в городе Курган-Тюбе, авторы также освещают, как отмечали Навруз в 

Шаартузском, Куйбышевском, Вахшском и Кумсангирском районах. Это говорить о том, что 

Навруз широко отмечался в Вахшской долине становясь одним из факторов формирования 

национального самосознания. 

На первой странице 57-го номера газеты от 21 марта 1984 года на верхней правой стороне 

размещена большая гравюра-плакат художника Х. Давлятова в форме девушки-весны в белом, 

национальном платье на фоне весенних цветов и начала полевых работ. Под плакатом 

напечатано заглавие: «Здравствуй, Навруз!» с краткой заметкой, которая помещена в рамочке, 

подчеркивающей торжественность момента: «Сегодня – праздник весны, пробуждения природы, 

начало нового сельскохозяйственного года. Земледельцы нашей области проводят праздник в 

поле, завершая последние подготовительные работы к севу хлопчатника» [12]. 

Освещение праздника в жанре репортажа продолжается на четвертой странице спецкорами 

О. Бобровой, С. Собировым и фотокорреспондентом Э. Махкамовым. Репортаж под названием 

«Навруз – праздник весны» освещает процесс праздничных мероприятий в Шаартузском, 

Кумсангирском и Куйбышевском районах. В частности, авторы праздничную обстановку 

Кумсангирского района начинают излагать такими словами: «Совершенно преобразился центр 

Кумсангирского района в этот день: столько красок и радости в его облике, что сразу видишь, – 

пришла весна. На открытой машине с венком из подснежников на голове проехала по улицам 

райцентра юная, прекрасная девушка – «Весна» со своими двумя подругами, поздравляя сельчан 

с праздником Навруз. В каждом кишлаке, в каждом доме встречали сегодня долгожданную 

весну-красну» [4, с. 4].  

В 1985 году праздник Навруз освещается сразу в двух номерах газеты – в 58-м от 21 марта 

и 59-м от 23 марта.  

На первой странице 58-го номера над названием газеты большими, прописными буквами 

размещена надпись: «Праздник земли моей – весна!». С правой стороны напечатана гравюра-

плакат художника Х. Давлятова, на котором изображена образ девушки-весны на фоне солнца, 
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ясного неба, ласточек, красивых цветов и полевых работ. Под гравюрой опубликовано 

стихотворение М. Нурмухамедова, начинающимися такими строками: 

Навруз – пора тепла и света, 

Пора любви, весны пора. 

И вновь дожди в преддверье лета 

Вновь вышли в поле трактора… [19, с. 1]. 

На четвертой странице газеты первая строка данного стихотворения, т.е. «Навруз – пора 

тепла и света» выбран в качестве главного заголовка. Материалы этой страницы состоят из 

статьи К. Фатхутдинова «Подснежники у воронки. Память»; расширенной заметки С. Сураева 

«В цветочном мире»; репортажа Э. Георгиевской «Встреча в клубе «Дугонахо»; стихотворений 

«Навруз» и «Пришла цветущая весна» (автор не указан). 

В статье «Подснежники у воронки. Память» рассказывается о фронтовых воспоминаниях 

Героя соцтруда, председателя колхоза имени К. Маркса Колхозабадского района Сафара 

Джумаева. Воссоздавая по памяти фронтовые годы и боевые сражения, он также вспоминал 

российскую весну и сравнивал с весной родного Таджикистана: «Весна в России наступает 

поздно. В марте еще только-только начинает сходить снег. И здесь на прогалинах у воронок от 

снарядов, полузасыпанные землей проглядывали первые нежные подснежники. Такие в 

Таджикистане растут, но, глядя на эти первые цветы, вспоминал Сафар Джумаев родную 

таджикскую весну, цветущий миндаль в горах, сады в бело-розовом тумане цветущего 

абрикоса… Вспоминал, как весело отмечали приход весны, праздник «Навруз» в своем кишлаке 

в довоенное время, рассказывал об этом однополчанам. И хотя понимал, что не до праздников 

сейчас его землякам, верил, что придет такой день к его землякам, верил, что придет такой день 

в родную Вахшскую долину, когда еще звонче зазвучать песни, прославляющие весну…» [30]. 

На четвертой странице 59-го номера от 23 марта 1985 года освещение праздника 

продолжается в виде репортажа с Джиликульского, Пянджского, Коммунистического, 

Ильичевского и Куйбышевского районов, объединенных под общим заглавием «Навруз шагает 

по земле!» [22].  

В праздничном номере газеты от 22 марта 1986 года (№ 60) праздник Навруз освещается, 

но не так широко, как в 1985 году. На первой странице помещен прошлогодний плакат 

художника Х. Давлятова – девушка-весна на фоне весеннего солнца, цветов, полевых работ. Под 

плакатом опубликованы короткие репортажи из Колхозабадского, Кумсангирского и 

Джиликульского районов под общим названием «Навруз – праздник земледельца» [21] в рубрике 

«Решения XXVII съезда КПСС – в жизнь»! 

В 1987 году политика перестройки стала постепенно воздействовать также на 

периодическую печать нашей республики. Диапазон (палитра) тем отражающих национальные 

ценности начал постепенно расширяться, хотя резкого отличия от предыдущих лет не 

наблюдается. На первой странице 57-го номера от 21 марта 1987 года помещены фотографии 

дехканина и процесс полевых работ с кратким комментарием по поводу земледельческой 

сущности Навруза [21].  

На четвертой странице под общим названием «Праздник земли моей» опубликованы такие 

материалы, как: «В весенних напевах» – в жанре интервью; «Весна! Весна!» – фотоэтюд В. 

Александрова; «Приметы праздника» – заметка Е. Викторова; «На сельском стадионе» - статья 

Э. Подобеда. 

В интервью «В весенних напевах» [6] корреспондент (имя которого не приводится) 

беседует с заведующим отделом культуры Куйбышевского райисполкома Таварали 

Сайдуллоевым. Отвечая на вопросы корреспондента, он подробно рассказывает читателям о 

новых формах организации досуга при подготовке к празднованию Навруза, как в центре района, 

так и на предприятиях, колхозах и совхозах. 

Соответствующие мартовские номера газеты от 1988 года широко освещают праздничные 

мероприятия. Первая страница 56-го номера газеты от 19 марта 1988 года украшена большой 

цветной надписью «Навруз – праздник весны и труда!» и фотоэтюдом девушек в национальных 

платьях с весенними цветами на руке. На четвертой странице под рубрикой «Встречая Навруз» 

опубликована развернутая информационная заметка Б. Васильчука «Заводилы праздника» 

сообщающая о праздничных мероприятиях в Коммунистическом районе. В конце заметки автор 

завершает свой текст такими словами: «Здесь же на празднике улицы пройдут конкурсы «А ну-

ка девушки!» и наилучший дастархан, состояться массовые игры и спортивные состязания, будут 
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оформлены выставки прикладного искусства. А заводилами всех этих мероприятий стали 

участники колхозного ансамбля песни и танца «Зарнисор». 

В 57-м номере газеты от 22 марта 1988 года освещение праздника продолжается 

традиционно на четвертой странице. Здесь опубликованы редакционный репортаж «Здравствуй, 

весна, здравствуй, Навруз!» с фотоэтюдами Х. Давлятова; информационные заметки: 

«Концерты, игры, состязания» Л. Славиной; «Театрализованное представление» Л. Федорецкой; 

репортаж «Праздник удался на славу» Н. Валиевой.  

Все эти публикации рассказывают о ходе народных гуляний и торжеств, посвященных 

Наврузу в разных учреждениях и районах области. 

В 1989 году функционирование «Курган-Тюбинской правды» на информационном поле 

претерпела очередную эволюции в связи с объединением Кулябской и Курган-Тюбинской 

областей и создания Хатлонской области. Как уже было отмечено в предыдущем разделе с 10 

января 1989 года, начиная с 6-го номера газета стала называться «Новый Хатлон», как отражение 

новой административно-территориальной трансформации. На наш взгляд, такое название было 

выбрано с учетом того, что на земле древнего Хатлона, был создан новый Хатлон, но с 

возрождением старинного топонима. 

Вместе с тем не только данный фактор, но также усиление гласности и плюрализма 

характеризуют новый этап в истории развития газеты. Публикации газеты показывают, что в 

целом эти обстоятельства стали влиять на расширение охвата событий и разнообразность 

тематической направлений. 

В 1988 году газета в последний раз [17] осветила праздник Навруз под названием «Курган-

Тюбинская правда», так-как в начале 1989 года стала называться «Новый Хатлон» в связи с 

образованием Хатлонской области. 

Городская газета «Коммунисти Кургонтеппа» (как предтечи сегодняшнего «Набзи 

Бохтар») выпускалась в два этапа: первый этап – с января 1953 года по май 1962 года, на 

таджикском и узбекском языках; второй этап – с января 1966 года по декабрь 1978 года, на 

таджикском и русском языках. В промежутке этих двух этапов, т.е. с июня 1962 года по декабрь 

1965 года издавалась газета под названием «Ифтихори Вахш». 

Просмотр соответствующих номеров первого этапа издания газеты показал, что в те годы 

на ее страницах национальный праздник Навруз совершенно на освещался и началось только во 

втором этапе.  

Освещение во-втором этапе издания газеты начинается с 34-го номера газеты от 20 марта 

1966 года. О праздничном характера данного номера читателю напоминает огромное заглавие с 

прописным курсивом, размещенное поверх названия газеты. Это заглавие-двустишие взято из 

первых двух строк знаменитого стихотворения основоположника таджикско-персидской 

классической литературы Абуабдулло Рудаки посвященное весне: 

Омад баҳори хуррам бо рангу бӯи тиб 

Бо сад ҳазор нузҳату ороиши аҷиб  

С левой стороны названия газеты опубликовано стихотворение П. Саттори «Цветок 

Навруза» с большим вдохновением воспевающей праздник [28, с. 1].  

Главная публикация о празднике – это размещенная на первой же странице большая статья 

Шокира Сафарова «Навруз – праздник весны». Интересно, что уже в то время авторами 

подчеркивался нерелигиозный характер праздника. В частности, указанная статья Ш. Сафарова 

начинается такими словами: «Иди Навруз аз чумлаи маросимхои бостонии мардуми 

машрикзамин ба шумор меравад, ки онро дар Шарк хануз пеш аз истилои арабхо ва пайдоиши 

дини ислом мардуми ин сарзамин хеле бо тантана чашн мегирифтанд. Аз ин чост, ки он ҳеч гуна 

характери динӣ ва ба дину оини ислом муносибате надорад» [21, с. 1]. 

Также в статье отмечается тесная связь ценностей праздника с весенним сезоном: 

«Наврузро бе беҳор тасаввур наметавон кард, зеро онҳо муродифи якдигаранд. Бахор Наврузро 

офаридааст ва Навруз дар навбати худ рамзи бахор аст» [21, с. 1]. 

В 1967 году на первой странице 37-го номера газеты от 21 марта праздник освещается через 

публикации Ш. Сафарова «С праздником Навруз», К. Зулфали «Красный цветок» (лирический 

рассказ), С. Осимова «Мелодии Навруза» (стихотворение).  

В качестве большого заглавия оповещающего читателя о приходе Навруза и весны, как и 

в предыдущем году выбрано то же двустишие из стихотворения А. Рудаки. 
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Публикация Шокира Сафарова «С праздником Навруз» [26, с. 1] помещена в правой 

стороне и напоминает передовицу. В ней дается общая информация о Наврузе, как о начале 

нового солнечного года, наступлении весеннего сезона. Особый акцент автор делает на 

воспевание этого праздника классическими и современными поэтами, приводя примеры 

стихотворений Омара Хайяма и Парии Хисори. 

Автор отмечает, что «веками народы Востока продолжают эту добрую традицию – 

празднование Навруза. Это свидетельствует от том, что хорошие традиции никогда не стареют 

и не исчезают. Они являются вечными». 

Такие слова в конце 60-х годов ХХ века пробуждали у читательской аудитории 

национальное самосознание и гордость за свою историю и культуру. 

В следующем 38-м номере газеты, от 23 марта 1967 года освещение праздника 

продолжается на первой странице через публикации о начале весенних сельскохозяйственных 

работ: «Накануне сева» Х. Ходжаева, «Сев кукурузы завершился» Я. Пирматова, «Полностью 

приготовимся к севу хлопчатника» Н. Зайниева (фотоэтюд). В нижней части помещено 

стихотворение Пиримкула Саттори «Пришел праздник Навруз». На второй странице 

опубликованы двустишия из таджикского народного фольклора под заглавием «Народ воспевает 

Навруз», еще раз подчеркивающей народный характер этого весеннего праздника.  

34-й номер газеты от 21 марта 1968 года освещение Навруза начинает с первой страницы. 

Праздничный характер номера подчеркивает народное двустишие о Наврузе и фотоэтюд с 

нарядно одетыми в национальных платьях девушками на фоне цветущего дерева. Все это 

помещено над названием газеты.  

В правой стороне в качестве передовицы опубликована статья З. Суяри под названием 

«Навруз – ибтидои бахор» («Навруз – начало весны»). В этой статье, которая полностью заняла 

правую колонку первой страницы рассказывается почти обо всех аспектах праздника. О том, что 

Навруз является началом весны; о весеннем равноденствии и наступлении весны; о пробуждении 

природы; о народных гуляниях и традициях; о весенних блюдах и т.д. Для усиления 

эмоционального влияния на читательскую аудиторию в тексте приводятся шесть двустиший о 

празднике. 

Из этой передовицы у читателя складывается определенное представление о характере и 

сущности Навруза воздействуя на его национальное самосознание. 

На второй странице тема продолжается зарисовкой Ш. Кишваровой под названием 

«Праздник весны» на фоне фотоэтюда с цветущими деревьями и поющими девушками в 

красивых национальных одеждах. В зарисовке ярко отображается особенности весеннего сезона 

и тесной связи Навруза с пробуждением природы. Автор отмечает, что «весну в разных местах 

встречают по-разному. В Кулябе этот праздник широко известен в качестве «Сари сол» («Начало 

года»). Каждая семья по мере своих возможностей готовит какое-нибудь блюдо и угощает других 

людей. Смысл этой традиции заключается в том, чтобы новый год стал обильным и 

благодатным» [16, с. 2]. 

В 37-м номере от 22 марта 1969 года праздник освещается на русскоязычной странице 

газеты. Страницу открывает большой заголовок «С праздником весны!». Под заголовком 

помещен фотоэтюд Р. Хамидова, в котором запечатлена девушка с фотоаппаратом на руке, 

снимающей весенние пейзажи. Содержание фотоэтюда автор комментирует следующими 

словами: «Трудно удержаться сейчас, чтобы не запечатлеть на снимке приход весны» [32, с. 3]. 

Под фотоэтюдом опубликована статья У. Шокирова «Пришел Навруз», в которой 

подчеркивается связь праздника с весной, с классической литературой, с полевыми работами: 

«Навруз – праздник весны. Он воспет в сочинениях и стихах наших предков-классиков 

национальных литератур Востока. В далекие времена с началом праздника Весны дехкане с 

песнями и плясками выходили на поля, чтобы бросить в землю первые зерна будущего урожая» 

[36, с. 3]. 

В начале 70-х годов ХХ века исходя из публикаций соответствующих номеров газеты 

можно наблюдать, что относительно освещения национального праздника Навруз происходит 

определенный спад. Господствующая идеология и пропаганда того времени, невзирая на 

неприятия Навруза, в то же время не могла совершенно игнорировать национальный праздник, 

широко распространенный в народной гуще. А потому всячески стремилась инкорпорировать 

ценности Навруза в свое мировоззрение. 
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О таком подходе свидетельствует, в частности, статья Зарифа Ибода «Ленинская весна», 

опубликованная на первой странице 36-го номера газеты от 21 марта 1970 года. В этой статье 

автор пишет только о весне и видно, что слово «Навруз» он сознательно не использует. Из этого 
можно сделать вывод, что слово «Навруз» в качестве названия праздника попало на 

определенное время под запрет. 

Уже из заглавия статьи – «Ленинская весна» («Бахори ленини») можно сделать вывод о 

том, что З. Ибод поставил перед собой цель не только описать красивый весенний сезон и 
пробуждение природы, но также включить древние таджикские ценности празднования весны в 

официальную идеологическую систему. Это подтверждают следующие слова автора: «В этом 

году ты еще более красива. Мы тебя празднуем, говорим друзьям «с праздником» и в твоих 
живописных объятиях другое великое событие – столетний юбилей вождя трудового 

пролетариата всего мира В.И. Ленина. Одно празднество дополняет другое торжество. Поэтому 

мы тебя называем ленинской весной. Таджикский дехканин, готовя праздничные подарки, 

хорошо подготовился к началу сева. Начиная полевые работы, выращивая посеянные зерна он 
встречает столетний юбилей великого Ленина с первыми букетами своего ударного труда» [11, 

с. 1]. 

Активное освещение праздника Навруз на страницах газеты вновь начинается с 36-го 
номера от 21 марта 1972 года и продолжается вплоть до 35-го номера от 21 марта 1978 года. Как 

было указано в предыдущем разделе с декабря 1978 года газета прекратила свое существование 

и передала эстафету областной газете «Хакикати Кургонтеппа». 

Вышеуказанный 36-й номер газеты от 21 марта 1972 года полностью посвящен Наврузу, 
что необычно для той эпохи. На первой странице, в частности, опубликована большая статья 

преподавателя средней школы №5, города Калининабада (ныне Левакант) Табара Неъматова под 

названием «Добро пожаловать Навруз». В ней автор не только воспевает сам праздник, дает 
краткие сведения об истории праздника, подтверждает свои слова поэтическими строками, но 

также связывает этот праздник с «великим Октябрем, который направил дехкан к счастью, 

процветанию и обильному урожаю» [18, с. 1]. 

Подобным образом вплоть до 1978 года в праздничные мартовские дни соответствующие 
номера красочно оформлялись. Разнообразные публикации, в том числе такие, как: «Воспевание 

Навруза» [8, с. 1], «Сезон молодости» [33, с. 1] Ф. Чориева, «Навруз итогового года» [5, с. 1] М. 

Буронова, «Приходи о мой задушевный друг Навруз!» [34, с. 4] Ф. Чориева, «Мать и Навруз» 
[35, с. 4] Ф. Чориева, «В дни Навруза» [9, с. 4], «Дехканин и Навруз» [13, с. 1] З. Ибода, «Этот 

год Навруза» [7, с. 4] Э. Давлатова, «Напевы Навруза» [27, с. 4] П. Саттори и многие другие 

имели национальное содержание и дух. 

В 1978 году, в последнем году выхода в свет газеты «Коммунисти Кургонтеппа» 
национальному празднику Навруз посвящен два номера данного регионального периодического 

издания: 34-й номер, от 18 марта, и 35-й номер от 21 марта.  

Из публикаций 34-го номера можно в пример привести такие статьи, как «Воспевание 
Навруза» К. Атоева, «Весна счастья» Х. Хайдаровой и «Празднование Навруза в Иране» Г. 

Расулова. Особый интерес представляет последняя статья, так как писать в то время о 

праздновании Навруза в монархическом Иране, где была запрещена деятельность компартии 

было смелым шагом. Из детального описания народных традиций иранского народа 
относительно празднования Навруза можно предположить, что автор находился определенное 

время в Иране по службе. В частности, в статье сообщается о традиции «хафтсин»: «Дар рӯи 

дастурхон хатман бояд 7 хел таому мева, ки бо харфи син сар мешаванд: санчид, себ, сирко, 
сунбул, сабзи (кабуди), саману (халво)» [24, с. 3]. Эта традиция также стала популярной в 

Таджикистане после достижения независимости. Статья завершается полными слов дружбы и 

любви к иранскому народу: «Хамин тарик, мардуми Эрон Наврузро чун иди миллӣ, иди 

пурфайзу фаромӯшнашаванда бо хушнудӣ истикбол мегиранд». 
Как видим, 18 марта 1978 года начиная освещение Навруза, 21 марта полностью посвящая 

все страницы этому национальному празднику, тем самым издание завершает один цикл своей 

истории. Хотя газета выходила в свет еще до декабря 1978 года, но этими мартовскими номерами 

газета завершила освещение Навруза.  
Таким образом, тема национального самосознания в газетах «Курган-Тюбинская правда» 

и «Коммунисти Кургонтеппа» в основном излагалась через освещение главного национального 

праздника таджиков – Навруз. И это было не случайно, так Навруз несмотря на гонения и запреты 
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в определенные отрезки истории, всегда присутствовал в народной жизни. Народность 

праздника нельзя было игнорировать, а потому этот существенный фактор учитывался советской 

периодической печатью. 
Особенностью освещения темы национального самосознания в таджикской прессе 

советского периода, в том числа в рассмотренных материалах газет «Курган-Тюбинская правда» 

и «Коммунисти Кургонтеппа» было то, что авторы пытались связать данный вопрос с советским 

патриотизмом. На наш взгляд, этим путем они прилагали усилия для легитимизации Навруза, 
придания ему такого характера, чтобы праздник не противоречил тогдашней господствующей 

идеологии. 
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ВИЖАГИҲОИ ХОСИ ИНЪИКОСИ МАВЗУИ ХУДШИНОСИИИ МИЛЛӢ ДАР РӮЗНОМАҲОИ 

«КУРГАН-ТЮБИНСКАЯ ПРАВДА» ВА «КОММУНИСТИ ҚӮРҒОНТЕППА» 
 

Дар мақолаи мазкур мавзуи худшиносиву худогоҳии миллӣ, ватандӯстиву хештаншиносӣ ва 

ифтихори ватандорӣ дар рӯзномаҳои «Курган-Тюбинская правда» ва «Коммунисти Қӯрғонтеппа» мавриди 
баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф дар асоси шумораи нашрияҳои номбурда масъалаи зикршударо 
ҳамаҷониба омӯхта, ба маҳорати нигорандагон, махсусияти жанрӣ, услуби баён, роҳу василаҳои ба 
мафкураи хонандагон таъсиррасонро хеле пуртаъсир ва воқеӣ инъикос кардааст. Аз таҳлили маводи 

нашрияҳо маълум мегардад, ки асосан ҷашну санаҳои таърихиву миллӣ, ки хоси миллати тоҷику форс аст 
ва ба баланд гардидани эҳсоси ватандӯстиву худогоҳии миллӣ мусоидат менамояд, бештар инъикос 
шудаанд. Омӯзишу таҳқиқи ин масъала, пеш аз ҳама, ба боло рафтани эҳсоси меҳанпарастӣ ва 

масъулиятшиносии сокинон мусоидат мекунад.  
КАЛИДВОЖАҲО: худшиносии миллӣ, жанр, журналистика, инъикос, рӯзнома, Наврӯз, 

чорабиниҳои фарҳангӣ, арзишҳои умумимиллӣ, ҷашн, вилоят, шаҳр, ноҳия. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ В 

ГАЗЕТАХ «КУРГАН-ТЮБИНСКАЯ ПРАВДА» И «КОММУНТИ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕМЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ИСТИ КУРГОНТЕППА» 
 

В данной статье рассматривается вопросы национального самопознания и самосознания, 

патриотизма и национальной гордости в газетах «Курган-Тюбинская правда» и «Коммунист Курган-
Тюбе». Автор на основе номеров изданий всесторонне исследует вышеназванные проблемы, отражая 
мастерство корреспондентов, жанровые особенности, стиль изложения, пути и средства воздействия на 
умы читателей. Из анализа материалов изданий выявляется, что преимущественно отражаются среди 

исторических обычаев, традиций и празднества, свойственные персидско-таджикскому народу, 
содействующие повышению патриотического чувства и национального самосознания. 

Исследование и изучение этой темы, содействуют прежде всего, повышению патриотических 

чувств и ответственности населения. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: национальное самосознание, жанр, публицистика, журналистика, 

отражение, газета, Навруз, культурные мероприятия, общенациональные ценности, празднование, 

область, город, район.  
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SPECIFIC FEATURES OF THE REFLECTION OF NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS IN THE 

NEWSPAPERS «KURGAN-TYUBINSKAYA PRAVDA» AND «COMMUNTI COMMUNICATION OF 

THE THEME OF NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS ISTI KURGONTEPPA» 

 
This article discusses the issues of national self-knowledge and self-awareness, patriotism and national 

pride in the newspapers «Kurgan-Tyubinskaya Pravda» and «Communist Kurgan-Tyube». Based on the numbers 

of publications, the author comprehensively explores the above problems, reflecting the skill of correspondents, 
genre features, style of presentation, ways and means of influencing the minds of readers. From the analysis of the 
materials of publications, it is revealed that they are mainly reflected among the historical customs, traditions and 

festivities characteristic of the Persian-Tajik people, contributing to the increase of patriotic feeling and national 
self-awareness. 

The study and study of this topic contributes, first of all, to the increase of patriotic feelings and 
responsibility of the population. 

KEY WORDS: national identity, genre, journalism, journalism, reflection, newspaper, Navruz, cultural 
events, national values, celebration, region, city, district. 
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БОЗТОБИ ОҲАНГҲОИ ҲАҶВӢ-ТАНҚИДӢ ДАР АШЪОРИ РӮДАКӢ  

ВА ҲАМАСРОНИ Ӯ 
 

Абдушукурова М.  

Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Адабиёт ҳамеша бо муҳити иҷтимоӣ дар пайвастагӣ инкишоф меёбад ва аз ин муҳит ба худ 

сарчашма мегирад. Махсусан, рушди ахлоқ ва маънавиёти ҷомеа ба ашъори ҳикамӣ ва ахлоқӣ 

робитаи қавӣ дорад. Бешубҳа, ин гуна ашъор аз муносибатҳои ҷории иҷтимоӣ берун меоянд ва 

барои рафъи нуқсонҳои ҷамъиятӣ, ахлоқӣ ва маънавии инсоният гуфта мешаванд. Ин аст, ки 
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замонситезӣ, иҷтимоъгароӣ ва баррасии масъалаҳои ахлоқиву фалсафӣ дар таърихи адабиёти 

форсу тоҷик на танҳо роҳи тозаеро барои сурудани шеъри муассир ба тафаккури ҷомеа ба вуҷуд 

овардаанд, балки барои тавсиаи доираи мавзуоти он, таҳлили амиқи мавзуоти ахлоқӣ имкон 

фароҳам оварда шудааст. Шоирон низ баҳри ислоҳи камбудҳои ҷомеа ба ашъори ҳикамӣ ва 

ахлоқии худ оҳангҳои ҳаҷву накуҳишро ворид намудаанд. Дар таърихи адабиёти форсӣ 

Абушакури Балхӣ, Шаҳидии Балхӣ, Абуалӣ ибни Сино, Фирдавсӣ ва шоирони дигари давраи 

мавриди назар бештар ба унвони ҳакиму донишманд эътироф шуда, дар сурудани шеъри ахлоқӣ 

ва ҳикмат шуҳрат пайдо кардаанд. Дар вусъати ашъори ин шуаро гуфтор ва баёноте ба назар 

мерасанд, ки аз онҳо ангезаҳои накуҳиш ё ҳаҷв берун меоянд. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки як 

равиши махсуси зуҳури ҳаҷв дар адабиёти ин давра вуҷуди аносири ҳаҷв дар ашъори ахлоқӣ ва 

ҳикамӣ маҳсуб мешавад. Ин аносир бештар дар сурати шикоят аз замону макон ва амсоли ин ба 

зуҳур омадаанд. Маншаи чунин шеваи зуҳури ашъори ҳаҷвиро низ метавон дар ашъори Рӯдакӣ 

ҷустуҷӯ кард. Чунончи, дар қасидаи «Шикоят аз пирӣ» аллакай ин шеваи замонситезӣ ба 

мушоҳида мерасад, ки оҳанги шикояти муаллифро аз мушкилоти рӯзгори хеш ифода мекунад: 

Маро бисуду фурӯ рехт ҳар чӣ дандон буд, 

Набуд дандон, ло-бал чароғи тобон буд. 

Сапеду симрада буд, дурру марҷон буд, 

Ситораи саҳарӣ буду қатраборон буд. 

Яке намонд кунун з-он ҳама бисуду бирехт, 

Чӣ наҳс буд ҳамоно, ки наҳси Кайвон буд [3, c. 49].  

Ҳарчанд асли ҳадафи Рӯдакӣ шиква аз замони пирӣ аст, аммо накуҳиши пирӣ ва интиқод 

аз вазъи рӯзгор оҳанги ҳаҷвро дар вусъати маънии қасида тақвият бахшидааст. Ба гунаи дигар, 

Рӯдакӣ ҳаҷвро ҳамчун интиқод аз рӯзгори ноорому мушкилоти зиндагии хеш дар ин порчаи 

қасидаи худ ба кор гирифтааст, ки ин матлаб махсусан дар истифодаи байти ниҳоӣ ва таъбирҳои 

«яке намонд, з-он ҳама бисуду бирехт» ва таркиби «наҳси Кайвон» дар сифати замонаи худ ба 

зуҳур мерасад. 

Дар як ғазали дигари устод Рӯдакӣ ҳатто метавон ба нуктае дучор омад, ки дар заминаи 

шиква аз қазову қадар навъе танз ба ҷилва омадааст, ки баъдтар ин гуна ашъорро ҳамчун нозҳои 

шоирона дар назди Худованд муқаррар намуда, ба ҳамин васила дар шарҳи маънии луғавии танз 

«ноз»-ро ҳам илҳоқ намудаанд: 

Ба ҳақ нолам зи ҳаҷри дӯст зоро, 

Саҳаргоҳон чу бар гулбун ҳазоро. 

Қазо гар доди ман настонад аз ту, 

Зи сӯзи дил бисӯзонам қазоро [3, с. 66]. 

Рудакӣ бо ҳиммати шоирона сухан ба забон меоварад, ки агар тақдир аз ту доди маро 

настонад, ман зи сӯзи дилам онро хоҳам сӯзонид.  

Дар мавриди дигар низ устод Рӯдакӣ дар накуҳиши қаҳрамони марказии ашъори ҳаҷвии 

шоирони ин давра – хоҷа сухан ба забон меоварад ва ӯро бад-он мазаммат мекунад, ки ман ҳаргиз 

ба номи неки ту фирефта намешавам, зеро ин ном доми фиребу найранг аст: 

Ба номи неки ту, хоҷа, фирефта нашавам, 

Ки номи неки ту дом асту зарқ мар нонро. 

Касе, ки дом кунад, номи нек аз пайи нон, 

Яқин бидон, ки дом аст, нон-ш мар ҷонро [3, с. 56]. 

Дар байти дувум, ки аслан тавзеҳи матолиби байти аввал аст, шоир таъкид бар он медорад, 

ки ҳар кӣ номи неки худро ба василаи доми фиреб истифода мекунад, яқин дон, ки рӯзи нони 

додаи вай доми ҷони ту хоҳад буд.  

Абутаййиби Мусъабӣ аз шоирони аҳди Рӯдакӣ маҳсуб мешавад, ки дар шеъри ӯ мавзуи 

шикоят аз гардун ҷойгоҳи махсусеро соҳиб аст. Қитъаи боқимондаи вай дар ин мавзуъ бо 

вижагиҳои худ ба ҳаҷвиёт қаробат пайдо кардааст. Чунончи:  

Ҷаҳоно, ҳамоно фусусиву бозӣ, 

Ки бар кас напоиву бо кас набозӣ. 

Чу моҳ аз намудан, чу хур аз шунудан, 

Ба гоҳи рабудан чу шоҳину бозӣ…[4, с. 34]. 

Оҳангҳои ҳаҷвӣ махсусан дар абёти баъдии ин қитъа хеле барҷаста ифода ёфтаанд. Агар 

ин абёт дар алоҳидагӣ мутолиа шавад, хонанда фикр мекунад, ки сифатҳои як шахс мавриди 

накуҳиши сахти шоир қарор дорад: 
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Ба зоҳир яке байти пур нақш ораз, 

Ба ботин чу хуки палиду гурозӣ. 

Якрое наимӣ, якеро ҷаҳимӣ, 
Якеро нишебӣ, якеро фарозӣ. 

Яке бӯстоӣ пароканда неъмат, 

Бар-ин сахт баста бар он некбозӣ… [4, с. 167]. 

Дар назари аввал, дар ин порча эҳсос мешавад, ки ҷанбаҳои ҳикамиву ахлоқӣ қавитар аст. 
Аммо дар ҷараёни бознигарӣ ба муҳтавои абёт равшан мегардад, ки батадриҷ ҷанбаҳои ҳаҷвии 

қитъа низ тақвият пайдо мекунанд. 

Ба ҳамин мазмун ва бо оҳанги шиква аз замон Шокири Бухороӣ ҳам ҳарф мезанад ва 
рӯзгори хешро барои он накуҳиш кардааст, ки ҷоҳилонро мартабату бузургӣ медиҳад: 

Нафрин кунам зи дард фиоли замонаро, 

К-ӯ кибр доду мартабат ин куфкшоларо. 

Онро, ки бо макӯю калоба бувад шумор, 
Барбат куҷо шиносаду чангу чағонаро [4, с. 76]. 

Мавриди дигар Шокири Бухороӣ амали ситез намудан бо шахси бедонишу ҷоҳилро камоли 

аблаҳӣ медонад ва шадидан ин рафтори инсони огоҳ ва бедордилро инкор месозад: 
Ба он кас, ки ҷонаш зи дониш тиҳист, 

Ситеҳиданат мояи аблаҳист [1, с. 76].  

Тоҳири Чағонӣ ном шоири даврони Сомонӣ, ки аз шумори ҳукмронони хонадони Чағонӣ 

шинохта шудааст, қитъае дар шикоят аз рӯзгори хеш дорад, ки оҳанги ҳаҷвӣ дар он ҳувайдост. 
Шоир забони шиква аз он боз мекунад, ки рӯзгор ҳаргиз ӯро аз марҳамати васл шодком 

намекунаду пайваста ба муроди дили рақиби нодон мебошад: 

Даврон маро зи васл шодон накунад, 
Ҷуз тарбияти рақиби нодон накунад. 

Ҳаргиз нарасонад дили моро ба мурод, 

Коре ба муроди номуродон накунад [1, с. 345]. 

Имораи Марвазӣ бо таъкид ба он ки набояд ба муҳаббати дунё ғарра шуд, ҷаҳонро ба мор 
ва шахси дунёхоҳро ба моргир монанд мекунад. Ҳамин ташбеҳсозӣ ба қитъаи ахлоқии вай навъе 

оҳангнокии ҳаҷвӣ бахшидааст: 

Ғарра машав бад-он ки ҷаҳонат азиз кард, 
Эй бас азизкардаи худро, ки кард хор. 

Мор аст ин ҷаҳону ҷаҳонҷӯй моргир, 

В-аз моргир мор барорад ҳаме димор [2, с. 45]. 

Мағруриву худписандӣ дар афкори фалсафиву ҳикамии шоирони ҳаҷвсарои қарни Х 
ҳамеша мавриди накуҳиш қарор дорад. Аз ҳамин боис аст, ки Шокири Бухороӣ шахси аз ғурури 

молу ҷоҳ сармастро зери тозиёнаи танқид мегирад ва ин андешаро таблиғ мекунад, ки касе дар 

ҷодаи зиндагонӣ бо нозу ғурур меравад, рӯзе ба хоки хорӣ аз мақоми шуҳрати хеш хоҳад афтод. 
Ин матлабро шоир тариқи ба кор гирифтаи ибораи шоиронаи «дар хоки хорӣ аз шукӯҳ афтодан» 

баён намудааст: 

Ҳар кӣ ӯ дар раҳ равад сармасту шӯх, 

Афтад андар хоки хорӣ аз шукӯҳ [4, с. 37]. 
Қитъаи зерини Юсуфи Арӯзӣ низ бештар ҷанбаи ахлоқӣ дорад ва шоир аз хору залил 

будани аҳли илму маърифат шикоят мекунад. Ҳарфҳои шоир дар батни худ ҳаҷву танқиди 

замонаро ҳам доранд, ки он хостори беҳбуди аҳли назар нест ва орифону оқилонро сарафкандаву 
ниёзманд ба даргоҳи аҳли ҷоҳу мансаб нигоҳ медорад: 

Гар бар дари ин мир ту бубинӣ, 

Марде, ки бувад хору сарафканда. 

Бишнос, ки мардест ӯ ба дониш, 
Фарҳангу хирад дораду бувунда [4, с. 134]. 

Шоир сарафкандагиву афтодагии ин мардро аз шарму ҳаё доштани вай мешуморад, ки ин 

матлаб ба воситаи калимаи «бувунда» ифода шудааст. Оҳанги сухани шоир навъе интиқоди аҳли 

дарбор ва мансабро ҳам дар худ ҷой додааст. Ин матлаб дар ишораи шоир ба «мир» ифода 
ёфтааст.  
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Дар абёти зерин Кисоии Марвазӣ махлуқпарастиро маҳкум мекунад. Ӯ дар сурати 

накуҳиши шахси махлуқпараст ва майзада афкори ахлоқии хешро баён месозад, ҳарфҳои шоир 

дар ин маврид оҳанги ҳаҷвӣ касб кардаанд. Чунончи:  
Эй он ки туро пеша парастидани махлуқ, 
Чун хештанеро чӣ барӣ пеши параста? 
Гӯйӣ, ки ба пиронасар аз май бикашам даст, 
Он бояд, к-аз марг нишон ёбиву даста [4, с. 67]. 

Дар қитъаи дигари Кисоӣ шахси мутакаббир мавриди накуҳиш қарор мегирад. Шоир ӯро 
панд медиҳад, ки боре аз он қасри баланди барафроштаи худ ба замин нигоҳ кун, ки ин ҳаргиз 
мақоми ту нест ва хоҳӣ-нахоҳӣ рӯзе аз ин мақом ба пойин хоҳӣ омад. Шеваи корбандии унсури 
ҳаҷв дар он ифода мешавад, ки шоир шахси мансабдору мутакаббирро сарзаниш мекунад ва 
ҳушдор медиҳад, ки бояд аз аслу моҳияти зиндагӣ огоҳ бошад: 

Эй баркашида манзараву кох то Суҳайл, 
Бурда ба бурҷи Гов сари бурҷу кунгура. 
Аз панҷара тамом нигаҳ кун ба бӯстон, 
К-он хонаи мақоми туро нест панҷара. 
Бози шикорҷӯй ҳазимат шуд аз шикор, 
Аз кибр нангарад ба сӯи кабку кӯдара [4, с. 78].  

Ҳамин тариқ, нуфузи шеъри ҳаҷвӣ дар адабиёти асри Х муҷиб шудааст, ки шоирон дар 
баррасии масоили ахлоқӣ ва ҳикамӣ аз унсурҳои ҳаҷв ё шеваи баёни шеъри ҳаҷвӣ ба кор гиранд. 
Ин амр боис шудааст, ки оҳангҳои ҳаҷвӣ дар вусъати дигар анвоъи шеърӣ, хоссатан ашъори 
ахлоқиву ҳикамӣ, ба зуҳур оянд.  
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ТАЪСИРПАЗИРӢ ВА ТАЪСИРГУЗОРИИ АБДУЛҚОҲИРИ ҶУРҶОНӢ  

ДАР УЛУМИ БАЛОҒӢ 
 

Чиллаев С.Д. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Абубакр Абдулқоҳир ибни Абдурраҳмон ибни Муҳаммади Ҷурҷонӣ аз донишмандони 

номии қарни ёздаҳуми мелодист, ки вафоти ӯро бархе соли 471 қ. ва баъзе соли 474 қ. ёд 

кардаанд. Муосиронаш ӯро бо унвони «Имоми арабӣ», «пешвои дастурнависони замони худ» 

қабул доштаанд [1, с. 15]. 

Улуми балоғат дар садсолҳои аввали зуҳури ислом дар ҳоли рушду инкишоф ва тағйир буд 

ва Ҷурҷонӣ дар рушди ин улум саҳми бузург гузоштааст. Алии Муқаддам дар китоби «Маонӣ ва 

баён» чунин менигорад: «Дар қарни ёздаҳуми мелодӣ, ки Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ зуҳур мекунад, 

даврони шукуфо шудани улуми балоғӣ аст, зеро ду китоби «Далоил-ул-эъҷоз» ва «Асрор-ул-

балоға»-и вай ҳамчун дарёест, ки наҳрҳое аз он муншаиб шудаву ташнагони ин водиро сероб 

кардааст» [5, с. 33].  

Қабл аз он ки ба мавзуи аслӣ пардохта шавад, лозим медонем, дар бораи банду баст ва 

мабоҳиси осори балоғии Ҷурҷонӣ маълумоти мухтасар ироа намоем. Дар китоби «Далоил-ул-

эъҷоз фӣ илм-ул-маонӣ»1 бояд дар мавзуоти илми маонӣ баҳс шавад, аммо ин тавр нест, дар 

китоби мазбур аз саноеи балоғии киноя, истиора, тамсил, ташбеҳ, маҷоз ва ғайраҳо сухан дар 

миён гузошта шудааст. Ҳамчунин, дар китоби «Асрор-ул-балоға фӣ илм-ул-баён» ба мабоҳиси 

марбут ба илми маонӣ, чун: тақдим, таъхир, ҳазф, фасл, васл, илтифот, эҷоз, итноб ва монанди 

инҳо пардохта шудааст. Бо таваҷҷуҳ ба осори балоғии мутақаддимон дар он замон табақабандии 

дурусту равишманди илмӣ дар улми балоғӣ ба таври имрӯзӣ сурат нагирифтааст. Масалан, дар 

китоби «Ал-бадеъ»-и Ибни Муътазз, ки қабл аз осори Ҷурҷонӣ таълиф шудааст, танҳо ба 

мабоҳиси илми бадеъ пардохта нашудааст, балки аз санъатҳои истиора ва илтифот ҳам баҳс 

мекунад. Дар мавзуи таснифу табақабандии санъатҳои балоғӣ назари донишмандон аз ҳам 

мутафовит мебошанд. Муҳаққиқони арабу аҷам дар асрҳои миёна санъатҳои бадеиро аз рӯи 

моҳияти маъноӣ ва хусусиёти сохторӣ ба санъатҳои лафзӣ ва маънавӣ табақабандӣ кардаанд, ки 

имрӯз низ ба он такя мекунанд. Нахустин бор Саккокӣ илми бадеъро дар китоби «Мифтоҳ-ул-

улум» аз фанҳои маонӣ ва баён ҷудо намуда, санъатҳои бадеиро ба ду даста: лафзӣ ва маънавӣ 

тақсим кардааст. Тибқи гуфтаи Яҳёи Кордгар – муҳаққиқи эронӣ ин шева дар кутуби баъдӣ, яъне 

«Мисбоҳ»-и Ибни Молик, «Талхис» ва «Эзоҳ»-и Хатиби Қазвинӣ идома ёфта, дар кутуби 

«Мутаввал»-и Тафтазонӣ ба дараҷаи камол расидааст. Умриддин Юсуфов – муҳаққиқи тоҷик дар 

мақолае таҳти унвони «Табақабандии санъатҳои бадеӣ аз нигоҳи қудамо» таҳқиқоти 

донишмандони тоҷику эрониро, ки дар заминаи табақабандии саноеи адабӣ сурат гирифтаанд, 

мавриди баррасӣ қарор дода, назари инфиродии хешро ироа намудааст, ки баръакси гуфтаҳои 

муҳаққиқи мазкури эронӣ мебошад. Муаллифи мақола бо таваҷҷуҳ ба гуфтаҳои Абдунабӣ 

Сатторзода [10, с. 17] Ибни Сино ва Хоҷа Насирро поягузори табақабандии санъатҳо ба лафзӣ ва 

маънавӣ медонад. Чунончи: «Дар таърихи адабиёти порсии тоҷикӣ бо ҷуръат метавон Абуалӣ 

Сино ва Хоҷа Насируддини Тӯсиро асосгузорони табақабандии саноеъ ба лафзию маънавӣ 

номид» [15, с. 3]. Мо низ гуфтаҳои муҳаққиқ У. Юсуфовро, ки бо далоили муътамади илмӣ ва 

дақиқу мӯшикофона масъалаи мазкурро мавриди баррасӣ қарор додааст, ҷонибдорӣ менамоем. 

Донишмандон бар ин боваранд, ки Ҷурҷонӣ бо мутолиаи осори Ибни Сино ба орои назарии 

муҳаққиқони юнонӣ ошноӣ пайдо кардааст. Мутаассифона, Ҷурҷонӣ дар дастабандии улуми 

балоғӣ ба ақоиди Ибни Сино ишора накардааст ва монанди донишмандони араб аз орои ҳакими 

бузург ба таври омехта мутазаккир гаштааст.  

Ҷурҷонӣ бар хилофи касоне, ки балоғатро бештар дар лафз медонистанд ва ба он аҳамият 

медоданд (аз ҷумла, Ҷоҳиз, Қудома ибни Ҷаъфар ва Қозии Ҷурҷонӣ) ё онҳое, ки ҷилваи балоғатро 

бештар дар маънӣ медиданд (монанди Абуамруи Шайбонӣ ва Ҳусайн ибни Саъд бинни Ҳусайн 

бинни Муҳаммади Омадӣ) онҳоро бо ҳам даромехт ва назарияи маъруфи назмро матраҳ кард. Ин 

назария дар осори назариёти балоғӣ инқилоб эҷод кард, ки мавриди таваҷҷуҳи муҳаққиқон қарор 

гирифтааст. Баъзе аз муҳаққиқони забоншинос Абдулқоҳири Ҷурҷониро пас аз Қозӣ 

Абдуҷаббор, ки тафсири мантиқӣ аз назарияи назмро пешниҳод кардааст, бо маънои сонавии 

ҷумла (аз назари синтаксисӣ) дар иртибот дониста ва донишмандоне чун: Ричердиз ва Одиген 

 
1 Муҳаққиқи эронӣ Муҳаммади Родманиш китоби «Далоил-ул-эъҷоз»-ро дар соли 1373 ба забони форсӣ тарҷума 
намуда, номи онро «Далоил-ул-эъҷоз фӣ-л Қуръон» гузоштааст. 
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«маънои маънӣ»-ро барои он интихоб кардаанд. Мақсади Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ аз зикри вожаи 

назм маънои луғавии он тартибу низом, ки бахши наҳвии (синтаксисӣ)-и каломи мансурро дар 

бар мегирад, мебошад. Ӯ дар таърифи назм чунин ибрози ақида намудааст: «Назм чизе нест, ҷуз 

қарор додани аҷзои калом дар ҷумла, бо риояти қавоиди дастурӣ» [20, с. 77]. Яъне, назм аз нигоҳи 

ин донишманд тарзи сохтани ҷумла ва таносуби калимаҳо дар ҷумла аст, на ба маънои истилоҳӣ 

ва каломи манзум. Назарияпардозони эронӣ Саидмуҳаммад Ризо ибни Расул, Марзияи 

Қурбонхонӣ ва Насруллоҳи Шомлу дар мақолае таҳти унвони «Мутолиаи татбиқии назарияи 

назми Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ ва назарияи бофти мавқеияти Фарас» муроди Абдулқоҳири 

Ҷурҷонӣ аз маъноро мафҳуми зоҳирии лафз донистаанд, ки он бевосита дарёфт мешавад: 

«Маънои маъно он бахше аз маънои лафз аст, ки бо тааммул дар он дарёфт мешавад ва мухотабро 

аз роҳҳои монанди киноя ва ташбеҳ аз як маъно ба маънои дигар мунтақил мекунад» [11, с. 3]. 

Албатта, ин дидгоҳ ба он маънӣ нест, ки Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ ба забон таваҷҷуҳ надорад, балки 

танҳо барои лафз аҳамият қоил нест. Ҳатто дар китоби «Далоил-ул-эъҷоз» дар баҳси фасоҳату 

балоғат мегӯяд, ки такя рӯи алфоз нест, балки рӯйи ба ҳам пайвастани алфоз дар калом аст [21, 

с. 57] . Инчунин, донишманди тоҷик Сӯфизода Шодимуҳаммад дар мақолаи «Пайванди сурат ва 

маъно» назари Ҷурҷониро бо муқоиса ба макотиби адабии Ғарб хеле хуб мавриди баррасӣ қарор 

додааст. Вай чунин овардааст: «Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ дар қарни ХІ шеърро фаъолияти забонӣ 

ва маҷмуае аз равобит номида буд. Идеяи ӯ дар бораи «сурат» («форма»-и формолистон» ва 

«назм» (ба маънои низом ва сохтор) яке аз мавзуъҳои асосии пажӯҳишҳои мактабҳои назариявии 

нақди адабии муосир, бахусус формолизӣ ва структурализм, шудааст» [12, с. 14].  

Гуфтаҳои фавқ моро ба чунин натиҷа мерасонад, ки лафз ба танҳоӣ маъное надорад, балки 

шоир ё адиб бо зикри лафзи дигар метавонад иртиботе байни аҷзои калима барқарор намояд. 

Ҷурҷонӣ саҷъу ҷиноси мутакаллифро зам намуда ва пешниҳод менамояд, ки ҳеҷ гоҳ маънӣ 

набояд фидои лафз шавад. 

Баҳс дар бораи санъати маҷоз дар адабиёти араб аз асри сеюми қамарӣ шуруъ шудааст. Аз 

зумраи балоғатдононе, ки ба ин баҳс пардохтаанд, нахуст, Абуубайд ибни Мусанно дар китоби 

«Маҷоз-ул-Қуръон» (210 қ.) мебошад, аммо мақсади вай аз ироаи санъати маҷоз зидди ҳақиқат 

нест, балки таъбири оятҳои Қуръон мебошад [5, с. 29]. Ҷоҳиз маҷозро ба маънои убур кардан аз 

лафз дар маънои ҳақиқӣ ва расидан ба маънои дигар бошад, медонад [19, с. 110]. Тибқи назари 

балоғиён санъати маҷоз то замони Ҷурҷонӣ маънои дақиқе наёфта буд ва ин Ҷурҷонӣ буд, ки 

санъати маҷозро таърифу тақсимбандии дуруст намуд. Чунончи: «Ҳар лафзе, ки аз маънои 

вазъшудаи худ ба маънои дигар мунтақил шавад, маҷоз аст [21, с. 266]. Ҷурҷонӣ дар китоби 

«Далоил-ул-эъҷоз» таъкид менамояд, ки миёни маҷоз ва истиора тафовуте вуҷуд надорад, сухан 

аз маҷоз ҳамон сухан аз истиора мебошад. Танҳо фарқашон ин аст, ки маҷоз омтар аст, ба ин 

сурат, ки ҳар истиора маҷоз аст, аммо ҳар маҷозе истиора нест [21, с. 262]. Санъати маҷозро 

Шамси Қайси Розӣ бо таъсир аз Ҷурҷонӣ чунин таъриф намудааст: «Маҷоз он аст, ки аз ҳақиқат 

даргузаранд ва лафзро ба маънои дигар итлоқ кунанд, ки дар асл барои он вазъ нашуда бошад» 

[9, с. 154]. Инчунин, соҳиби «ал-Муъҷам» истиораро навъе аз маҷоз донистааст, ки обишхӯри он 

назарияи Ҷурҷонӣ маҳсуб мешавад. 

Дар китобҳои балоғии донишмандони баъд аз Ҷурҷонӣ санъати маҷоз он гуна таъриф 

шудааст, ки Ҷурҷонӣ баён намуда буд ва мо аз оварадани онҳо худдорӣ менамоем. 

Тоҳо Ҳусайн – муҳаққиқи мисрӣ бар ин бовар аст, ки Ҷурҷонӣ тавассути мутолиаи осори 

Ибни Сино бо андешаҳои Арасту ошно шудааст. Ҳамчунин, баъзе аз мунтаққидони муосир 

муътақиданд, ки Ҷурҷонӣ дар табақабандии истиора аз Арасту таъсир пазируфтааст (барои 

иттилои бештар руҷуъ шавад ба мақолаи «Баррасии татбиқии истиора аз дидгоҳи Абдулқоҳири 

Ҷурҷонӣ ва Айвар Армастронг Ричердз») [2]. 

Аз ҷолибтарин ҷанбаҳои назарии Ҷурҷонӣ ин аст, ки ӯ санъати истиораро бо таваҷҷуҳ ба 

ваҷҳи шабаҳ табақабандӣ мекунад. Нахуст, мо таърифи истиораро аз диди Ҷурҷонӣ зикр 

менамоем, баъдан ба таснифи он мепардозем: «Огоҳ бош, ки истиора, фил ҷумла ин аст, ки вожае 

дар ҳангоми вазъи луғат аслӣ шинохта шуда бошад ва шавоҳиде далолат кунад, ки ба ҳангоми 

вазъ ба-дон маънӣ итлоқ мешуда, сипас, шоир ё ғайри шоир вожаеро дар ғайри он маънии аслӣ 

ба кор гирад ва ин маъниро ба он лафз мунтақил созад. Интиқоле, ки нахуст лозим набуда ва ба 

масобаи (дараҷа)-и орият аст» [20, с. 17]. Дар марҳалаи аввал санъати истиораро ба муфид ва 

ғайри муфид тақсим мекунад ва чунин иброз медорад: «Яке он ки дар он фоида ҳаст, дуюм ин ки 

фоидае нест» [20, с. 18]. Ҳамчунин, Ҷурҷонӣ истиораи муфидро бештар мавриди таваҷҷуҳ қарор 

дода, онро ба анвои истиораи исмӣ, истиораи исмиро боз ба ду навъ ва муҳаққиқони муосири 



35 

 

Ҷурҷонӣ онро истиораи мусарраҳа ё истиораи макния мегӯянд ва ба истиораи феълӣ дастабандӣ 

мекунанд. 

Донишманди араб Ҷоҳизи Басрӣ, тибқи гуфтаи Сомироӣ, нахустин касе аст, ки ба таърифи 

истилоҳии истиора ва бо номгузории он мепардозад. Ҷоҳиз дар китоби «Ал-Ҳаявон» дар зайли 

шеъре истиораро чунин таъриф менамояд: «Истиора ибороте аст аз номидани чизе ба номи 

дигаре, ҳангоме ки ҷойгузини он шавад» [19, с. 115]. Таърифе, ки Ҷоҳиз ироа намуд, бо каме 

тафовут ба донишмандони баъдие чун: Ибни Қутайба (вафот. 276 қ.) [3, 135], Абдуллоҳ ибни 

Муътазз (вафот. 296 қ.) [6, с. 79], Қудома ибни Ҷаъфар (вафот 337 қ.) [5, с. 67], Алӣ ибни Ҳусайни 

Румонӣ (вафот 384 қ.) [5, с. 69] таъсир гузоштааст.  

Донишмандони мутааххири Ҷурҷонӣ, монанди Рашидуддини Ватвот дар «Ҳадоиқ-ус-

сеҳр» [7, с. 27], Шамси Қайси Розӣ дар «Ал-муъҷам фӣ маойир-ил-ашъори-л Аҷам» [9, с. 292 ], 

Ҷоруллоҳи Замахшарӣ дар «Кашшоф» [17, с. 59], Хатиби Қазвинӣ дар «Ал-Эзоҳ» [16, с. 118], 

Саъдуддини Тафтазонӣ дар «Мутаввал» [13, 102] ва дигарон дар мавзуи истиора ва анвои он аз 

осори Ҷурҷонӣ баҳраманд гаштаанд. Мо барои исботи иддаои худ таърифи истиораро аз назари 

Рашидуддини Ватвот зикр менамоем: «Ва ин санъат чунон бошад, ки лафзеро маънӣ бошад 

ҳақиқӣ, пас дабир ё шоир он лафзро аз он маънии ҳақиқӣ нақл кунад ва ба ҷои дигар бар сабили 

орият ба кор бандад» [7, с. 28].  

Ҳамин тариқ, агарчи балоғатдонон аз ҳамон оғоз ба мабоҳиси балоғӣ, аз ҷумла санъати 

истиора, таваҷҷуҳи хосса нишон додаанд, вале пажӯҳиши Ҷурҷонӣ дар ин мавзуъ истисно ва 

мавриди таҳсин мебошад. Яъне, таъриферо, ки Ҷоҳиз аз санъати истиора баён намуд, то замони 

Ҷурҷонӣ бидуни тағйиру таҳаввул боқӣ монд ва ӯ бо диққату зарофат гуфтаҳои Ҷоҳизро дар 

мабҳаси санъати истиора мавриди нақду баррасӣ қарор дода ва ба донишмандони баъдӣ тавонист 

таъсир гузорад. 

Ҷурҷонӣ дар боби санъати киноя чунин гуфтааст: «Дар киноя мутакаллим мафҳумеро баён 

мекунад, ки бо алфозе, ки барои он маънӣ вазъшуда баён накарда, балки бо алфози дигар маънои 

мавриди назари худро баён мекунад ва мегӯяд: Ҳува тавилу-л наҷод. Яъне банди шамшери ӯ 

дароз аст «Маънои ин ҷумла чунин аст, ки қомати ӯ баланд аст. Ё ин ки, «Ҳува касиру римоду-

л-қадр» (Хокистари зери дегаш зиёд аст). Маънои мавриди назари: Ӯ хело меҳмоннавоз мебошад 

[21, с. 67]. Таърифе, ки Ҷурҷонӣ дар бораи санъати киноя баён доштааст, ба таорифи кутуби 

балоғии мутааххирон, аз ҷумла «Ал-муъҷам»-и Шамси Қайси Розӣ ва Ҳусайн Воизи Кошифӣ [4, 

с. 113] шабоҳат дорад, аммо номи ин санъатро Қайси Розӣ ирдоф ниҳодааст [9, с. 295]. 

Ҷалолуддини Ҳумоӣ – муҳаққиқи эронӣ дар таърифи санъати киноя аз Ҷурҷонӣ таъсир 

пазируфтааст, ҳатто мисоли овардаи Ҷурҷониро Ҳумоӣ айнан зикр мекунад. Чунончи: «Киноя 

дар луғат ба маънии пӯшида сухан гуфтан аст ва дар истилоҳ сухане аст, ки дорои ду маънӣ: 

қариб ва баид (дур) бошад ва ин ду маънӣ лозиму малзуми якдигар бошанд, пас гӯянда он 

ҷумларо чунон таркиб кунад ва ба кор барад, ки зеҳни шунаванда аз маънии наздик ба маънии 

дур мунтақил гардад. Чунонки бигӯянд: «Фалон кас банди шамшераш дароз аст, яъне қоматаш 

баланд аст...» [17, с. 256]. 

Ҳамин тариқ, донишмандоне, ки пас аз Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ дар боби балоғат таълифоте 

анҷом додаанд, бешак, аз ақоиди ӯ таъсирпазир будаанд. Масалан, вай афкори назарии худро дар 

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

балоға» матраҳ кардааст ва Замахшарӣ бо таъсир аз вай ба рушди улуми мазбур кумак мекунад. 

Шавқӣ Зайф дар китоби «Ал-балоға-ут-татаввур» чунин зикр мекунад, ки гуфтаҳои зер далели 

муътамаде барои таъйиди суханони мо мебошад: «Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ ва Замахшарӣ назароти 

якдигарро комил намуда, улуми балоғиро бо шавоҳиди қуръонӣ ва шеъру насри арабӣ таҳлил 

карданд. Аз ин рӯ, қарни шашумро даврони шукуфо шудани улуми балоғӣ хонанд» [22, с. 217]. 

Назариёти донишмандони улуми балоғиро дар боби санъати тамсил метавон ба ду гурӯҳ 

дастабандӣ намуд. Нахуст, ақоиди мутақаддимони Ҷурҷонӣ, монанди Ибни Рашиқ, ки Ибни 

Рашиқ тамсилро шохае аз истиора медонад ва ин бо таърифи Ҷурҷонӣ аз тамсил тафовут дорад. 

Афкори назарии дастаи дуюми муҳаққиқон, ки мутааххири Ҷурҷонӣ Сакокӣ ба он гурӯҳ 

мансуб аст, баръакси ақоиди болоист. Онҳо тамсилро ташбеҳе зикр мекунанд, ки ваҷҳи шабеҳи 

он ғайриҳақиқӣ аст. 

Ҷурҷонӣ тамсилро чунин таъриф намудааст: «Тамсил дар камтар аз як ё якчанд ҷумла шакл 

намегирад, дар ҳоле ки шумори бисёре аз ташбеҳоти мутааддиду мураккабу муфассал аз як ҷумла 

ё камтар ва ё ҷумалоти мутаволӣ ва номуртабит бо якдигар ташкил мешавад» [20, с. 64]. Таърифе, 
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ки Ҷурҷонӣ аз тамсил ироа додааст, бо каме тафовут ба таорифи донишмандоне чун: Ибни Асир 

[17, с. 116], Шамси Қайси Розӣ [9, с. 376], Хатиби Қазвинӣ [16, с. 135] таъсир гузоштааст. 

Гуфтаҳои боло моро ба чунин натиҷагирӣ мерасонад, ки Шайх Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ аз 

донишмандони гузашта, чун: Арасту, Ҷоҳизи Басрӣ, Ибни Қутайба, Абдуллоҳ ибни Муътазз, 

Қудома ибни Ҷаъфар, Алӣ ибни Ҳусайни Руммонӣ дар улуми балоғӣ таъсир пазируфтааст. 

Ҷурҷонӣ бо мутолиаи осори онҳо дар рушду инкишофи улуми мазкур саҳми худро гузошт ва 

донишмандони мутааххир ба вай унвони ифтихории «Имоми балоғат»-ро доданд, ки ин аз 

табаҳҳури кофӣ дар улуми балоғӣ доштани ӯ дарак медиҳад. Минбаъд балоғиёни муосири вай ва 

мутааххирин чун Родуёнӣ, Рашидуддини Ватвот, Шамси Қайси Розӣ, Замахшарӣ, Фахри Розӣ, 

Саккокӣ, Хатибии Қазвинӣ, Саъдуддин Масъуд ибни Умари Тафтазонӣ, Сайид Шарифи 

Ҷурҷонӣ, Ромии Табрезӣ, Сайфҷоми Ҳиравӣ, Шамси Фахри Исфаҳонӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, 

Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ, Ҷалолуддини Ҳумоӣ, Худоӣ Шарифзода ва дигарон аз осори ӯ 

баҳра ҷустаанд. 
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ТАЪСИРПАЗИРӢ ВА ТАЪСИРГУЗОРИИ АБДУЛҚОҲИРИ ҶУРҶОНӢ ДАР УЛУМИ БАЛОҒӢ 
 

Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ аз зумраи донишмандоне аст, ки улуми балоғиро пайрезӣ намудаанд. 

Ҳарчанд вай дар бисёре аз улуму фунун табаҳҳур доштааст, вале дар илми балоғат муҳаққиқон ҷойгоҳи 

ӯро монанди Арасту дар илми мантиқ медонанд. Пеш аз Ҷурҷонӣ донишмандони араб чун: Ҷоҳизи Басрӣ, 

Ибни Қутайба, Абдуллоҳ ибни Муътазз, Қудома ибни Ҷаъфар, Алӣ ибни Ҳусайни Руммонӣ бахше аз 

масоили балоғиро матраҳ кардаанд, аммо ҳеҷ яке аз онҳо ба нукоти улуми балоғӣ, ки Ҷурҷонӣ даст ёфта 
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буд, муваффақ нагаштаанд. Албатта, аз рӯйи инсоф нест, ки бигӯем, онҳо ҳеҷ нақше дар пешрафт ва 

тадвини улуми мазкур надоштаанд, балки осори онҳо маншаъ ва сарчашмаи муътамаде буд, ки Ҷурҷонӣ 

тавонист ин ду шоҳасар – «Далоил-ул-эъҷоз» ва «Асрор-ул-балоға»-ро офарад ва балоғатдонони баъдӣ, 

чун Фахри Розӣ, Саккокӣ, Хатибии Қазвинӣ, Саъдуддин Масъуд ибни Умари Тафтазонӣ ва дигарон аз ӯ 

таъсирпазир гарданд.  

Муаллиф дар ин мақола кӯшиш кардааст, ки то андозае таъсирпазирии Ҷурҷониро аз донишмандони 

балоғии мутақаддим ва таъсиргузории ӯро ба муҳаққиқони мутааххир мавриди баррасӣ қарор диҳад. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ И ВОЗДЕЙСТВИЕ АБДУЛКАХИРА ДЖУРДЖАНИ В  

РИТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

Абдулкахир Джурджани был одним из первых ученых, который исследовали риторическую науку. 

Хотя он хорошо разбирался во многих науках, ученые в области риторики считают его место в риторике 

логики равным Аристотелю. До Джурджани арабские ученые, такие как Джахиз аль-Басри, Ибн Кутайба, 

Абдулла ибн Мутаз, Кидама ибн Джафар и Али ибн Хусейн аль- Руммани, обсуждали некоторые вопросы 

красноречия, но ни один из них не увенчались успехом. Конечно, несправедливо говорить, что они не 

сыграли никакой роли в развитии и становлении этой науки скорее, их работы были надежным источником 

того, что Джурджани смог создать эти два шедевра, «Далайл-уль-Эджаз» и «Асрор-уль-Балага», а более 

поздние ученые, такие как Фахри Рази, Саккаки, Хатиби Казвини и Саадуддин Масуд ибн Умар Тафтазани 

и другие пользовались плодами его труда. 

В этой статье автор попытался показатьвлияние и воздействие Абдулкахира Джурджани в 

риторической науке. 
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THE INFLUENCE OF TRADITIONS AND THE IMPACT OF ABDULKAHIR JURJANI IN 

RHETORICAL SCIENCE 
 

Abdulkahir Jurjani was one of the first scholars who explored the science of rhetoric. Although he was well 

versed in many sciences, scholars in the field of rhetoric consider his place in the rhetoric of logic equal to that of 

Aristotle. Prior to Jurjani, Arab scholars such as Jahiz al-Basri, Ibn Qutayba, Abdullah ibn Mu'taz, Kidama ibn 

Ja'far, and Ali ibn Husayn al-Rummani discussed some questions of eloquence, but none of them were successful. 

Of course, it is unfair to say that they did not play any role in the development and establishment of this science; 

rather, their work was a reliable source that Jurjani was able to create these two masterpieces, «Dalail-ul-Ejaz» 

and «Asror-ul-Balaga», and later scholars such as Fakhri Razi, Saqqaqi, Khatibi Qazvini and Saaduddin Masud 

ibn Umar Taftazani and others enjoyed the fruits of his labor. 

In this article, the author tried to show the influence and impact of Abdulkahir Jurjani in rhetorical science. 
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ВАСФИ БАҲОР ВА ТАБИАТ ДАР ШЕЪРИ НОСИРИ ХУСРАВ 
 

Беронов Ҷ. 

Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев 
  

Васф ва тасвири табиат ё худ ҳусни ҷаҳони зоҳир дар адабиёти форсии тоҷикӣ яке аз 

масъалаҳои суннатии ин адабиёти ҳазорсолаи тоҷик маҳсуб мешавад. Чун ашъори классикӣ ва 

муосири адабиёти тоҷикро варақгардон намоем, мутмаин мегардем, ки дар ашъори кам андар 

кам шоирону нависандагон ин мавзуъ аз мадди назар ва таваҷҷуҳ дур мондааст.  

Тасвиру васфи табиат аз масъалаҳои дигари мураккабе аст, ки шоирон дар олами шеър 

гирд меоварданд ва маҳз шеър ин бори гаронро бар дӯш гирифта метавонад. Шеър баёнгари овоз, 

сиришт, ҳадаф ва шахсияти ҳар шоир аст, ки сурату сирати замину маконро мунъакис месозад. 

Дар робита ба ин андеша, донишманди Эрон Ризо Бароҳанӣ барҳақ нигоштааст: «Шоир ба рӯи 
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замин истодааст ва бояд ба вуҷуди ашё шаҳодат диҳад. Агар ӯ замони худро набинад ва қозии 

гузашта ва бинандаи ҳолу пешгӯйии ояндааш набошад, хиёнат кардааст. Агар намояндаи 

ҷилваҳои замони худ бошад, пас аз он ки аз байн рафт, ашъораш ӯро нигоҳ медорад…» [5, с. 3]. 

Қобили тазаккур аст, ки инсоният бо табиат хеле барвақт унс гирифта, ба ҳар ҷузву аносири 

табиат эътиқоду боварҳо падид овард, яъне тадриҷан унсурҳои атрофро ба худу зиндагонии хеш 

мутеъ мегардонад. Зарурат ба ин таъкид пайдо мешавад, ки дар табиатситоӣ ба шуаро мавқеи 

ҷуғрофӣ ва табиати макони зистан низ таъсир мерасонад.  

Дар назари мардум табиат бо кулли унсурҳои зебоиаш пайваста кашф мешуд. Узвҳои 

ҳисси инсон ташаккул ёфта, дарки ӯ аз табиат такмил меёфт ва табиат якранг набуда, балки бо 

рангорангияш ҷило медиҳад [5, с. 21]. 

Ин тафаккур махсусан дар шеъри шуарои классик ҳувайдо буда, ҳар шоире, ки ба тасвири 

табиат мепардозад, онро бо рангорангиаш пеши назари худ чун навори видеоӣ намудор 

менамояд. Ин тасвироти шоиронаи тавъам бо ҳикмат ва фалсафаро дар ашъори нотакрори Ҳаким 

Носири Хусрав эҳсос менамоем. Ба қавли ин абармарди сухан, инсон тавассути панҷ ҳавоси 

ботинии хеш олами атрофро шинохта мегирад: 

Бишнос, ки тавфиқи ту ин панҷ ҳавос аст, 

Ҳар панҷ ато з-Эзид мар пиру ҷавонро. 

Самъу басару завқу шаму ҳис, ки бад-ӯ ёфт, 

Ҷӯянда зи ноёфтани хайр амонро. 

Ин панҷ дари илм бад-он бар ту кушоянд, 

То боз шиносӣ ҳунару айби ҷаҳонро. 

Аҷсом зи аҷрому латофат зи касофат, 

Тадвини заминрову тадовини замонро [11, с. 453].   

Ин панҷ ҳавос дар афкори инсон ҳаяҷон ва таассуротеро ҳосил мекунанд ва инсон 

тавассути сухан таассуроташро иброз медорад. Шоир иброз медорад, ки маҳз инсон бо ин панҷ 

ҳавоси ботини худ олами мавҷудотро, ки онро иҳота намудааст, дарк ва қадр менамояд. Дар 

баробари ин, метавонад бо ҳунари хеш онро сайқал диҳад ва аз нав созад.  

Ҳусн ва зебоии табиат дар шеъри Носири Хусрав, аз рӯи андешаи муҳаққиқон, дар ду самт 

мавриди назар қарор мегирад. Яке он аст, ки тасвири зоҳирии ҷаҳон бо ҳусни зебоии нотакрор, 

зебоии эҳсоси хушӣ, роҳати зиндагонӣ ва кайфияти мавҷудияти инсон ва самти дигар, ин назари 

худи шоир нисбат ба ҳусни назаррабо ва дилфиреби ҷаҳон аст, ки мавқеи фикрӣ ва андешаҳои 

илмию мазҳабии ӯро ҳувайдо месозад.  

Чи навъе ки донишманди тоҷик Худоӣ Шарифов аз тасвироти табиат дар шеъри Носири 

Хусрав қайд мекунад: «Тасвири зебоии ҷаҳон, васфи зоҳири зебоии олам дар шеъри Носири 

Хусрав ҷиҳати касбию ҳирфаӣ ва завқии дарёфти фардиро ба ҳайси ду паҳлуи зоҳир шудан 

дорад: паҳлуи якум маҳдудаи шаклию навҷӯии шеър ва дувум завқи дарёфти зебоии ҳастӣ 

мебошад» [15, с. 309]. 

Ин гуна тасвироти шоирона дар ашъори Носири Хусрав мураттабан эҳсос гардида, пеш аз 

ҳама, аз ин тасвироти шоир камолоти балоғату фасоҳати сухани Носири Хусрав ба мушоҳида 

мерасад. Чунонки дар абёти зер мушоҳида менамоем: 

Ба қавли чархи гардон бар забони боди наврӯзӣ, 

Ҳарири сабз дарпӯшанд бӯстону биёбонҳо. 

Дарахти борвар фарзанд зояд бешумору мар, 

Даровезанд фарзандони бисёраш зи пистонҳо.  

Зи сабзай обдору сурхгул в-аз лола бӯстонҳо. 

Ба гуфтори кӣ берун оварад чандон хазу дебо, 

Дарахти муфлису саҳрои бечора зи пистонҳо [11, с. 69]. 

Зебоӣ ва ҳусни табиӣ дар шеъри Носири Хусрав бо зебоии фардии инсон ҳамбастагӣ дорад. 

Зеро зебоии инсонро танҳо дар зоҳири он қабул намекунад, ҳамчунон зоҳири табиатро 

напазируфта, балки бо тасвири зоҳири табиӣ бештар ба ботини он такя менамояд. Яъне, мақсад 

аз офариниши табиат ва ҷаҳони зоҳир дар чӣ аст. Меҳвари асосии табиат ва ҳусни он ки замин 

аст, аз нигоҳи шоир он чун хон аст аз ҷониби Офаридгор ва неъмати бебаҳои он одам аст. Зеро 

зебоии он низ дар доштани инсонҳои дорои илму дониш аст:  

Замин хони Худой аст, эй бародар, пур зи неъматҳо, 

Ки ҷуз мардум наёбад бар ҳаме аз неъмату хонаш. 
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Наёбад он хушӣ ҳайвон, ки мардум ёбад аз дунё 

В-агарчи з-ӯ фузун аз мо тавонад хӯрд ҳайвонаш. 

Надорад шодмонаш рӯи хубу хаззу сақлотун, 

Набахшад бӯи хуш ҳаргиз абиру анбару бонаш. 

Биёбон аст, агар боғ аст, як сон аст сӯи ӯ, 

На шоду хуш кунад инаш, мусатавҳиш кунад онаш [11, с. 444]. 

Хусусияти дигари ҳамбастагии инсон ва табиат инчунин дар он аст, ки инсон аз табиат 

ғизо мегирад ва ҳаёти моддии инсонӣ ба он сахт марбут аст ва бо дигаргун шудани табиати 

моддӣ, инсон низ тағйир меёбад. Донишманди тоҷик Худоӣ Шариф қайд мекунад, ки «Ҷаҳон 

инсонро аз паси худ гаҳ сӯи наврӯз, гаҳе зӣ хазон» медавонад» [14, с. 122].    

Табиат ҳамеша дар гардиш буда, фаслҳои сол ба навбат ҳоли онро тағйир медиҳанд ва онро 

аз як ҳолат ба ҳолати дигар табдил дода, сифати руҳиву равонии онро муайян месозад. Дар 

мавриди тасвир ва тавсифи табиат дар осори Носири Хусрав, пеш аз ҳама, ҷиҳатҳои зебоии олам 

ва мақсади вуҷуди ин ҷаҳон, неъмату ниёиши он тавсиф шудааст. Шоири мусаввири мо дар 

шеъри худ бештар ба тасвири баҳор диққати махсус дода, онро дар шеъру сухани худ ҳамеша 

сутудааст.  

Тасвири баҳор аз поён ёфтани сардиҳо дарак медиҳад. Сарсабз гардидани бӯстонҳо ва 

биёбонҳо аз бӯи наврӯз аст. Зеро бо омадани ин муждаи баҳорӣ тамоми мавҷудоти замин дебои 

сабз дар бар менамояд. Дарахтони борвар чун тифле, ки ба пистонҳо даромезад, ҳамчунин аст ва 

аз ҳар сӯ мурғони гуногун ба нола мехезанд [15, с. 238]. 

Аз ин тасвироти шоиронаи Носири Хусрав, ки бо сабки хуросонӣ иртиботи бевосита дорад, 

ҳунару таҷрибаи эҷодии ӯ бармало мегардад. Дар ин маврид, дар пеши назари мо гӯяндае 

ҷилвагар мешавад, ки аз зебоӣ ва ҳусни ҷаҳон баҳраи камол дорад. Вале дар андешаи Носири 

Хусрав бо тасвироти зоҳирии табиат тасвири фалсафии ӯ низ ҷойгузин аст, ки шоир ақидаҳои 

фалсафӣ ва мазҳабии худро ҳамеша баён месозад.  

Шоир аз забони чархи гардун ҳикоят мекунад, ки Наврӯз бедоркунандаи тамоми боғу 

бӯстонҳо буда, бо омад-омади он боғу бӯстонҳо ҳарири сабз бар тан мекунанд ва фарзандонашро, 

ки баргу меваҳои гуногуни чаманистон аст, дар домони худ мепарваранд. Дигар аз тасвироти 

шоир парандагонанд, ки муждарасони баҳору рустани гулҳо ҳастанд, аз ҷоҳои сард ба бӯстонҳо 

аввалин қадами худро гузошта, аз омад-омади соли нав муждагонӣ медиҳанд.  

Надонад боғи вайрон ҷуз забони боди наврӯзӣ, 

Ба қавли ӯ кунад эдун ҳаме обод вайронҳо. 

Чу аз бурҷи Ҳамал Хуршед ишорат кард зии саҳро, 

Ба фармонаш ба саҳро бар мутарро гашт хулқонҳо [11, с. 143]. 

Носири Хусрав Наврӯзро тозакунандаи тамоми кудурат ва хастагиҳои зимистон дониста, 

ҳар нуқсоне, ки дар зимистон ба амал меояд, Наврӯз онро пок месозад. Шоир бовар дорад, ки 

агар боғу бӯстонҳо тозаву озода бошад, пас ҳоҷати боридани борон нест. Ӯ бо тасвирот ва 

тобишҳои фалсафигунааш иброз медорад, ки гарчанде борони баҳорӣ ва абрҳои сиёҳ чун 

нишонаҳои азоби дӯзахро медиҳанд, аммо натиҷаи зебоӣ ва осудагиро дорад ва маҳз зебоии 

ҷаҳони зоҳир ба он вобастагӣ дорад. Бо ин андешаҳо шоир тасдиқ менамояд, ки пас борон 

раҳмате ҳаст, аз қудрати лоязолӣ, то тамоми дашту биёбонҳо кулоҳи сафедро аз сар бадар карда, 

қабое сабз ва биҳиштиро ба бар мекунад, ки ин натиҷаи Наврӯз ва боронҳои баҳорӣ аст. Ин 

борони баҳорӣ афву бахшишкунандаи тамоми бадиҳои фасли зимистон ва оғозкунандаи 

зиндагии нав мебошад:  

Наврӯзи тавба дод ҷаҳонро, к-аз ӯ чунин 

Ҳар бад, ки карда буд зимистон, ҳабо шудаст. 

Гар боғ тозарӯю ҷавон гашту ханд-ханд, 

Чун абр нол-нолу чунин бобако шудаст? 

Чун дӯзахӣ, гар абр сиёҳу пуроташ аст, 

З-ӯ бӯстон чаро ки биҳиштилиқо шудаст? 

З-ин пештар кулоҳу давоҷи сапеди дашт 

Акнун вашикулоҳу баҳоиқабо шудаст [11, с. 236]. 

Ба ақидаи муҳаққиқи осори Носири Хусрав Худоӣ Шариф: «Носири Хусрав ба мухотаби 

худ муроҷиат карда ва аз номи ӯ ин ҳама васфи баҳорро мекунад, ки навъе такаллуф аст ва дар 

асл тасвири манзара намоиши ҳунари ӯст» [15, с. 313]. 
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Ҳаким Носири Хусрав ҳусн ва зебоии ҷаҳонро васф намуда, дар тасвири он аз ҳунари 

шеърофаринии худ истифода менамояд ва бо сайқали тасвироти бадеӣ онро ороиш медиҳад. 

Чунонки дар матлаъ ё худ ташбиби қасидаи зерин мушоҳида менамоем:  

Аё ҳамеша ба Наврӯз сӯи ҳар шаҷаре 

Ту нопадиду падид аз ту бар шаҷар аcаре. 

Туӣ, ки ҷуз ту напиндошт бо басорати хеш 

Афифа Марям мар-пури хешро падаре. 

Ба ту надод касе молу муттаҳам ту бувӣ, 

Чу гашт муфлиc ҳар шӯрбахти беҳунаре. 

Хабар ҳаме зи ту ҷӯянд ҷумлагӣ ғурабо 

В-агар чи нест туро ҳаргиз аз хабар хабаре. 

Ба навбаҳор ту бахшӣ салаб ба ҳар даште, 

Ба Меҳргон ба ту бахшад либос ҳар шаҷаре [11, с. 183]. 

Дар оғози қасида шахс гумон мебарад, ки шоир ба Наврӯз муроҷиат менамояд ва онро 

ситоиш намудааст, аммо чун ба маънии ин абёт тафаккур намояд, дар зеҳни шоир маънии дигаре 

нуҳуфтааст ва ӯ бо тасвироти баҳор ва Наврӯз фикрҳои мазҳабӣ ва динии худро баён месозад. 

Андешаҳои духӯравии шоир дар абёти фавқ баръало намоён буда, ӯ Наврӯзро қувватдиҳандаи 

тамоми ашё ҳисобида, ба тамоми ашёи табиат файз медиҳад ва самараи ҳар дарахт ва кӯҳсорону 

дашту биёбонҳоро танҳо аз Наврӯзу баҳор медонад. Тасвири табиат аз назари Носири Хусрав 

намудори зиндагист. Вай дорои аввалу охир аст ва тазодҳо ҳамроҳи ин равандагиаш мебошанд, 

ки нишебу фароз доранд.  

Носири Хусрав суханро, бо истифода аз ҳунари шоириаш, аз ҳусни табиӣ ва муносиб ба 

ҳоли инсоният ба рӯзгори одам пайваст менамояд. Дар тасвири ӯ ба марҳалаи пирию хушкӣ 

расидани авзои табиат нишонгари андешаи афкори ӯ аз ҷаҳони гузарон дарак дода, ба ҷаҳони 

гузарон бо хитоби «рӯзгори бевафо» муроҷиат мекунад: 

Эй рӯзгори бевафо, эй гандапири пурдаҳо, 

Эҳсон-т бо мо бар бало, зор он ки бар ту мубтало. 

Зоҳир рафиқу ошно, ботин равонхор аждаҳо, 

Эй модари фарзандхор, эй сарбасар айбу авор. 

Ақвол хубу пурнигор, афъол сар то сар ҷафо, 

Эй заҳр хӯрда қанди ту, бубрида аз пайванди ту. 

Ман нестам фарзанди ту, серам зи макру панди ту, 

Бигсаст аз ман банди ту, ҳубби гузини авлиё [11, с. 86]. 

Матлаби шоир аз ин абёт дар он аст, ки ҳамаи зебоии ҷаҳони зоҳир ва махсусан, баҳори 

сарсабз, ки тамоми зебоиро дар худ мепарварад, оқибат хазону зардӣ дорад ва ин нуқтаро ба 

ҷаҳони ноустувор ва гузарону нопойдор ташбеҳ дода, онро рӯзгори бевафо ва гандапири пурдаҳо 

дониста, хитоб мекунад, ки рӯзгори пир чандин фарзандонро дар домонаш парварида, онҳоро 

хазон кардааст. Эҳсони ин ҷаҳони зоҳир шахси мубталоро ба зорӣ ва заифӣ мерасонад.  

Бино ба ишораи донишманди тоҷик Худоӣ Шариф: «Тасвири баҳор ва фасли хазон аз 

мавзуъҳои одатии қасидаи шеъри форсӣ-тоҷикӣ аз замони Сомониён буданд ва қонуни 

маърифатию ҳунарии худашонро доштанд, онҳо дар санъат эҳсоси зебоӣ, хушӣ ва кайфияти 

зиндагонӣ падид меомаданд. Эҳсоси зебоӣ, мувофиқати ҳусну таносуб бо ҳамроҳии аносири 

ҳунарӣ дар назди як қавму миллат ҳосили таҷрибаҳои таърихист» [14, с. 311]. 

Қобили тазаккур аст, ки тамоми тавсифоти зоҳирӣ ва махсусан тавсифоти баҳору Наврӯз 

аз ҳунари шоирии ӯ дарак дода, таҷрибаи ҳунарӣ ва маърифати шеъриашро муайян менамояд. 

Маҳз ин таҷрибаи ҳунарии Носири Хусрав аз он шаҳодат медиҳад, ки ӯ шоири миллат аст ва 

фитрати азалии ӯ парвардаи таҷрибаи миллӣ мебошад. 

Ҳамин тариқ, тавсифи табиат ва баҳор дар қасоиди Носири Хусрав ҷолиби диққат буда, 

қариб дар қасидаҳои ӯ дар насиби ҳар як қасида омадааст ва шоир, пеш аз ҳама, аз тавсифи он 

шурӯъ мекунад ва баъдан ба тавсифи хусусиятҳои он мепардозад. Ин усули баёни шоир, пеш аз 

ҳама, хусусияти азалии баёни ин мавзуъ ҳамчун мавзуи суннатӣ дар адабиёти ин давра маҳсуб 

ёфта, баъдан дарак аз он медиҳад, ки шавқи шоирӣ ва ҳунари суханварӣ аз андешаи ӯ берун 

нарафтааст. Ҳарчанд ӯ дар охири кор тасвирҳои табииро ба тобеияти андешаҳои худ меорад ва 

худро аз кайфияти ҷаҳону ҳунари шоирӣ ба канори ноаёнӣ мезанад, боз ҳам тасвири табиат 

барояш хеле одатӣ ва муқаррарианд ва таҷрибаи кофӣ доштанаш дар ҳунари шоирӣ ба 
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бетаваҷҷуҳии ӯ монеъ мешавад. Зеро таваҷҷуҳ ба зебоиҳои табиат, саёҳат дар олами мунаққаш 

ва васфу тавсифи зебоиҳои он дар эҷодиёти сухансароёни классик бисёр ба назар мерасад. Дар 

тавсифи табиат ва баҳор шуарои классик ба ду гурӯҳ ҷудо гардида, яке тавсифкунандагони 

зоҳири он, ки бештар ба эҳсосоти амиқи лирикӣ таваҷҷуҳ доранд ва гурӯҳи дигар ифодакунандаи 

тафаккури фалсафӣ ва ақидаҳои иҷтимоӣ маҳсуб мешаванд. Носири Хусрав ба гурӯҳи баъдӣ 

дохил гардида, дар тавсифоти ӯ бештар фалсафа ва андешаҳои иҷтимоию ахлоқӣ ҷой доранд. Ба 

назари ӯ, табиат худ як офаридае аст, ки дар ҳолати сукут набуда, балки пайваста дар ҳолати 

тағйирёбӣ қарор дорад ва ин худ намоёнгари он аст, ки тамоми офаридаҳои табиӣ бо хусусиятҳои 

худ барои инсонҳо мавзуи ибратомӯзе ҳастанд, ки аз онҳо бояд дарси ибрат омӯхт.  
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ВАСФИ БАҲОР ВА ТАБИАТ ДАР ШЕЪРИ НОСИРИ ХУСРАВ 
 

Дар мақола аз тасвироти шоиронаи Носири Хусрав сухан рафта, муаллиф, пеш аз ҳама, аз тасвир ва 

тавсифи табиат, ки ба қавли шоир «ҷаҳони зоҳир» омадааст, маълумоти муфассал ва умумӣ оварда, дар 

мавзуи баҳор ва Наврӯз андешаронӣ кардааст. Маълум аст, ки мавзуи тасвири табиат дар осори Носири 

Хусрав иқдоми нав набуда, балки дар осори қаламбадастони пешин низ равшан намоён аст. Аммо ашъори 

Носири Хусрав услуби ба худ хос дошта, тасвироти шоир тавъам бо фалсафа ва мазҳаб аст.  

Чунонки аз оғози мақола рашан мегардад, дар ашъори шоир ба ду нуқтаи назар дар мавриди тасвири 

табиат ва баҳор ишора рафта, муаллиф бо истифода аз иқтибосоти шеърии шоир ва бо такя ба орои 

муҳаққиқон андешаҳои Носири Хусравро нисбат ба табиат, баҳор ва Наврӯз мавриди таҳлил қарор 

додааст. Абёти парокандае, ки аз ашъори шоир оварда шудаанд, таҳлил гардидаанд ва нуқтаи назари 

Носири Хусрав ҳам роҷеъ ба тасвири табиат ва Наврӯзу баҳор ва ҳам моҳияти андешаҳои ӯ, ки ҷанбаи 

фалсафиву мазҳабӣ низ доранд, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст.  

Аз нигоҳи Носири Хусрав табиати зинда ҳамеша дар гардиш ва ҳаракат буда, он намоёнгари он аст, 

ки табиат ҷовидон ва доимо набуда, балки муваққат ва тезтағйирёбанда аст. Ба ин хотир, шоир бо истифода 

аз ҳолати зоҳирии ҷаҳон ва табиат ба андешаҳои фалсафӣ-динии худ мепардозад ва онро дар мисоли табиат 

барои хонандаи худ мавриди таҳлил қарор медиҳад. Зеро шоир тамоми андешаҳояшро бо табиат, ки моро 

иҳота кардааст, муқоиса менамояд ва тавассути он ҳушдор медиҳад, ки ҷаҳони зоҳир василае аст, ки инсон 

ҳақиқату асолати худро дар мисоли табиат шиносад.  
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ВОСПЕВАНИЕ ВЕСНЫ И ПРИРОДЫ В СТИХАХ НОСИРА ХУСРАВА 
 

В статье речь идет о поэтическом описании весны и Навруза в поэзии Носира Хусрава, и автор в 

первую очередь даёт общую и подробную информацию о природе, которая по мнению поэта является 

«внешним миром». Как известно, тема описания природы в произведениях Носира Хусрава не является 

новым шагом, потому что он отчетливо просматривается и в произведениях предыдущих мастеров слов, 

но в стихах поэта имеет свой стиль и выражает философско-религиозные идеи поэта.  

Как отмечается, в статье данная тема анализируются с двух точек зрения, то есть с использованием 

цитат из поэзии поэта и размышлений исследователей. Автор, с помощью поэтических цитат из поэзии 

Носира Хусрава проанализировал вышеуказанную тему, и отмечает, что данное описание является не 

только воспеванием образов природы, но и выражает философско-религиозные воззрения поэта.  

Поэт указывает на то, что, окружающая нас природа всегда находится в движении, она не постоянна, 

а временно и быстропеременна По этой причине внешнее состояние мира и природы поэт использует для 

отражения своих философско-религиозных представлений.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нoсир Хусрав, девон, ода, Навруз, природа, красота, весна. 
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SINGING OF SPRING AND NATURE IN THE POETRY OF NOSIRI KHUSRAV 
 

The article deals with the poetic description of spring and Navruz in the poetry of Nosiri Khusrav, and the 

author first of all gives general and detailed information about nature, which, according to the poet, is the «outer 

world». As you know, the theme of describing nature in the works of Nosiri Khusrav is not a new step, because it 

is clearly visible in the works of previous masters of words, but in the poet's poems it has its own style and 

expresses the philosophical and religious ideas of the poet. 

As noted, this topic is analyzed in the article from two points of view, that is, using quotes from the poet's 

poetry and the reflections of researchers. The author, with the help of poetic quotations from the poetry of Nosiri 

Khusrav, analyzed the above topic, and notes that this description is not only a chanting of the images of nature, 

but also expresses the philosophical and religious views of the poet. 

The poet points out that the nature surrounding us is always in motion, it is not constant, but temporary and 

rapidly changing. For this reason, the poet uses the external state of the world and nature to reflect his philosophical 

and religious ideas. 

KEY WORDS: Nosiri Khusrav, devon, ode, Navruz, nature, beauty, spring.  
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ТАСВИРҲОИ ПАРАДОКСӢ ДАР ҒАЗАЛИЁТИ НОЗИМИ ҲИРОТӢ 
 

Шерматова Ф.С. 

Маркази илмии Хуҷанди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
 

 Парадокс (мутаноқизнамоӣ) яке аз вижагиҳои шеъри форсӣ-тоҷикист, ки дар сабки ҳиндӣ 

бештар ҷойгоҳи хос дошт. Дар китоби «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ», «Фарҳанги форсии 

Муин» парадокс «фикре, ки бо афкори дуруст ва хулосаҳои илмӣ мувофиқат намекунад, ё аксар 
вақт зоҳиран ба фикри солим зид мебошад; ҳодисаи тасодуфӣ, ки бо тасаввуроти муқаррарӣ 

мувофиқат надорад, қазияе, ки ба зоҳир таноқуз дошта бошад, ботилнамо» [9, с. 68] шарҳ 

шудааст. 

Абдурризо Амирӣ қайд мекунад, ки «нахустин шоире, ки аз ин оини адабӣ истихдом 
кардааст, устоди шоирон ва нахустин шоири бузурги забони форсӣ Рӯдакист. Вай чистон дар 

бораи қалам дорад, ки дар байти аввали он чаҳор бор ва ҳар бор дар ниҳояти зебоӣ ва устодӣ, аз 

орояи парадоксӣ истифода карда ва ин равиши ӯ дар адабиёти форсӣ бесобиқа аст» [2, с. 41]. 
Воқеан ҳам, намунаи беҳтарин парадоксро дар ин байти Рӯдакӣ низ метавон пайдо кард, ки 

мегӯяд: 

Бо сад ҳазор мардум танҳоӣ, 

Бе сад ҳазор мардум танҳоӣ [1, с. 122].  
Нахустин бор дар мавриди парадокс устод Шафеии Кадканӣ дар китоби «Шоири оинаҳо» 

ёд кардааст [10]. Воқеан, ибороте, ки дар таноқуз бо ақидаи умум бошад, парадокс шинохта 
шудааст.  

Шояд беҳтарин тавзеҳ дар мавриди парадокс аз Муҳаммади Ростгӯ бошад, ки гуфтааст: 
«Парадокс, ки мо онро «хилофомад», «хилофовард» ва «ситезомезӣ» меномем, ончунон аст, ки 
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суханвар падидаҳоеро, ки дар ситезанд ва бо ҳам намеомезанд ва ошно бо як ҷӯ намераванд, 
ошноӣ диҳад, баромезад ва дамсоз намояд. Ба дигар сухан, чизе бигӯяд, воруна ва хилофи он чи 
мешиносем ва пазируфтаем ва бад-он хӯ кардаем» [4, с. 41].  

Парадокс ё мутаноқизнамоӣ (paradoх) аз вожаи лотинии paradaхum гирифта шуда, ки 
решааш вожаи doхa - ба маънии ақида ва назар мебошад. Дар истилоҳи адабӣ яке аз анвои 
тасвирсозу ангезаи адабӣ аст ва он каломе аст, зоҳиран мутаноқиз бо худ ё муҳмалу бемаънӣ, ки 
дар ду амр мутаззодро ҷамъ карда бошад. Ин таноқуз ва носозгорӣ чандон шигифтангез аст, ки 
зеҳнро ба кунҷковӣ ва талош барои дарёфти ҳақиқате, ки дар варои зоҳири мутаноқиз аст, во 
медорад ва аз роҳи тафсир таъвил метавон ба он ҳақиқат даст ёфт [12]. 

 Парадокс як имкони барҷастасозии забонии маънӣ аст, ки мӯҷиби тааҷҷуб ва шигифти 
хонанда мешавад. Яъне, ин шигарди адабӣ, ғаробати забонӣ барҷаста шудани маъниро дар пай 
дорад. Парадокс аз оғоз дар шеъри форсӣ ба кор мерафтааст, аммо дар шеъри қарни шашум бар 
арсаи вуруди мазомини ирфонӣ ва таҷоруби руҳонӣ ривоҷ пайдо карда, бо зуҳри Саноиву вуруди 
ирфон дар шеъри форсӣ суханони парадоксӣ ба вофир дар ашъори шоирон ҷой гирифт. Пас аз 
Саноӣ шоироне, чун Анварӣ, Хоқонӣ, Низомӣ, Аттору Мавлавиву Саъдӣ, Ҳофиз ва шоирони 
сабки ҳиндӣ ва шуарои баъдӣ низ аз он дар шеър баҳра бурдаанд. 

Шаҳром Аҳмадӣ ва Ойноз Бердипур – муҳаққиқони эронӣ ба ин назаранд, ки «парадокс 
дар забони ирфон ва бавижа шатҳиёти сӯфиён ҷилваи хосе дорад» [11]. Печидатарин намунаҳои 
парадокси шеъри форсиро дар девони Абдулқодири Бедил меёбем, ки барҷастатарин 
мушаххасаи сабкии ӯст: 

Ҳалқе зи муддао тиҳӣ, аз ҳеҷ пур шудаст, 
Нуҳ чарх як аломати сод интихоб дошт [13]. 

Агар мутаваҷҷеҳ шавем, парадокс бо санъати тазоду муқобала монандӣ ва наздикӣ дорад. 
Пас, тазод ва парадоксро чи гуна метавон аз ҳам фарқ кард? Тафовут миёни ин ду василаи 
тасвири бадеӣ чист? 

 Бояд қайд кард, ки тазод дар луғат ба маънии ду чизро дар муқобили якдигар андохтан ва 
дар истилоҳ он аст, ки калимоти зидди якдигар канори ҳам оянд. Монанд «замину осмон», «пиру 
ҷавон» ва ғ. 

 Мусаллам аст, ки ду калима мутазод набояд ба ҳам ё ба як унсури воҳид нисбат дода 
шаванд, балки бояд ба таври ҷудо аз ҳам ва бо ҳолати одӣ ба кор бираванд, дар чунин ҳол сурати 
барҷастагиву қудрати ҷалби назари он аз таноқуз камтар хоҳад буд ва дорои муроотунназир, яъне 
таносуб ҳам хоҳанд шуд. Монанди: 

Нози ӯ ҳарчанд кам, бисёр мебояд кашид, 
Ҷоми холӣ гар диҳад, саршор мебояд кашид [7, с. 113].  

Дар ин байт калимоти «кам» ва «бисёр» ба як чиз «ноз», «холӣ» ва «саршор» ба «ҷом» 
нисбат дода шудаанд, аммо ба ин нукта, ки ба хотири бештар сохтани таъсири муҳтаво маънии 
байт ба ҳам муқобил гузошта шудааст, аносири тазод дорад. Ба иборати дигар, сифатҳои мутазод 
дар ин байт ҳеҷ барҷастагие, бидуни таъбироти «ноз»- у «ҷом», надоранд, балки дар хизмати 
мафҳуми куллии байт қарор гирифтаанд. Дар ҳоле ки дар парадокс ду сифати мутазод ба ҳам 
меоянд ва ҳадафи баёни мафҳум танҳо аз тариқи ҳамон сифатҳо таъкид мешавад. 

Мусаллам аст, ки тазод вожаҳое мебошанд, ки дар маънӣ бо ҳам носозӣ ва носозгорӣ 
доранд, масалан, вақте мо мегӯем «одами сер чӣ парво аз одами гурусна дорад» байни вожаҳои 
«сер» ва «гурусна» орояи тазод мавҷуд аст, яъне тазод баръакси маънои ҳам будан аст. 

Аммо парадокс ҷамъи ду амри мутазод бо ҳамдигар аст. Масалан, агар аз ҳамон тазоди 
боло парадокс бисозем, бад-ин гуна аст: «гуруснагони сер» ё «серони гурусна». Ба таври куллӣ 
парадоксро метавон беҳтарину ҳунаритарин навъи тазод донист, ё ин ки шакли такмилёфтаи он, 
ки комилан рангубӯи тоза гирифтааст.  

Ҳамин тариқ, парадокс яке аз дастгоҳҳои аҷиби адабӣ мебошад. Дар асар бо мақсадҳои 
гуногун татбиқ карда мешавад, онро фаромӯшнашаванда мекунад ва нависандаро машҳур.  

Нозими Ҳиротӣ бо дарки ҳамин хусусияти баён ва муассирии маънӣ дар муҳтавои 
парадоксӣ аз ин навъи тасвирофаринӣ зиёд истифода кардааст: 

Беҳудагӯ мабош, ки сад бор гӯши кар 
Беҳ з-он даҳон бувад, ки зи ҳарфи тиҳӣ пур аст [6, с. 45]. 

Ва ҷои дигар низ зебо ду вожаи мутазодро канори ҳам меорад ва ибороти парадоксӣ 
месозад: 

Ба зудӣ кард занҷире муҳайё, 
Фиканд он туррааш бар гардани по [6, с. 148]. 

Парадокси шоиронаи ин байт «гардани по» дар баёни зоҳир мутаноқиз аст, аммо дорои 
ҳақиқатест, ки «аз роҳи таъвил метавон» [9, с. 249] ба он даст ёфт. Яъне, бо ин далел, ки парадокс 
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чизе нест ҷуз тарҳи мафоҳим ва баёни андешаҳо ба сурати номатбуъ ва пуртазод, ки зеҳни 
мухотабро ба андешаварзӣ, тааммул, ҷусторгароӣ ва пурсиш водор месозад «гиряи рангин», 
«ҷилваи оҳ», «хуни хушк», «осмони паст», «замини осмон», «гардани по», «ҳусни афғон», 
«алмоси ваҳшат», «доди хушҳолӣ задан» ва амсоли ин ибороте мебошанд, ки дар тасвирсозиҳои 
Нозими Ҳиротӣ ҳузури мунаввари офариниш доранд ва тасвиркориҳои парадоксӣ мебошанд:  

Чунон зи гиряи рангинам обу ранг гирифт, 
Ки ҷои гул ба сари мардум ошёни ман аст [6, с. 46]. 

Ё бо эҷоди ибораи «ҷилваи оҳ» ба хос будани тасвир дар байти зерин замина гузоштааст: 
Ба ҳар тарафи синаи мо ҷилваи оҳест, 
Сад сарв ба ҳар гӯшаи ин боғ равон аст [6, с. 48]. 

Маълум аст, ки ҷилва ифодагари «ба тарзи дилрабо ва бо ҳаракати дилкаш намудор шудан, 
худро нишон додан, намуди чизҳои дилрабо мебошад ва «оҳ» - нидоест, ки дар натиҷаи дарду 
ғам ва пушаймонӣ берун меояд. Ин ду вожаи комилан муқобилмаъное, ки бо ҳам омаданашон 
тамоман ғайриимкон ба назар мерасад, тавассути тахайюли шоир канори ҳам меоянд ва шоир 
зиёдии дарду ғаму андӯҳ ва оҳро ба гунаи ҷилваи дард тасвир мекунад. 

Ҳамин гуна тахайюлҳои ғайриинтизори парадоксиро дар байтҳои зер низ метавон ба 
мушоҳида гирифт: 

Нолаи зорам шабехун бар хурӯш овардааст, 
Хуни хушкам тохт бар дарёи ҷӯш овардааст [6, с. 50]. 

*** 
Баски аз ширинии гуфтор талхӣ дидаам, 
Чун забони мор килки тарзабонам мегазад [6, с. 51]. 

*** 
Зи рамзи ишқ гуфтам нуктае, олам ба ҷӯш омад,  
Ба таҳрики насиме як биёбон лола мерақсад [6, с. 62]. 

*** 
Бар бисоти бениёзӣ такя бар бистар задам, 
Осмонро паст дидам, хайма болотар задам [6, с. 75]. 

*** 
Сояи ҳар барги мавзунаш ҳумоюнахтарест, 
Нахли маънӣ дар замини осмон парвардаем [6, с. 77]. 

Дар байте дигаре парадокси зебои вожаҳоро мебинем, ки шоир барои тақвияти андешаҳои 
хеш эҷод кардааст: 

Чӣ ғам зи хасми қавипанҷа, гар мусаввир нест, 
Макун мулоҳиза, гар шер рӯбаҳӣ накунад [6, с. 65]. 

*** 
Талхкомӣ насибам аз сухан аст, 
З-ин шакар заҳр дар даҳони ман аст [6, с. 42]. 

Нозими Ҳиротӣ ҳангоми калимасозӣ низ вожаҳои парадоксии аҷиберо эҷод мекунад, ки 
«ҷароҳатобод» [6, с. 44], «шоистарасво» [6, с. 53], «хомӯшҷӯшиҳо» [7, с. 68], «мотамобод» [7, с. 
79] аз ин қабиланд. 

 Маъниҳои парадоксӣ дар нигоштаҳои шоир низ хеле ҷолибу хонданӣ ва муассир 
омадаанд: 

Суроғ аз бехудӣ мекард худро, 
Ки гардад боду созад гард худро [6, с. 294]. 

Воқеан, аз «бехудӣ» суроғ кардани «худ» парадокси зебоест, ки бархоста аз тахайюли 
ғайриинтизори шоир аст. Дар баробари маънии парадоксӣ мо дар ин байт омезиши зебои санъати 
тазод ва муқобаларо ба мушоҳида мегирем, ки хеле ҳунармандона ба маънии парадоксӣ пайванд 
хӯрдааст. Дар назари аввал ҷудо кардани парадокс ва тазоду муқобала душвортар аст, вале агар 
таваҷҷуҳ намоем мебинем, ки дар ин байт ҳам парадокс ҳузур дорад, ҳам санъати тазод. 
Ҳамзамон, шоир ҳунармандона вожаҳои «бод» ва «гард»-ро низ муқобили ҳам мегузорад. 

Дар байти дигаре шоир парадокси ҷолибтаре эҷод мекунад ва мегӯяд: 
Ба сӯзи беш аз аввал бар сари хеш, 
Нишондӣ оташин хокистари хеш [6, с. 293].  

 Шоир дар байти дигар бо ибораи парадоксии «ҳусни афғон» ва вожапарадокси 
«қодирнавоён» муҳтавои ҷолиберо ба хонанда пешниҳод менамояд: 

Ҳусни афғонам кунад қодирнавоёнро хамӯш, 
Булбулонро нолаи ман сурмаи овоз шуд [6, с. 61].  
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Аз он ки Нозими Ҳиротӣ аз пайравони содиқу боҳунари «сабки ҳиндӣ» аст ва устодон 
ҳузури андеша ва тасвирҳои парадоксиро аз вижагиҳои хоси ин сабки ҳунарӣ медонистанд, 
Ҳиротӣ низ дар эҷоди тасвирҳои мутаноқиз маҳорати фавқулодда доштааст.  

Дар ғазалиёти Нозими Ҳиротӣ ҷилваи тасвирҳои парадоксӣ мӯҷиби зебоии зоҳириву 
зеҳнии ашъори шоир гаштааст. Истифодаи парадоксро дар ғазалиёти шоир яке аз хасоиси 
муҳимми ҳунарии Нозими Ҳиротӣ шинохтан ҷоиз аст. Ҳузури касрати тасвирҳои парадоксӣ дар 
девони шоир ба танаввуи вожаҳо, таркибу ибороти дилпазир мусоидат карда, ба сабки Нозими 
Ҳиротӣ ва забони шеъраш нақши муассир гузоштааст.  
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ТАСВИРҲОИ ПАРАДОКСӢ ДАР ҒАЗАЛИЁТИ НОЗИМИ ҲИРОТӢ 
 

Дар мақола қайд шудааст, ки санъати бадеӣ омили аслии офариниши шоир дар қолаби шеър аст, ки 
ба ду гурӯҳ тақсим мешавад: лафзӣ ва маънавӣ. Бештар санъатҳо дар сабкҳои мухталиф ва ё эҷодиёти 
шоирони барҷаста суфта шудаву тарзи корбурди онҳо сайқал меёбад. Санъати парадокс низ дар шеъри 
сабки ҳиндӣ ҷойгоҳи махсуси худро ёфт, ҳарчанд таърихи истихдоми куҳантаре дорад. Онро бештар ба 
шеъри Бедил марбут медонанд, аммо аз таҳқиқи муаллиф маълум мешавад, ки он дар шеъри Нозим ва як 
идда шоирони ҳамзамони ӯ низ мавқеи хос дорад, ки бевосита ба шеъри баъдинагон таъсир расонидааст, 
дар мақола ин мавзуъ бо равиши хоси илмӣ таҳқиқ шудааст.  
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ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В ГАЗЕЛЯХ НОЗИМА ХИРОТИ 
 

В статье отмечается, что искусство - главный фактор творчества поэта в форме поэзии, которая 
делится на две группы: словесную и духовную. Часто искусство совершенствуется в различных стилях 
или произведениях выдающихся поэтов, и способы их использования всё больше совершенствуются. 
Искусство парадокса также нашло особое место в поэзии индийского стиля, хотя оно имеет свою историю 
использования. В основном это связано с поэзией Бедиля, но наше исследование показало, что оно 
занимает особое место в поэзии Нозима и в ряде его современных поэтов, которые непосредственно 
повлияли на поэзию последующих поколений, и в статье эта тема была изучена.  
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PARADOXICAL IMAGES IN GAZELLES BY NOZIMI HIROTI 
 

Art is the main factor of the poet's creativity in the form of poetry, which is divided into two groups: verbal 
and spiritual. Often art is improved in different styles or works of distinguished poets, and the ways in which they 
are used are more and more improved. The art of paradox has also found a special place in Indian style poetry, 
although it has a history of use. This is mainly associated with the poetry of Bedil, but our research has shown that 
it occupies a special place in the poetry of Nozim and in a number of his contemporary poets, who directly 
influenced the poetry of subsequent generations, and this topic was studied in the article. 
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ҲАҚИҚАТИ ВОҚЕӢ ВА ҲАҚИҚАТИ БАДЕӢ ДАР НАЗМИ БАЧАГОНАИ  

ЛАТОФАТ КЕНҶАЕВА 
 

Саъдуллоева М.Ф. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Боиси хушнудист, ки дар такомул ва пешрафти адабиёти муосири бачагонаи тоҷик, 

шоирони зиёде аз қабили С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, А. Ҳамдӣ, П. Сулаймонӣ, М. Турсунзода, А. 

Деҳотӣ, А. Баҳорӣ, У. Раҷаб, А. Шарифӣ, Н. Бақозода, М. Ҳакимова, А. Бобоҷон, Н. Розиқ, О. 

Аминзода ва даҳҳо тани дигар саҳми бориз гузоштаанд. Дар давраи Истиқлолияти давлатии 

Тоҷикистон, яъне давраи нави таърихӣ низ шоирон тавонистанд барои ҳар синну сол шеъри 

мувофиқ, равону пурмазмун, наву тоза ва хотирмон эҷод бикунанд. Беш аз бист сол аст, ки 

мавзуъҳои муқаддаси Ваҳдат, Истиқлолият, Парчами миллӣ, Нишони миллӣ, Суруди миллӣ ба 

андозаи завқу ҳунари муаллифон дар навиштаҳои бадеӣ барои бачаҳо инъикос ёфта, хонандагони 

хурдсолу наврасро дар руҳияи ватанпарвариву миллатдӯстӣ ва поси арзишҳои миллӣ тарбия 

менамоянд. 

Дар ин радиф, дар эҷоди шеър Латофат Кенҷаева саҳми арзанда ва босазое дорад, ки ҳам 

дар навиштани шеъри кӯдак ва ҳам дар шеъри калонсолон муваффақ аст. Шоир дар ҳама 

мавзуъҳои муҳимми рӯз шеър навиштааст, ки ин далели қобилияти баланди эҷодии ӯст. Аз ин 

дидгоҳ эҳсос мешавад, ки ӯ дар ашъори худ аз бештари мавзуот ҳақиқати мутлақеро барои 

хонанда бо орои бадеият меофарад, ки кӯдакон дар баробари эҳсоси зебоишиносӣ аз воқеияти 

зиндагӣ бархӯрдор мегарданд ва дар шеър чизҳоеро мебинанд, ки дар зиндагии рӯзмарраи худ 

дидаанд. 

Бо ҳамин назардошт метавон шеъри Латофат Кенҷаеваро ба ду даста ҷудо намуд. Дар 

дастаи аввал мо шеърҳоеро мебинем, ки ҳақиқати мутлақи воқеӣ доранд ва бардоштҳояшон аз 

зиндагии рӯзмарраи кӯдакон бо таври воқеӣ сурат мегиранд. Дар ин миён шеърҳое низ ҳастанд, 

ки воқеият бо бадеият омезиши мустаҳкам касб мекунад ва гоҳо дар пойи воқеият, хаёлпарастӣ 

ва таҳсилҳои эҳсосӣ низ шакл мегиранд, аммо ҳамоно ҳақиқат ҳукумфармост.  

Дар дастаи дувум ашъореро метавон рақам зад, ки танҳо барои зебоишиносӣ ва 

хаёлпардозиҳои кӯдак ва ғарқи орзуҳои кӯдакона гардидани он суруда шудаанд ва дар онҳо аз 

воқеият ва ҳақиқат дида, бадеият ва хаёлпардозӣ афзалияти бештар дорад. Аммо ин навъи ашъор 

низ шаклгирифта аз дунёи рангини кӯдакон ва эҳсоси ботинии онон аст, ки дар зиндагии 

рӯзмарраашон гоҳ-гозе ба вуқуъ пайвастаанд. Хоҳу нохоҳ кӯдакон дар дунёи хаёлии худ сайр 

мекунанд ва чизҳоеро аз рӯи эҳсос меофаранд, ки шояд дар зеҳни калонсолон тасаввур нашуданӣ 

бошад. Барои ҳамин ҷон гирифтани унсурҳои ғайривоқеӣ, дарахт, кӯҳ, дарё ва амсоли ин, ки бо 

унвони як қаҳрамон ба гап медароянд, барои онон бамаротиб шавқангезтар ва дилнишинтар аст. 

Шеър ҳар қадаре, ки содаю равон ва осонфаҳм бошад, ба зеҳни хонанда ҳамон қадар зуд 

мерасад. Шеъре, ки дар зеҳну вуҷуди хонандаю шунаванда шӯре, хурӯше, неруе, таассуроте, 

ғуруре барнамеангезад, албатта, он шеър шеъри хуб буда наметавонад. Ҳамин тариқ, шарти 

асосӣ дар шеър он аст, ки он бояд шӯру ҳаяҷони инсонро барангехта, маънӣ ва мақсадро хеле 

дилчасп ифода кунад. 

Бе шубҳа, гуфтан мумкин аст, ки шоир Латофат Кенҷаева ҳамин қонуниятҳои шеърро дар 

ашъораш хуб риоя кардааст. Далели ин гуфтаҳоро метавонем дар шеъри бачагонаи ӯ бубинем: 

    Эй зочаи меҳрубон, 

    Бас акнун бозиямон. 

    Бедор шуд укоҷонам 

    Гаҳвораша ҷубонам. 

    Шири гармашро диҳам, 

    Бибиро надиҳам ғам... [3, с. 19].  

Дар ин шеър сухан аз забони ширини як кӯдаке меравад, ки саргарми бозӣ аст. Муҳаббати 

кӯдак бо зочааш беандоза аст. Вақте ки ӯ бозиро ба итмом мерасонад ва ё ба ӯ коре меафтад, ӯ аз 

бозичаҳо рухсат мегирад ва бидуни иҷозат ба ҳеҷ куҷо намеравад. Ин ҳам метавонад ба нафъи 

кӯдак бошад, зеро аз ин лиҳоз, кӯдак масъулиятшинос ва зиндагидӯст ба воя мерасад. 

Гарчанде шеъри Латофат Кенҷаева гирифта аз рӯзгори хурдсолон аст, аммо дар он 

обуранги бадеӣ ва тасвири шоирона кам нест, ки албатта, барои бедории завқи хонанда ва 

зебоипарастии ӯ хидмат мекунад. Як вижагии ашъори бачагонаи Латофат Кенҷаева дар ҳунари 

нигорандагии ӯ зоҳир мегардад, ки ағлаб ба ҷустуҷӯҳои ҳунарӣ пайванд мехӯранд. Шоир талош 
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мекунад, шеъри кӯдакро танҳо ба сохтани сужет ва инъикоси ҳолати воқеъа ба поён набарад, 

балки дар он пайгири манзаранигорӣ ва тасвиркориҳои латифу дилангезе бошад, ки ба табъу 

завқи кӯдак мувофиқ ва дар ташаккули тафаккури бадеии ӯ нақш дорад. Мо ин хусусиятро дар 

аввалин ашъори ӯ, ки дар охири солҳои 70-ум гуфта шудаанд, мушоҳида менамоем. Шеъри 

«Наврӯз»-и шоир, ки ин андешаи моро таъйид мекунад, аз қадамҳои аввалини ӯ дар роҳи 

ҷустуҷӯҳои ҳунарӣ ва кӯшиши баёни андешаҳои шоирона аст: 

    Бедор шуд замин 

    Аз накҳати баҳор. 

    Булбул таронахон, 

    Бо қалби беқарор. 

    Гул рехт ҳар тараф 

    Аз хандаи баҳор. 

    Зебо шуд осмон, 

    Зебо шуд ин диёр [3, с. 15]. 

Аслан дар шеъри бачагона шоир ба он андоза дунболи тасвир намегардад, ки барои 

хонандаи хурдсол мушкилписанд ва номафҳум бошад. Тасвиркориҳои шоир дар ин шеър 

мувофиқ ба табъу завқи хонандаи хурдсол сурат мегирад. Тарзи баёни шеър он қадар содаю 

самимона ва табиист, ки ҳатто дар зеҳни хонандаи хурдсол суолҳое чун «оё замин ҳам бедор 

мешавад?», «баҳор чӣ гуна механдад?»- ро ба вуҷуд меорад. Хонанда метавонад «бедор шудани 

замин ва ба ҳар тараф гул рехтани онро, ки ханда ва накҳати баҳор» ба вуқуъ пайваста аст, ба 

таври табиӣ тасаввур кунад. Тасвир ва баёни шоиронаи мавзуъ, ки ба ҷустуҷӯҳои ҳунарӣ 

мутааллиқ аст, баъдҳо дар ашъори Латофат Кенҷаева ривоҷ пайдо намуда, бо орои манзараҳои 

рангину дилангез падидор мешавад: 

    Бар кокулони обшор 

    Зангула мебандад баҳор [3, с. 4]. 

«Зангӯла бастани баҳор ба кокулони обшор», «каф задани барги сафедорон бо асари 

бориши борону гардиши бод», албатта, аз тасвирҳои ширину шоиронае ҳастанд, ки насли 

хурдсолро ба дунёи рангини зебоишиносӣ раҳнамун мекунанд. Чунин тасвиркориҳо дар 

шеърҳои Латофат Кенҷаева танҳо ба як марҳалаи аввали омӯзиш маҳдуд набуда, барои марҳалаи 

баъдӣ, ки шеъри навҷавонон ва калонсолон дониста мешавад, боз ҳам густариши бештар пайдо 

мекунад. Шоир ба наврасон ба воситаи шеърҳое, ки ҳақиқати воқеӣ доранд, тавсияҳо низ 

медиҳад. Масалан варзиш, ки як воқеияти амалишаванда дар ҳаёти ҳамарӯзаи инсон аст, дар 

шеъри Латофат низ ҳамин хосиятро касб мекунад: 

 Ҳар кӣ кунад машқи бадан, 

 Доим бувад солимтан. 

 Боқуввату чолок ӯ, 

 Болидаву бебок ӯ [3, с. 192]. 

Агарчанде дар ин суруд мо ба ҷуз воқеияти ҳаёти инсон тасвиреро аз шеърият бо орои 

бадеият намебинем, вале бармало мушоҳида мешавад, ки баёни ин ҳолати воқеӣ бо мавзунии 

калимаҳо онро дар дили хонандаи хурдсол наздиктар мекунад ва маълум мегардад, ки вазн ба 

унвони як таъсиргузор нисбат ба наср дар зеҳни кӯдакон муҳиммият пайдо мекунад. 

Латофат Кенҷаева ба кӯдакону наврасон ба воситаи ин шеър таъкид менамояд, ки барои 

инсон дар ҳаёт саломатӣ аз ҳама ганҷи ҷаҳон болотар аст.  

Бинобар ин, ҳар шахс ҳамеша бояд табиби худ бошад. Дониста бошед, ки саломатию 

чолокию болидаруҳии инсон аз варзиш сарчашма мегирад. 

Адабиётшинос Ф. Ҳусейнзода дуруст қайд мекунад, ки «Ба варзиш майл кардани кӯдакон 

бештар ба ду далел тавъам аст. Аввал, он ки кӯдак ба варзиш машғул шуда, беҳтарин рушди 

синнусолии худро таъмин мекунад, дувум, ин ки тани солиму неруманд сарвати бебаҳои ӯ ба 

ҳисоб рафта, имкони таҳлилу бозгӯии фикр дар ӯ кушода мегардад. 

Саргармӣ ба варзишро наметавон танҳо бозиҳои лаззатбахш донист, балки бояд онҳоро 

авомили муассир дар иҷтимоъ шудани кӯдак ба шумор овард....» [4, с. 172]. 

Дар ҳақиқат, ба инсон машқи бадан, инчунин варзиш, як руҳу равони тоза мебахшад. Дур 

мондан аз он руҳу ҷисми инсонро афсурда ва заиф месозад. Беҳуда нест, ки бештари мардумон 

имрӯзҳо ба ин ақидаанд, ки барои зебою ҷавон мондан бояд ҳамеша машқи бадан кунему аз 

варзиш огоҳӣ дошта бошем. 
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Ҳамин гуна бархӯрд ба воқеиятро дар шеъри «Хушхабар»-и шоир низ дида метавонем. 
Аммо дар ин шеър ҳунару корнамоии қаҳрамон ба сурати воқеӣ нақл карда мешавад, ки бештар 
ба сурати публитсистӣ ба вуқуъ пайвастааст:  

Шунавед як хушхабар,  
Ҳабиба шудаст чевар: 
Ба зочаи базебаш, 
Ду рӯ мисоли себаш, 
Куртаи чакан дӯхтаст, 
Аз гули чаман дӯхтаст. 
Гулакаш танга-танга, 
Тиру камони ранга. 
Тугмачаҳояш қатор, 
Донаи сурхи анор.... [3, с. 9]. 

Тамоми ҷузъиёти тасвиршаванда дар шеър ба сурати воқеӣ рӯи кор омадааст, аммо 
муҳиммияти бадеияти он дар интихоби таркибу ибораҳоест, ки дар онҳо оҳангнокӣ ва назокати 
тасвир дида мешавад ва миёни шеъру нақли одӣ тафовут мегузорад. Яъне, дар шеъри фавқ 
таркибу ибораҳо тавре интихобу ҷобаҷо шудаанд, ки махсуси шеъранд. Масалан, монанди себ 
будани рӯи зоча, ҳамрангу ҳамсони донаҳои анор тасрир шудани тугмаҳои куртаи зоча ва амсоли 
инҳо. 

Шеър аз ибтидои аввали пайдоиш як навъи воситаи баёни ҳиссу андешаи одамӣ буда, дар 
марҳалаи ибтидоии инсоният ба вуҷуд омадааст. Аз ин ҷост, ки шеъри хубу дилнишин ба шоире 
насиб мегардад, ки агар ӯ маънии асилро дар қолаби мувофиқу вазни хушу қофияи зебое ба 
дилаш ифода карда тавонад. Ба ҳамин мазмун Латофат Кенҷаева бо кӯдакону наврасон 
хушмуомилагӣ, интизоми хуб ва одоби салом доданро меомӯзад, ки аз хислатҳои хуби инсонӣ 
ба шуморо меравад. 

Мақсади асосии шеър дар адабиёти бачагона иборат аз такмили дониш ва тарбияи дурусти 
насли наврас аст. Аз ин лиҳоз, шоир дар эҷоди шеър дар адабиёти бачагона пайваста кӯшидааст, 
ки хӯшае аз ҳар гӯшае ба бачагон расонида тавонад. Тарбияи дурусти насли наврасро мақсади 
асосии худ дониста, ба насли наврас таъкид менамояд: 

Гар хӯрок хӯрӣ, 
Аз пешакат хӯр. 
Пиёлаи чой, 
Ҳаргиз макун пур [3, с. 12]. 

Ҳамин тариқ, агар ба ашъори Латофат Кенҷаева ба пуррагӣ назар афканем, он чашмаи 
ҷӯшонеро мемонад, ки фарогири тамоми ҷодаи дунёи кӯдакон ва тарбияи дурусти насли наврас 
мебошад. 
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ҲАҚИҚАТИ ВОҚЕӢ ВА ҲАҚИҚАТИ БАДЕӢ ДАР НАЗМИ БАЧАГОНАИ  
ЛАТОФАТ КЕНҶАЕВА 

 

Муаллиф қайд мекунад, ки нависандаи адабиёти бачагона, шоир, рӯзноманигор ва асари шинохтаи 
тоҷик Латофат Кенҷаева ҳам барои калонсолон ва ҳам барои кӯдакону наврасон пайваста шеър эҷод 
мекунад. Аммо нисбат ба шеърҳое, ки барои калонсолон менависад, шеърҳои бачагонаи шоир дар 
адабиёти кӯдакону наврасон бештар обрӯю нуфуз пайдо кардааст. Ба ақидаи худи шоир, мақсади ассосии 
шеъри бачагона такмили дониш ва тарбияи дурусти насли наврас мебошад. Дар шеърҳои бачагонаи ӯ 
ҳақикату воқеияти зиндагӣ, бахусус аз рӯзгори кӯдакон, бештар ба назар мерасад. Гарчанде шеъри Латофат 
Кенҷаева баргирифта аз рӯзгори хурдсолон аст, аммо дар он обуранги бадеӣ ва тасвири шоирона кам нест, 
ки албатта барои бедории завқи хонанда ва ҳисси зебоипарастии ӯ хидмат мекунад. Шоир талош мекунад 
шеъри кӯдакро танҳо ба сохтани сужет ва инъикоси ҳолати воқеа ба поён набарад, балки дар он пайгири 
манзаранигорӣ ва тасвирикориҳои латифу дилангез бошад, ки ба табъу завқи кӯдак мувофиқ ва дар 
ташаккули тафаккури бадеии ӯ нақш босазое дошта бошад. 

Мавзуи меҳварии мақолаи мазкур фарогири ҳамин масоил буда, муаллиф кӯшидааст вазифаҳои дар 
назди худ гузоштаро ба таври муфассал таҳлилу арзёбӣ намояд ва ба андозае ба ҳадафаш ноил гаштааст. 
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РЕАЛЬНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ ПОЕТИЧЕСКОМ 

ТВОРЧЕСТВЕ ЛАТОФАТА КЕНДЖАЕВА 
 

Автор отмечает, что известная писательница поэтики, журналист детской литературы Латофат 

Кенджаева в своём творчестве сочиняет свои стихи не только детям, но и взрослым. Наряду со стихами о 

взрослых, самое важное место занимает детские стихи. С точки зрении поэтессы, основная цель её стихов 

усовершенствование знания у детей и правильное воспитание подрастающего поколения, указать 

правильный путь. Несмотря на то, что стихи Латофат Кенджаева занимает о жизни, деятельности, и 

увлечения детей, но надо отметить, что в художественной окраске или оценке занимает особое место для 

пробуждения любови к прекрасному у детей. Поэтесса всячески стремится в своем творчестве не 

ограничиться созданием сюжета о реальной действительности, поэтесса всяческий стремится к более 

привлекательному изображению действительности с целью дальнейшего развития умственного и 

художественного впечатления у детей. 
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REAL AND ARTISTIC REALITY IN CHILDREN'S POETRY CREATIVITY BY  

LATOPHAT KENJAYEVА 
  

Writer of children's literature, poet, journalist and well-known Tajik poet Latofat Kenjaeva regularly writes 

poetry for both adults and children. However, compared to the poems she writes for adults, the poet's children's 

poems have gained more prestige in the literature of children and adolescents. According to the poet himself, the 

main purpose of children's poetry is to improve the knowledge and proper upbringing of the younger generation. 

In her children's poems, the realities of life are more visible, especially in the lives of children. Although Latofat 

Kenjaeva's poems are taken from the life of children, there is a lack of artistic color and poetic imagery, which, of 

course, serves to arouse the reader's interest in his language. The poet tries to make the child's poem not only to 

create a plot and a reflection of the situation, but also to follow the scenes and delicate descriptions that suit the 

child's taste and play a role in the formation of his artistic thinking. 

KEY WORDS: Latofat Kenjayeva, famous writer, poetess, journalist of children's literature. 
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ИНЪИКОСИ ҶОЙҲОИ ТАЪРИХИВУ САЙЁҲИИ ВОДИИ ВАХШ  

ДАР НАШРИЯИ «ХАТЛОН» 
 

Расулов К.Б. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар журналистика самти нави фаъолият ва таҳқиқи илмӣ пайдо шудааст, ки бо номи 

экожурналистика машҳур мебошад. Масъалаи ҳифзи муҳити зист ва барои дигарон пешниҳод 

намудани сайру сайёҳат ба масъалаҳои солимӣ ва беҳдошт, нуфуси аҳолӣ ва муаррифии 

мамлакат вобаста мебошад. Ин масъалаи глобалии олам ба ҳисоб рафта, дар сиёсати ҳамаи 

давлатҳо мақоми хос дорад.  

Мавзуи бозтоби рушди сайёҳӣ дар журналистикаи тоҷик баъд аз ироаи Паёми Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017 маъмултар гардид. Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз 22 декабри соли 2017 омадааст: «Бо мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, 

муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи 

байналмилалӣ, инчунин, ҷалби сармоя ба инфрасохтори сайёҳӣ пешниҳод менамоям, ки соли 

2018 дар кишвар «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шавад. 

Дар ин раванд Ҳукумати мамлакат вазифадор карда шуд, ки барои рушди ҳунарҳои 

мардумӣ ба соҳибкорон ва ҳунармандон ҷудо намудани қарзҳои имтиёзнокро тавассути Фонди 

дастгирии соҳибкорӣ васеъ ба роҳ монад. Инчунин, бо мақсади ҳавасмандгардонии аҳолӣ ҷиҳати 

истеҳсоли молҳои ниёзи мардум дар хона ва рушди ҳунарҳои мардумӣ, аз 1 январи соли 2018, 

фурӯши чунин молу мавод аз пардохти ҳамаи намудҳои андоз озод карда шавад» [1]. 
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Идомаи ин дастури Сарвари давлат дар Паёми ӯ ба Маҷлиси Олӣ 26-уми декабри соли 2018 

садо дод.  

Президенти кишвар таъкид кард, ки «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 инфрасохтори деҳот пешниҳод менамоям, ки солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди 

деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шаванд» [2]. 

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олӣ, аз 26 январи соли 2021, низ ин маром бо тағийрот пешниҳод шуд. Диққати асосӣ 

ба деҳоти Тоҷикистон, ки мардум асосан дар он зиндагӣ мекунанд, равона гардида, дурнамои он 

барои 2-3 соли оянда муайян шудааст.  

Имрӯз дар ҷаҳон соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои пешбарандаи иқтисодиёт ва бо суръати 

баланд рушдёбанда ба ҳисоб меравад, – таъкид намудааст Президент.  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки соли 2018 бори нахуст дар замони соҳибистиқлолӣ шумораи 

сайёҳон қариб ба 1 миллиону 200 ҳазор нафар расида, нисбат ба соли 2017 2,6 баробар зиёд 

шудааст. 

Дар соли 2019 аз шумораи умумии шаҳрвандони хориҷие, ки ба Тоҷикистон омадаанд, 1 

миллиону 260 ҳазор нафарашон сайёҳон буданд. 

Тайи солҳои 2018-2020-ум дар кишвар 145 ширкати нав иҷозатномаи фаъолият гирифта, 

дар ин муддат, дар маҷмуъ, 224 ширкат ба бозори сайёҳӣ ворид гардид. 

Зарур аст, ки ин раванд боз ҳам густариш дода шавад. Дар ин раванд, Тоҷикистон ба қатори 

даҳ кишвари ҷолибтарин барои боздиди сайёҳон, ба даҳгонаи кишварҳои беҳтарини сайёҳии 

пиёдагардӣ, ба панҷгонаи беҳтарин аз рӯи низоми содаи пешниҳоди раводид ва шоҳроҳи Помир 

ба даҳ роҳи зеботарини дунё шомил шуда, пойтахти мамлакат – шаҳри Душанбе ба даҳгонаи 

мавзеъҳои бехатар аз рӯи таъмини амният ворид гардид [3]. 

Ҳамчунин, «Консепсияи миллии рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2009-2019 қабул гардид, ки тибқи он Тоҷикистон бояд то соли 2020 зиёда аз 1 миллион сайёҳро 

дар кишвар қабул мекард.  

Эълон гардидани «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» (2018) ва «Солҳои рушди 

деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» (2019-2021) барои тамоми ВАО-и мамлакат мавзуи мубрами 

ҷомеаро муайян намуд. Таблиғу ташвиқи масъалаҳои сайёҳӣ густариш ёфт.  

Ба андешаи И. Усмонов, олими соҳаи журналистика, воситаҳои ахбори умум набзи ҳаёти 

ҷомеаро ифода намуда, ҳамзамон «Журналистика ба таблиғи ахбори оммавӣ машғул аст ва ин 

муҳимтарин аҳдофи иҷтимоии он, нақши иҷтимоию сиёсиаш мебошад» [5, с. 6]. 

Воситаҳои ахбори оммаи вилояти Хатлон низ барои шинос намудани мухотабони худ бо 

ҷойҳои таърихӣ ва сайёҳии маҳал дар рӯзномаву маҷаллаҳо рубрика ва барномаҳои махсуси 

радиоиву телевизионӣ ташкил намуда, барои баррасии ин масъала саҳм гирифтанд.  

Мавзеъҳои водии Вахш аз солҳои 30-юми асри ХХ дар маркази таваҷҷуҳи бостоншиносон 

ва коршиносон мебошад. Ин бо азхудкунии водии Вахш, сохтмони каналу қитъаҳои корам ва 

сохтмони заводу фабрикаҳо ва бевосита бо сарватҳои табиии он вобастагӣ дорад.  

Сайёҳоне, ки ба Тоҷикистон меоянд, ба тамошои қисми ҷанубии Тоҷикистон низ таваҷҷуҳ 

доранд.  

Маълумоте, ки аз сомонаи ҳукумати вилояти Хатлон дастрас кардем, инфрасохтори 

сайёҳии водии Вахшро иборат аз маҷмуи ёдгориҳои таърихиву табии зерин муаррифӣ мекунад: 

Шаҳри Бохтар, Мамнуъгоҳи табиии «Бешаи палангон», Шаҳркадаи Тахти сангин, 

Аҷинатеппа, Мадрасаи Хоҷа Машҳад, Мавзеи Чилучорчашма, Қалъаи Бешкент, Оромгоҳи Имом 

Зайналобиддин, Шаҳраки Теппаи Шоҳ мебошад. 

Дар бораи ҳар яке аз ин мавзеъ маълумоти мушаххасе дода шудааст, ки барои сайёҳ 

раҳнамое мешавад. Мисол: 

1. Бешаи палангон. Мамнуъгоҳи табиии «Бешаи палангон» бо қарори Комиссариати 

Шӯрои халқии ҶШС Тоҷикистон 4 ноябри соли 1938 таъсис ёфтааст. Мамнуъгоҳ бо мақсади 

муҳофизати комплекси биёбону туғайзор, набототу ҳайвоноти нодири он таъсис ёфта, масоҳати 

умумии он зиёда аз 50 000 га мебошад, ки аз ин шумора 14500 га ҷангалпӯш, 10700 га марғзор, 

4030 га кӯлҳо, 22173 гектарро биёбон ташкил медиҳад. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80
https://tg.wikipedia.org/wiki/1938
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%91%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D2%93%D0%B7%D0%BE%D1%80
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2. Тахти сангин. Маскани Тахти сангин бештар ҳамчун «Хазинаи Амударё», ё 

«Ҷавоҳироти Окс» иборат аз коллексияи ҷавоҳироту тангаҳои тиллоӣ ва нуқрагин (1300 номгӯй) 

маълум аст, ки соли 1877 аз ҷониби тоҷирони бухороӣ дар ноҳияи Қубодиён (собиқ Тахти Қубод) 

харидорӣ шудааст. Тоҷирон аз сокинон дар бораи ин бозёфт хабардор шуда, онро харидорӣ 

намудаанд. Минбаъд, тоҷирони бухороӣ, ки барои тиҷорат сӯи Ҳиндустон равона буданд, ният 

доштанд, ки ба заргарони ҳинду «Хазинаи Амударё»-ро фурӯхта даромад мекунанд. Ва ҳамин 

тавр ҳам шудааст. Дар Ҳиндустон аксарияти ҷавоҳироту тангаҳои хазина аз ҷониби амалдорони 

бритониёгӣ харидорӣ шуда, баъд аз чандин сол моли Осорхонаи миллии Бритониё, ки дар 

ш. Лондон воқеъ аст, гардидаанд. Номи «Хазинаи Амударё»-ро ба бозёфтҳои маскани Тахти 

Сангин муҳаққиқи англис О.М. Далтон гузоштааст. Ба пиндошти ӯ, дар давраи баъди харидорӣ 

намудани моли «Хазинаи Амударё» дар Қубодиён ва то моли музейи Британия гардидани ин 

бозёфтҳо шояд, дар байни он инчунин молҳои дигар низ бошанд. Бо вуҷуди ҳамин, аксарият 

ҷавоҳироту тангаҳои тиллоӣ ва нуқрагин аст. Коллексияи хазина ба бозёфтҳои Бохтари Шимолӣ 

тааллуқ доранд. Инчунин, мувофиқи таҳқиқоти таърихшинос И.Р. Пичкина «Хазинаи Амударё» 

аз ганҷинаҳои «Маъбади Окс», ки дар охири асри IV то мелод бунёд шудааст, иборат аст. 

Ганҷинаҳои «Маъбади Окс» (Окс - номи қадимаи Амударё) аз инъому бахшишҳои сокинон ба 

маъбаду худованди Окс (Вахш) ба вуҷуд омадааст. Дар ин гаҷинаҳо инъому бахшишҳои 

бохтариҳои қадим, юнониён (маданияти элинҳо) ва давраи Кӯшониён маҳфузанд, 

чунки«Маъбади Окс»муддати зиёд, тахминан то асри I мелодӣ вуҷуд дошт. 

 3. Аҷинатеппа. Мувофиқи таҳқиқи бостоншиносон бутхона дар нимаи дуюми садаи VII 

ва ибтидои садаи VIII фаъолият доштааст. Аҷинатеппаро дар ноҳияи Кӯшониён (15 км дуртар аз 

шаҳри Бохтар) вилояти Хатлон соли 1959 бостоншинос Т.И. Зеймал ҳафриёт кард. Номи асосии 

ин ёдгор аслан Аҷинатеппа нест ва ин унвон солҳои 40 садаи XX ба он дода шудааст. Тибқи 

ривоёти мардуми маҳал солҳои 40-уми садаи XX дар натиҷаи боронҳо як ҷойи теппа фурӯ рафта, 

сӯрохе ба вуҷуд омадааст ва нафаре аз маҳаллиён вориди сӯрох шуда, бути якпаҳлу хобрафтаеро 

мебинад ва тарсон берун омада, дидаашро ба мардум нақл мекунад. Минбаъд маҳаллиён онро 

макони ҷинҳо (махлуқи бадшаклу бадкирдори афсонавӣ) пиндошта, Аҷинатеппа номгузорӣ 

кардаанд. Ваҷҳи тасмияаш аз аҷина аст. Аз соли 1961 Экспедитсияи бостоншиносии 

Тоҷикистони Ҷанубӣ (бо роҳбарии Б.А. Литвинский ва Т.И. Зеймал) мунтазам ҳафриёт доир 

карда, соли 1973 таҳқиқи он комилан ба итмом расид. Аҷинатеппа бинои росткунҷашакли 

вусъаташ 100х50 м, баландиаш 6 м мебошад. Ҳафриёти Аҷинатеппа аҳамияти илмӣ дорад. 

Аҷинатеппа нахустин ёдгории будоӣ дар Осиёи Миёна аст, ки пурра таҳқиқ шудааст. 

4. Мадрасаи Хоҷа Машҳад. Мадраса аз ду бинои мураббаъ иборат мебошад, ки равоқи 

даромадгоҳашон ба долони гунбазӣ, ки онҳоро ба ҳам мепайвандад, нигаронида шудаанд. Сақфи 

биноҳо гунбазӣ буда, дар қисми болоии онҳо равзанаҳо ҷой гирифтаанд. Девори биноҳо шакли 

чоркунҷа дошта, дар қисми болоӣ онҳо ба равоқҳои ҳашткунҷа табдил меёбанду гунбази 

нимдоираи конусшакл сақфи онҳоро мепӯшонад. Асрҳои XI-XII гаҷкорӣ шудааст. Нақшу нигори 

рӯи иморат ҳам дар ҳамин давр анҷом ёфтааст. Дар ду гӯшаи ин биноҳо гулдастаҳои начандон 

калон сохтаанд. Дар тарафи муқобил (шимолӣ) низ ду бинои гунбаздори наонқадар калон (аз 

хишти хом ва похса) пӯшида шуд, ки мисли бинои қисми чап ва асосии ансамбл буд. 

Даромадгоҳи он низ пештоқ дошт. Мадрасаи Хоҷа Машҳад ҳамчун мадрасаи қадимтарини Осиёи 

Миёна аҳамияти таърихӣ дорад дар хусуси яке аз маркази илму маданият 

будани Қубодиёни қадим шаҳодат медиҳад. Мадраса ҳамчун ёдгории меъморӣ дар муҳофизати 

давлат аст. 

5. Чилучорчашма. Чилучорчашма зиёратгоҳ ва оромгоҳи маъруф дар ноҳияи Носири 

Хусрави вилояти Хатлон, воқеъ дар 230-километрии ҷануби шаҳри Душанбе аст, ки дар миёни 

мардум ҳамчун 44 чашмаи шифобахш, мавзеи дорои таърихи беш аз ду ҳазорсола ва қадамҷойи 

ҳазрати Алӣ, аз ёрони расули Худо, шинохта шудааст. Чилучорчашма дар Тоҷикистон ва дар 

Ӯзбекистони ҳамсоя хеле машҳур аст. Дар ин мавзеъ, ки дашту биёбон буд (то обёрӣ кардан ва 

сохтани шабакаҳои обёрӣ дар давраи шӯравӣ), аз таги теппаи начандон баланд панҷ чашмаи 

калон фаввора зада, ба 39 чашмаи майда тақсим мешавад. Оби ҳамаи чашмаҳо якҷоя шуда, 

ҷӯйбори калони васеъгиаш 12-13-метраро ташкил медиҳад ва дар он моҳии зиёде мавҷуд аст. 

Моҳиҳо бо ҷараёни об ба поён намераванд, балки дар худи сарчашмаи обҳо дар масофаи 800-900 

метр шино мекунанд. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D1%8F%D0%B8_%D2%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%91%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%91&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%80%D0%B8_IV_%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%91%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%91%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D1%91%D0%BD%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%91%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D1%91%D0%BD%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%91%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D2%B3%D0%BE%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%8A%D0%BC%D0%BE%D1%80%D3%A3
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6. Зиёратгоҳи Имом Зайналобиддин. Зиёратгоҳи Имом Зайналобиддин дар ҳудуди ҷамоати 

деҳоти Г. Гулмуродови ноҳияи Дӯстӣ (дар қайди Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 

қарор дорад) чун арҷгузорӣ ба пайравони дини мубини ислом машҳур аст [14]. 

Рисолати матбуот дар замони Истиқлолияти давлатӣ боз ҳам васеътар гардид. Имконияти 

баррасӣ ва муаррифии ҳамаи масъалаҳои ҳаёти ҷомеа, аз ҷумла ҷойҳои таърихию сайёҳии 

кишвар пайдо шуд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши 

матбуотро дар ҳаёти ҷомеаи муосири тоҷик чунин баҳо додааст: «Имрӯз матбуот ҳамқадами ҳаёт 

ва ҷузъи хеле муҳимму ҷудонопазири ҷомеаи озоду демократии мо буда, бо таъмини фазои 

иттилоотӣ ба шаҳрвандон дар интихоби дурусти мавқеъ ва дарёфти ҳақиқат имкониятҳои васеъ 

фароҳам месозад» [7].  

Дарвоқеъ, барои тарғиби ҷойҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардуми Хатлон, бахусус водии 

Вахш, саҳми матбуоти маҳаллӣ назаррас мебошад.  

Аксари маводи асосие, ки мо доир ба мавзуи сайёҳии вилояти Хатлон гирд оварда, таҳлил 

намудаем, ба рӯзномаи «Хатлон» рост меояд.  

«Азми баргузории фестивали «Марҳамат ба Хатлон!» яке аз хабарҳоест, ки аз тасмими 

амалӣ шудани нақшаҳо дар ин самт дарк медиҳад: Дар «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ» давоми соли 2018 баргузории фестивали фарҳангиву сайёҳии «Марҳамат ба Хатлон!» 

ба нақша гирифта шудааст. 

Идораи рӯзномаи «Хатлон» аз оғози соли 2018 рубрикаи нави «Марҳамат ба Хатлон!»-ро 

бо мақсади таблиғи имкониятҳои соҳаи сайёҳӣ, муаррифии мавзеъҳои туристӣ, обҳои 

шифобахш, ёдгориҳои таърихӣ-фарҳангӣ ва ҷалби сайёҳони ватанию хориҷӣ ба ин мулки 

биҳиштосо пешниҳоди хонандаи гиромии худ мегардонад [8]. «Бо ҳам сайри Хатлон мекунем!»-

даъват мекунад хонандагони худро нашрия.  

Аввалин мавод ба мавзеи Чилучорчашмаи ноҳияи Шаҳритӯс бахшида шудааст. Масъули 

гӯша Фаромӯз Бобоев, хабарнигори «Хатлон» шумораи №3 (3140), аз 25 январи соли 2018 чунин 

иттилоъ додааст: 

Чилучорчашма дар Тоҷикистон ва дар Ӯзбекистони ҳамсоя хеле машҳур аст. Дар ин 

мавзеъ, ки дашту биёбон буд (то обёрӣ кардан ва сохтани шабакаҳои обёрӣ дар давраи шӯравӣ), 

аз пайи теппаи начандон баланд панҷ чашмаи калон фаввора зада, ба 39 чашмаи майда тақсим 

мешавад. Оби ҳамаи чашмаҳо якҷоя шуда, ҷӯйбори калони васеъгияш 10-12 метраро ташкил 

медиҳад ва дар он моҳии зиёде мавҷуд аст. 

Дар ин ҷо аз ҳама муъҷизае, ки туристонро ба худ ҷалб намудааст, ин моҳиҳо ва морони 

Чилучорчашма мебошанд. Моҳиҳо бо ҷараёни об ба поён намераванд, балки дар худи сарчашмаи 

обҳо шино мекунанд. Морҳо бошанд, аз болои моҳиҳо гузашта ба онҳо кордор намешаванд. 

Чилучорчашма мавзеи зиёратӣ, истироҳатию рекреатсионӣ ба шумор рафта, дар ин ҷо 

туризми зиёратӣ, истироҳатӣ ва табобатӣ хеле рушд ёфтааст. Зиёраткунандагон ин ҷо таҳорат 

мекунанд, намоз мегузоранд, қурбонӣ меоваранд ва дар оби чашмаҳо оббозӣ мекунанд. Оби 17 

чашмаи он шифобахш ба шумор меравад. Ҳар як чашмааш хусусиятҳои табобатӣ ва ба худ номи 

хос доранд. Чашмаи мӯйин - аз рехтани мӯй, хуни бинӣ – пешгирии хунравӣ, чашмаи морон, 

хунукзадагон – аз газидани мор ва шамол задан, устухондард - аз касалиҳои устухон, табларза - 

аз табларза, шифо - шифобахш, фишори хун - аз фишори хун, сардард - аз дарди cap, песҳо аз 

песшавӣ, мурод – аз ҳолати бади рӯҳӣ, бефарзанд – аз бенаслӣ, гурда - аз бемориҳои гурда, дилу 

ҷигар - аз бемориҳои дил ва ҷигар, девонаҳо – аз бемориҳои руҳӣ, чашму гӯш – аз бемориҳои 

чашму гӯш, хориш аз хориш, дар байни мардум шуҳрати хоса доранд. 

Мавзеи мазкур дар минтақаи Қӯрғонтеппаи вилояти Хатлон ягона мавзеъест, ки имконияти 

дар тамоми мавсими сол қабули сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро доро мебошад. Теъдоди сайёҳони 

хориҷӣ, ки аз ҷониби ширкатҳои туристии шаҳри Душанбе ба ин мавзеъ дар давоми солҳои 2010 

- 2012 оварда шудаанд, зиёда аз 600 нафарро ташкил дода, сайёҳони хориҷие, ки худ мустақилона 

ворид шудаанд, зиёда аз 2 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. Чилучорчашма айни замон дар 

мувозинаи ширкати «Исмоили Сомонии асри II» қарор дошта, ҷиҳати таъмиру тармим ва 

нигоҳдории ин мавзеи таърихӣ тадбирҳои мушаххас андешидаанд» [9]. 

Дар ин рубрикаи махсус ҳар моҳ маводе ба як мавзеи таърихию сайёҳӣ бахшида мешавад.  

Нашрияи вилоятии «Хатлон» дар ҳамин шуморааш на танҳо маводи ҳайати эҷодии худ ва 

мухбирони минтақавиашро истифода бурдааст, балки бознашри маводи ВАО-и ҷумҳуриявиро 

доир ба сайёҳӣ ба роҳ мондааст. Маводи зерин «Туризм робитаҳои байнидавлатиро мустаҳкам 

месозад» ном дошта, аз назари моҳият ба мақолоти таҳлилӣ шомил мешавад. Мақолаи мазкур ба 
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дурнамоии рушди сайёҳӣ дар кишвар нигаронида шуда, рушди минбаъдаи туризми 

байналмилалиро дар Тоҷикистон бозгӯ мекунад. Чунин тасмими идораи рӯзнома аз тарғиби 

туризм дар вилоят шаҳодат медиҳад.  

Иқтисодиёти туризми байналхалқӣ ин маҷмуи муносибатҳои одамон ва субъектҳои 

хоҷагидории мамлакатҳои гуногун оид ба мубодилаи арзишҳои моддӣ ва ғайримоддӣ, гирифтани 

маводи ҷисмӣ, маънавӣ ва қонеъ гардондани талаботи инсон: руҳӣ, маънавӣ, ҷисмонӣ дар асоси 

қонунҳои иқтисоди бозорӣ ба ҳисоб меравад. 

Туризми байналхалқӣ дар чунин назарияи иқтисодӣ ба мисоли тақсимоти байналхалқии 

меҳнат ва омилҳои истеҳсолот, самаранокии хоҷагидорӣ, бо ҳам вобастагии омилҳои истеҳсолот 

– замин, меҳнат, сармоя, соҳибкорӣ, раванди такрористеҳсолӣ, комплексии соҳаҳо асос меёбад. 

Туризми байналхалқӣ дар иқтисодиёт мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Гардиши солонаи 

маблағ аз ҳисоби туризми байналхалқӣ беш аз 20% маҷмуи маҳсулоти ҷаҳониро дар бар мегирад. 

Бо баробари ин, соҳаи туризм робитаҳои байнидавлатиро мустаҳкам месозад. Аз як тараф, ин 

соҳа соҳаи табиии фарҳангӣ бошад (статика), аз тарафи дигар, ин соҳаи меҳмоннавозӣ 

(динамика) ба ҳисоб меравад. Бо маънои дигар новобаста ба мавҷудияти шароитҳои табиӣ-

фарҳангӣ дараҷаи мусоҳибнокӣ (комфорт) меафзояд [10].  

Ҳадафи мақолаи зерин ба яке аз сердаромадтарин соҳа табдил додани сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ 

буда, таваҷҷуҳи масъулон ва тамоми шаҳрвандоне, ки имконияти ташкили сайёҳиро доранд, ҷалб 

менамояд.  

Олими соҳаи журналистика И. Усмонов дар бораи вазифаи иҷтимоии воситаҳои ахбори 

омма чунин навиштааст: «Журналистика воқеан, дар ҳаёти иҷтимоии ҷомеа нақши барҷастае 

дорад: вай эҳтиёҷи ҷомеаро, аз шахси алоҳида сар карда, то гурӯҳҳои калони он ба таври фаврӣ 

ва ҳамаҷониба ба ахбори хислати иҷтимоиву сиёсидошта таъмин мекунад, тавассути иттилооташ 

ба мафкураи одамон таъсир мерасонад, ақидаи онҳоро бедор мекунад, мафкураашонро савқ 

мебахшад, онҳоро ба ҳаракат меорад» [6, с. 5]. 

Маводи тарғиботии дигар «Ёдгории Тахти Сангин» ном дорад. Муаллиф барои муаррифӣ 

кардани ин мавзеи сайёҳӣ на танҳо аз мушоҳидаи худ, балки аз маъхазҳои таърихию 

бостоншиносӣ истифода бурдааст. Ҳар як мавод бо аскҳои он мавзеъ пурра карда шудааст ва 

таваҷҷуҳи хонандаро бештар мегардонад.  

Мавзеи «Тахти Сангин» яке аз бузургтарин ёдгории таърихӣ дар вилояти Хатлон ба шумор 

меравад. «Тахти Сангин» соли 2011 ба номгӯи Феҳристи мероси фарҳангии умумибашарии 

ЮНЕСКО аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шудааст. Ин мавзеи таърихӣ дар деҳаи 

Тешиктоши ноҳияи Қубодиён ҷойгир буда, таърихдонон онро ба асри V то мелод ва III мелодӣ 

маҳсуб медонанд. Шаҳри қадимаи «Тахти Сангин» дар мавзеи якҷошавии дарёҳои Вахш ва Панҷ, 

ки Амударёро ташкил медиҳанд, ҷойгир аст. 

Номи пештараи ин ганҷинаи беҳамто «Тахти Сангин» нест, зеро он дар ягон сарчашма ва 

навиштаҳои таърихӣ зикр нашудааст. Танҳо баъди ковишҳои бостоншиносон маълум шуд, ки 

тамоми шаҳрак, девору роҳравҳо ва сутунҳои бузурги он аз сангҳо бино шудааст, бинобар ин, 

олимон шартан номи ин ёдгории беназирро «Тахти Сангин» номиданд. Мавзеи «Тахти Сангин»-

ро аз шарқ Амударё, аз ғарб кӯҳи Тахти Қубод, аз шимол ва ҷануб иншооти дуқабатаи 

муҳофизаткунананда иҳота кардаанд. 

Бостоншиносон бар он назаранд, ки соли 1877 аз ин мавзеи нодири аҷдодӣ бузургтарин 

ганҷина бо номи «Хазинаи Амударё», ё «Ҷавоҳироти Окс», ки иборат аз коллексияи ҷавоҳироту 

тангаҳои тиллоӣ ва нуқрагин буд (1300 номгӯй), аз ҷониби мардуми маҳаллӣ ёфт шудааст. 

Тоҷирон аз сокинон дар бораи ин бозёфт хабардор шуда, онро харидорӣ намудаанд. 

Сипас, тоҷирон барои тиҷорат ба сӯйи Ҳиндустон равона шуда ва ин хазинаи бузургро ба 

бозаргони ҳиндӣ ба фурӯш гузоштанд. Дар Ҳиндустон аксарияти ҷавоҳироту тангаҳои хазина аз 

ҷониби амалдорони англис харидорӣ шуда, ба Англия бурда мешавад. «Хазинаи Амударё» дар 

осорхонаи «Виктория» ва «Алберти»-и Англия маҳфуз аст. 

Таърихнигорон бар он назаранд, ки «Тахти Сангин» дар замони Искандари Мақдунӣ бунёд 

шудааст. Корҳои таҳқиқотӣ дар шаҳри қадимаи «Тахти Сангин» аз солҳои 70-уми қарни гузашта 

оғоз гардида, бостоншиносон дар давоми таҳқиқоту ҷустуҷӯҳои зиёд шаклу нақшҳои қасрҳои 

иқоматӣ, ибодатгоҳ, устохонаҳо ва дигар утоқҳои барои инсон лозимаро муайян намудаанд. Дар 

бунёду сохтмони ҳар як утоқу ҳуҷраҳои ин шаҳри қадима сохтмончиён маданияти меъморию 

шаҳрсозиро истифода намудаанд. Маъбад диққатҷалбкунанда буда, он шакли чоркунҷа дорад ва 

ҳар як қитъаи он 51 метр дарозӣ дорад. Дар бунёди ин маъбад тамаддунҳои гуногуни он замон 
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дида мешавад. Ҳангоми ҷустуҷӯ бостоншиносон аз мавзеи «Тахти Сангин» номгӯи зиёди ашёи 

рӯзгор ва дигар лавозимоти ёрирасонро пайдо намудаанд. Нигораҳое, ки ҳангоми ҳафриёт 

гузарондан аз ин мавзеи таърихӣ ёфт шудаанд, имрӯз дар осорхонаҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ ва 

ҷумҳуриявию хориҷӣ маҳфузанд. 

Масоҳати байни деворҳои ёдгории таърихӣ 2 км буда, байни онҳо хонаҳо ва заминҳои 

наздиҳавлигӣ намудоранд. Девори мудофиавӣ масоҳати 85 гектарро иҳота кардааст. Димна аз 

арк (165х235 м) ва иморатҳое, ки аз шимол ба ҷануб ба масофаи 1 км тӯл кашидаанд, иборат 

мебошад. Аркро асосан Маъбади Окс (51х51 м) фаро гирифтааст. Он ба асрҳои 4-и қабл аз мелод 

ва 3-и мелодӣ мансуб аст [15]. 

Ин маводи Ф. Бобоев дар нашрияи «Хатлон», №9 (3146), аз 10 марти соли 2018 нашр 

гардидааст.  

 Мухбирони рӯзнома Фаромӯз Бобоев ва Комрони Бахтиёр дар шумораи №14 (3151), аз 12 

апрели соли 2018 бо номи «Сайёҳӣ аз ту оғоз мегардад» маводеро ба табъ расонидаанд, ки аз 

ҳамкориҳои ширкатҳои алоқаи мобилӣ ва журналистон маълумот медиҳад. 

Бо ибтикори ширкати «МегаФон-Тоҷикистон» дар вилояти Хатлон таҳти унвони «Сайёҳӣ 

аз ту оғоз мегардад» бо мақсади муаррифии имкониятҳои туристӣ мусоидат намудан дар рушди 

туризми дохилӣ барои 20 нафар журналистони хатлонӣ пресс-тур ба мавзеъҳои сайёҳии ноҳияи 

Шаҳритӯс доир гардид, омадааст дар лиди хабар.  

Беҳрӯз Сафаров, менеҷер оид ба робита бо ҷомеаи Раёсати минтақавии ширкати 

«Meгафон-Тоҷикистон» дар вилояти Хатлон дар суҳбат бо мо гуфт: «Мақсади баргузории чунин 

пресс-тур аз он иборат мебошад, ки журналистон табақаи фаъоли ҷомеа буда, дар тарғибу 

ташвиқи тамоми самтҳои хоҷагии халқ саҳмгузор ҳастанд. Аз ин рӯ, журналистон аз мавзеъҳои 

сайёҳиву ёдгориҳои таърихӣ дидан намуда, онҳоро ба сокинони дохиливу хориҷӣ муаррифӣ 

намоянду тарғибгари имкониятҳои соҳаи туристӣ бошанд». 

Соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои даромаднок маҳсуб ёфта, давлатҳои мутараққӣ аз ин ҳисоб 

маблағҳои зиёде ба даст меоранд ва барои рушди иқтисодиёти мамлакаташон пурсамар истифода 

мебаранд. Рӯзноманигорон аз ёдгориҳои таърихии «Хоҷа Машҳад» ва «Хоҷа Дурбод» дидан 

карданд.  

- Сафари мо дар доираи «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» сурат гирифта, аз 

беҳтарин мавзеъҳои таърихии ҷануби Ҷумҳурии Тоҷикистон дидан намудем, – иброз дошт зимни 

суҳбат Далер Шарипов, хабарнигори рӯзномаи «Баҳори аҷам». – Соҳаи сайёҳӣ яке аз самтҳои 

афзалиятноки сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Махсусан, Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба ин масъала таваҷҷуҳи хоса зоҳир менамояд. Ин аст, ки мавзеъҳои таърихӣ рӯз то рӯз 

ободу зебо гардида истодаанд. 

«Ҳарчанд ин ёдгориҳо борҳо муаррифӣ гардида бошанд ҳам, мо-журналистонро мебояд 

дар «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» дар рушду нумуъ, пешбурди фарҳанги миллӣ, 

муаррифии мавзеъҳои туристӣ, таблиғи имкониятҳои соҳаи сайёҳӣ, ёдгориҳои таърихӣ-

фарҳангӣ ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба ин мулки биҳиштосо саҳмгузор бошем», – гуфт Таваралӣ 

Соҳибназаров, хабарнигори телевизиони «Ҷаҳоннамо». 

– Шогирдони зиёде дар ин мавзеи таърихӣ таълим гирифтаанд, – таъкид дошт 

Маҳмадюсуф Азимов, нигаҳбони ёдгории таърихии «Хоҷа Машҳад». – Зиёда аз 50-60 нафар 

донишмандони бузург таълими ин ҷоро дидаанд, ки миёни онҳо шоир, нависанда ва файласуфи 

бузурги тоҷик Носири Хусрав низ будааст. 

Пас аз хатми мадраса Носири Хусрав соҳибдевони андози сулолаи Салҷуқиён таъйин 

гардид ва муддати ду сол адои вазифа намуд. Ҳангоми андозғундорӣ маълум гардид, ки мардуми 

одӣ аз уҳдаи супоридани андоз набаромада, ба ҷабру зулми шоҳ ва намояндагони он гирифтор 

мешаванд. Аз ҳамин хотир, ӯ аз вазифа даст кашидаву соли 1033 роҳи ҳаҷро пеш мегирад. 

Дар идомаи суҳбат М. Азимов гуфт, ки Носири Хусрав ҳангоми адои маросими ҳаҷ бо 

намояндаи мазҳаби исмоилия дар шаҳри Қоҳира шинос гардида, 7 сол мазҳаби исмоилияро 

таълим мегирад. Ҳангоми бозгашт баъзе муллоҳои камсавод ба ӯ туҳмат зада, барои зиндагӣ дар 

ин мавзеъ имкон намедиҳанд. Ӯ ба воситаи Панҷи Поён ба Бадахшони Афғонистон фирор карда, 

то охири умр дар он ҷо монд. 

Ҳамчунин, иттилоъ дода шуд, ки дар як сол ба мавзеи «Хоҷа Машҳад» зиёда аз 800 нафар 

сайёҳони дохиливу хориҷӣ ташриф меоранд. Мақбараи «Хоҷа Дурбод» аз хишти пухта сохта 

шудааст. Хусусияти хоси мақбара ин гумбази конусшакл ва толори ҳаштгӯшаи он мебошад, ки 
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тарҳи берунааш чаҳоркунҷа аст. Санагузории ин мақбара ба қарнҳои XI-XII мелодӣ мансуб аст. 

Соли 2003 ин ёдгории таърихӣ тармими пурра дидааст. 

Воқеан ҳам, ноҳияи Шаҳритӯс барои рушди туризми дохилӣ ва қабули сайёҳони хориҷӣ 

омода мебошад [11]. 

Аз таҳлили мавод бармеояд, ки муаллифон таассуроти худро аз тамошои ин мавзеъ 

воқеъбинона инъикос кардаанд, аз масъулони соҳа далелҳои иловагӣ гирд овардаанд, ки 

сареҳияти ахборро таъмин кардааст.  

Дар китоби И. Усмонов дар бораи жанрҳои публитсистика далел (факт) аз унсурҳои 

созанда номбар шуда, якҷоя бо фикр моҳияти жанрҳоро ифода кардани он таъкид гардидааст:  

Яъне факт, пеш аз ҳама, маълумоти боварибахш буда, воқеӣ будани зуҳуротеро тасвиб 

мекунад. Дар журналистика ягонагии факт-воқеа (вазъият) ва раванд (протсесс) дар ягонагӣ 

мавҷуданд, зеро объекти публитсистика замони муосир ва маҳсулаш таърихи муосир аст [5]. 

Мақолаи «Туризми экологӣ – як намуди туризми табиӣ» ба қалами Ҳангомаи Исмат 

тааллуқ дошта, дар нашрияи «Хатлон» №27(3164), аз 12-уми июли соли 2018 чоп шудааст. Дар 

маводи мазкур масъалаи экотуризм, танзими ҳуқуқии фаъолияти сайёҳӣ мавриди таҳлил қарор 

гирифтааст. Муаллиф менависад: «Сайёҳии экологӣ яке аз намудҳои туризми табиӣ ба шумор 

меравад. Асоси туризми экологиро ҳимояи муҳити атроф ташкил медиҳад. Дар навбати аввал 

ташкили саёҳат бо теъдоди ками иштирокчиён ба минтақаҳои табиӣ ва бо зиёрати маконҳое, ки 

дорои аҳамияти таърихӣ-фарҳангӣ ҳастанд, бо мақсади амалӣ намудани барномаҳои муҳофизат 

ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ гузаронида мешавад. Мувофиқи тавсифи Ташкилоти 

Умумиҷаҳонии Туристӣ: «Туризми экологӣ – ин сайёҳати эҳтиёткорона ва пурмасъул ба 

минтақаҳои табиӣ, ки он ҷо ҳифзи муҳити атроф дар назар дошта шуда, эҳтироми мардуми 

маҳаллӣ бояд ҷо дошта бошад, ташкил карда мешавад». 

Туризми экологӣ аз доираи васеи сайру саёҳатҳо ва хатсайрҳои маърифатӣ-таълимӣ барои 

мактабиён шуруъ шуда, то хатсайрҳои мунтазами туристиро ба боғҳои миллӣ ва мамнуъгоҳҳо 

дар бар мегирад. Дар шароити муосир якчанд намудҳои туризми экологӣ маъмул аст. Яке аз 

намудҳои туризми экологӣ саёҳат ба минтақаҳо ва мавзеъҳои табиӣ мебошад.  

Дар Тоҷикистон имкони мушоҳидаи иқлим ва табиати мухталиф вуҷуд дорад, ки танҳо 

хоси кишвари мост. Сайёҳон имкон доранд, ки дар як рӯз аз гармии тафсони водии Вахш ба 

хунукии арктикии барфҳои доимии Помир ворид гардида, ҳам аз табиати зебои водӣ, ҳам аз 

манзараҳои дилнишини доманакӯҳҳо ва ҳам аз қуллаҳои барфпӯши иқлими кӯҳистон баҳравар 

бошанд [12] .  

М. Муродов дар «Асосҳои фаъолияти журналистӣ» ба хусусияти чунин мавод ишора карда 

навиштааст: «Хабари васеъ навъест, ки дар он воқеа ва рӯйдод дар шакли пурра ва бо шарҳу 

тавзеҳ баён карда мешавад. Дар ин навъи хабар на танҳо фактҳои баён, балки силсилаи фактҳои 

ба ҳам алоқаманд низ метавонад бо шарҳу тавзеҳ бозгӯ шавад. 

Хабарҳои васеъ сарлавҳаи мустақил доранд ва аксар маврид бо лид (сархати 

ҷудокардашуда) чоп мешаванд. Ҳаҷми ин навъи хабар аз 40 то 120 сатри рӯзномавӣ буда, дар он 

ҷузъиёти жанрҳои дигари ахборӣ низ истифода мешаванд. Баъзан дар чунин хабарҳо муқаддима 

ва хулоса низ ба назар мерасад.  

Ҳамин тавр, хабар аз жанрҳои маъмули журналистика буда, вақоеъ ва рӯйдоди муҳимму 

фавриро бо аниқӣ, мухтасарӣ ва баёни фаҳмо дар бар мегирад [4, с.101].  

 Қайдҳои сафарии Ҳотам Ҳоҷӣ, омӯзгори собиқадор дар шумораи №38 (3175) «Хатлон» аз 

11 октябри соли 2018 «Қадри мардум сафар падид орад» ном дошта, дар бораи марди ҷаҳонгард 

Тӯра Шукур аз ноҳияи Кӯшониён маълумот медиҳад:  

- Дар «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» тасмим гирифтем, ки аз рӯзгори марди 

хоксору одӣ, ҷаҳондида, инсони ҳақталабу ҳақҷӯ, сайёҳе, ки бо дучархааш тамоми қаламрави 

ҷанубу шимоли кишвари азизамонро тай кардааст, қисса кунем. Ин марди наҷиб ва оҳанинирода, 

сабур ва пуртоқат Тӯра Шукури 67-сола мебошад. 

Тӯра Шукур соли 1952 дар деҳаи Меҳнатободи ноҳияи Вахш ба дунё омадааст. Айни замон 

дар деҳаи Баракати ҷамоати деҳоти «Навбаҳор»-и ноҳияи Кӯшониён дар иҳотаи нуҳ фарзанду 

бисту панҷ набера давлати пирӣ меронад. Хатмкардаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории 

Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мебошад. Ӯ солҳост, ки машқи шеър мекунад. Нахустин 

маҷмӯаи ашъораш бо номи «Бонги нимашаб» соли 2016 рӯйи чоп омадааст. 

Рӯзе дар замини наздиҳавлигӣ машғули кори деҳқонӣ будам, ки Тӯра Шукур аз чойхонаи 
назди шаҳрак телефон карда, хост ба наздаш биёям. Зуд ба наздаш рафтам. Мо қариб чор соат 
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суҳбат кардем. Мавзуи суҳбатамон сафари тӯлонии бистрӯзаи ӯ буд. Сайёҳ - қаҳрамони мо дар 
муддати 20 рӯз якчанд ноҳияи минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлонро бо дучарха сайр намудааст. 
Ӯ шӯхиомез мегӯяд, ки ҳангоми таваллудаш момодояҳо шояд «комашро бардошта, «сайёҳ 
шавад» гуфтаанд». 

– Ман ҳамеша аз деҳаи Меҳнатобод то ба шаҳри Қӯрғонтеппа (ҳозира Бохтар) ва маркази 
ноҳияи Вахш пойи пиёда рафта меомадам, – мегӯяд Тӯра Шукур. – Саёҳатро аз таҳти дил дӯст 
медорам. Хостам сафари бистрӯзаам ба «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» рост ояд. 
Пагоҳии барвақт бо дучархаам аз деҳа баромада рост роҳи шаҳри Бохтарро пеш гирифтам. Аз 
бозор лавозимоти сафарро харида, ба шаҳри Левакант ва аз он ҷо рост ба ноҳияи Данғара рафтам. 
Ҳаво гармтар мешуд ва суръати ҳаракати ман сусттар мегардид. Роҳ кӯтал, баъзан сарнишеб 
мешуд. Зери сояи дарахтони писта каме дам гирифта, боз роҳамро идома додам. Бегоҳ, вақте 
ҳаво торик шуд, дар як қисми ҳарбии сарироҳӣ қарор гирифтам. Фардо баъди худоҳофизӣ бо 
сарбозон ба ноҳияи зебоманзари Данғара рафта расидам. 

Воқеан ҳам, Данғара хеле обод шудааст. Рӯзи дигарро дар деҳаи Ғарғара гузаронидам. 
Мардуми меҳмоннавози он ҷо асосан ба чорводорию парандапарварӣ машғуланд. Хонаи ҳар як 
сокини он деҳаро бе мурғи марҷон тасаввур кардан ғайри имкон аст. Гандуму ҷав, нахӯду зағир 
низ парвариш карда мешудааст. 

Ҳамин тавр, Тӯра Шукур рӯзи дигар рӯ ҷониби мавзеи Кангурт гирифт. Замини Кангурт 
ба қаламрави ноҳияи Темурмалик дохил аст. Боғҳои навбунёд, иншоотҳои хуштарҳ ва қисме 
нотамом, ки мардум дар онҳо заҳмат мекашиданд ва гулбуттаҳои рангоранги саҳни пайкараи 
Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ ба он мавзеъ ҳусни дигар зам мекард. Тӯра Шукур мақбараи ин марди 
бузургро, ки дар баландии он мавзеъ воқеъ буд, зиёрат карда, баъдан аз осорхонаи шоире, ки 
аввалин шуда ба достони «Комде ва Мадан»-и Бедил ҷавоб гуфтааст, дидан карду бо якчанд 
дастхаташ шинос шуд. Дар роҳ боз оромгоҳи чандин шахсиятҳои барҷастаро зиёрат намуд. 

– Сипас, аз роҳи Кангурт рӯ ҷониби Балҷувон ниҳодам, – ба нақлаш идома дод Тӯра 
Шукур. – Бояд гуфт, ки хазандаҳо дар Балҷувон хеле зиёд аст, вале морҳои он ҷо, аз рӯйи нақли 
мардум, ба касе зиён намерасонанд. Аз дарёи Сангоб ва Яхсӯ гузашта ба Калтачинор расидам. 
Ду рӯз беист борон меборид. Ҳаво тозаву табиат дилрабо менамуд. Кас аз ин табиати зебо 
ҳаловат мебурд. Муносибати одамонаш хубу мардуми хоксоранд. Дар деҳаи Калтачанор заводи 
асфалтпазӣ бунёд ёфтааст, ки наздики сесад нафар коргарон бо кори доимӣ таъминанд. Ин ҳама 
як иқдоми созанда дар роҳи бунёдкорӣ ва паст намудани сатҳи камбизоатии аҳолӣ мебошад. 

Аз Балҷувон ба Ховалинг раҳсипор шудам. Роҳ ҳамвор ва мумфарш буда, бо сифати 
баланди муҳандисӣ бунёд шудааст. Пас аз чанд рӯзи сафар ба Ховалинг расидам. Деҳаҳои гирду 
атрофро сайркунон ба сӯйи Дараи Мухтор роҳ пеш гирифтам. Ман бесаброна ин дараро дидан 
мехостам. 

Вале расидан ба дараи Мухтор басо мушкил буд. Ниҳоят, ба қадамҷои Восеи мубориз 
расидам. Дараи Мухтор калонтарин деҳаи ноҳияи Ховалинг маҳсуб меёбад. Ба осорхонаи Дараи 
Мухтор рафта, ҳамон кундаҷувозе, ки замоне Восеъ ба воситаи он равған мекашид, тамошо 
кардам. Ба бародарони хатлонӣ, ки замони Манғития ба зулму ситам тоқат накарда, бо роҳбарии 
Восеи баҳодур ба шӯриш алайҳи бедодгарон хестанд, таҳсину офаринҳо хондам. 

Вақте аз Дараи Мухтор баргаштам, торикӣ ҳама ҷоро фаро мегирифт. Ғанабам бурда 
мондааст. Чун чашм кушодам, тӯдаи гургон ва ду-се сар хирси бадвоҳимаро дидам, ки аз дарёчаи 
аз наздам ҷорӣ об мехӯрданд. Одатан, шабона ҳар куҷое, ки мехобидам, гулхан фурӯзон 
мекардам, то ки дарандаҳо наздик нашаванд. Рӯзи баъдӣ мазори Ҳазрати Султон Увайси 
Қараниро зиёрат карда, деҳаҳои Яхсӯ, Сияҳпӯшон, Тагиҷар, Мобайни ҷар, Болои ҷарро низ дида 
баромадам. 

Сипас, ба шаҳри Кӯлоб расида, тавассути кӯчаи Шамсиддин Шоҳин ба мақбараи аллома 
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ расидам. Баъди зиёрати оромгоҳи ин шахсияти барҷаста ва тамошои 
ин шаҳри таърихӣ хулоса намудам, ки Кӯлоб калонтарин шаҳр дар вилоят ва зеботарин мавзеъ 
дар минтақа мебошад. Аз шаҳри бостонии Кӯлоб ба ноҳияи Восеъ раҳсипор шудам. Баъди 
тамошои ёдгориҳои қадимаи қалъаи Ҳулбук ман ба деҳаҳои Қурбоншаҳид, Гулистон, Олимтой 
рафта, бо мардуми ин деҳаҳо мулоқот кардам. Аҳолии ин минтақа асосан ба пахтакорӣ ва 
боғдорӣ машғуланд. Сипас, ба деҳаи хеш баргаштам. Аҷибаш ин буд, ки бист рӯз чи тавр гузашт, 
нафаҳмида мондам. 

Сафари бистрӯза ба Тӯра Шукур нишон дод, ки мардуми мо бештар ба меҳнати 
бунёдкорона машғуланд. Аз сиёсати Пешвои миллат қаноатманд буда, бо кору амали хеш нишон 
медиҳанд, ки ин ватани маҳбубро, ки Тоҷикистон ном дорад, боз ҳам ободу шукуфон 
мегардонанд. 
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Қобили зикр аст, ки Тӯра Шукур дар гузашта бо дучархаи номдораш сафари 77-рӯзаро ба 
вилояти Суғд низ анҷом додааст, ки аз шахсияти дар сайру саёҳат завқманду пуртоқат буданаш 
дарак медиҳад [13]. 

Муаррифӣ кардани чунин сайёҳони ватанӣ ба шавқу рағбати сайёҳони оянда таъсири 
мусбат дорад.  

Раҳмоналӣ Эмомалӣ, сармутахассиси Раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Хатлон дар 
шумораи №9(3146) нашрияи рӯзномаи «Хатлон» аз 10 марти соли 2018 таҳти унвони 
«Тоҷикистон кишвари дорои имкониятҳои беназири сайёҳист» мақолаашро пешниҳод кардааст. 
Дар он рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ ва аз ҷумла дар Хатлон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 
Вай навиштааст, ки «Рушди сайёҳӣ ва муаррифии ҳунарҳои мардумӣ яке аз воситаҳои муҳимми 
таъмини зиндагии шоиста буда, он дар навбати аввал барои ташаккули фарҳанги миллӣ ва 
арзишҳои маънавӣ тавассути ривоҷи ҳунарҳои халқӣ мусоидат менамояд. 

Дар миқёси вилоят 582 мавзеи ёдгориҳои таърихӣ, 4 парваришгоҳ, 2 мамнуъгоҳи табиии 
давлатӣ ва як парки миллӣ дар масоҳати 182,6 ҳазор гектар мавҷуданд, ки дар қатори ҳудудҳои 
табии махсус муҳофизатшаванда дохил шуда, дорои табиати нотакрор, набототи шифобахшу 
ҳайвоноти нодир мебошанд. 

Бобати ҷалбу маълумот барои сайёҳони хориҷию дохилӣ китобчаи «Ҳудудҳои махсус 
муҳофизатшаванда ва мавзеъҳои туризми экологии вилояти Хатлон» бо забонҳои англисӣ, русӣ, 
тоҷикӣ ва манбаъҳои оби вилояти Хатлон ва варақаҳои ташвиқотии мавзеъҳои Балҷувон, 
«Чилучорчашма» ва «Бешаи палангон» пешниҳод гардидаанд» [16]. 

«Осорхонаи муаллим Раҷабов» хабарест дар бораи ташкили осорхонаи шахсӣ дар 
Левакант. И. Бобоев ба хабари худ аксро илова намудааст.  

Осорхонаи таърихӣ-кишваршиносии муассисаи таҳсилоти иловагии ноҳияи Хуросон 
ҳанӯз аз соли 1970-уми қарни гузашта бо роҳбарии омӯзгори фанни таърих Бобоҷон Раҷабов ва 
ҳамдастии сокинони деҳаи Сарбанд ташкил ёфтааст.  

Осорхона соли аввал бо 200 номгӯй мавод дари худро кушода, оҳиста-оҳиста, то ба имрӯз, 
наздик ба ҳазор номгӯйи нигораҳо расидааст. Нигораҳо аз давраи асри сангӣ то ба асри ХХI 
мансубанд. Дар ҷамъоварӣ ва фаровонии нигораҳо хонандагон - аъзои фаъоли маҳфили 
«Кишваршиносон» саҳм доранд. Маъмурияти муассиса барои афзун гардидани шумораи 
нигораҳои осорхонаи мактабӣ, ҳавасмандиро ба роҳ монд. Нафаре, ки нигора меорад, соҳиби  
«Ифтихорнома» гардида, расмаш бо нигораи овардааш дар албоми осорхона ҷой меёбад. Ҳамин 
тавр, ин намуди ҳавасмандкунӣ дар деҳа овоза шуд ва сокинон нигораҳо оварда, ба осорхона 
месупориданд, ки дар натиҷа миқдори нигораҳо хеле зиёд шуд. 

Бо эълон гардидани соли 2018 соли «Рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ба осорхонаҳо 
таваҷҷуҳи мардум боз ҳам зиёд гардидааст. Акнун дар баробари нигораҳои гилини пурраву 
шикаста, олотҳои оҳаниву пулодӣ, мисин, ки аксар зангзада буданд, дар осорхона либосҳои 
дӯхти қадима, сӯзаниҳо, гулдӯзӣ, ӯғурак, қолабҳо барои кафшдӯзӣ, чойҷӯшҳои гуногунандоза, 
пулҳои фулузиву коғазӣ, ғарза, санги осиёби дастӣ, муҳрҳо, хумҳо ва дигар нигораҳо пайдо 
шудааст, ки ин ҳама бо кӯшишҳои пайвастаи мудири осорхона Бобоҷон Раҷабов ва шавқу завқи 
беандозаи омӯзгорону хонандагон ва саҳмгузории аҳли маҳал даст додааст. 

Нигораҳои осорхона то ин дам дар якчанд ҷашну чорабиниҳо дар ноҳия, вилоят ва ҷумҳурӣ 
муаррифӣ шуда, ташкилкунандагон баҳои баланд гирифтанд [17]. 

Дар нашрияи вилоятии «Хатлон» бозтоби ин масъала бо ташкили рубрикаҳои махсус, 
омода кардани маводи ташкилии мутахассисони соҳа, бо пешниҳоди аксҳо, сурат гирифтааст. 

Мухбирони нашрияи «Хатлон» Комрони Бахтиёр, Ҳангомаи Исмат дар мавзуи сайёҳӣ 
хабар, лавҳаву мақола навиштаанд. Рӯзнома ба нашри маводи сайёҳӣ, шоҳидони тамоши ҷойҳои 
сайёҳии водии Вахш, ташаббускорони ташкили осорхонаҳои маҳаллӣ таваҷҷуҳ намуда, нақлу 
қайдҳои сафари онҳоро ба хонандагон пешниҳод мекунад.  

Дар онҳо на фақат тарғиби зебоиҳои табиат, мавзеъҳои таърихӣ, бостоншиносӣ ва 
экотуристӣ, балки мушкилоти соҳа низ мавриди таҳлил қарор дода шудааст.  

Дар моддаи 17-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи туризм» дастрасии иттилоот 
дар соҳаи сайёҳӣ вазифаҳои ВАО муайян гардидаанд:  

1. Бо мақсади тарғиби мунтазами соҳаи сайёҳӣ дар ҳамоҳангӣ бо мақоми ваколатдори 
давлатӣ шабакаҳои соҳавии телевизионӣ, радиоӣ, рӯзнома, маҷаллаи даврӣ ва сомонаи миллии 
интернетӣ ташкил карда мешаванд. 

2. Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ вобаста ба фаъолияти худ сомонаи интернетӣ ва 
воситаҳои дигари иттилоотӣ ташкил менамоянд. 
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3. Шабакаҳои радио ва телевизиони давлатӣ барномаҳои доимоамалкунандаи махсуси 
марбут ба рушди соҳаи сайёҳӣ ташкил менамоянд ва эълони (таблиғи) сайёҳии иҷтимоиро 
ройгон ба роҳ мемонанд [18]. 

 Нашрияи «Хатлон» фаъолияти худро дар тарғиби масъалаҳои сайёҳӣ бо дарназардошти 
ин қонун ба роҳ мондааст. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамояд, ки 
«Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳимми бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баланд 
бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ, инчунин 
муаррификунандаи таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб меравад» [13]. 

Барои татбиқи ин тасмим нақши ВАО хеле назаррас аст. Таҳлили маводи матбуоти 
маҳаллӣ, аз ҷумла нашрияи «Хатлон», нишон медиҳад, ки бо дарки масъулияти касбӣ ва 
инъикоси масъалаи муҳимми рушди сайёҳии водии Вахш дар муаррифӣ ва тарғиби як гӯшаи 
диёр на танҳо барои шинохти ҷойҳои таърихиву сайёҳии маҳал, балки худшиносию ифтихор аз 
таърихи гузаштагон боис гардид ва дар хонанда арҷ гузоштан ба онҳоро тарбия мекунад. 
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ИНЪИКОСИ ҶОЙҲОИ ТАЪРИХИВУ САЙЁҲИИ ВОДИИ ВАХШ ДАР НАШРИЯИ «ХАТЛОН» 
 

Дар ин мақола масъалаи инъикоси ҷойгоҳи таърихиву сайёҳии водии Вахш дар нашрияи вилоятии 
«Хатлон» баррасӣ шудааст. 

Муаллиф маводи нашрияро аз рӯйи мундариҷа ва жанрҳои журналистӣ таҳлил намуда, бо хулосае 
омадааст, ки саҳми нашрия дар тарғиби сайёҳии минтақа назаррас мебошад. 
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МАСНАВИИ «КОМДЕ ВА МАДАН»-И ҲОҶӢ ҲУСАЙН ВА ТАФОВУТИ ОН АЗ 

ДОСТОНИ ҲАМНОМИ БЕДИЛ 
 

Зоиров Р.А, Тошматов Ф.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ (1868-1917) аз шоирони тавоно ва сермаҳсули охирҳои асри XIX 

ва ибтидои асри XX тоҷик аст. Ӯ дар адабиётшиносии тоҷик хеле кам омӯхта шудааст. 

Мутаассифона, рӯзгор ва осори ин шоири шаҳир бо сабабҳои ба мо номаълум аз китоби 

«Намунаи адабиёти тоҷик»-и Садриддин Айнӣ берун мондааст. 

Омӯхта шудани ҳаёт ва эҷодиёти Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ аз солҳои 60-уми садаи XX оғоз 

гардидааст. Дар ин ҷода иқдоми пешгирифтаи адабиётшинос Саидумар Султонов шоистаи 

таҳсин аст. Ӯ соли 1962 «Асарҳои мунтахаб»-и шоирро тартиб дода, ба он сарсухани хубе ҳам 

навишта буд, ки нахустин таҳқиқоти адабиётшиносӣ дар боби Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ мебошад 

[5].  

«Дар нашри мазкур намунаи ғазалиёти шоир, интихоб аз маснавии «Комде ва Мадан» ва 

баъзе шеърҳои дигар ҷой дода шудаанд. Албатта, дар даврони шӯравӣ нашри пурраи осори 

шоире мисли Ҳоҷӣ Ҳусайн имкон надошт ва он чи ки ба табъ расид, қобили таҳсин буд» [7, с. 

10-11]. 

Адабиётшинос А. Абибов дар рисолаи «Доираи адабии Бухорои шарқӣ» Ҳоҷӣ Ҳусайнро 

яке аз намояндагони шинохтаи доираи адабии Кӯлоб муаррифӣ намуда, ба умумият ва 

хусусиятҳои фарқкунандаи достонҳои ҳамноми Ҳоҷӣ Ҳусайн ва Бедил ишораҳо кардааст [1, с. 

72-74]. 

Соли 1998 ба муносибати 130-солагии шоир «Куллиёт»-и Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ дар 

таҳрири Қ. Чиллазод Теҳрайӣ ва Амирхӯҷа Абдураҳимӣ чоп шуд. Нашри мазкур, сарфи назар аз 

баъзе нуқсонҳои ҷузъӣ ва хатоҳои имлоӣ, нашри нисбатан пурраи осори шоирро ташкил медод 

[6, с. 11]. 

Соли 2010 бошад, диссертатсияи унвонҷӯ Дилбар Муҳиддинова дар мавзуи «Муҳаммад 

Ҳусайни Ҳоҷӣ ва поэтикаи ғазалиёти ӯ» дифоъ шуд [5].  

Дар китоби дарсии «Адабиёти тоҷик» барои синфи ёздаҳ, ки ба қалами Х. Асозода ва А. 

Кӯчаров тааллуқ дорад, оид ба тафовути маснавии «Комде ва Мадан»-и Ҳоҷӣ Ҳусайн ва достони 

ҳамноми Бедил маълумоти мушаххас дода шудааст [3, с. 42-44]. 

Дар китоби дарсии Худойназар Асозода «Таърихи адабиёти тоҷик» (давраи нав), ки ҷанбаи 

пурқуввати илмӣ дорад, Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ ҳамчун портрети эҷодӣ оварда мешавад [4, с. 

42-47]. 

Ҳасани Муродиён дар мақолаи «Зикри диёр дар осори Ҳоҷӣ Ҳусайн» ҷиҳатҳои 

ватандӯстона доштани ашъори шоирро ҳадафи таҳлил қарор додааст [6, с. 69-78]. 

Бо ҳидоят ва дастгирии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон осори нисбатан пурраи Ҳоҷӣ Ҳусайни 

Кангуртӣ бо алифбои кириллӣ дар миёнаи соли 2019 нашр гардид [7], ки тамоми осори 

боқимондаи ӯро дар бар гирифтааст. «Нашри мазкур дар асоси «Куллиёт»-и Ҳоҷӣ Ҳусайн (дар 

таҳияи Қ. Чиллазод Теҳрайӣ, Амирхӯҷа Абдураҳимӣ, 1998) сурат гирифта, бо нусхаҳои куллиёти 

дигари шоир муқоисаву таҳрир гардидааст. Ҳамчунин, бо эҳтимоми Саидумар Султон якчанд 

ғазалу мухаммас ва мусаддаси нав дарёфт шуда, ба «Куллиёт» шомил гардиданд. Яке аз асарҳои 

шоир ин «Мунтахаб-ул-ахбор фӣ табақот-ус-салотин» ба шумор меравад, ки бори нахуст дар 

куллиёти шоир ҷой кунонида шудааст [7, с. 11]. 
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Дар эҷодиёти Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ достони ишқии «Комде ва Мадан» мавқеи асосӣ 

дорад. Шоир бо ин асари худ анъанаи достонсароии форсу тоҷикро бомуваффақият идома 

додааст. «Комде ва Мадан»-и Ҳоҷӣ Ҳусайн соли 1910 дар пайравии достони Бедил эҷод 

гардидааст. Дар муқаддимаи «Куллиёт»-и нави Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ омадааст: «... Саидумар 

Султонов дар бораи «Комде ва Мадан»-и Ҳоҷӣ Ҳусайн рисолае навишта, онро бо «Комде ва 

Мадан»-и Бедил муқоиса намудааст» [7, с. 17]. 

Мутаассифона, мо ин рисоларо аз китобхонаҳо ва шахсони китобдӯст пайдо карда 

натавонистем. Дар муқаддимаи достони Ҳоҷӣ Ҳусайн сохти чандинасраи ин жанри адабӣ пурра 

риоя карда шудааст. Дар он ҳамд, наът, маноҷот, манқабати чорёри Мустафо, таърифу тавсифи 

сафари меъроҷи пайғамбар, тасвири табиат ва манзараҳои Хатлон, хубрӯёни ин вилоят ҷой 

доранд. Ҳамчунин, дар оғози достони шоир аз арвоҳи Низомӣ ва Ҷомӣ, ки достонсароёни 

машҳури олам мебошанд, мадад ҷустааст: 

Мадад ҷустам зи арвоҳи Низомӣ, 

Ионат аз равони Шайх Ҷомӣ. 

Нишастам бар сарири хушбаёнӣ, 

Кушодам домани гавҳарфишонӣ. 

Кунун абри бисоти ин баҳорам, 

Чу найсон донаи гавҳарнисорам. 

Риёзи ин гулистон гашт хуррам, 

Саҳоби хомаам чун рехт шабнам. 

Агар хезад каломамро зи оғӯш, 

Ки мерезад лабу дил мезанад ҷӯш. 

Сухан дорам, валекин сарсарӣ нест, 

Майи завқу хумор, аммо барӣ нест. 

Димоғам ҳар гулеро менабӯяд, 

Намеҷунбад забон, то дил нагӯяд. 

Набошад маъние ӯро нагуфта, 

Ба мазмуни гуҳарбораш насуфта. 

Вале ҳар ҷо яке маънишиносе, 

Диҳад ӯро ба табъи худ либосе. 

Ба бор орад ҷамоли он паривор, 

Ба шакли муштарӣ орад ба бозор. 

Биё, соқӣ ба номам кун шаробе, 

Ки дил равшан кунад чун офтобе. 

Муваффақ то шавам аз нашъаи ӯ. 

Раҳе гирам, ки бошад рост неку [7, с. 477]. 

Ё 

Кушо бар ман риёзи хушкаломӣ, 

Диҳам доди суханро чун Низомӣ [7, с. 432]. 

Мундариҷаи достони Ҳоҷӣ Ҳусайн ба таври зайл аст: дар сарзамини Ҳинд, дар дарбори 

шоҳи ишратпарасте Комде ном раққосаи мумтоз ҳунарнамоӣ мекардааст: 

Дар он маҳфил, ки хубӣ мезадӣ гом, 

Яке раққоса будаш Комдӣ ном. 

Паризоде зи фирдавси таманно, 

Сиҳисарве ба боғи ҳусн пайдо. 

Ҷамоле дар камоли лутфсозӣ, 

Баҳори ҷилваи рафтору бозӣ. 

Нигаҳтезу сабукхезу шакарбез, 

Балангезу шуромезу тарабрез [7, с. 488]. 

Аз мулки дигар Мадан ном мутриб ба шаҳри Комде меояд: 

Буд яке мутриби ғамхорае, 

Ном Мадан, ошиқи дилпорае. 

Пардаи сози дили ишқорзу, 

Сӯзу гудози лаби ҳасратнуму [7, с. 486]. 
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Ӯ дар дарбори шоҳ ҳунарнамоӣ мекунад ва соҳиби мукофоти шоҳ мегардад. Чун Мадан 

мафтуни рақси Комде мешавад, мукофоти аз шоҳ гирифтаашро ба зери пойи вай мепартояд. 

Мадан аз ин рафтораш ба ғазаби шоҳ гирифтор шуда, аз мамлакат бадарға карда мешавад. Шоҳи 

дигаре ҳангоми шикор бо Мадани овора вомехӯрад. Ӯ аз моҷарои ишқи ин ду дилдода огоҳ шуда, 

ба шоҳи Комде нома мефиристад. Шоҳи Комде ин номаро ба эътибор намегирад ва ба ҷанг 

бармехезад. Дар ҷанг шикаст мехӯрад. Шоҳи ғолиб вафодории ошиқонро санҷиданӣ мешавад. Ба 

Комде хабари «марг»-и Маданро мерасонад. Комде ба ин бовар карда, қолаб тиҳӣ мекунад. 

Мадан низ аз шунидани хабари шум тоқат накарда, ба марг гирифтор мешавад. Шоҳи одил аз 

кардаи худ сахт пушаймон шуда, бо ёрии табибони дарборӣ ин ду ошиқро аз нав зинда 

мегардонад: 

Ҳикмате карданд ҳакимон ба ҳам, 

Зинда шуданд он ду шаҳиди ситам [7, с. 556]. 

«Комде ва Мадан»-и Ҳоҷӣ Ҳусайн аз ҷиҳати мундариҷа бо достони ҳамноми Бедил монанд 

бошад ҳам, аз нигоҳи сохтор фарқ мекунад. «Комде ва Мадан»-и Бедил достони алоҳида набуда, 

як қисмати маснавии «Ирфон»-и шоир аст. «Комде ва Мадан»-и Ҳоҷӣ Ҳусайн бошад, достони 

алоҳидаест, ки аз оғоз, 10 боб ва хотима иборат мебошад. Ҳар ду достон аз ҷиҳати вазн низ 

тафовут доранд. «Комде ва Мадан»-и Бедил дар баҳри хафифи мусаддаси махбуни маҳзуф ё 

мақсур эҷод гардидааст: 

Мутриби сози иқтидороҳанг, 

Мезанад нағмаи дигар бар чанг [2, с. 122]. 

Ҳоҷӣ достони худро дар ду буҳури аруз, яке баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф ё мақсур, 

дигаре баҳри сареи мусаддаси матвии маҳзуф ё мақсур таълиф кардааст:  

Шоҳи хирадпеша зи табъи наку, 

Зад масале дархӯри ин гуфтугӯ [7, с. 559]. 

Сарлавҳаи ҳар боби достони Ҳоҷӣ низ бо назм (бар вазни дигар) буда, аз мутолиаи онҳо 

хонанда аз мазмун ва мундариҷаи ҳар кадоме воқиф мегардад. 

Ҷаҳон, ки мазрае ҳаст, эй хуҷастаписар, 

Барои касби камол асту ибтилои башар. 

Хуш он касе, ки дар ин дор буқъае бинҳад, 

Ки гашт зуҳраи явмулҷазову ситри саҳар [7, с. 385]. 

Ҳоҷӣ Ҳусайн ватандӯст ва ватанпарасти асил аст. Ӯ дар оғози достонаш дар таърифу 

тавсифи зодгоҳ ва диёраш Хатлон, ки гӯшаи имон, пораи Тоҷикистони азиз аст, сатрҳое 

бахшидааст, ки арзиши муҳимми ватандӯстӣ ва зебопарастӣ доранд: 

Чу Хатлон хиттае кам офарида, 

Ки фирдавсе ба олам офарида. 

Чу бинад дидае аз айни инсоф, 

Риёзе сар зада аз дашти алтоф. 

Насими файз бар хокаш вазида, 

Ғубораш то бихезад, гул дамида. 

Шамолаш гар бигардад, мушк резад, 

Ҳавояш чун биҷунбад, атр резад. 

Тамошояш бубинад ҳуриён дӯш, 

Биҳишт аз ёдшон гардад фаромӯш. 

Чу наҳри шири Ширин обшораш, 

Лаби Ширин канори ҷӯйбораш... 

Зулолаш софии ҷавҳар гирифта, 

Чу маъшуқаш замин дар бар гирифта. 

Хушо сайру тамошои баҳораш! 

Канори ҳавзу дашти лолазораш. 

Навои булбулонаш шох бар шох, 

Асарсанҷе, ки созад кӯҳ сӯрох. 

Зи бори мева шохи паҳн борик, 

Чу пирон хам шуда, бо саҷда наздик [6, с. 210]. 



62 

 

Бояд арза дошт, ки ин мухтасар ҳавсалаи пажӯҳишу таҳқиқ ва бардошти ҳамаҷонибаи 

масоили мавриди баҳсро надорад, аз ин хотир, таҳлил ва таҳқиқи муфассали ин масъала яке аз 

вазифаҳои асосии адабиётшиносони муосир ва ояндаи тоҷик аст. 
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МАСНАВИИ «КОМДЕ ВА МАДАН»-И ҲОҶӢ ҲУСАЙН ВА ТАФОВУТИ ОН АЗ  

ДОСТОНИ ҲАМНОМИ БЕДИЛ 
 

Дар ин мақола муаллифон ба осори яке аз шоирони маъруфи охири асри ХIХ ва оғози асри ХХ 

Бухорои Шарқӣ Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ рӯ оварда, менависанд, ки бо далелҳои барои онҳо номаълум 

осору зиндагиномаи ин шоири маъруф ба китоби «Намунаи адабиёти тоҷик»-и устод С. Айнӣ дохил 

нашудааст. 

Сипас, муаллифон ба маснавии «Комде ва Мадан»-и Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ рӯ оварда, онро бо 

маснавии ҳамноми шоири форсизабони Ҳиндустон Мирзо Абдулқодири Бедил муқоиса мекунанд. Гуфтан 

бамаврид аст, ки маснавии «Комде ва Мадан»-и Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ аз назари сохтор ва мазмун аз 

маснавии ҳамноми Бедил фарқ мекунад.  

Маснавии «Комде ва Мадан»-и Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ асари алоҳида буда, дорои даҳ боб 

мебошад, аммо маснавии «Комде ва Мадан»-и Бедил, идомаи асари фалсафии «Ирфон»-и шоир аст.  

Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ, инчунин, дар маснавии хеш диёри худ ва зебоиҳои онро тараннум 

кардааст. 
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В данной статье авторы, обращаясь к творчеству одного известнейших поэтов конца XIX -и начало 

XX века Восточной Бухары Хаджи Хусейна Кангурти пишут о том, что по непонятным причинам этот 

великолепный поэт не вошел в антологию устода С. Айни под названием «Намунаҳои адабиёти тоҷик» 

(«Избранные произведения таджикской литературы»). 

Далее авторы останавливаются на поэму «Комде и Мадан» Ходжи Хусайна и сравнивают её с 

одноименной поэмой великого Бедиля. Надо сказать, что, эти две поемы значительно отличаются друг от 

друга по структуре и содержанию.  

Поэма Ходжи Хусайна Кангурти является отдельной поэмой и состоит из десятый глав, а поэма 

великого Бедиля является продолжением его философского книги «Ирфон». 
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THE POEM «KOMDE AND MADAN» BY HOJI HUSAYNI KANGURTI AND ITS DIFFERENCES 

FROM THE POEM OF THE SAME NAME OF MIRZO ABDULQODIR BEDIL 
 

In this article, the authors, referring to the work of one of the most famous poets of the late 19th and early 

20th centuries of Eastern Bukhara, Hoji Husayni Kangurti, write that, for unknown reasons, this magnificent poet 

was not included in the anthology of ustod S. Aini called «Namunahoi adabiyoti tojik» («Selected Works of Tajik 

Literature»). 

Further, the authors dwell on the poem «Komde and Madan» by Hoji Husayn and compare it with the poem 

of the same name by the great Bedil. It must be said that these two poems differ significantly from each other in 

structure and content. 

The poem of Hoji Husayni Kangurti is a separate poem and consists of ten chapters, and the poem of the 

great Bedil is a continuation of his philosophical book «Irfon». 

KEY WORDS: Hoji Husayni Kangurti, poem, Komde and Madan, Bedil, Khatlon, story, weight, rhyme, 

content, style. 
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КАЛОМИ БАДЕӢ АЗ НИГОҲИ ҲАКИМ НИЗОМӢ  
 

Соқиева П.З. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи носири Хусрав 
 

Низомии Ганҷавӣ ҳамчун шоири бузург умри худро асосан ба офаридани осори бадеӣ сарф 

намудааст. Ҳамин аст, ки вай дар каломи бадеӣ таъсири бузурги сухани манзуму мавзун, яъне 

шеърро ба хубӣ дарк мекард. Аз ин сабаб, ӯ дар достонҳои худ ба масъалаҳои шеъру шоирӣ ва 

эҷоди бадеӣ ҷиддан таваҷҷуҳ намуда, кӯшиш кардааст, ки ба он вобаста ба диду ҷаҳонбинии худ, 

талаботи давру замон ва ғайра баҳо диҳаду қазоват намояд.  

Шеърро агар «сухани манзум, сухани фасеҳ ва бадеъ, ки дорои вазн ва қофия мебошад» [1, 

с. 581] гӯянд, Низомии Арӯзии Самарқандӣ дар мақолаи дувуми «Чаҳор мақола»-и худ, ки «Дар 

моҳияти илми шеър ва салоҳияти шоир» [2, с. 50-84] унвон дорад, ба шоирӣ чунин таъриф 

додааст: «Шоирӣ санъатест, ки шоир бад-он иттисоқи (тартиби) муқаддимоти муваҳҳима (ба 

ваҳм афканда) кунаду илтиоми (пайвастани) қиёсоти мунтаҷеҳ (натиҷадиҳанда) бар он ваҷҳ, ки 

маънии хурдро бузург гардонаду маънии бузургро хурд. Ва накуро дар хилъати зишт бознамояду 

зиштро дар сурати неку ҷилва кунад. Ва ба иҳом (гумон) қувваҳои ғазабонию шаҳвониро 

барангезад, то бад-он иҳом тибоъ (табъҳо)-ро инқибозеву (гирифтагиеву) инбисоте (кушодагие) 

бувад ва умури изомро (сохтро) дар низоми олам сабаб шавад» [2, с. 50]. 

Агар ин гуфтаи Низомии Арӯзии Самарқандиро равшантар шарҳ диҳем, пас шоир ба 

воситаи шеъри худ ҷаҳонро аз нав меофарад, зеро шоир аз ҷаҳони мавҷуда розӣ нест. Шеър барои 

шоир васила аст. Он чунин абзорест, ки хурдро бузург ва бузургро хурд нишон медиҳад.  

 Шоир аз рӯйи биниши худ чизи бузургеро хурд тасвир мекунад ё чизи хурдро бузург 

нишон медиҳад. Дар ҳар ду ҳолат ҳам мегӯянд, ки шоир муболиға кардааст. Ин ҳуқуқи ҳунарӣ 

ва ҷаҳонбинии хоси шоир аст, ки ба чунин иқдоми эҷодкорона даст мезанад. Низомии Ганҷавӣ 

дар назм, пеш аз ҳама, маъно ва мундариҷаи баланду писандидаро тарғиб мекунад. Ба андешаи 

эҷодкори асил, шеър бояд тимсоли хиради инсонӣ, таҷассуми маънию мазмунҳои тозаву бикр 

бошад. Танҳо мундариҷаи солим, амиқ ва маъниҳои баланд ба шунаванда таъсири амиқ расонида 

метавонанд. Барои ин, шоир бояд на танҳо лафзи зебою рангин, балки мазмунҳои таҳдору бикрро 

ҳам ҷустуҷӯ намояд, нодиданиҳои хонандаро дида тавонаду онро бо заҳмати арзишманд ба 

хонанда ва шунаванда баргардонад.  

Ба андешаи ӯ, агар ин ҳамаро суханвар надорад, набояд аз дунболи эҷоди бадеӣ вақти азизи 

худро сарф намояд: 

То накунад шаръ туро номдор, 

Номзади шеър машав зинҳор! 

Шеър туро садрнишонӣ диҳад, 

Салтанати мулки маонӣ диҳад [3, с. 43]. 

Низомии Ганҷавӣ, ки худ ҳам дар сафи боло ёд шуд, аз решаву буни ин ҳикмат огаҳ буд ва 

аз ҳамин зовия масоили гуногунпаҳлуи шеърро мавриди таваҷҷуҳ қарор додааст. Шоир ба ин 
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масъала на як бору ду бор рӯ овардааст, балки дар ҳамаи достонҳои «Хамса» онро мадди назар 

доштааст, бахусус дар маснавии аввали он – «Махзан-ул-асрор» ба даҳҳо андешаи соҳибсухан 

дучор мешавем, ки гуфтаҳои фавқро тақвият мебахшанд. 

Эҷодкори асил дар ин маснавӣ, дар баробари мусаллаҳ будан бо абзори зарурӣ, тақрибан, 

дар ҳар боби он шукри Офаридгорро мегӯяд, ки офаранда дар баробари офаридани дунё бо 

тамоми мавҷудоташ ба ҷону тани одамӣ суханро дамонид ва онро «фалаковоза» кард ва «садафи 

гӯш» намуд: 

Боғи сахоро чу фалак тоза кард, 

Мурғи суханро фалаковоза кард. 

Нахли забонро рутаби нӯш дод, 

Дурри суханро садафи гӯш дод [3, с. 131]. 

Ана ҳамин гуна саховати Худост, ки шеъри Низомӣ таровати хоси худро дорад (Шеъри 

Низомӣ шакарафшон шуда, - Вирди ғизолони ғазалхон шуда) ва ӯ бо мадади Офаридгор ин 

маснавии саросар ҳикматомезро офаридааст. Шоир маснавии худро асари бикр маънидод карда 

мегӯяд: 

Бикри маонӣ-м, ки ҳамто-ш нест, 

Ҷома ба андозаи боло-ш нест… 

Аз назари ҳар куҳану тозае, 

Ҳосили ман чист, ҷуз овозае [3, с. 131]! 

Ин талаботи Низомӣ ба ҳамқаламони худ мебошад, ки дар достони «Хусраву Ширин» ба 

ин тариқ садо додааст: 

Нагуфтам, ҳар чӣ доно гуфт аз оғоз, 

Ки фаррух нест гуфтан гуфтаро боз [3, с. 158]. 

Маҷмуан, шоир бояд зеҳну шуури инсонҳоро барои дарки ҳақиқатҳои моддию маънавӣ ва 

ҳусни зарифи ҷаҳони ҳастӣ омода созад. Вай бояд зебоиҳои беҳадду ҳудудро, ки зинату орояи 

коинотанд, намоён созад ва пеши чашми хонанда ба ҷилва орад. Саҳифаҳои фаромӯшшудаи 

зиндагӣ ва муборизаи ҳазорсолаи инсонҳои рӯйи Заминро аз нав ҷон бахшад ва роҳҳои 

пешрафтаро ба наслҳои оянда интиқол диҳаду онҳоро дар хотираи эшон зинда нигоҳ дорад. 

Мутолиаи «Хамса»-и Низомӣ нишон медиҳад, ки шоир бо дарки масъулият ҳамаи нукоту 

вижагӣ ва фазилатҳои дар боло баёншударо дар шеъри худ ба ваҷҳи аҳсан таҷассум карда 

тавонистааст.  

Биноан, вай худшиносона дар абёти фахриявии худ ба осори адабии хеш баҳои сазовор 

дода, шахсияташро ба хонанда муаррифӣ кардааст. Ба ин абёти достони «Хусрав ва Ширин» 

таваҷҷуҳ намоед, ки барои чӣ Туғрилшоҳ ибни Арслони Салҷуқӣ (1177 м. - 1194 м.) Низомиро 

ба базми нишасти худ даъват менамояд. Ин даъват барои он аст, ки шеъри шоир ҳанӯз дар замони 

зиндагонияш шуҳрат дошта, ба шоҳи вақт низ писанд будааст. Базми шоҳ ба шарофати шеъри 

Низомӣ метафсид, навозандагон бар матни ашъори шоири ширинсухан оҳангҳои бастаашонро 

месуруданд (Ғазалҳои Низомиро ғизолон, – Зада бар захмҳои чанг нолон), соқиён бошанд 

қадаҳдори шоҳ. Ҳамин аст, ки баробари ба хидмати шоҳ расидани шоир шоҳ он рӯзро рӯзи шеъри 

Низомӣ эълон менамояд ва ба эҳтироми ӯ мефармояд: 

Шукӯҳи зуҳди ман бар ман нигаҳ дошт, 

  На з-он пашме, ки зоҳид дар кулаҳ дошт. 

  Бифармуд аз миён май баргирифтан, 

  Мудорои маро пай баргирифтан [3, с. 450]. 

Дар ин базм Низомӣ на танҳо ба эҳтироми шоҳи вақт шарафёб мегардад, балки Туғрилшоҳ 

барои заҳамоти эҷодии шоир деҳи Ҳамдунёни давлаташро ба ӯ тақдим медорад (Ки шуд бахшида 

ин деҳ бар тамомӣ, - Зи мо бар зод бар зоди Низомӣ). 

Низомии Ганҷавӣ дар достони «Лайлӣ ва Маҷнун» низ сари шеъру шоирӣ ва каломи бадеӣ 

мулоҳизаҳои худро дорад. Вай баъди эҷоди «Махзан-ул-асрор» ва «Хусрав ва Ширин» бо 

мулоҳизаю андешаи зиёд дар гуфтан ё нагуфтани достони «Лайлӣ ва Маҷнун» аввал дудила 

мешавад ва симои ошиқи саҳроиро чандон мувофиқи достон кардан намебинад. Вале завқи 

солиму табъи баланд ва таҷрибааш дар эҷоди «Хусрав ва Ширин» мавсуфро во медорад ва талқин 

месозад, ки ба «ёди ишқи Маҷнун» хома ронад, «сухане чу дурри макнун» ин қиссаи дар байни 

мардум парешонро ҷамъ овардаву ба назм дарорад. Ӯ дар эҷоди достони «Лайлӣ ва Маҷнун» 

азми ҷиддӣ намуда, худ ба худ таъкид менамояд, ки: 
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Туркисифатӣ вафои мо нест, 

Туркона сухан сазои мо нест. 

Он к-аз насаби баланд зояд, 

Ӯро сухани баланд бояд [4, с. 523]. 

Зиёда аз ин, дар вақти ин мулоҳизаҳо писари шоир Муҳаммади 14-сола, ки дар паҳлуяш 

буду аз табъи равони падар бохабар, аз падар гуфтани ин достони ишқиро илтиҷо менамояд. 

Писаре, ки дар ин синну сол бояд ба худ касбу ҳунар интихоб намояду ояндаи худро дар зиндагӣ 

дида тавонад. Низомии Ганҷавӣ дар боби «Дар насиҳати фарзанди худ Муҳаммади Низомӣ» [4, 

с. 37-39] панд медиҳаду таъкид менамояд, ки шоирӣ ва сухани нав гуфтану дар байни ҷомеа 

маъруфият пайдо кардан аст ва он кори чандон саҳл нест. Аз ин рӯ: 

В-он шуғл талаб зи рӯи ҳолат, 

К-аз карда набошадат хиҷолат. 

Гар дил ниҳӣ, эй писар, бад-ин панд, 

Аз панди падар шавӣ барӯманд. 

Гарчи сари сарварӣ-т бинам, 

В-ойини суханварӣ-т бинам. 

Дар шеър мапечу дар фани ӯ, 

Чун акзаби ӯст аҳсани ӯ. 

З-ин фан маталаб баландномӣ, 

К-он хатм шуда-ст бар Низомӣ. 

Назм арчи ба мартабат баланд аст, 

Он илм талаб, ки судманд аст [4, с. 38]. 

Низомии Ганҷавӣ дар ин панднома дар бораи арзиши шеър сухане мегӯяд, ки амиқу 

пурмаъност. Вай нисбат ба ҷинси шеър доварӣ карда, гуфтани шеърро заҳмати сангин медонаду 

роҳати онро андак мешуморад. Ҳамин аст, ки ӯ фарзандашро ба корҳои барояш муфидтару 

манфиатбахштар талқин намудааст. Ин андешаи шоирро дар боби «Дар насиҳати фарзанди хеш 

Муҳаммад» [4, с. 234-236] аз достони «Ҳафт пайкар» низ дармеёбем. Шоир ба фарзандаш дар 

ҳунаромӯзӣ таъкид менамояд, ки: 

Ҳунар омӯз, к-аз ҳунармандӣ 

Даркушоӣ кунӣ, на дарбандӣ [4, с. 235]. 

Шоири тавоно ва борикбин дар шеър гуфтан аз достоне ба достоне доди сухан медиҳад ва 

онро аз ҳар ҷиҳат пухтатар мегардонаду қавитар ва ҳадафрастар менамояд. Вай баъд аз 

навиштани чаҳор достони «Хамса» аз дунболи эҷоди «Искандарнома, ки аз бахшҳои 

«Шарафнома» ва «Иқболнома» иборат аст, меравад.  

Низомии Ганҷавӣ дар оғози ин достон аз Ҳаким Фирдавсӣ илҳом гирифтаву пайравӣ 

карданашро равшан баён карда бошад ҳам, дар гуфтани он нисбат ба худ хеле сахтгир аст, ки 

мегӯяд: 

Магӯй, он чӣ донои пешина гуфт, 

Ки дар дур(р) нашояд ду сӯрох суфт. 

Магар дар гузарҳои андешагир, 

Ки аз боз гуфтан бувад ногузир… 

Ниҳодам зи ҳар шева ҳангомае, 

Магар дар сухан нав кунам номае [5, с. 28-29]. 

Дар эҷоди бадеӣ на ҳар гуфта ва сухани манзум писанди Низомӣ аст. Барои ӯ эҷодкор аз 

эҷодкор фарқ мекунад. Вай эҷодкореро меписандад, ки дар сухан гуфтан сари ҳар ҳарфу ҳиҷои 

он ва зиёда аз ин, маонии бикри он, донишу биниши худро ҳадафмандона истифода намояд, ҷони 

худ кам кунад, то ба сухан ҷон бахшад, ҷоне, ки умри бардавоми шоир шавад. Вагарна, нозимон 

зиёданду суханашон тиҳӣ аз маънист: 

Сухан гуфтан осон бар он кас бувад, 

Ки назме тиҳӣ-ш аз сухан бас бувад. 

Касе, к-ӯ ҷавоҳир барорад зи санг, 

Ба душворӣ орад суханро ба чанг [5, с. 311]. 

Аз шоҳиди фавқ бармеояд, ки Низомии Ганҷавӣ шеърро ба ду қисм тақсим мекунад, ки 

якеро метавон шеъри «зотӣ» ва «асил» номид ва дигареро шеъри «ғайризотӣ» ва «ғайриасил». 

Қисми аввал шеърест, ки маонии он аз вуҷуди шоир ҷӯшида ва ба истилоҳи Низомии Ганҷавӣ 

«бикр» аст. Ба назари шоир онҳое, ки осон шеър мегӯянд, маъниашон иқтибосисту онро танҳо 
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ба сурате дигар баён кардаанд. Онҳо, ба андешаи Низомӣ, сустназмонанд, ки ҳатто ба ӯ рашк 

мебаранд, ҳасад мехӯранд. Дар ин мавзуъ аз боби «Накуҳиши ҳасудон»-и достони «Хусрав ва 

Ширин» чанд байтеро иқтибос меорем: 

Касе, к-ӯ бар Низомӣ мебарад рашк, 

Нафас бе оҳ бинад, дида бе ашк! 

Биё, гӯ, шаб бубин кон канданамро, 

На кон кандан, бубин ҷон канданамро 

Ба ҳар дур, к-аз даҳан хоҳам баровард, 

Занам паҳлу ба паҳлу чанд новард [3, с. 446]. 

Дар вақти шеър гуфтан агарчи аз даруни шоир маонии бикр, меҷӯшаду ӯ барои дарёфти 

дурри мақсуд конканӣ менамояд, ба андешаи Низомӣ, ин ҳанӯз офарандагӣ нест. Зотӣ будани 

шеър ба ин маънӣ аст, ки маонии он «… аз тариқи истимоъ касб шудааст, на ин ки шоир маониро 

халқ карда бошад. Холиқи маонӣ Худост ва шоир низ дар ниҳояти маонӣ суханони худро аз Ҳақ 

таолло гирифтааст» [6, с. 59-60]. 

Ё Раб, он деҳ, ки орад осонӣ, 

Н-оварад оқибат пушаймонӣ. 

Бар Низомӣ дари карам бикшой, 

Дар паноҳи дари Ту созаш ҷой. 

Аввалаш, додаӣ накуномӣ, 

Охираш, деҳ накусаранҷомӣ [4, с. 450]. 

Ва ё: 

Мағзи Низомӣ, ки хабарҷӯи Туст, 

Зиндадил аз ғолияи бӯи Туст. 

Аз нафасаш бӯи вафое бибахш,  

Мулки Фаридун ба гадое бибахш [3, с. 32]. 

Маонии фавқ дар достони «Лайлию Маҷнун» низ равшан омадааст. Шоир ба Офаридгор 

муроҷиат намуда мегӯяд: 

Хизри ту ба вақти шодкомӣ, 

Бас бошад ҳиммати Низомӣ. 

Ё Раб, зи ҷамоли ин ҷаҳондор, 

Ошӯбу газандро нигаҳ дор! 

Ҳар дар, ки занад, Ту соз кораш, 

Ҳар ҷо, ки равад, Ту бош ёраш! [4, с. 203].  

Доварии Низомии Ганҷавӣ аз шеъру шоирӣ ва эҷоди сухани бадеӣ, пеш аз ҳама, доварии ӯ 

ба шеър ва шоирии худи ӯст. Вай дар достонҳои «Хамса» кӯшидааст, ки ба гуфтаҳои худ баҳои 

сазовор диҳад ва дар ин замина барҳақ, шеъри худро меситояд, гаштаву баргашта таъкид 

менамояд, ки шеъри писандида мегӯяд ва шеъраш он қадар «бикр»-у «тоза» аст, ки метавонад 

«сури қиёмат» бар гӯши шунаванда ва хонанда резад: 

Зоҳиду роҳиб сӯи ман тохтанд, 

Хирқаву зуннор дарандохтанд. 

Гар бинамоям сухани тозаро, 

Сури қиёмат кунам овозаро [3, с. 44]. 

Дар ин росто, фахрияҳои Низомии Ганҷавӣ хеле ҷолибанд. Шоир дар саросари достонҳояш 

бар он аст, ки дар гуфтани шеъру ҳунари шоирӣ ва офаридани асари бадеӣ вақтро беҳуда 

нагузаронида, тавонистааст, ки аз худ ёдгори бегазанд ба мерос гузорад. Вай достони «Хусрав ва 

Ширин»-ро бо ин абёти фахриявӣ ҳусни хотима бахшидааст: 

Суханро бо саодат хатм кардам, 

Варақ, к-ин ҷо расондам, дарнавардам.  

Худоё, ҳар чӣ рафт аз саҳвхорӣ, 

Биёмурз аз карам, к-омурзгорӣ. 

Равонаш бод ҷуфти шодкомӣ, 

Ки гӯяд: - «Бод раҳмат бар Низомӣ»! [3, с. 455]. 

Дар достони «Лайлӣ ва Маҷнун» шоир ба ҳамқаламони эҷодкораш бо фахр таъкид 

менамояд, ки: 
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Бо пардадаридагони худбин 

Дар хилвати ҳеҷ парда маншин. 

Он парда талаб, ки чун Низомӣ 

Маъруф шавӣ ба некномӣ [4, с. 19]. 

Хулоса, Низомии Ганҷавӣ дар достонҳои «Хамса»-и худ дар баробари доди сухан додан, 

зина ба зина андешаҳояшро дар бораи шеър, шоирӣ, асари бадеӣ бо диди танқидӣ баён намуда, 

хулосаҳои созандаро дар ин ҷода пеш мегузорад. Вай дар баробари ҳунари шоириро заҳмати 

душвор ва кори сангин донистан ба шеъри «асил» ва «зотӣ» бо маонии бикр баҳои арзишмандро 

қоил аст. Барои ӯ маъниҳои обшуста ва баориятгирифта на шеър, балки назм аст. 

Низомии Ганҷавӣ дар достонҳои худ вазифаи шоириро ба тарзи дигар ба қалам додаст. Вай 

шеърро ҷорчии ахлоқи ҳасана ва раҳнамои саодати башарӣ қарор дода, худ ба кирдору гуфтор 

дар ин ҷода сармашқи суханварони баъдина гардидааст ва дар ин бора абёти хеле зиёд дорад. Аз 

ҳамин нигоҳ ба офаридаҳои худ баҳо додани эҷодкор маънои онро дорад, ки ӯ дар ин коргоҳи 

азим нисбат ба худ хеле сахтгир аст ва дигар ҳамқаламонашро ба ин талқину даъват менамояд. 

Он гунае ки маълум мегардад, ӯ на танҳо ба масъалаҳои дарпешмонда ба таври назарӣ наздик 

шудааст, балки бо эҷоди достонҳояш амалияи онҳоро нишон додааст.  
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ARTISTIC WORDS IN THE EYES OF HAKIM NIZOMI 
 

This article is about the artistic skill of one representative of the Persian-Tajik classical literature, Nizomi 

Genjavi. 

The author tried to shed light on the fact that Nizomi Genjavi in his «Khamsa», especially the poems 

«Khusrav and Shirin» and «Layli and Majnun» expressed his views on poetry and the poet and the artistic word 

in general. Nizomi's poems show that healthy interest, high taste and experience are unique in composing a work. 
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МАВЗУЪ ВА МУНДАРИҶАИ ҒАЗАЛИЁТИ МАЪДАНИ ПОНҒОЗӢ 
 

Қобилов Р. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Маъдан аз ҷумлаи суханварони маъруфи адабиёти нимаи дувуми асри ҳаждаҳ ва аввали 

асри нуздаҳ мебошад, ки бо офаридани навъҳои мухталифи ашъор, аз ҷумла ғазал, қасида, 

мухаммас, мусаддасот, мусаббаъ, маънавӣ, қитъа ва муаммо мақоми шоёнеро дар адабиёи тоҷик 

касб кардааст. Роҷеъ ба чигунагии таҳия ва нашри осори шоир мураттибони ашъори вай дар 

муқаддимаи осори интишорёфтаи суханвар изҳори назар кардаанд. Мутолиаи девони шоир, ки 

соли 2012 ба истиқболи 250-солагии шоир бо эҳтимоми Зафар Аҳмад ва дигарон ба чоп расидааст 

ва навъе мероси нисбатан мукаммали Маъданро фаро мегирад, бозгӯи он аст, ки ин суханвар аз 

ҷумлаи шоирони пайрави мактаби Бедил ба шумор меравад. Ҳарчанд худ ҷое аз пайрави Ҷомӣ 

буданаш чунин изҳори назар мекунад: 

Аз адаб дурам, ба таълими дабистон омадам, 

Вориси ашъори Ҷомӣ пайрави он омадам. 

Аз лиҳози фарогирии мавзуъ ва мундариҷа низ ашъори Маъдани Понғозӣ мутанаввеъ буда, 

танҳо мурур ба муҳтаво ва дарунмояи ғазалҳои вай баёнгари он аст, ки муҳимтарин масоили 

замони зиндагонии шоир дар ин навъи шеърӣ аз ҷониби вай бо шеваи хоси шоирона шарҳу 

тафсир ёфтаанд. 

Дар навбати аввал, чун мавзуи меҳварии ғазал ишқ аст, дар девони шоир низ ин мавзуъ 

мақоми муайян ва махсус доранд. Мусаллам аст, ки дар адабиёти гузаштаи мо мақоми ишқи 

маҷозӣ ва ирфонӣ ҷойгоҳи муайян дошта ва Маъдан низ ин мавзуотро ба унвони суннати роиҷи 

адабиёти гузашта бо шеваи худ идома додааст. Ҷолиб аст, ки чун суханварони соҳибдевони мо 

девони ашъори Маъдан ҳам ба ду ғазале шуруъ мешавад, ки оҳанги ҳамдӣ дошта, дар муноҷоти 

Офаридгор ба қалам омадаанд: 

Ба нури файз, Ё раб, сайқали теғи забонамро, 

Сафое деҳ, то ки афрӯзам чароғи достонамро... [1, с. 10]. 

  *** 

Ба тавҳиди саноят соз кун, Ё раб, забонамро, 

Мусаффо кун ба нури файз миръоти ҷинонамро [1, с. 10]. 

Ҳатто дар ғазали муноҷотии дувум маълум мешавад, ки он дар шарҳу тафсири мавзуи 

тавҳид суруда шудааст, ки онро метавон бо шеваи орифона ғазали муваҳҳидона низ унвон кард. 

 Дар навъи ғазали фарогири мавзуи ишқи маҷозӣ низ дар сурудаҳои Маъдан ба таври 

шоиста муҷассам мегарданд. Аз ҷумла, дар ғазали зерин шарҳу тафсири ҷаззобияти ишқи 

маъшуқи заминӣ ба мушоҳида мерасад, ки шоир тавассути истифодаи вожаҳои тавсифии 

«париваш», «шухҷавлон», матлабро ифода намудааст: 

Париваш, шӯхҷавлоне, ки мебӯсам рикобашро, 

Ба дасти нола мегирам инони изтиробашро. 

Намози ман, ки мақбул аст дар меҳроби абрӯяш, 

Ки мебахшам ба рӯҳи Вомиқу Маҷнун савобашро [1, с. 11]. 

Дар зимни баёноти мазкури ошиқона Маъдан саъй мекунад, ки матлабҳои ирфониро низ 

баён намуда, мулоҳизоти ахлоқиву иҷтимоии хешро низ изҳор намояд. Аз ҷумла, дар байти 

мақтаи ин ғазал даст шустан аз муҳаббати дунёро талқин намуда, таъкид мекунад, ки ҳарчанд 

арӯси дунё маро асир ва ошиқу маҷнуни хеш созад ҳам, аммо ман муҳаббаташро аз сина дур 

карда, ҳаргиз хештанро асири вай намегардонам: 
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Арӯси даҳр чанд аз ишва Маҷнунам кунад, Маъдан? 

Зи меҳри сина ботил мекунам нақши иҷобашро [1, с. 11]. 

Шоир дар мавриди дигар инсонҳоро барои хайру эҳсон варзидан даъват намуда, ба достони 

зиндагонии Қорун масал мезанад, ки аз сабаби хасисӣ ва иқдом бар амалҳои хайр накардан 

оқибат бо молу маноли хеш ба замин фурӯ рафт. Бар ин асос, Маъдан инсонро барои ба даст 

овардани дил даъват мекунад ва мефармояд: 

Ба эҳсон майл кун, эй кимиёгар, домани дил чин, 

Гиреҳ аз гӯш берун кун, шунав овози Қорунро [1, с. 11]. 

Тибқи ривоёт Қорун ҳанӯз ҳам ба зери замин рафта истодааст ва ҳоло ҳам агар чашми ақли 

инсонҳо боз гардад, гӯши дили онҳо садояшро мешунаванд. Дар баробари ин, дар ин байт ибораи 

«домани дил чидан» ба маънии дил аз муҳаббати дунё бардоштанро низ ифода мекунад. 

Ҷои дигар Маъдан таркиби «домани дунё бинеҳ»-ро барои ифодаи ҳамин матлаби даст аз 

сари дунё бардоштан ба кор гирифта, зимнан ишорат мефармояд, ки оқибат ин дунё аз марди 

дунёдор интиқоми хешро меситонад. Ин интиқом ҳамон аст, ки инсонҳои гирифтори муҳаббати 

дунё оқибат аз ин олам бираванд, чун дунё барояшон вафо ҳаргиз накунад. Дар натиҷа молу 

маноле, ки бар он муҳаббати афзун дошт, барои худи дунё ва дигарон бимонад: 

Домани дунё бинеҳ, Маъдан, ки дар поёни кор, 

Меситонад интиқом аз марди дунёдор дор [1, с. 24]. 

Дунё дар андешаҳои ахлоқиву иҷтимоии Маъдани Понғозӣ ҷойи ибрату имтиҳон аст ва 

шоир ин оламро ба гулистон монанд карда, инсонҳоро ҳушдор медиҳад, ки бояд бо чашми 

имтиҳон ба ҷаҳон назар карда, ба қадри озодиву истиқлоли хеш бирасанд. Ҳаргиз дар фикри 

муҳаббати дунё набошанд, зеро ишқу алоқа ба тааллуқоти олам одамиро дар банди асорат нигоҳ 

медорад: 

Ба чашми имтиҳон аввал дар ин гулшан назар бикшо, 

Сари озодагӣ дорӣ, чун анқо болу пар бикшо. 

Машав чун хайли анҷум сарфарози зулмати гардун, 

Чу субҳ аз файзи фитрат ҷайби домони саҳар бикшо [1, с. 13]. 

Аз ашъори Маъдан равшан мешавад, ки ӯ он қадар вазъи хуби зиндагонии иҷтимоиро 

соҳиб набудааст. Аммо ин тангдастиҳои хешро як василаи дӯрӣ аз муҳаббати дунё ба шумор 

оварда, бад-ин васила ҷанбаи ирфонии дидгоҳашро равшантар месозад. Дар ғазали дигаре аз ӯ 

ин маънӣ ба таври барҷаста равшан аст. Он ҷо, ки шоир фармуда: 

Биҳамдуллаҳ, зи даврон фориғам аз тангдастиҳо, 

Ба боло монеаи авҷ аст парвозам зи пастиҳо. 

Чу умри майкашон вазъест дар майхона мерақсам, 

Зи худ огаҳ наям аз ҳасрати бебодамастиҳо [1, с. 14]. 

Ин ҷо муайян аст, ки шоир ба ҳамон тангдастии хеш қаноат ва шукрона мекунад, ки боиси 

аз даврону аз замонаву дунё фориғ шудани вай гардида, навъе лоқайдияшро дар ин ҳол ба 

намоиш гузоштаанд. Баробари ин, дар мисраи чаҳорум ибораи «ҳасрати бебодамастӣ» навъе 

тавсири парадоксӣ ба шумор меравад.  

Шоир ин ҷо муҳаббати дунёро зулмати гардун унвон мекунад ва ин ки ситорагон бо сабаби 

торикӣ сарфарозӣ мекунанд, дар андешаи шоир як баёни парадоксӣ аст, ки ба инсонҳо дарси 

ибрат меомӯзад. Анҷум бо сабаби торикии олам сарфарозӣ мекунад, аммо баробари дамидани 

субҳ он ифтихору бузургӣ ба поён мерасад. Маъдан бо талқини ин дарси ибрат инсонро даъват 

мекунад, ки аз файзи ақлу хирад домани саҳар бикшо, яъне бо дидаи равшан ва ибратбини дил 

ба ҳаводиси олам назар фикан. 

Маъдан чун Ҳофизу Саъдиву шоирони дигар дар интиқоди аҳли вазъу зуҳд сухан ба забон 

кушода, таъкид мекунад, ки вазъу ҳолати вай барои ман писанд нест, зеро дар зоҳир суханонашон 

дигар бошаду рафторашон ба гунаи дигар. Аз ин рӯ, ҳарфу суханҳои воизонро Маъдан дафтари 

беҳуда меномад ва ишорат мекунад, ки бирав ба ҷои дигар дар ин бора сухан кун, чун ман дигар 

бар он бовару эътимоде надорам: 

Писанди хотири ман нест, авзои ту эй воиз, 

Бирав ин дафтари беҳуда дар ҷои дигар бикшо[1, с. 13]. 
Ин ҷо вожаи «авзо» ба гунае санъати таҷнис шуда омадааст, зеро дар навбати аввал ҳамон 

вазъу ҳолатро ифода мекунад, вале дар мавриди дигар маънии ваъзу мавъизаҳоро низ баён 
менамояд. Дар байти мақтаи ин ғазал низ шоир инсонро барои раҳо шудан аз банди ғафлат даъват 
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намуда, хостори он аст, ки бояд ба гӯристон гузар намудаву аз гӯри падар достони рафтани умр 
ва бебақоии оламро маърифат намуд: 

Ба гӯши дил мубарро соз, Маъдан, пунбаи ғафлат, 
Ба гӯристон гузар кун, дида бар хоки падар бикшо[1, с. 13]. 

Ҳадафи аслии суханвар он аст, ки бояд аз гӯши дили худ пунбаи ғафлатро бадар оварӣ, то 
ҳақиқати таъҷили умрро бишносӣ ва бидонӣ, ки олам бебақост ва нашояд дил бар он баст. 

Маъдан дурӣ аз инсонҳои номаҳрам ва ноҷинсро яке аз муҳимтарин рукнҳои зиндагонии 
мардум ба шумор оварда, онҳоро ҳидоят мекунад, ки набояд ба чунин афрод рози дарунии хешро 
баён кард, зеро онҳо дар кӯтоҳтарин фурсат метавонанд даст ба хиёнат зада, роҳи 
зиндагонияшонро дигаргун намоянд. Шоир ононро «қалбошно» унвон мекунад, ки ин ҷо қалб ба 
маънии сохтаву хасакӣ ба кор рафта: 

Ба ҳар номаҳраме, зинҳор маншин, шарҳи ғам макшо, 
Ба ин қалбошноён қуфли абвоби ҳарам макшо [1, с. 13]. 

Дар идомаи ҳамин матлаб шоир инсонро ба он даъват мекунад, ки дар ҳар сурат набояд 
осори худбиниро ба мушоҳида гирифт, зеро на ҳама кас шоистаи дӯстиву рафоқати инсонӣ 
бошад. Барои ҳамин шоир моро насиҳат мекунад, ки набояд ҳар ҷо ва пеши ҳар кас ва ба назди 
ҳар навъ инсонҳо рози дили хешро бикшоем, ки суд нахоҳад дошт: 

Зи ҳар сурат маҷӯ кайфияти осори худбинӣ, 
Ба ҳар маҳфил зи тори пардаи дил зеру бам макшо [1, с. 13]. 

 Ин байти Маъдан андешаи Мавлонои Балхиро, ки ҳамсон бар он дар «Маснавии 
маънавӣ» таҷассум ёфтааст, ба хотир меоварад: 

Эй басо иблис, ки одамсурат аст, 
Пас ба ҳар дасте нашояд дод даст.  

Тавре таъкид гардид, дар таркиби ашъори Маъдан ҷойгоҳи мавзуи шикоят аз замон нақши 
муҳим дорад. Борҳо авзои замон мавриди интиқоди шоир қарор гирифта, зулму тааддӣ ва 
ноадолатиҳои даврон мазаммат мешавад. Шоир дар мавриде худро оташмизоҷ унвон мекунад, 
ки ҳатто бо ҳамин ҳол ҳам аз ҳолу ҳаво ва вазъи замонаи худ ғофил нест. Аммо таассуф аз он 
дорад, ки мабодо гармии замона ӯро ба монанди фӯлод бигудозад. Одатан шоирон худро 
оташмизоҷ унвон мекунанд, ба хотири он ки ҳамеша дар муқобили зулму ноадолатиҳои замони 
хеш ошкоро мавқеъгирӣ мекунанд. Вале шоир таъкид медорад, ки бо ин ҳама мавқеъгирии озод 
дар муқобили адовату зулми замон боз аз он ҳарос дорад, ки гармиву сардии рӯзгор барояш асари 
номатлуб хоҳад гузошт: 

Ба ин оташмизоҷӣ ғофил аз даврон наям, Маъдан, 
Мабодо гармии айём бигдозад чу фӯлодам [1, с. 31]. 

Дар умум, мутолиаи девони Маъдани Понғозӣ бозгӯи он аст, ки дар ашъори ин суханвар 
маҷмуи масоили иҷтимоиву ахлоқӣ ва муҳимтарин мавзуоти роиҷ дар шеъри гузаштаи мо бо 
сабку шеваи хоси худи шоир шарҳу тафсир шудааст. Ҳарчанд шоир гоҳо ин матолибро аз 
суханварони пешин ба навъе вом мегирад, вале ба мушоҳида мерасад, ки он мавзуот дар доираи 
ниёзҳои замонаи худи шоир шарҳу тафсир ёфта, ҳамчун андешаҳои созгори ӯ ба фазову вақти 
муайяни мансуб ба вай баррасӣ гардидаанд. 
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ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ГАЗЕЛЕЙ МАЪДАНА ПОНГОЗИ 
 

Статья посвящается исследованию тематики газелей Маъдана Понгози. Автор, во-первых, 

классифицирует тематику газелей поэта и потом уточняет что, кроме темы любви, отражение социальных, 

философских и этических мыслях в газелей Маъдана имеют особое место. Автор приходит к выводу что 

обстоятельство времени влияло на тематическую разновидность содержание газелей поэта. 
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THEME AND CONTENT OF GAZELLES OF MADAN PONGOZI 
 

The article is devoted to the study of the gazelles of Madan Pongozi. The author, firstly, classifies the theme 
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ВИЖАГИҲОИ ПОЭТИКИИ ҒАЗАЛИЁТИ ФАТТОҲИИ НИШОПУРӢ 
  

Хосияти Шаҳобуддин 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Мавлоно Яҳёи Себак Фаттоҳии Нишопурӣ яке аз намояндагони барҷастаи адабиёти асри 

ХV ба шумор меравад, ки дар замони салтанати Шоҳрух – писари Темур зиндагӣ кардааст. 

 Фаттоҳии Нишопурӣ аз худ мероси адабии гаронбаҳо ва қобили таваҷҷуҳ боқӣ 

гузоштааст, ки аз рисолаи «Ҳусну Дил», «Шабистони нукот ва гулистони луғот», «Асрорнома», 

ғазалиёт, рубоиёт, муқаттаот иборат аст. Баъзе муҳаққиқон «Дастури ушшоқ» ном асаре доштани 

шоирро таъкид намудаанд, лекин ин асар дар асл достони манзуми «Ҳусну Дил» буда, бо 

иштибоҳи шарқшиноси англис Р.С. Гриншелдз чунин ғалатхонии номи асар ба адабиёт роҳ 

ёфтааст, зеро ӯ дар асоси байти зерини маснавӣ онро таҳти унвони «Дастури ушшоқ» дар Лондон 

ба табъ расонид: 

Биҳамдуллаҳ, ки ин дастури ушшоқ, 

Ба поён омад аз таъйиди халлоқ. 

Муҳаққиқ А. Раҳмонов дар ин хусус чунин қайд мекунад, ки «Аммо дар асоси як байт номи 

асари комилеро бидуни зарурате дигар кардан раво нест... Ҳамчунин, дар дастнавис ҳам номи 

маснавӣ «Дастури ушшоқ» набуда, «Ҳусну Дил» аст» [8, с. 3].  

 Девони шоир аз 333 ғазал, 10 қитъа ва 23 рубоӣ таркиб ёфта, ғазал яке аз жанрҳои асосии 

эҷодиёти шоирро ташкил медиҳад.  

 Дар ғазалиёти Фаттоҳии Нишопурӣ манзарапардозиву суварнигорӣ низ мавқеи хоса 

дорад. Шоир чун наққоши моҳир манзараҳои дилфиреби дашту даман, боғу чаман, гулу булбул, 

баҳору наврӯз ва монанди инҳоро бо камоли маҳорат ба қалам додааст. Чунончи: 

Соғари гул кунун, ки заркор аст, 

Зар ба май деҳ, ки даври гулзор аст. 

То сабуҳӣ кунад ба сояи бед, 

Боғро чашмҳои бедор аст. 

Абр бар боғ мезанад ханда, 

Боғ бар боғбон, ки ҳушёр аст [6, с. 17-18]. 

Ё: 

 Ҳадиси шабнаму гул нозук аст, гӯш кунед, 

Ки даври умр бубинеду бода нӯш кунед [6, с. 53]. 

 *** 

Ба бӯи гул дили булбул басе таманно дошт, 

Вале насими сабо дар миёна сустӣ кард [6, с. 35]. 

 Шеваи гуфтори Фаттоҳии Нишопурӣ ба Ҳофиз хеле шабоҳат дорад. Ин аст, ки ҳар кас аз 

гулистони ашъори ӯ мувофиқи табъу завқ ва фаҳмиши худ бардошт мекунад. Аз як ғазали шоир 
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метавон ҳам маънии ирфонӣ ва ҳам маънии ошиқонаро дарёфт, ки ин аз маҳорати баланди адабии 

ӯ шаҳодат медиҳад ва ин бесабаб нест, зеро ба ақидаи А. Афсаҳзод ин ҳолат хусусияти хоси 

ғазалиёти ин давра аст: «Дар асри XIV аз омезиши ду навъи ғазали асрҳои XII-XIV, яъне аз 

омезиши ғазалҳои ошиқона ва орифонаи ин давраҳо навъи нави ғазал пайдо шуд, ки дар он 

авотифи рақиқи ошиқона ва афкори амиқи ирфонию ҳакимона ба забони фасеҳ бо ҳам омехта 

баён гардида, дар чунин ғазалҳо гӯяндагон барои ибрози андешаҳои озодманишӣ ва ошӯбҷӯёнаи 

иҷтимоии худ аз мафҳумҳо, вазн, рамзиёти адабиёти тасаввуфӣ фаровон истифода мебаранд. Ин 

ҳолат дар навбати худ боиси думаъноӣ ва бисёрмаъноии абёти чунин ғазалҳо гардида, имкон 

медиҳад, ки ҳар байт ба тарзҳои тамоман гуногун тафсир шавад» [1, с. 37-38]. 

 Дар мавриди ба ҳам шабоҳат доштани ғазалиёти Ҳофизу Фаттоҳӣ ғазалҳои аввалини 

девонашон далел шуда метавонад. 

Ҳофиз: 

Ало ё айюҳассоқӣ, адир каъсан ва новилҳо, 

Ки ишқ осон намуд аввал, вале афтод мушкилҳо [12, с. 41]. 

Фаттоҳӣ: 

Шароби ишқ софӣ гашт дар хумхонаи дилҳо, 

«Ало ё айюҳассоқӣ, адир каъсан ва новилҳо» [7, с.1]. 

Ҳамчунин, Фаттоҳии Нишопурӣ дар сурудани ғазал ба суханвари маъруфи форсизабони 

Ҳинд - Амир Хусрави Деҳлавӣ пайравӣ намудааст. Байти зерини шоир гувоҳи гуфтаҳои болост: 

Наку шуд фатҳи Фаттоҳӣ саводи шеърам аз Хусрав, 

Ки дорад ҷавҳари Ҳиндустон теғи забони ман [6, с. 22]. 

 Дар ҷойи дигар шоир қайд менамояд, ки ашъори Ҳасани Деҳлавӣ василае гардид, ки бо 

эҷодиёти Хусрави Деҳлавӣ шиносо шудам ва аз «тақлиди Ҳасан» то ба «таҳқиқи Хусрав» 

расидам: 

Зи Ҳиндустон магар дорад саводе килки Фаттоҳӣ, 

Ки бар таҳқиқи Хусрав раҳ ба тақлиди Ҳасан рафтам [6, с. 95]. 

 Воқеан ҳам, вақте ғазалиёти ин ду шоирро муқоиса мекунем, пай мебарем, ки шеваи баёни 

онҳо хеле бо ҳам шабоҳат дорад. Аз ин рӯ, «ба тақлиди Ҳасан рафтам» гуфтани шоир беасос 

нест.  

Ғайр аз ин, баъзе ғазалҳои Фаттоҳии Нишопурӣ аз рӯйи оҳанг ва мазмуну муҳтаво ашъори 

Ҷалолуддини Балхиро ба хотир меоранд. Масалан, Ҷалолуддини Балхӣ чунин гуфтааст: 

Даст бар сӯрох барӣ, аз заҳри мор андеша кун, 

Пой бар гил мениҳӣ, аз захми хор андеша кун.  

Гар шиновар нестӣ, пой бар лаби дарё манеҳ, 

Дар миёнаш ғарқ гардӣ, аз канор андеша кун.  

Фаттоҳӣ бошад, ба ин тариқ гуфтааст: 

Эй, ки кардӣ посбони хоби мастӣ чашми бад, 

Аз дили Фаттоҳии шабзиндадор андеша кун. 

Омадӣ дар чашми пурхун, з-оби ин мижгон битарс, 

«Пой бар гил мениҳӣ, аз захми хор андеша кун» [6, с. 105]. 

Дар баробари ин, дар аксари ғазалҳои Фаттоҳӣ услуби гуфтори Камоли Хуҷандӣ дида 

мешавад. Абёти зерин гувоҳи гуфтаҳои болост: 

Камол: 

Он ду абрӯи муқаввис ду камонанд ба зеҳ, 

Ки ба сад қарн аз он турфа камон натвон сохт. 

Гуфтам: Он ғамзаи шӯх аз чӣ зи абруст фурӯ? 

Гуфт: Болотар аз устод дукон натвон сохт [11, с. 164].  

Фаттоҳӣ: 

Гар камонхонаи абруи ту шуд гӯшаи дил, 

Гӯ машав тунд, ки бе гӯша камон натвон сохт. 

Бо камолат ба чӣ бозор бувад Фаттоҳӣ, 

Рав, ки болотар аз устод дукон натвон сохт [6, с. 13]. 

Ба ақидаи Шиблии Нӯъмонӣ, шеъри ҷавобия бояд ҳамеша ба се талаби шеърнависии 

давраи классикӣ ҷавоб дода, дар маонӣ – бикр, дар забон – равону ба фаҳми хонанда наздик ва 

дар воситаҳои бадеӣ дорои навигарӣ бошад [1, c. 50], ки мо ин ҳолатро дар ашъори Фаттоҳӣ 

мушоҳида намудем.  
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Фаттоҳии Нишопурӣ ғазалҳоеро, ки дар пайравии ин ё он шоир эҷод кардааст, ҳампояи 

ашъори онҳо ва ҳатто, ҳамон як маъноро шинамтар ва барҷастатар таҷассум намудааст.  

Чун дар бораи хусусияти ғазалиёти Фаттоҳии Нишопурӣ дар Тоҷикистон ва берун аз он 

касе таҳқиқот набурдааст, мо дар ин мақола хостем, ки барои хубтар ошно гардидан бо 

вижагиҳои ғазалиёти шоир, ба сохтмони шеъри ӯ низ назаре афканда бошем. 

Дар ғазалҳои Фаттоҳии Нишопурӣ санъатҳои бадеӣ, ба монанди ташбеҳ, талмеҳ, тавсиф, 

тазоду муқобила, таҷнис, саволу ҷавоб, таҷоҳули ориф ва монанди инҳо хеле бамавқеъ ва дар 

маънисозию маъниофарӣ мувофиқ истифода шудаанд. Масалан: 

Ташбеҳ: 

Чанд бошад мардуми чашмам ҷудо аз шамъи хеш, 

Ҳамчу парвона ба кунҷи тор танҳомондае [6, с. 117]. 

Дар ин байт «мардуми чашм» – монандшаванда, «парвона» – монандкунанда, «ҳамчун» – 

адоти ташбеҳ, «ҷудоии мардуми чашм аз шамъ» сабаби ба парвона шабоҳат додани он 

гардидааст, яъне «ҷудо» – ваҷҳи ташбеҳ. 

Ё: 

Ашк бигрехт зи чашмам чу хатат рӯй намуд, 

Ҳамчу тифле, ки битарсад зи сиёҳӣ дар шаб [6, с. 10]. 

Тазоду муқобила: 

Фаттоҳиё, ба бода аз ақлу дил бишӯ даст, 

К-ин об аз ошноён бегона сохт моро [7, с. 2]. 

Истиора: 

Маяфкан, эй аҷал, хори фано дар дидаам чандон, 

Ки шод аз мурдани худ бинам он гулбарги хандонро [7, с. 3]. 

Таҷнис: 

Ҷони ман, чун ҷон зи тан берун ба танҳоӣ машав, 

Ҷои худ бишносу чун хуршед ҳарҷоӣ машав [6, с. 110]. 

Тазмин: 

Бе май чароғи ишқ надорад мақоми мо, 

«Соқӣ, ба нури бода барафрӯз ҷоми мо» [6, с. 8]. 

Ташхис: 

Бигуфтам ойинаро, к-аз чӣ рӯнамой шудӣ? 

Ҷавоб дод: Аз он рӯ, ки асли ман ҳама рӯст [6, с. 30]. 

Ирсоли масал: 

Зи хони ҳусни ӯ дуздид барге ғунча расво шуд, 

Миёни мардум, оре, луқма созад дуздро расво [7, с.3]. 

Талмеҳ: 

Юсуферо, ки ба савдои азизе дигар аст, 

Гар бубахшанд, харидор набошӣ ҳаргиз [6, с. 72]. 

Таҷоҳули ориф: 

Ку дида, ки муштоқи лиқои ту набошад? 

Ку дил, ки гирифтори балои ту набошад? [6, с. 47]. 

 Албатта, ин муште аз хирвор аст. Вақте мо бодиққат ба ғазалиёти Фаттоҳӣ назар мекунем, 

мебинем, ки шоир бештар ба санъатҳои маънавӣ рӯ овардааст ва бо он осорашро рангу бори 

бадеӣ додааст. Муҳим он аст, ки ҳар як санъати бадеӣ бамавқеъ истифода шуда, василаи 

барҷастагии маъниву мазмун ва латофату назокати сухан гардидааст. 

Фаттоҳӣ дар ғазалиёташ ишораҳои зебое ба оёти Қуръон, ба қиссаҳо дар бораи паёмбарон 

ва ҳикоёти орифон менамояд, ки дар бахши санъатҳои бадеӣ зимни санъати талмеҳ ба ин нукта 

ишора ҳам шуд ва хонандаи огаҳ аз байти мисолзада пай мебарад. Дар ин маврид метавон 

мисолҳои зиёд овард, аммо мо бо овардани ду намуна иктифо менамоем: 

Гардад оташ равза бар Фаттоҳӣ аз ёди Халил, 

Бо дили сӯзон агар дар дӯзахаш манзил шавад [6, с. 51]. 

Ин байт ишораи малеҳе ба достони Иброҳим (а) мекунад. Вақте Иброҳимро бо банд баста, 

ба оташ партофтанд, оташ ресмонҳо ва бандҳоро, ки Иброҳимро маҳкам бо онҳо баста буданд, 

сӯзонд ва Иброҳим озод шуд ва Худованд низ гармо ва шиддати оташро аз ӯ дур кард, аз 

шуълаҳояш ӯро муҳофизат намуд ва оташро барои Иброҳим (а) сарду саломат гардонид. Ин 
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достон маъхуз аз сураи «Анбиё» ояти 69 аст, ки Худованд мефармояд: «Гуфтем: «Эй оташ, бар 

Иброҳим сард ва (бо) саломат бош!» . 

Рӯи дил сарф кун аз наҳваи дуӣ Фаттоҳ,  

З-он ки дар илми адаб шарт набошад ману мо [7, с. 2]. 

Ин байт «Қиссаи он кас, ки дари ёре бикӯфт. Аз дарун гуфт:  

Кист он? 

Гуфт: 

Манам. 

Гуфт: 

Чун ту туӣ, дар намекушоям, ҳеҷ касро аз ёрон намешиносам, ки ӯ «ман» бошад, бирав»-

ро ба хотир меорад. Маънии ин қиссаи «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно пештар аз он дар 

«Мусибатнома»-и Аттор низ ба назар мерасад. 

Идомаи қисса чунин аст: Он шахс баргашта меравад ва соле пас назди дари маъшуқаш 

меояд ва дарашро мекӯбад: 

Бонг зад ёраш, ки бар дар кист он? 

Гуфт: Бар дар ҳам туӣ, эй дилситон. 

Гуфт: «Акнун, чун манӣ, эй ман, даро, 

Нест гунҷоӣ, ду манро дар саро». 

Бештари ғазалҳои Фаттоҳӣ дар баҳри ҳазаҷ ва рамал гуфта шудаанд, аз ин рӯ, онҳо хеле 

дилчасп, хушоҳанг ва руҳнавозанд. 

Рақибат ҳукми бахшидан кунад ушшоқи шайдоро, 

Намехоҳем ҳукми ӯ ту бе ҳукме бикуш моро [7, с. 4]. 

Мафоъӣлун / мафоъӣлун / мафоъӣлун / мафоъӣлун 

V- - - / V- - - / V- - - / V- - -  

Ин ғазал дар баҳри ҳазаҷи мусаммани солим навишта шудааст.  

Ғазали баъдӣ дар баҳри рамали мусаммани махбуни аслами мусаббағ гуфта шудааст: 

Аз равон туҳфаи он сарви равон натвон сохт, 

Барги пайванди вай аз риштаи ҷон натвон сохт [6, с.13]. 

Фоъилотун / фаъилотун / фаъилотун / фаълон 

- V- - / VV - - / VV- - / - ~ / 

Аз 333 ғазали девон 213-тои он мураддаф, яъне радифдор мебошад, ки онро ба ин тарз 

гурӯҳбандӣ намудан мумкин аст: 

 Миқдор 

1 калимагӣ 168 

2 калимагӣ 38 

3 калимагӣ 6 

4 калимагӣ 1 

Ҳамагӣ: 213 

Радифи яккалимагӣ: 

Дилам шаб то саҳар бе шамъи рӯи ёр месӯзад, 

Хушо, парвона, к-ӯ дар партави дидор месӯзад [6, с. 44]. 

Радифи дукалимагӣ: 

Зи ҳар чӣ бар варақи рӯзгор хоҳад монд,  

Хати вафои ману аҳди ёр хоҳад монд [6, с. 36]. 

Радифи секалимагӣ: 

Дардманди ишқаму марҳам намедонам, ки чист? 

Мастаму дилшоду фориғ, ғам намедонам, ки чист? [6, с. 21]. 

Радифи чоркалимагӣ: 

Эй ҷону балои ҷон, гоҳе, ки дилат хоҳад, 

Дил бурдиву ҷон бистон, гоҳе, ки дилат хоҳад [6, с. 50]. 

Имрӯз Фаттоҳиро асосан бо рисолаи «Ҳусну Дил» ва «Шабистони хаёл»-аш мешиносанд. 

Аммо бе ҳеҷ шакку шубҳа, метавон гуфт, ки Фаттоҳӣ дар навиштани ғазал маҳорати беандоза 

дорад ва аз байни ашъораш ғазал мақоми аввалиндараҷаро ишғол менамояд. Аз ин ҷост, ки 

шеъри ӯро ҳампояи Хусраву Ҳофиз ва Камол медонанд: 

Нест гуфтанд каломи ту кам аз шеъри Камол, 

Ман чӣ гӯям, камии мову камоли шуарост [6, с. 16]. 
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Фаттоҳӣ сабаби дар ғазалгӯӣ дастёб шудани худро чунин баён мекунад: 

Гирифт овоза, Фаттоҳӣ, ғазалҳот, 

Чу таҳрири хушаш дамсоз кардӣ [6, с. 129]. 

Тааҷҷубовар он аст, ки бо ин ҳама латофату назокати суханварӣ Фаттоҳӣ он қадар 

шуҳратёр нагаштааст. Дар ин бобат Давлатшоҳи Самарқандӣ чунин мегӯяд: «Чун ӯ марди қонеъ 

ва аз мулозимати арбоби дунё муҷтаниб буда, сухани ӯ зиёда шуҳрате наёфт. Ва илло аз 

суханварони муътабар аст» [9, с. 417].  

Ҳар қадар ба ашъори ин шоири мумтоз дақиқтар назар кунем, дурустии ин гуфтаҳоро 

дармеёбем. Аммо бо ин ҳама баррасии ҷанбаҳои мавзуӣ ва ҳунарии ашъори шоир ин нуктаро 

равшан месозад, ки ӯ яке аз шоирони пешқадами даври хеш буда, дар таҷассуми муҳимарин 

масоили мавзуӣ, бозтоби вижагиҳои ҳунарии шеър дасти тамом ёфтааст.  
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POETIC FEATURES OF NISHOPURI FATTAH GAZELLES 
 

The article is devoted to the study of the features of Fattoh Nishopuri's gazelles. The author focuses on the 

study of the main thematic features, the use of artistic techniques, the influence of former poets on him, artistic 
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ФАЗОИ ФАРҲАНГӢ ВА ЗАБОНИИ НОМҲОИ ХОСИ ОДАМОН ДАР «ШОҲНОМА»-И 

АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ 
 

Курбонмамадов С.Х. 

Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон  
 

Шоирону нависандагон бо хираду заковаташон, бо қудрату дарки қонунҳои табиату 

ҷамъият, бо маҳорати истеъмоли воҳидҳои забони модарӣ ва забонҳои дигар исмҳои хосро, ки 

дар сохтори забон мақоми махсусе доранд, кор мефармоянд. Ҳамзамон аз рӯи қолабҳои 

номгузории мавҷудаи забон ҳатто номҳое месозанд, ки мисли номҳои дигар рафта-рафта ба 

номҳои одии серистеъмол табдил меёбанд. 

Абулқосим Фирдавсӣ аз зумраи чунин адибони бузурги ҷаҳон аст, ки ҳазорон номи шахсу 

маконро ба дараҷае моҳирона дар матни «Шоҳнома» ҷой кунондааст, ки шеъри шоир бо 

моҳиронаву устокорона истифода намудани номҳои хос ширинию балоғати дигареро касб 

кардааст. Имрӯз мо дақиқ гуфта наметавонем, ки аз тамоми номҳои «Шоҳнома» чи қадараш номи 

таърихист ва кадом номҳо маҳсули эҷоди худи шоир мебошанд. Исмҳои хоси «Шоҳнома» зиёда 

аз ҳазор сол боз дар миёни қавми эронитабор шуҳрати босазое доранд. Масалан, номҳои Рустаму 

Суҳроб, Ҷамшеду Парвиз, Бежану Манижа, Фарангису Судоба ва садҳои дигар дар ягон 

марҳалаи таърихи эрониён аз номномаи ҷамъият набаромадаанду имрӯз ҳам вирди забони 

ҳамагон ҳастанд [14, с. 85]. 

Аз таърих равшан аён аст, ки аз замонҳои қадим робитаи иқтисодию иҷтимоии эрониён бо 

дигар қавму қабилаҳо роиҷ буд. Ин аст, ки фазои ному номгузорӣ низ ҳудуди интишори 

муайянеро касб намуд ва дар баробари номҳои эронӣ номҳои дигар халқиятҳо, қавму қабилаҳои 

ҳаммарзу ҳамҷавор низ ба кор бурда шудаанд. Ин андеша дар «Шоҳнома»-и безаволи Ҳаким 

Фирдавсӣ баръало ба назар мерасад. 

«Шоҳнома»-и қофиласолори корвони назми ҳамосии Машриқзамин, нобиғаи давронҳою 

замонҳо, сипаҳсолори нигоришоти асотириву таърихӣ Ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ як 

шоҳкории нодир, як ганҷи шойгонест дар хазинаи тамаддуни башар ва ё худ ёдгории беназирест 

аз таърихи адаби форсу тоҷик, ки бо он дирӯзу имрӯз ва боз қарнҳои зиёд ифтихор хоҳем кард. 

Он дар баробари баррасӣ намудани вазъияти таърихӣ, ҷуғрофӣ ва иқтисодӣ, инчунин маълумоти 

нодири фарҳангиро низ фаро гирифтааст. Дар он таърихи ҳазорсолаи Эрон моҳирона ба риштаи 

тасвир кашида шуда, Фирдавсӣ ҳангоми таълифи он тасвири ҳодисоту воқеоти гуногун номи 

зиёди ашхос, мавзеъҳои ҷуғрофӣ, табиӣ ва воҳидҳои маъмуриро зикр намудааст, ки ҳамчун 

сарчашмаи муътамад барои омӯзишу таҳлил ва баррасии қисмати муҳимми илми забоншиносӣ - 

ономастика гардидааст. 

Таҳқиқу баррасии хусусиятҳои забонии «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ таваҷҷуҳи 

забоншиносону адабиётшиносонро чи дар Шарқ ва чи дар Ғарб ба худ ҷалб карда буд ва 

таҳқиқоти зиёд анҷом дода шуда буданд. Дар ин ҷода метавон аз луғати мукаммали «Шоҳнома», 

ки ба қалами эроншиноси олмонӣ В. Волф тааллуқ дорад [19], аз фарҳангҳои гуногунҳаҷми 

«Шоҳнома» иддае аз донишмандони эронӣ ба монанди Ризозода Шафақ [17], Абдулҳусайн 

Нӯшин [1], Парвизи Атобакӣ [12], Ҳусейн Шаҳиди Мозандаронӣ [18] ва дигарон ном бурд. 

Ономастика (номшиносӣ) як бахши хеле муҳимми забоншиносӣ аст. Ономастика номи 

ашхоси асотириву таърихӣ, кишвару мамлакат, шаҳру ноҳия, кӯҳу дара, дарёву баҳр, халқу қавму 

қабилаҳо, номи забонҳо ва амсоли инҳоро дар бар мегирад [15, с. 133]. 

Дар навбати худ ономастика ба қисматҳои алоҳида ҷудо мешавад, ки антропонимия бахше 

аз он ба шумор меравад ва дар бораи номи шахсони асотирӣ, таърихиву воқеӣ, ному насаб, номи 

авлодӣ, лақабу тахаллус, ном бо зикри мансубият ба маҳал ва монанди инҳо маълумот медиҳад. 
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Бо эътирофи олимони ин соҳа «антропонимика (аз калимаи юнонии «антропос» - одам, инсон, 

шахс ва «оним» - ном) як қисми таркибии ономастика буда, номҳои шахс, насаб ва лақабу 

тахаллуси инсонро меомӯзад». 

Маҳз чунин намуди исмҳои хос ё ба истилоҳ антропонимҳо дар «Шоҳнома»-и Ҳаким 

Фирдавсӣ корбурди васеъ доранд ва аз рӯи фазои фарҳангӣ ва забонӣ метавон онҳоро ба 

гурӯҳҳои зерин ҷудо намуд:  

а) Номҳои марбут ба фарҳанги номгузории эронӣ: 

Равшан аён аст, ки қисмати аз ҳама бузурги антропонимҳои «Шоҳнома»-и Фирдавсиро 

номҳои эронӣ ташкил медиҳанд. Агар баъзе номҳо аз қабили Доро, Ардашер, Ҳушёршоҳ, 

Виштосп, Ҳурмуз ва амсоли инҳо дар матнҳои катибаҳои забони порсии бостон ба мушоҳида 

расанд, гурӯҳи дигар бошанд дар матнҳои «Авасто» ба назар мерасанд. Таҳти антропонимҳои 

эронӣ номҳоеро дар назар дорем, ки дар заминаи забонҳои қадими эронӣ ба вуҷуд омадаанд. 

Иддае аз чунин номҳо дар осори хаттии забонҳои давраи қадими эронӣ: форсии бостон ва 

«Авесто» дида мешаванд ва инчунин дар осори паҳлавӣ низ бо дигаргуниҳои шаклӣ ба назар 

мерасанд. 

Чун «Шоҳнома» аз таърихи халқҳои эронинажод нақл мекунад ва ҳодисоту воқеоти 

давраҳои гуногуни онро дар бар мегирад, аз ин рӯ, номҳои зиёди эронӣ мавриди истифода қарор 

гирифтаанд. Баъзе аз ин номҳо имрӯз ҳам дар ҳамон шакл дар истеъмоланд ва бархеи дигар ба 

тағйироти зиёде дучор шудаанд ва то замони мо омада расидаанд. Чунончи: Каюмарс [2, с. 46], 

Ҳушанг [2, с. 51], Ардашер [7, с. 71], Ҷамшед [2, с. 60], Фаридун-Офаридун [2, с. 123], Манучеҳр 

[2, с. 335], Баҳром [4, с. 136], Рудоба [2, с. 255], Исфандиёр [2, с. 161], Таҳмосп [2, с. 447], 

Наремон-Наримон [2, с. 386], Рустам [2, с. 367], Лӯҳросп [6, с. 14], Суҳроб [3, с. 188], Сиёвуш [4, 

с. 176], Доро [7, с. 495], Арҷосп [4, с. 123], Кайқубод [2, с. 464], Кайковус [4, с. 131], Кайхусрав 

[4, с. 320], Таҳмина [3, с. 196], Хисрав\\Хусрав [5, с. 294], Гулшаҳр [4, с. 133], Озодсарв [8, с. 153], 

Гулнор [8, с. 184], Маҳрӯй [8, с. 310], Моҳёр [7, с. 534], Мушкноз [8, с. 466], Орзуй [2, с. 146], 

Беҳзод [4, с. 6] ва дигарон, ки дар асар корбурди васеъ доранд, номномаи мардуми эронинажодро 

ташкил додаанд.  

Тавре ёдовар шудем, қабати умдаи забонӣ дар асар қабати эронӣ мебошад, ки бо 

дарназардошти таҳаввулоти таърихии забонҳои гурӯҳи эронӣ ба чанд зерқабати дигар ҷудо 

мешавад. Номҳои «Шоҳнома» тӯли чандин қарнҳову асрҳо дар фарҳанги номгузории мардуми 

эронинажод мавқеи махсус дошта, то ба имрӯз аз онҳо ба таври васеъ истифода бурда мешавад. 

Аз ҷумла, номҳое чун Ҷамшед, Рустам, Суҳроб, Баҳром, Исфандиёр, Меҳроб, Хусрав, Таҳмина, 

Судоба ва монанди инҳо дар номгузории мардуми эрону тоҷику дигар форсизабонони дунё 

корбурди васеъ доранд. 

б) Номҳои марбут ба фарҳанги юнонӣ-румӣ: 

Қисмати дигари номҳои хоси одамонро дар «Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсӣ номҳои 

юнонӣ-румӣ ташкил медиҳанд. Ин гурӯҳи номҳо бо хусусиятҳои хоси худ, бо анҷомаҳои номсоз, 

аз рӯи таърихи баромади калима ба фарҳанги номгузории юнонӣ-румӣ мутааллиқанд ва муаллиф 

ҳангоми тасвири ҳодисоту воқеоти асар аз онҳо низ ёдрас намудааст: Файлақус [7, с. 502], 

Искандар [8, с. 534], Аристотолис [7, с. 509], Фартус [6, с. 278], Қайсар [7, с. 33], Меҳрос [9, с. 

128], Катоюн [7, с. 281], Ёнус [8, с. 347], Фарфуриус [9, с. 121], Ниётус [10, с. 134] ва амсоли инҳо 

аз гунаи номҳое мебошанд, ки муносибатҳои қавми эронӣ бо дигар қабилаву халқиятҳоро нишон 

медиҳад. 

в) Истифодаи номҳои арабӣ дар асар: 

Дар баробари номҳои эронӣ ва румию юнонӣ ҳамчунин дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ 

номҳои арабӣ низ ба назар мерасанд. Номҳои Фазл бинни Аҳмад [6, с. 215], Нуъмон [8, с. 376], 

Маҳмуд [6, с. 218], Аббос [9, с. 472], Қайс бинни Ҳорис [10, с. 87], Саъди Ваққос [10, с. 445], 

Қайтун [8, с. 63], Мунзир [8, с. 376], Наср [8, с. 62], Зулактоф [8, с. 320], Хузоъ [8, с. 62], 

Муҳаммад [10, с. 433], Алӣ [2, с. 35], Батул [2, с. 33], Булмузаффар [8, с. 167], Носириддин [2, с. 

44] ва монанди инҳо аз қабили номҳои хоси одамон мебошанд, ки аз рӯи таърихи баромад хоси 

фарҳанги номгузории арабӣ мебошанд. 

Тазаккур бояд дод, ки номҳои арабӣ дар «Шоҳнома» корбурди хоси худро доранд ва 

доираи истифодабарии онҳо низ васеъ мебошад. Қайд кардан бамаврид аст, ки Фирдавсӣ аз 

қабили он бузургмардоне буд, ки барои тозагии забони форсӣ-тоҷикӣ талоши бесобиқа 

намудааст ва пояи забони форсӣ-тоҷикии он давраро бо «Шоҳнома»-и бузургу нодираш ба арши 

аъло расонида буд. Вале бо вуҷуди ин ҳодисоту воқеот, лаҳзаҳои гуногуни тасвир, нигориши 
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таърих, ба риштаи назм кашидани саҳнаҳои ҳарбу зарби шоҳону ҳокимон, паҳлавонону 

размандагон талаб дошт, ки Фирдавсӣ аз чунин номҳои шахс низ истифода намояд. 

г) Истифодаи номҳои ибрӣ (иврит) дар асар: 

Қисмати дигари номҳои шахсро дар асар номҳои мутааллиқ ба фарҳанги номгузории 

забони ибрӣ ташкил медиҳанд. Номҳои ибронии Мӯсо [8, с. 23], Исо [10, с. 127], Иброҳим [8, с. 

61] ва амсоли инҳо дар «Шоҳнома» мавриди корбурд қарор гирифтанд. Бояд қайд кард, ки дар 

«Шоҳнома», пеш аз ҳама, номҳои пайғамбарони ибрӣ ва пайвандони онҳо, ки шакли арабӣ касб 

намудаанд, истифода гардиданд. Аз ҷиҳати баромади забонӣ бошад, ба забони иврити қадим 

тааллуқ доранд. 

ғ) Истифодаи номҳои дигар халқияту қавмҳо дар асар: 

Фазои фарҳангии «Шоҳнома» вобаста ба истифодаи номҳо васеъ буда, дар баробари 

корбурди номҳои арабӣ, румӣ-юноӣ, ибрӣ, ҳамзамон номҳое низ истифода гардидаанд, ки ба 

дигар халқу қавмиятҳо тааллуқ доранд. Таҳлили баромади калима ё худ номҳо нишон медиҳад, 

ки Фирдавсӣ аз номҳои марбути подшоҳони Чин, номҳои марбути сарзамини Ҳинд, номҳои 

марбути халқҳои туркӣ: ба монанди Фағфури Чин [10, с. 456], Хоқони Чин [6, с. 87]; Талҳанд [7, 

с. 351], Кайд [6, с. 165], Шангул [8, с. 582], Ҷамҳур [9, с. 306]; Қулун [2, с. 466], Чингиш [5, с. 

143] ва дигар халқиятҳо истифода намудааст. 

Таҳлили фазои фарҳангӣ ва забонии номҳои хоси одамон дар «Шоҳнома» нишон медиҳад, 

ки дар он номҳои гуногун истифода гардидаанд ва ҷиҳати баромадашон низ аз ҳамдигар фарқ 

мекунанд. Асари безаволи Ҳаким Фирдавсиро номҳое фаро гирифтаанд, ки дар асотири мардуми 

ориёӣ маъмул буда, дар осори хаттии забонҳои бостонии эронӣ - забони форсии бостон, забони 

авестоӣ, забонҳои давраи миёнаи эронӣ - забони форсии миёна (паҳлавӣ) дучор меоянд. Иддае 

аз ин номҳо шахсиятҳои таърихӣ буда, чун чеҳраҳои таърихии давраи қадим шинохта шудаанд. 

Бархе аз номҳои персонажҳои асар маҳсули эҷоди худи муаллиф мебошанд. 

Аз назари пайдоиш ва таҳаввулоти таърихӣ бошад, антропонимҳои «Шоҳнома» ба ду 

қисмат: номҳое, ки дар заминаи забонҳои бостонии ҳиндуэронӣ пайдо шудаанд ва номҳое, ки 

дар давраи нави таҳаввулоти забони порсии дарӣ пайдо шудаанд, ҷудо мешаванд. Таҳлилҳо 

нишон доданд, ки аз рӯи пайдоиш ва мансубияти забонӣ номҳои хоси одамон дар «Шоҳнома» ба 

қабатҳои эронӣ, ибрӣ, юнонӣ, арабӣ, ҳиндӣ, чинӣ ва ғайра ҷудо мешаванд ва мусаллам аст, ки 

дар байни қабатҳои номбаршуда қабати эронӣ мавқеи муҳим дорад. 

Корбурди васеи антропонимҳо дар «Шоҳнома» собит месозад, ки фазои фарҳангӣ ва 

забонии асар танҳо ба истифодаи номҳои эронӣ маҳдуд нашуда, балки аз рӯи муносибатҳои 

ҳамсоягӣ ва хешигарӣ, ҳамҷаворию ҳаммарзӣ, иқтисодию иҷтимоӣ номҳои дигар қавму 

халқиятҳо низ мавриди корбурд қарор гирифтаанд ва омӯзиши чуқури онҳо ба масоили таърихи 

ташаккули ономастикаи забони тоҷикӣ, мавқеи лексикаи ономастикӣ дар асари бадеӣ, нақши 

номҳо дар вижагиҳои услуби асари бадеӣ, ифодаи мазмуну мундариҷа ва ғояи асар, офаридани 

симои зоҳирӣ ва ботинии қаҳрамонон равшанӣ меандозад. 
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ФАЗОИ ФАРҲАНГӢ ВА ЗАБОНИИ НОМҲОИ ХОСИ ОДАМОН ДАР «ШОҲНОМА»-И 

АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ 
 

Мақола ба фазои фарҳангӣ ва қабатҳои забонии номҳои хоси одамон, ки дар «Шоҳнома»-и 

Абулқосим Фирдавсӣ мавриди корбурд қарор гирифтаанд, бахшида шудааст. 

 Мусаллам аст, ки «Шоҳнома» чун ҳамосаи бузург аз таъриху фарҳанг, саргузашту расму оинҳои 

қавми эронинажод нақл мекунад. Ҳангоми баёни нақлу ҳодисаҳо муаллиф дар баробари дигар намудҳои 

лексикаи забони форсӣ-тоҷикӣ ҳамзамон аз номҳои хоси одамон ё худ ба истилоҳ антропонимия ба таври 

фаровон истифода намудааст. 

Таҳлили забонии антропонимҳо ва фазои фарҳангӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки дар «Шоҳнома»-и 

безаволи Фирдавсӣ дар баробари номҳои марбут ба фарҳанги номгузории эронӣ, ҳамзамон ному насаб, 

лақабу тахаллуси дигар қавму халқиятҳо низ аз қабили номҳои юнонӣ-румӣ, ибрӣ, арабию ҳиндию чинӣ 

мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Ин аст, ки фазои фарҳангӣ ва забонии ин асари нотакрор хеле васеъ 

буда, муносибатҳои ҳамҷаворӣ ва иқтисодиву иҷтимоии эрониён бо қавму кишварҳои дигарро инъикос 

менамояд.  

КАЛИДВОЖАҲО: антропонимҳо, эронӣ, фарҳанг, забон, Шоҳнома, асар, ном, арабӣ, корбурд, 

қабат.  
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КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО СОБСТВЕННЫХ ИМЕН ЛЮДЕЙ  

В «ШАХНАМЕ» АБУЛКАСИМА ФИРДОУСИ 
 

Статья посвящена культурному пространству и языковым пластам собственных имен людей, 

которые используются в «Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси. 

Очевидно, что «Шахнаме» как великий эпос повествует об истории и культуре, истории и обычаях 

иранского народа. При описании событий автор, наряду с другими видами лексики персидско-

таджикского языка, в то же время широко использовал имена людей или так называемую антропонимию. 

Лингвистический анализ антропонимов и культурного пространства показывает, что в великой 

«Шахнаме» Фирдоуси наряду с именами, относящимися к иранской культуре именования, также 

использовались имена и прозвища других народов и наций, такие как греко-римские, еврейские, арабские 

и индийские и китайские имена. Поэтому культурно-языковое пространство этого уникального 

произведения очень широкое и отражает соседство, экономические и социальные отношения иранцев с 

другими народами и странами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антропонимы, иранские языки, культура, язык, Шахнаме, произведение, 
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CULTURAL-LINGUISTIC SPACE OF PROPER NAMES IN «SHAHNAME» BY  

ABULKASIM FIRDOUSI 
 

The article is devoted to the cultural space and linguistic layers of the proper names of people, which are 

used in the «Shahname» by Abulkasim Firdowsi. 

Obviously, Shahnameh, as a great epic, talks about the history and culture, history and customs of the 

Iranian people. When describing events, the author, along with other types of vocabulary of the Persian-Tajik 

language, at the same time widely used the names of people or the so-called anthroponymy. 

Linguistic analysis of anthroponyms and cultural space show that in the great «Shahname» of Ferdowsi, 

along with the names related to the Iranian naming culture, the names and nicknames of other peoples and nations 

such as Greco-Roman, Jewish, Arabic and Indian and Chinese names were used as well. Therefore, the cultural 

and linguistic space of this unique work is wide and reflects the neighborhood, economic and social relations of 

the Iranians with other peoples and countries. 
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ПЕШВОИ МИЛЛАТ – ҶАВШАНИ ҶОН ДАР ПАЙКАРИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
  

 Қодиров Д.С. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Аз солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сӣ сол пур шуд ва Тоҷикистон 

дар ин масир бо эътимоди қавӣ ба ояндаи дурахшони худ гомҳои устувор мегузорад. Ба иқболи 

миллати тоҷик замони соҳибистиқлолӣ бо омадани шахсияте ба саҳнаи таърих тасодуф омад, ки 

тору пуди вуҷудашон аз одамият сиришта шуда, андешаи созандаашон саршор аз муҳаббати 

бепоён ба марзу буми аҷдодӣ, ба таърих ва муқаддасоти миллист. Дар тӯли ин солиён Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон худро ҳамчун шахси хирадманду фозил 

дар се самти фаъолият: ҳамчун сарвари давлат, пешвои миллат ва арбоби сиёсати ҷаҳонӣ 

тавонист ба таври шоиста нишон диҳанд [4, с. 7]. 

Сарвари давлат, Пешвои миллат дурахшонтарин чеҳра, нахустин тоҷике дар таърихи навин 

ба шумор мераванд, ки дар маснади муаззами роҳбарӣ паёмҳо ва арзишҳои миллии мо тоҷиконро 

дар паҳнои ҷаҳон интишор медиҳанд. 

Дар ин мақола тасмим гирифта шуд, ки доир ба як самти сиёсати фарҳангӣ, яъне 

бузургдошти забони тоҷикӣ, сарнавишти таърихӣ, вазъи кунунӣ ва мақоми он дар бақои давлату 

давлатдории миллӣ дар партави суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат Эмомалӣ Раҳмон ва муҳаққиқони илми забоншиносӣ [6-16; 18] мулоҳизаронӣ намоем. 

Маҳз бо талошҳои ин абармарди сиёсату хирад забони миллии мо дар ҷомеа вусъати тоза пайдо 

карда, ҳуқуқҳои поймолгаштаи он барқарор ва барои нашъунамо ва тавсеаи он фазои муносиби 

сиёсиву маънавӣ муҳайё гардид. Маҳз ҳамин ғамхориҳои Пешвои миллат буд, ки забони тоҷикӣ 

аз муҳити хонавода ва муҳовараю муоширати урфӣ берун шуда, имрӯз аз ҷаласаву маҳфилҳои 

ватанӣ cap карда, то анҷуману ҳамоишҳои байналмилалӣ мавриди истифодаи васеъ қарор 

мегирад [4, с. 130]. 

Мо – тоҷикон миллати басо хушбахт ва нектолеъ ҳастем, ки забони куҳанбунёду басо 

ғановатманд дорем. Дороиҳои ин забон дар тӯли садсолаҳову ҳазорсолаҳо ба вуҷуд омада, аҳли 

илму адаб барои афзудани сарвати луғавии он хизмати шоистаеро ба ҷо овардаанд ва барои 

ҳифзи ин забон аз аносири луғавии худиву бегонаи табъхиракунанда заҳмати фаровонеро ба харҷ 

додаанд. Маҳз натиҷаи часпу талошҳои пайвастаи чунин фарзандони фарзонаи миллат буд, ки 

имрӯз забони тоҷикӣ, бино ба бардоштҳои забоншиносон ва олимони машҳури дунё дар радифи 

се забони машҳури ҷаҳонӣ – англисӣ, фаронсавӣ ва итолиёвӣ яке аз ширинтарину шевотарин 

забонҳои олам маҳсуб гардида [1, с. 32], ҳамвора инкишоф меёбад ва аз заволёбӣ эмин аст. 

Вобаста ба побарҷо мондан ё аз байн рафтани забонҳо ҳамин нуктаро ишора кардан мехоҳем, ки 

дар таърих ҳолатҳои ба инқироз ва ниҳоят ба завол рӯ овардани забонҳо бисёр мушоҳида 

шудааст. Ин ҷо танҳо дар тӯли 53 соли Ҳукумати Шӯравӣ ба инқироз дучоргардии як қатор 

миллату забонро ишора намудан кофист, яъне агар соли 1926-ум дар Иттиҳоди Шӯравӣ 194 

миллат арзи ҳастӣ карда бошад, пас соли 1979-ум ҳамагӣ 101 миллат боқӣ монд ва дар зарфи 53 

сол шумори миллатҳо қариб ду баробар кам гардида, баъзе аз соҳибони ин забонҳо бо миллатҳои 

дигар идғом шуданд ва қисми дигарашон тамоман аз байн рафтанд. Дар ҳамин муддат қариб 40 

забон ба кӯи нобудиву фаромӯшӣ рафтааст [2, с. 94]. 

Тавоноӣ ва имконоти забони мо ба ҳаддест, ки дар тӯли ин ҳама садсолаҳои на чандон 

мусоид ва гоҳе бисёр сахту шадид соҳибони он бузургтарин тамаддун, ғанитарин адабиёт, 

зеботарин ашъор ва муассиртарин ҳамосаи миллии ҷаҳонро бо ҳамин забони биҳиштӣ 

офаридаанд. Сарфи назар аз ин ки забони тоҷикӣ бо фасоҳату балоғаташ дар тӯли асрҳо 

оламиёнро дар ҳайрат гузоштааст, чанд даҳсолаи замони шӯравӣ ба бемории музмин гирифтор 

шуд. Дар даврони минбаъда зурурати табобати он пеш омад, зеро дар ҳолати шифо наёфтанаш 

ин беморӣ метавонист аз ин беш хуруҷ карда, дар ниҳояти кор боиси илоҷнопазир гардидани 

дармони он гардад. Хушбахтона, ин забон танҳо пас аз соҳибистиқлол гардидани халқи тоҷик, 

ки баъд аз ҳазор соли маҳрумияту барканорӣ аз давлату давлатдорӣ ба арсаи сиёсӣ баргашта, 

ҳаққи аздастдода ва поймолшудаи худро соҳибӣ намуд, аз нав неру гирифт, ба хонандаи тоҷик 

имкони бештаре фароҳам омад, ки зиндагиномаи забони худро бештар омӯзад, аз ҳама шебу 

фарози он дар ҷараёни зиндагии мардуми тоҷик огоҳии комил пайдо кунад. Маҳз кӯшишу 

талоши пайвастаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллати тоҷик Эмомалӣ Раҳмон 

буд, ки забони адабии муосири тоҷикӣ он ҳама шукӯҳу шаҳомати дар даврони классикӣ 

доштаашро аз нав ба даст овард. 
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Бояд гуфт, ки дар тӯли 20-25 соли охир дар ҳаёти маънавии мардуми мо тағйироти зиёде 

ба вуҷуд омад ва муносибати як гурӯҳ ба масъалаҳои забон, забони адабӣ, забони миллат тағйир 

ёфт. Ҳарчанд забони тоҷикӣ кайҳост, ки мақоми давлатӣ дорад ва имрӯз ба забони расмии 

муоширати ақаллиятҳои миллии кишварамон табдил ёфтааст, дар атрофи меъёрҳои он баҳсу 

мунозира ба охир нарасидааст. Бинобар ин, дар қатори он ҳама шоистагиҳое, ки ин забон дорад, 

боз дар забони адабии муосири тоҷикӣ, бахусус забони рӯзномаву маҷаллаҳо ва радиову 

телевизион, иштибоҳоти ҷонсахт, талаффузҳои ғалат, вожасозиҳои вайрон ва монанди инҳо ба 

мушоҳида мерасанд. Ҳамин нукта дар нутқи Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ба чунин тарз садо 

медиҳад: «Муҳимтарин манбаъ дар таблиғ ва шинохти забони адабии меъёр, воситаҳои ахбори 

омма, бахусус радио ва телевизион маҳсуб мешаванд. Забони радио ва телевизион оинаи 

ҷилодори забони адабии меъёр буда, бояд беҳтарин намунаи савтиёти забонро ба мардум 

пешкаш намояд» [17, с. 44]. Мутаассифона, дар баъзе аз матолиби интишорнамудаи ин дастгоҳи 

муқтадир ғалатҳои ҷонкоҳ зиёд ба чашм мерасад. Агар ҳамаи иштибоҳоти воситаҳои ахбори 

омма, бахусус радио ва телевизион, дастабандӣ карда шаванд, метавон чунин ҷараёнҳои 

номатлубро нишон дод: 

1. Баҳудаву беҳуда ворид шудани унсурҳои мухталифи забони форсии муосир. Бояд гуфт, 

ки имрӯз дар забони тоҷикӣ, махсусан дар забони васоити ахбори омма, майлонҳои 

бегонапарастӣ, тақлидҳои беҷо ва ношинамро ба забонҳои форсии бурунмарзӣ метавон 

мушоҳида намуд. Дар ин хусус метавон соатҳо андешаронӣ кард, вале мо танҳо бо ишораи як-ду 

нукта иктифо мекунем: 

1) Баъзе қаламбадастон ҳатто вожаҳои худиро дар шаклҳои ба забони модарӣ бегона ба кор 

бурдаанд (раёсат – риёсат, неру – ниру, минтақа – мантақа, Эрон – Ирон, эшон – ишон); 

2) ба эътибор нагирифтани мавҷудияти садоноки ӯ сабаби ба вуҷуд омадани як қатор 

нобасомониҳо гаштааст: хӯрд – хурд, мӯрӣ – мурӣ, кӯш – куш, дӯхт – духт, кӯл – кул... Ҳанӯз хеле 

барвақт академик Муҳаммадҷон Шакурӣ таъкид намуда буд, ки талаффузи дуруст як шарти 

муҳимми савод ва фарҳанг аст [3, с. 207]. 

Фаъолияти аз ҳама ношоями баъзе расонаҳои ахбори омма ин аст, ки матнҳои ба забони 

форсии муосир иншоншударо бидуни ягон тағйирот бо номи «ба тоҷикӣ баргардонидашуда» ба 

нашр мерасонанд. Дар натиҷа ба забонамон ҷумлаҳое ворид мешаванд, ки ба меъёрҳои 

анъанавии наҳви забони тоҷикӣ ҳеҷ мувофиқат намекунанд. 

Дуруст аст, ки сарчашмаи забонҳои тоҷикии Тоҷикистон (забони порсии дарии 

Мовароуннаҳр), форсии кобулӣ ё дарии Афғонистон ва форсии Эрон ҳамон забони порсии дарии 

классикӣ ба шумор меравад, вале имрӯз ин шохаҳо (яъне тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ) ба навдаҳои азиме 

табдил ёфтаанд ва тафовутҳои чашмгир дар роҳи инкишофи онҳо ба назар мерасанд. Ҳар кадоми 

онҳо мувофики қонунҳои дохилии худ пеш мераванд ва такмил меёбанд. 

Чунин амали носавоби қаламбадастонро, ки «изҳори фазлтарошӣ» доранд, метавон 

нишони беҳурмативу носипосии маҳз нисбат ба забони тоҷикӣ ва тоҷикон арзёбӣ кард. 

2. Аз нав ба истеъмол ворид сохтани унсурҳои аз истифода маҳдудистифодаи арабӣ: 

Одатан гурӯҳи муайяни аҳли илму адаби мо вожагонеро аз забони форсӣ гирифта ба кор 

мебаранд, ки онҳоро дар аксари фарҳангномаҳои бароямон дастрас пайдо кардан ғайриимкон 

аст: муасфар, мубтазал, мудавван, музаввир, музахраф, мутаҳаммил, тавқиф, таашшуқ... 

Маълум аст, ки рӯзномаҳо барои ақшори гуногуни ҷомеа, мисли коргар, деҳқон, хизматчӣ ва 

ғайра пешниҳод мешавад, ки ҳар кадоме аз ин ақшор доираи муайяни таркиби луғавӣ доранд. 

Мувофиқи нишондоди забоншиносон таркиби луғавии забони деҳқони бесавод ҳудудан 300 

вожаро дар бар мегирад [4, с. 201]. Оё ӯ вожаҳои арабии номафҳумеро, ки дар саҳифаҳои баъзе 

маҷаллаҳо ва рӯзномаҳо ба кор мераванд, мефаҳмад? 

Аламовар ин аст, ки мо – тоҷикон аз забони форсии Эрон бештар ҳамон вожаву иборотеро 

вом мегирем, ки истифодаи онҳоро муҳаққиқони ин забон дар худи забони форсӣ нодуруст 

ҳисобидаанд ва кӯшиши аз он халос шуданро доранд. Масалан, муҳаққиқи эронӣ Хусрави 

Фаршедвард дар як китоби ба иштибоҳҳои машҳури забони форсӣ бахшидааш менигорад, ки 

имрӯз зумрае аз аҳли қалам «форсии муосирро пур кардаанд аз луғоту ибороти бемаънӣ ва сусту 

нодуруст... ва онҳоро ба номи «форсии ноб» ё «забони илм» ба ҷои калимоти зиндаву фасеҳи ин 

рӯзгор гузоштаанд» [5, с. 415]. Ин нукта низ аён аст, ки ҳам тоҷикони Тоҷикистон, ҳам 

даризабонҳои Афғонистон ва ҳам форсизабонони Эрон айни ҳамон як вожаи арабиро ба маънои 

гуногун иқтибос намудаанд. Масалан, вожаи таклиф-ро тоҷикон ба маънои «даъват» ва вожаи 

қатъ-ро ба маънои «фурӯхам» иқтибос кардаанд, даризабонҳо ба маънои «душворӣ», «буридан» 



82 

 

ва форсизабонони Эрон ба маънои «супориш» ва «буридан» пазируфтаанд; ё ки вожаи ифлос дар 

тоҷикӣ ба маънои «чиркин», дар забони дарӣ ба маънои «камбағал», дар форсӣ ба маънои 

«шикаст, таназзул» мавриди истифода қарор дорад. Ҳамин тариқ, вожаи ҷилд дар тоҷикӣ ба 

маънои «қисм», дар забони дарӣ ба маънои «пӯст», дар забони форсӣ ба маънои «лифофа» ба кор 

меравад. Имрӯз чунин майл ба расмият даромадааст, ки аҳли қалам анбӯҳи бузурги чунин 

вожагонро ғайр аз маънои дар тоҷикӣ маъмулияшон дар таркиби ҷумлаҳо ба таври сунъӣ боз ба 

ҳамон семантикаи мустаъмал дар забонҳои мардуми ба мо ҳамҷавор истифода мекунанд ва 

соҳибони мақолаҳо бо ин роҳ хонандагонро дар фаҳми ҳадафи асосӣ ба мушкилот мувоҷҷеҳ 

месозанд. 

3. Бидуни мувофиқат ба меъёрҳои забонамон ба кор бурдани унсурҳои забони русиву 

аврупоӣ. Солҳои 20-ум ва ибтидои солҳои 30-юми асри XX ҷиҳати муҳимми чунин вожагон дар 

он ифода мешуд, ки онҳо дар забони зиндаи халқ суфта шуда, сайқал ёфта, яъне ба меъёрҳои 

забонамон мутобиқ гардида, баъдан ба забони адабӣ роҳ меёфтанд. Онҳо завод-ро дар шакли 

зовуд, галош-ро калӯш, чайник-ро чойнак, щётка-ро чӯтка... зикр мекарданд. Имрӯз мо чунин 

аносири луғавиро аз забони форсии муосир ба он шакле, ки форсизабонони Афғонистону Эрон 

кор мефармоянд, айнан қабул менамоем ва академик-ро ба гунаи академисиюн, оксиген-ро 

оксижан, миллион-ро милюн, кино-ро синамо, идеологи-ро идеюлужӣ, демократӣ-ро димукросӣ, 

энергия-ро энержӣ истифода мекунем, ки ҳеҷ ба меъёри имрӯзаи забони адабии тоҷикӣ 

мувофиқат намекунанд. 

Ба назар мерасад, ки ҳамон иқдоми аҳли илму адаби солҳои 20-30-юми қарни XX шоёни 

дастгирист, онҳоро набояд сарзаниш кард, балки эшон лоиқи таҳсину офарин ва қадрдонӣ 

мебошанд, зеро онҳо усулҳои мутобиқати чунин вожагонро аз забони модарии худ ҷустуҷӯ 

мекарданд. 

Мо бо мақсади дар кадом ҳол қарор доштани вазъи забонамон чанд муддат пеш аз байни 

рӯзномаҳои дар қаламрави вилояти Хатлон ва Бадахшон интишоршаванда чанд шумораро 

интихоб карда, аз назари таҳлил гузаронидем. Аз таҳлилу муқоисаи матолиби дар ин рӯзномаҳо 

дарҷшуда маълум гардид, ки забони кулли онҳо ба талаботи услуби публитсистӣ мувофиқ аст. 

Маълум мегардад, ки масъулини рӯзномаҳо барои ба таври аҳсан расонидани навигариҳои рӯз, 

ахбори дохили кишвару ҷаҳон ва ғайра кӯшиши намуда, ҳаракат доранд, ки забони матолиби 

мунташиршудаи рӯзномаашон диққатҷалбкунанда ва ба ақшори мухталифи ҷомеа фаҳмо бошад. 

Аммо, мутаассифона, дар онҳо низ чун дар аксари рӯзномаву маҷаллаҳои ҷумҳурӣ иштибоҳи 

мухталиф ба назар мерасанд. Мо ба хотири ҳар чӣ бештар кам шудани теъдоди чунин иштибоҳҳо 

лозим донистем, ки ин ҷо бархе аз чунин ғалатнависиҳоро ба таври зер ёдрас шавем: 

1. Корбурди чанд истилоҳ барои ифодаи як мафҳум. Дар бисёре аз рӯзномаҳо навишти 

дурусти истилоҳот орзу шудааст. Чунончи: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 

С. Айнӣ дар шакли донишкадаи омӯзгорӣ, институти педогогӣ, институти муаллимӣ, 

институти омӯзгорӣ, дорулмуаллимин, донишкадаи педагогӣ, донишгоҳи омӯзгорӣ; Донишгоҳи 

агарарии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур дар шакли донишкадаи хоҷагии қишлоқ, 

институти хоҷагии қишлоқ, институти кишоварзӣ; Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. 

Назаршоев дар шакли Донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ, Донишкадаи Хоруғ, Донишгоҳи 

давлатии Хоруғшаҳр. Ҳатто як вожа дар чанд шакл меояд: ҷумҳур, ҷумҳурӣ, ҷумҳурия, ҷумҳурият 

ва ғайра.  

2. Бо вуҷуди дар таркиби ибораву ҷумла истифода гардидани вожагони ифодакунандаи 

мафҳуми ҷамъ барзиёд ба кор бурдани пасванди ҷамъбандии -ҳо: 30 нафар донишҷӯён, 200 нафар 

маъюбон, 1300 нафар ҷавонписарон, 130 нафар собиқадорони меҳнат, 320 макотиб. 

3. Истифодаи барзиёд ва нобарҷои пасванд ё вожаи мураккаб: мо ифтихормандӣ дорем, 

маводи хӯрока, фарзанди барӯманди (ҳомиладор, боровар – беҳтараш фарзона – Қ.Д.С.) халқ. 

4. Ибораи ғалат: Ҳанӯз хеле барвақт устод Айнӣ таъкид намуда буд, ки тарҷумонҳо 

душмани қаттоли забон ҳастанд. Қолабҳои вайрон, вожасозию иборабандии нодуруст, тарзи 

авомона дар гуфтору навиштори мо – тоҷикон бар асари нусхагузинии маҳз аз забони русӣ пайдо 

шудааст. Ин ҳамаро бояд ислоҳ кард, то ки забони тоҷикӣ боз асолати форсии дариро соҳиб 

шавад. Чунончи: монеа шудан – монеъ шудан, унвони калони тадқиқоти илмӣ – унвони ходими 

калони илмӣ,  

Чунин вайрониҳо дар забони тоҷикӣ аз он дарак медиҳад, ки имрӯз ин забон дар мавридҳои 

алоҳида эътибори худро аз даст додааст. Ҳатто чиниҳо ва ҳиндиҳо дар Душанбе пай бурдаанд, 

ки ин забон ҷаззобият ва эътибори хосса надорад. Агар чунин намебуд, хориҷиёни тазаккурёфта 
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номи муассисаҳои худро на ба забони русӣ, балки ба тоҷикӣ сабт мекарданд: Великая китайская 

стена, Городок восточных лакомств... Лозим меояд, ки дар назди Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон, Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Тоҷикистон ё ягон муассисаи 

босалоҳияти дигар як комиссияи санҷидашудаи мутобиқати вожагони русиву аврупоӣ, ки 

миқдори онҳо дар давраи ҳозира ба 10 ҳазор мерасад, ташкил карда шавад ва онҳо меъёрҳои 

мутобиқати чунин вожаҳоро дар забонамон муқаррар намоянд. Дар иртибот ба ташкили чунин 

комиссияи санҷидашуда дар кишварамон ин ҷо аз ғамхориҳое, ки дар Франсия дар ҳаққи забони 

миллӣ карда мешавад, мехоҳем ёдовар шавем. Дар ин кишвар созмонҳое мавҷуданд, ки вазъи 

забонро ҳамаҷониба зери назорат гирифтаанд. Раиси Анҷумани Рӯдакӣ доктор Масъуди 

Миршоҳӣ, ки маркази ин ниҳод дар Париж қарор дорад, боре ҳикоят кард, ки вақте ки ӯ дар як 

мақолаи илмии худ як вожаистилоҳи навро, ки мақомоти дахлдор онро ҳанӯз тасдиқ накарда буд, 

ба кор бурд, аз идораи расмии нозир нома гирифт, ки ин корро ӯ минбаъд такрор нанамояд ва 

дар ҳолати такрор карданаш муҷозот хоҳад шуд. Бинед, мақомоти дахлдори ин давлат Масъуди 

Миршоҳиро барои истифодаи худсаронаи як вожаистилоҳ сарзаниш карда, ҳушдор додааст [3, с. 

144]. 

Ба ин тариқа, ба ҳамаи мо – соҳибзабонон зарур меояд, ки баҳри рафъи чунин 

нобасомониҳо дастаҷамъона кӯшиш ба харҷ диҳем ва нагузорем, ки чунин ғалатҳои ҷонсахт ва 

машҳур умри бақо бинанд. «Имрӯз ҳар як зиёӣ бояд талош варзад, ки забон ва фарҳанги миллиро 

ҳифз карда, густариш диҳад» [17, с. 46] ва аз суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, ки намунаи олии нутқи асили тоҷикист, бо ифтихору 

сарбаландӣ файзёб гардад. 
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ПЕШВОИ МИЛЛАТ – ҶАВШАНИ ҶОН ДАР ПАЙКАРИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Дар мақола муаллиф саҳми арзандаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмонро дар рушду инкишофи забони тоҷикӣ ба ришта таҳқиқ кашида, хизматҳои шоёни ӯро 

ҳамчун роҳбари олии давлат дар татбиқи сиёсати фарҳангии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон 

додааст. Муаллиф дар заминаи Паёмҳо ба Маҷлиси Олӣ ва суханрониҳои Пешвои миллат дар Рӯзи забон 

мушкилот ва вазъи имрӯзаи забони давлатиро нишон дода, ҳар як сокини кишварро ба ғамхорӣ нисбат ба 

ин унсури фарҳангӣ, ки яке аз омилҳои бақои давлат ва миллат аст, даъват менамояд.  
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САДРИДДИН АЙНИ И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО  

ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 
 

Хошимова Н.М. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 
 

По мнению западных исследователей, разочарование Айни своим опытом работы в 
традиционной системе образования способствовало его дальнейшему желанию продолжить 
языковую реформу. Когда он посетил медресе в Бухаре, он попытался создать более «прямую» 
персидскую прозу. Айни и другие считали, что более простой письменный язык, близкий к 
просторечию, облегчит приобретение грамотности.  

В работах вышеназванных исследователей рассмотрены проблемы исследования общества 
и идентичности народов, в том числе таджиков на основе изучения таких трудов С. Айни, как 
«Мактаби кӯҳна», «Ёддоштҳо» и так далее. Западные учёные считают, что труды Айни содержат 
некоторый контекст, где выделяется появления других этнических идентичностей, против 
которых позже были определены таджики. Также они исследуют образование Айни в Бухаре и 
его взаимодействие с другими людьми, заинтересованными в упрощении письменного 
персидского языка.  
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Халстайн пологает, что «создание Таджикистана придало импульс разграничению 
таджикского языка как языка, признанного отдельным от персидского. До создания 
Таджикистана, Айни не относился к таджикскому языку как к отдельному языку. Теории 
Фредрика Барта и Роджерса Брубакера относительно поддержания границ и национальности 
помогают объяснить, почему такие писатели, как Айни, стали больше интересоваться 
таджикской идентичностью после 1924 года. Работы Айни в «Намунаи адабиёти тоҷик» 
(«Образец таджикской литературы»), опубликованном в 1926 году, и журнале «Роҳбари 
дониш» (Путеводитель к знаниям) демонстрирует его концепцию таджикского языка в этот 
период и его отличия от иранского персидского. Таджикский был разговорным, живым языком 
и использовал меньше заимствованных слов, чем иранский персидский. В разделе VI 
исследуется, как Айни по-прежнему подчеркивал связь таджиков с классическим персидским 
языком. Лиза Юнтчи, Сэм Ходжкин и Роберт Данбар продемонстрировали, как Айни 
подчеркивал эту связь как явно, так и время от времени используя классические приемы в своём 
собственном письме. Кроме того, Айни подчеркнул историю таджикских народов в 
«Мовароуннаҳр»-е (Междуречье), заявив, что они происходят от арийцев или индоиранцев. 
Таджики были не только самыми старыми жителями Мовароуннаҳр»-а, но и говорили на 
персидском языке, наиболее близком к классической традиции.  

Таким образом, Айни дифференцировал таджикский язык от иранского персидского, 
сохранив при этом аспекты своих общих литературных традиций. Это укрепило таджикские 
претензии на государственность, временами противостоящие конкурирующим притязаниям 
узбеков. 

Айни успешно работал с советским режимом, чтобы реализовать свое видение структуры 
и преподавания таджикского языка в Таджикистане. Однако за эту программу языковой реформы 
пришлось заплатить. Хотя Айни подчеркивал, что таджикский язык похож на классический 
персидский и происходит от него, его поддержка перехода к латинскому алфавиту и более 
простому стилю письма создала барьер между письменным таджикским и персидским языком. 
Это препятствие сохранялось и даже увеличивалось, когда таджикский язык позже перешел на 
кириллицу. Новообразованные таджики могли читать тексты из своей прошлой литературной 
традиции только в том случае, если эти тексты были переведены на латиницу или кириллицу. 
Кроме того, такие читатели не были бы знакомы с более ранними стилями письма. В то время 
как его отношение к более ранним персидским стилям письма ухудшилось из-за нового алфавита 
и определенных грамматических правил, таджикский язык стал более независимым. Именно по 
этой причине влияние Айни на формирование современного таджикского языка все еще имеет 
большое значение в современном Таджикистане. 

После образования Советского Союза события, связанные с созданием Таджикистана и 
Узбекистана, привлекли значительное внимание англоязычных изданий. Адиб Халид и Пол 
Бергне, например, исследовали, как национализм возник в Таджикистане после создания 
Узбекистана.  

В труде «Рождении Таджикистана» Бергне утверждает, что «Тоҷикон дар солҳои 20-ум 
ҳувияти миллии худро инкишоф дода, ормонҳои онҳо дар бунёди давлат эътироф гардиданд» - 
«Tajiks developed their national identity in the 1920s and their aspirations received recognition in the 
creation of a state» - «таджики разработали свою национальную идентичность в 1920-х годах, и 
их стремления получили признание в создании государства» [12, с. 2]. В 1924 году был образован 
Таджикистан как подчиненная провинция Узбекской ССР в виде Автономной области в составе, 
но статус Персидского изменился до и во время этого периода. «Ҷадидҳо ба корбурди забони 
туркӣ тарафдорӣ мекарданд ва форсиро барои минтақа бегона, реаксионӣ ва беадолатона бо 
аморати Бухоро алоқаманд нишон медоданд» - «The Jadids favored the use of Turkic and portrayed 
Persian as foreign to the region, reactionary and unduly associated with the Emirate of Bukhara» - 
«Джадиды выступали за использование тюркского языка и изображали персидский язык как 
чужой для региона, реакционный и чрезмерно связанный с Бухарским эмиратом» [12, с. 18]. 

Использование тюркского языка было продвинуто в Узбекистане и способствовало 
стремлению к отделению в Таджикистане. Это стремление было дано ответом в 1929 году, когда 
Таджикистан был возведен в ранг союзной республики в составе Советского Союза, даже 
получив от Узбекистана дополнительную территорию, обозначенную как Таджикская ССР. 
Претензии таджикской национальной идентичности появились только в 1920-х годах, 
проявившись в стремлении к статусу союзной республики в Советском Союзе. 

В работе «Создавая Узбекистана» Халид уделяет больше внимания проекту «Джадид» по 

созданию узбекско-центрированной республики в Узбекистане. Он утверждает, что многие 
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джадиды сыграли роль вместе с советским правительством в развитии Узбекистана и узбекской 

идентичности.  

В конце XIX - начале XX века среди многих джадидов усилилось распространение 

«тюркской» идентичности. Некоторые ученые, такие как Джеффри Иден, подвергают сомнению 

влияние джадидов, поскольку он считает, что «Ҷадидҳо, зеро онҳо як ҷунбиши ягона набуданд 

ва то инқилоб дар ҷомеаи Осиёи Марказӣ қудрати назаррасе ба даст наоварданд» - «Jadids since 

they were not a unified movement, and did not garner significant power in Central Asian society prior 

to the revolution» - «джадиды, так как не были единым движением и не имели значительной 

власти в центральноазиатском обществе до революции» [13, с. 14). Однако Халид утверждает, 

что «бархе аз ҷадидон дар аввали солҳои 1920, вақте ки болшевикон онҳоро ба мақомҳои қудратӣ 

гузоштанд, барои таблиғи назарияи худ дар бораи миллати «турки чағатойӣ» замина пайдо 

карданд» - «certain Jadids acquired a platform to propagate their vision for a «Chagatayid Turkic» 

nation in the early 1920s when the Bolsheviks placed them in positions of power» - «некоторые 

джадиды приобрели платформу для пропаганды своего видения «чагатаидской тюркской нации» 

в начале 1920-х годов, когда большевики поставили их во власть» [4, с. 68]. 

Подобно Полу Бергне, Халид также утверждает, что стремления к таджикской 

национальной идентичности в значительной степени отсутствовали до создания Ӯзбекистана. Он 

даже утверждает, что «таъсисёбии Тоҷикистон ин «як ҷанбаи таъсисёбии Ӯзбекистон» буд. Ба 

он минтақа ва одамоне шомил буданд, ки ба ҳуввияти таблиғшудаи узбекӣ ҷонибдор ҳисобида 

намешуданд» - «the creation of Tajikistan was the «flipside of the creation of Uzbekistan.» It included 

the region and people who were seen as inassimilable to the promoted Uzbek identity» - «создание 

Таджикистана было «оборотной стороной создания Узбекистана». В него вошли регион и люди, 

которые считали правильным не ассимилироваться с продвигаемой узбекской идентичностью» 

[5, с. 303]. 

Идеи Роджерса Брубейкера и Фредрика Барта о нации и поддержании границ привлекают 

внимание к роли элит в построении национальной идентичности. Брубейкер считает, что «ба ҷои 

таваҷҷуҳ ба миллатҳо ҳамчун гурӯҳҳои воқеӣ, мо бояд ба давлатдорӣ ва миллатдорӣ, ба миллат 

ҳамчун категорияи амалӣ, шакли институтсионалӣ ва ҳодисаи тасодуфӣ таваҷҷуҳ кунем» - 

«instead of focusing on nations as real groups, we should focus on nationhood and nationness, on nation 

as practical category, institutionalized form, and contingent event» - «вместо того, чтобы 

сосредотачиваться на нациях как на реальных группах, мы должны сосредоточиться на 

государственности и нации, на нации как практической категории, институциональной форме и 

случайном событии» [6, с. 7]. А учёный Халид в своём труде «Создание Узбекистана» вообще 

считает, что «Солҳои 1920, вақте, ки шароити иқтисодӣ имкон дод, шӯравиён ва элитаи маҳаллӣ 

дар асоси нишонаҳои этникӣ, ҷумҳуриҳои иттифоқӣ таъсис доданд» - «During the 1920s, the 

Soviets and local elites created union republics on a limited ethnic basis when economic circumstances 

allowed» - «В течение 1920-х годов Советы и местная элита создавали союзные республики на 

ограниченной этнической основе, когда позволяли экономические обстоятельства» [11, с. 97-98]. 

Далее эти западные исследователи умозаключают, что институционализация национальной 

идентичности в Узбекистане и Таджикистане привела к новым последствиям в отношении 

национальной идентичности. Переписи узаконили идентичность в каждой республике, укрепив 

границы, указав, кто был таджиком или узбеком. Бернге в своей книге «Рождение 

Таджикистана» пишет – «Касе, ки ба асоси этникии ҷумхурӣ мувофиқ нашуд, «дигар» ё «бегона» 

арзёбӣ мешуд. Ӯзбекистон минтақаи ӯзбекон буд, чуноне, ки Тоҷикистон минтақаи тоҷикон буд. 

Ҳангоме ки элитаҳои ӯзбек дунболи тарҳи «миллатсозӣ»-и худ буданд, «дигарон» (бегонагон) 

дар Ӯзбекистон, ки ҳамчун як ҷузъи аслии этникии минтақа эътироф нашуданд, хостори 

муттаҳид шудан бо Ҷумҳурии Мухтори Тоҷикистон шуданд» - «Anyone who did not identify with 

the ethnic identity of the republic became an «other.» Uzbekistan was a region for the Uzbeks as 

Tajikistan was a zone for the Tajiks. As Uzbek elites pursued their «nation building» project, «others» 

in Uzbekistan who were not recognized as part of the region’s primary ethnic identity sought unification 

with the autonomous Tajik republic» - «Любой, кто не отождествлял себя с этнической 

принадлежностью республики, становился «другим». Узбекистан был регионом для узбеков, как 

Таджикистан - зоной для таджиков. Пока узбекская элита осуществляла свой проект «построения 

нации», «другие» в Узбекистане, которые не были признаны частью основной этнической 

идентичности региона, стремились к объединению с автономной Таджикской республикой» [12, 

с. 102].  
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 Концепция поддержания границ Фредрика Барта помогает объяснить, почему «группы» 

иногда могут сохранять отдельные идентичности, но все же могут взаимодействовать друг с 

другом, не сливаясь с течением времени в одну группу. Барт признает, что «гурӯҳҳои шахсон 

метавонанд дар шароити муайян ин сарҳадро убур карда, ба ҳуррияти нав ноил шаванд» - «groups 

of individuals can traverse these boundaries in certain circumstances, attaining new identities» - 

«группы людей могут пересекать эти границы при определенных обстоятельствах, обретая 

новую идентичность» [2, с. 22]. Вышеназванные исследователи полагают, что это произошло 

особенно в Узбекистане и Таджикистане, поскольку меньшинства выбрали или были обязаны 

идентифицировать себя с доминирующими этническая принадлежность соответствующей 

республики. Элита в Таджикистане также была отчуждена кажущимся отсутствием поддержке, 

которую они получали в Узбекской ССР. Такие люди, как Айни, которые были двуязычными и 

ранее явно не идентифицировались с одной национальностью, начали идентифицировать себя 

как таджиков, когда таджикская национальность увеличилась после получения своей 

собственной территории. Это привело к усилению попыток определить, что такое таджикский, 

особенно в отношении языка. И основная ноша легла на плечи героя Республики Таджикистан 

Садриддина Айни и ему подобных личностей. 
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САДРИДДИН АЙНӢ ВА САҲМИ Ӯ ДАР РУШДИ ЗАБОНИ МУОСИРИ ТОҶИК 
  

Дар ин мақола муаллиф кӯшиш кардааст, ки хонандагонро бо андеша, мулоҳиза ва хулосаҳои 

муҳаққиқони аврупову амрико доир ба ҳаёт ва фаъолияти устод Садриддин Айнӣ ва шахсияти ӯ, хизматҳои 

шоёнаш ба маънои васеъ шинос гардонад. 

Мо дар ин макола нависандаи бузургро таъриф карданӣ нестем. Боиси қайд аст, ки роҷеъ ба устод 

Айнӣ бисёр олимони тоҷикзабонон, ӯзбекзабонон, русзабонон ва дигарон менависанду ҳарф мезананд, 

вале асосан аз байни халқҳои ба мо наздики минтақа ва кишварҳои собиқ иттиҳоди Шӯравӣ, олимон, 

муҳаққиқону забоншиносон, тавре ки таърих ва маводи чопшуда нишон медиҳад, доир ба фаъолияти устод 

Айнӣ танҳо ба таври мусбат навишта ва дар бораи он сухан мерафт. 

КАЛИДВОЖАҲО: мероси фарҳангӣ, Садриддин Айнӣ, иттифоқи нависандагон, олимони хориҷӣ, 

забонҳои осиё ва форсӣ, тадқиқотчиён. 
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САДРИДДИН АЙНИ И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 
 

В этой статье, предпринята попытка ознакомить читателя с мыслями, рассуждениями и 

умозаключениями европейских и американских исследователей в широком понимании этого слова, об 

Айни и его личности, заслугах. 

В этой статье мы не будем нахваливать Великого писателя. Об Айни писали и говорили многие 

таджикские, узбекские, русские и другие, но в основном из числа близких нам народов по региону и 

странам бывшего СССР, учёные, историки, филологи и исследователи. Как показывает история и 

опубликованные материалы, об Айни писали и говорили только в положительном ключе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культурное наследие, Садриддин Айни, писатель, зарубежные учёные, 

среднеазиатские и персидские языки, исследователи. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Хошимова Наргис Мирхакимовна, доцент кафедры методики 

преподавания иностранного языка Худжандского государственного университета имени академика Б. 

Гафурова. Тел.: (+992) 92-715-14-59; e-mail: nargis_zebo@mail.ru.  
 

SADRIDDIN AINI AND HIS CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF THE MODERN  

TAJIK LANGUAGE 
 

In this article, an attempt is made to acquaint the reader with the thoughts, reasoning and conclusions of 

European and American researchers in the broadest sense of the word, about Aini and his personality, merits. 

In this article, we will not praise the Great Writer. Many Tajik, Uzbek, Russian and others wrote and spoke 

about Aini, but mostly from among the peoples close to us in the region and the countries of the former USSR, 

scientists, historians, philologists and researchers. As history and published materials show, Aini was written and 

spoken about only in a positive way. 

KEY WORDS: cultural heritage, Sadriddin Aini, writer, foreign scientists, Central Asian and Persian 

languages, researchers. 
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ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА БАСЕН И.А. КРЫЛОВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Нилуфари Ф.А.  

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
  

Надо отметить, что мир литературных героев Ивана Андреевича Крылова – это галерея 
типов, в которых художественно обобщены черты определенной эпохи. И чем весомей 
социальная значимость каждого такого характера, тем интересней проследить за 
индивидуальной «оснасткой» образа. 

Вот почему такой интерес с точки зрения теории и практики художественного перевода 
представляет сравнительный анализ образной характеристики в оригинале и в его 
художественном двойнике переводе.  

Нам представляется целесообразным начать анализ сопоставительной поэтики с 
рассмотрения художественной функции портрета у Крылова, выяснить психологические и 
этические мотивы соответствия внешнего и внутреннего облика персонажей. 

Каждая грань характера персонажа имеет свою содержательную эстетическую функцию. 
Каждая черта в облике героев Крылова строго обусловлена смысловой и эстетической функцией. 
Пренебрежение в переводе, как и вообще в литературном анализе любой из этих граней, 
неизбежно видоизменяет характер, в одних случаях упрощая или схематизируя его, в других, 
придавая черты и краски несвойственные ни миропониманию героя, ни представлению о 
сущности, о национальном и индивидуальном своеобразии героев Крылова его поэтики в целом. 

В ранних произведениях И.А. Крылов не останавливается подробно на характеристике 
внешности своих героев. Например, нет целостного описания, по которому можно бы сразу 
представить себе облик героев, портретные детали еще не играют заметной роли в 
характеристике внутреннего состояния героя.  

Следует особо отметить, что образ волка высвечивается и вырастает в художественный 
тип эпохи о многом благодаря авторским отступлениям и весьма выразительной диалогической 
речи.  

Но уже начиная с басни «Волк на псарни» функция и приемы портретных характеристик у 
Крылова заметно изменяются. Вполне закономерно связывать эти изменения с усилием 
психологического анализа в творчестве русского баснописца. 
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Нравственные басни Крылова И.А., в частности такие произведения, как «Стрекоза и 
муравей», «Волк на псарне», «Листы и корни», были близки и понятны таджикскому читателю. 
И не случайно они в первую очередь были переведены на таджикский язык. 

Необычайный интерес вызывала и сама личность русского поэта. Таджикские поэты М. 
Миршакар, А. Дехоти, Б. Умари, А. Ахтам, Л. Хайдаршох создали произведения о Крылове. Так, 
Л. Хайдаршох в газете «Точикистони Совети» («Советский Таджикистан») (1983, 27 февраля) 
опубликовал свои стихотворения «Дар назди хайкал» («Возле памятника») и «Шоири рус» 
(«Русский поэт»), посвященное И.А. Крылову. 

Таджикские поэты видят в Крылове пламенного проповедника свободы человеческой 
личности, революционного борца. Особенно же им импонируют симпатии Крылова к 
угнетенным народам Кавказа. Крылов явился для таджикских писателей величайшим 
художником слова, учителем высокого искусства поэзии. 

Традиция творчества Крылова на таджикскую литературу неоспоримо. Однако характер 

этой традиции пока еще не изучен. Между тем, исследование этой проблемы представляет 

значительный литературоведческий интерес, ибо «глубоко современная в обстановке все 

расширяющихся культурных связей между народами мира, в новых условиях острой 

идеологической борьбы – проблема изучения взаимосвязей и взаимодействия литератур 

определилась как одно из важнейших направлений современной филологической науки» [5 с. 

40]. 

Однако пишет М. Шакури, «появившиеся в таджикском литературоведении специальные 

работы, посвященные проблеме взаимосвязи литератур, воздействия одной литературы на 

другую, лишь первые шаги нашего литературоведения. Воздействие русской классической и 

современной литературы на таджикских писателей, их учеба у русских классиков, процесс 

творческого освоения опыта русской литературы не нашли пока еще своего конкретного и 

глубокого освещения» [10 с. 380]. 
В своей работе мы поставили себе целью восполнить, а какой-то мере этот пробел, 

рассмотрев проблему традиции творчества Крылова на таджикскую литературу. 
Существует немало путей, по которым осуществляется литературное влияние. По 

наиболее распространенный это художественный перевод. Об этом говорит и сами поэты-
переводчики. Так, А. Дехоти пишет: «С наибольшей страстью и любовью я переводил басни 
Крылова. Работа эта духовно обогатила меня и сделала серьезной школой мастерства» [2, с. 147]. 

Один из лучших переводчиков И.А. Крылова – Абдусалом Дехоти признавался, что 
многому научился у великого русского поэта, именно в процессе перевода его басен. Он писал: 
«Благодаря чтению и изучению Крылова И.А., особенно переводу его басен на таджикский язык 
наши поэты постигли секреты мастерства русского поэта» [2, с. 157]. 

В данной статье уделяется большое внимание анализу переводов на таджикский язык 
произведений Крылова И.А. Автор данной статьи попытался выявить процесс воздействия 
нравственных идей, настроений русского поэта на произведения таджикских писателей через 
художественный перевод.  

 Ведь не случаен был выбор А. Дехоти, который взял переводить социально-бытовые басни 
Крылова. Оригинальному творчеству А. Дехоти присуща романтическая приподнятость. 

Понятен выбор и А. Дехоти – поэта лирического направления, который избрал для 
перевода социально-бытовые басни Крылова. А. Дехоти близка ее философичность, социальная 
направленность. Но анализируя творчество А. Дехоти, нельзя не отметить, что на его 
поэтическое становление заметное влияние оказало творчество Ивана Андреевича Крылова. 
Таким образом, причинность здесь двоякая. 

Исследование переводов произведений Крылова И.А. может иметь и самостоятельное 
значение.  

Перевод басни «Цветы» Крылова И.А. на таджикский язык: 
Бидидам душ андар равзане ман 
Ба як гулдони пурнақшу нигоре 
Гули маснуъ ба паҳлуи асилгул 
Ситода, дошт пои симхорӣ. 
В отворённом окне богатого покоя, 
В фарфоровых, расписанных горшках, 
Цветы поддельные, с живыми вместе стоя, 
На проволочных стебельках. 
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Художественный перевод, как известно, является одной из форм освоения иноязычной 

культуры, имеющей свои особенности и закономерности, их изучение представляет большой 

научный интерес. 

Изучение истории перевода произведений Крылова И.А. на таджикский язык показывает, 

что Октябрьская революция явилась своеобразной гранью для проникновения произведений 

русской культуры в культурную жизнь таджикского народа. 

 Было ли творчество Крылова И.А. известно таджикскому читателю до революции? 

Принято считать, что знакомство таджикского народа с творчеством великого поэта стало 

возможным только после Октябрьской революции. На самом деле это не совсем так: еще в конце 

XIX в. имя Крылова И.А. было известно в Таджикистане. Одним из источников сведений о поэте 

и его творчестве была литература тюркских народностей, в частности узбекская, 

азербайджанская и татарская. Известно, что переводы произведений Крылова И.А. на татарский 

язык появились еще во второй половине XIX века. Но в большинстве случаев они представляют 

собой, своеобразные переделки, приспособленные к новым условиям.  

В 1908 г. на татарский язык было переведено и опубликовано в журнале «Шуро» («Совет») 

басня Крылова «Стрекоза и муравей» [4 с. 55] С этого года в периодической печати появляются 

переводы произведений Крылова на татарский язык, большинство из которых отличаются 

достаточно высокими художественными качествами.  

Надо сказать, что журнал «Шуро» регулярно знакомил своих читателей с произведениями 

великих русских писателей: «Лица, читающие наш журнал, систематически смогут получить, 

хотя и неполные, но необходимые сведения и создать определенное мнение о писателях, поэтах 

и литераторах, имеющих значительные труды известных авторов в русском литературном мире».  

Басни Крылова стали необходимым звеном, как в эстетическом развитии народа, так и в 

развитии национальных литератур. Об этом свидетельствует тот факт, что в 

послереволюционные годы поэзия Крылова получает большое распространение в республиках 

Средней Азии. В 1924 г. К. Баялинов переводит на киргизский язык ряд басен Крылова И.А.  

В таджикской литературе первый перевод Крылова И.А. был опубликован еще 1909 году 

одним из первых переводчиков, который был учителем начальных классов нового типа 

Абдулкодир Шакурии Самарканди в своей книги «Джомеъ-ул-хикоёт» опубликовал 10 басен 

русского поэта И.А. Крылова. Эта книга выходит второй раз в 1911 году.  

В 1944 году его поэзия прочно входит в жизнь таджикского народа. В двенадцатом номере 

газеты «Тоҷикистони Сурх» («Красный Таджикистан») за 1944 г. был напечатан перевод басни 

«Листы и корни» И.А. Крылова в переводе известного таджикского поэта М. Аминзода, а затем 

выходит книга «Масалҳо» (Басни) в переводе известных таджикских поэтов А. Дехоти, М. 

Миршакара, Дж. Сухайли и К. Улугзаде-Благовешченская в 1944 году изданием Таджикистана. 

Но любопытен сам по себе факт перевода басни «Листы и корни» И.А. Крылова именно этого 

незрелого юношеского стихотворения, известного лишь узкому кругу специалистов и любителей 

поэзии.  

 Это дает основание предполагать, что переводчиком названного стихотворения был поэт 

широко образованный, прекрасно владеющий русским языком и стихотворной техникой. Сейчас 

этот перевод, можно сказать, слабым, а между тем он представляет определенную 

художественную ценность и введение его в литературный обиход обогатило бы таджикскую 

литературу. Появление в 1944 г. этого перевода является подтверждением того, насколько велик 

был интерес к творчеству Крылова в таджикских литературных кругах. 

Следующий перевод появился в 1977 году через 35 лет издание «Маориф» 

(«Образование») выпустил книгу под названием «Маймун ва айнак» («Мартышка и очки»). В 

книгу вошли такие басни, как «Листы и корни» («Баргҳо ва решаҳо»), «Соловей и голубь» 

(«Саъва ва кафтар»), «Ворона и лисица» («Зоғ ва рубоҳ») в переводе таджикского поэта А. 

Дехоти. 

Молодой таджикский поэт Хикмат Рахмат перевел басни Крылова «Ворона и лисица», 

«Дуб и трость», «Музыканты», «Ворона и курица», «Лягушка и вол», «Разборчивая невеста», 

«Парнас», «Оракул», «Василек», «Роща и огонь» и др. и выпустил его отдельной книжкой в 1999 

году изданием «Афсона» («Сказка»). Этот же перевод был переиздан в 2005, 2010 и 2018 гг. 

 В 1986г. в третьем номере журнала «Садои Шарқ» («Голос Востока») был напечатан 

перевод басни «Кошка и соловей» Мирсаида Миршакара. В том же году журнал «Садои Шарқ» 
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и газета «Тоҷикистони Сурх» опубликовали басни «Два голубя», «Мартышка и очки», «Осел», 

«Синица», «Обезьяны», «Волк и ягненок», «Роща и огонь» в переводе Бахрома Фируза. Эти 

переводы стали значительным вкладом в таджикскую литературу. 

 Переводы басен И.А. Крылова в 1991 году и сборник «Избранные басни» в 1999 году 

сделаны таджикским поэтом Хикматом Рахматом, которому было созвучно творчество И.А. 

Крылова. 

 В этот сборник включены социально-бытовые басни русского поэта «Лев и барс», 

«Вельможа и философ», «Мор зверей», «Собачья дружба», «Раздел», «Бочка», «Волк на псарне», 

«Лисица и сурок», «Прохожие и собаки» и др.  

 Первыми переводчиками И.А. Крылова были такие талантливые поэты, как Абдусалом 

Дехоти, Мирсаид Миршакар, Мухиддин Аминзода, Бахром Фируз, Сухайли Чавхаризода, 

Клавдия Улугзода, Боки Рахимзода и др. В последующие годы над произведениями Крылова 

стали работать Р. Абдулло, А. Бахори, М. Фархат и многие другие молодые поэты Таджикистана. 

Над переводом произведений Крылова трудилось более 10 поэтов Таджикистана. Самое 

крупное издание - двухтомник, выпущенный в 1999 г. Он включает большую часть произведений 

великого русского поэта. 

Из прозы Крылова на таджикский язык переведена повесть «Каиб». Имеются переводы 86 

басен Крылова, из них 46 басен перевел молодой таджикский поэт Хикмат Рахмат, причем 

некоторые из них переведены два-три раза. И все-таки этого недостаточно. На таджикский язык 

до сих пор не переведены такие шедевры, как «Не верь себе», «Как часто пестрою толпою 

окружен» и др. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что таджикские поэты и 

переводчики Мирсаид Миршакар, Абдусалом Дехоти, Хабиб Юсуфи, Сухайли Джавхаризода, 

Клавдия Улугзода, Мухиддин Аминзода, Бахром Фируз, Хикмат Рахмат и другие в целом 

справились с поставленной перед ними задачей. Сличение различных изданий переводов одного 

произведения с оригиналом и друг с другом показало, что переводчики в большинстве случаев 

отнеслись к своему труду не только добросовестно, но и профессионально.  
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ТАЪРИХИ ТАРҶУМАИ МАСАЛҲОИ И.А. КРИЛОВ ДАР ТОҶИКИСТОН 
 

Муаллиф дар ин мақола оид ба таърихи тарҷумаи тамсилҳои И. Крилов муҳокимаронӣ намуда, 

шоирон ва тарҷумонҳое, ки дар Тоҷикистон роҷеъ ба ин масъала фаъолият кардаанд, ба баррасӣ кардааст. 

Муаллиф нахуст, ба арзёбии симои Крилов, ба сифати як эҷодкори фарҳехта, пардохта, эҷодиёти ӯ, ва 

махсусан поэтикаи осори ӯро, ба таври муқоисавиву татбиқӣ мавриди таҳлилу пажӯҳиш қарор додааст. 

Дар ин замина ангезаҳои равониву ахлоқӣ, симои беруниву дохилии персонажҳои осори Крилов мавриди 

таҳлилу арзёбӣ қарор гирифта, ҳақиқати қаҳрамонҳо ба таври возеҳ ошкор карда шудааст.  

Ҳамчунин, муаллиф доир ба асолати тарҷума таваққуф карда, ҳусну қубҳи тарҷумаи осори ин адиби 

оламшумулро дар Тоҷикистон ва ба забони тоҷикӣ ба баррасӣ гирифтааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: тамсил, тарҷума, фабулист, намуди зоҳирӣ ва ботинии персонажҳо, ҷанба, 

характер.  

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Нилуфари Фатҳуллои Абдуллозода, омӯзгори кафедраи 

забон ва адабиёти руси Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 918-13-42-44. 
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ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА БАСЕН И.А. КРЫЛОВА В ТАДЖИКИСТАНЕ  
 

В данной статье автор провел некоторые исследования по истории перевода басен И.А. Крылова 
поэтами и переводчиками Таджикистана.  

Автор предоставил возможность глубоко проанализировать сопоставительную поэтику с 
рассмотрения художественной функции портрета у Крылова, выяснить психологические и этические 
мотивы соответствия внешнего и внутреннего облика персонажей, а также разобрать точность перевода 
таджикскими переводчиками. 

 Каждая грань характера персонажа имеет свою содержательную эстетическую функцию. Каждая 
черта в облике героев Крылова строго обусловлена смысловой и эстетической функцией. Пренебрежение 
в переводе, как и вообще в литературном анализе любой из этих граней, неизбежно видоизменяет характер, 
в одних случаях упрощая или схематизируя его, в других, придавая черты и краски несвойственные ни 
миропониманию героя, ни представлению о сущности, о национальном и индивидуальном своеобразии 
героев Крылова его поэтики в целом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: басня, перевод, баснописец, внешний и внутренний облик персонажей, 
грань характера 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Нилуфари Фатхуллои Абдуллозода, преподаватель кафедры русского 
языка и литературы Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-
13-42-44. 

 

THE HISTORY OF THE TRANSLATION OF FABLES BY I.A. KRYLOV IN TAJIKISTAN 
 

In this article, the author conducted some research on the history of the translation of fables by I.A. Krylov 

by poets and translators of Tajikistan. 

The author provided an opportunity to deeply analyze comparative poetics from the consideration of the 

artistic function of the portrait by Krylov, to find out the psychological and ethical motives for the correspondence 

of the external and internal appearance of the characters, and also to analyze the accuracy of the translation by 

Tajik translators. 

Each facet of the character's character has its own substantive aesthetic function. Each feature in the 

appearance of Krylov's heroes is strictly determined by the semantic and aesthetic function. Neglect in translation, 

as well as in general in literary analysis of any of these facets, inevitably modifies the character, in some cases 

simplifying or schematizing it, in others, giving features and colors unusual neither for the hero’s worldview, nor 

for the idea of essence, of the national and individual identity of the heroes Krylov of his poetics in general. 

KEY WORDS: fable, translation, fabulist, external and internal appearance of characters, facet of character 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Nilufari Fathullo Abdullozoda, lecturer of the Department 

of Russian Language and Literature of the Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ     ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

ОМӮЗИШИ ИЛМ ВА ҲАМОҲАНГИИ МУНОСИБАТУ РАФТОРИ  

ОМӮЗГОР ВА ШОГИРД 
 

Абдураҳимзода Қ.С. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

 

Мусаллам аст, ки мутафаккирони бузурги халқи тоҷик аз давраҳои хеле дури таърихӣ ба 
масъалаи муносибат ва ҳамоҳангии устоду шогирд, пиру мурид дар раванди таълиму тарбия ва 
омӯзиши илму дониш таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда, ин масъаларо дар осори хеш мавриди 
таҳлилу таҳқиқ қарор додаанд. Табиист, ки масъалаи мазкур яке аз мафҳумҳои муҳимми 
педагогӣ ба ҳисоб рафта, то рӯзе, ки илму дониш, таълиму тарбия ва таҳсил арзи вуҷуд доранд, 
муносибати байни устоду шогирд низ яке аз масъалаҳои муҳимми ин раванд мемонад.  

Дар бораи омӯзгор, мақому манзалат ва қадри ӯ (устод) мо метавонем иқтибосҳои зиёдеро 
аз осори мутафаккирони бузурги гузаштаву имрӯза пеши назар биорем. Дар ин ҷо, мо гуфтаҳои 
мавлоно Абдураҳмони Ҷомиро манзур карда, итминон дорем, ки ҳар нафаре, ки набошад, 
шуҷоати рад кардани ин суханро намекунад:  

Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,  
Шавад тира аз бехирад рӯзгор! [2, с. 229].  

Маълум мегардад, ки омӯзгор дар ҳаёти инсон, таълиму тарбия ва илму дониш андӯхтани 
ӯ мақом ва нақши бузург бозида, ӯро ба зиндагии мустақилона роҳнамоӣ мекунад. Дар ин 
гуфтаҳо сири аз ҳама бузургтарини олам нуҳуфтааст. Яъне, ки агар дар олам омӯзгор намебуд, 
ҳама мардуми ҷаҳон бехирад мемонданду дар рӯи замин аз рафтору кирдори бехирадон ҳама 
олам тираву тор мегашт. Дар ин ҷо, мутафаккири бузург илму дониш ва ақлу хирадро дар 
зиндагии ҳар як инсон аз ҳама чизи дунёӣ авлотар дониста, аз мардум даъват ба амал овардааст, 
ки эҳтироми устод ва омӯзгорро ҳамеша ба ҷо биоранд.  

Аз таҷриба аён аст, ки масъалаи мазкур дар замони мо низ дар илми педагогика яке аз 
масъалаҳои мубрам ба ҳисоб меравад. Ҳамин нуктаро бояд қайд намоем, ки пеш аз ҳама, илму 
дониш дар раванди таълим аз бар карда шуда, дар раванди муносибатҳои дуҷониба (устоду 
шогирд) ба амал бароварда мешавад. Аз ин рӯ, муносибат бояд, ки аз ҳарду тараф дуруст ва тибқи 
талабот ба роҳ монда шавад. Мутаассифона, ҳарчанд ки оид ба мавзуи матраҳшаванда дар 
давоми садсолаҳо боз мутафаккирони бузурги халқи тоҷик фикру ақидаҳои ҷолиб гуфта бошанд 
ҳам, аммо дар ин раванд то имрӯз масъалаҳои зиёде арзи ҳастӣ доранд, ки то ҳол ҳаллу фасли 
худро ба тамом наёфтаанд. Ва дар шароити ҷомеаи муосир низ масъалаҳои зиёде дар 
муносибатҳои байни устоду шогирд арзи ҳастӣ доранд. Бо мурури замон муносибатҳо дигар 
мешаванд. Аммо, илова бар ин, аз илму дониш, ақлу хирад ва фаҳму фаросати ҳар ду тараф ҳам 
вобастагии хеле калон дорад. Мо дар бисёр ҳолатҳо кӯшиш мекунем, ки дар сар задани 
масъалаҳои худ дигарон ё замонаро гунаҳкор ҳисобем. Аммо кам ҳолатҳое мешаванд, ки мо бояд 
дарк намоем, ки бо мурури замон талабот низ дигар мешавад ва ба мо лозим меояд, ки ин 
талаботро омӯзем ва хулосаҳои зарурӣ бароварда, роҳу равиши ҳалли онҳоро ёфта, дар амал 
истифода намоем.  

Аз ин ҷост, ки сабабгори муносибати манфӣ дар ин раванд, қабл аз ҳама, ҳар ду тараф, яъне 
устоду шогирд мебошанд. Агар аз як тараф, дар раванди муносибат шогирдон ба камбудию 
норасоиҳо роҳ диҳанд, аз тарафи дигар, мутаассифона, худи омӯзгорон низ дар муносибат бо 
шогирдон ба камбудию норасоиҳо низ роҳ дода, дар баъзе ҳолатҳо бемасъулиятӣ ҳам зоҳир 
менамоянд. Барои мисол гирем, имрӯз ҳам омӯзгороне ёфт мешаванд, ки шогирдони худро ба 
ҳаргуна роҳҳо, яъне ба найранг, дурӯғ ва фиреб мехоҳанд соҳиби илму дониш намоянд. 
Шогирдон ҳамаи ин рафтор, муносибат ва бемасъулиятии омӯзгоррро нисбат ба вазифаааш дида, 
ба ӯ тақлид мекунанд. Ҳарчанд ки шогирдон устоди худро ҳурмату эҳтиром мекунанд, ҳама ин 
ҳурмату эҳтиром вонамуди зоҳирӣ мебошад. Дар асл бошад, дар қалби шогирдон нисбат ба 
чунин устодон самимият арзи ҳастӣ надорад.  

Аз ҳамин диди назар, омӯзгоронро метавонем, ки ба се гурӯҳ қисмат намоем: 
Ба гурӯҳи аввал омӯзгороне дохил мешаванд, ки онҳо бо мақсаде ба роҳи илм равона 

шудаанд, ки мехоҳанд ба омӯзиш ва таҳсили он назди дигарон фахр карда бошанд ва ситезу 
дастболоии худро ба рақибонаш нишон диҳад.  

Ин гурӯҳи нодонон ва бефаҳму фаросатонеанд, ки ситезаҷӯ, риёкор, найрангбоз ва 
озордиҳанда мебошанд, ва мехоҳанд дар маҳфилҳо, баҳсу мунозираҳои илмӣ худро бурдбор ва 
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хирадманду доно дар ҳузури дигарон шиносонанд. Ин қабил омӯзгорон худро дар зери ниқоби 
хоксорӣ, фурӯтанӣ ва порсоӣ муаррифӣ карда, мехоҳанд худро назди мардум машҳур намоянд.  

Гурӯҳи дувум омӯзгоронеанд, ки мақсади ин гурӯҳ дар таҳсили илм дастдарозӣ, соҳиб 
шудан ба мансабу вазифа, такаббур, бузургманишӣ, ҳилаю найрангбозӣ ноил гаштан аст.  

Ин гурӯҳи омӯзгорон дар рафти зиндагӣ ҳамеша ба ҳилаю найрангбозӣ ва дастдарозӣ 
машғул асту бас. Онон нафароне ҳастанд баландпарвозу маккор ва ҳамеша мекӯшанд, ки бо 
ҳилаю найранг бар рақибон ва ҳамчунони худ дастдарозӣ кунанд. Аммо нисбат ба молдорону 
мансабдорон ҳалимтар, фурӯмоятар буда, худро дар назди онҳо ҳамчун нафари донишманд, 
бомаърифат, бофарҳанг, хирадманду фурӯтан нишон медиҳанд.  

Ин гуна одамон шаҳду шакар ва туъмаҳои давлатмандону молдоронро ба худ фурӯ 
мебаранд ва дар ҷиҳози оташи худ ҳезум мекунанд, зеро ин қабил одамон зери шиори «гӯр сӯзаду 
дег ҷӯшад» амал мекунанд.  

Гурӯҳи савум, омӯзгороне мебошанд, ки ба мақсади баланд бардоштани мақому манзалати 
касбияти худ ва диди назари илмӣ амал ва рафтор карда, аз рӯи қонунҳои мавҷуда дар ҷустуҷӯ 
ва таҳсили илм мебошанд.  

Ин гурӯҳи омӯзгорон, ки ҳамеша сидқан дар талоши илму дониш ва амал мебошанд, доимо 
дар фикру зикр буда, гирифтори ғаму андӯҳи сангинанд ва шабҳо бедорхобӣ мекашанд. Шабҳо 
онҳоро хоб намебарад, дар нимашаб аз хоб бедор мешаванд. Ҳамеша ба кори худ машғуланд ва 
то дараҷае мардумшинос ҳам ҳастанд. Кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки ба дигарон дасти ёрӣ дароз 
намоянд ва ҳама он чи ки медонанд ба шогирдони хеш расонанд. 

Дар таҷриба, баъзе ҳолатҳое ба вуқуъ мепайванданд, ки олиме ё донишманде бо шогирди 
худ дар роҳи илму таълим ба ҳамкорӣ машғул мегарданд. Аммо олим мушоҳида мебарад, ки 
олим ё донишманди дигаре бо донишҷӯ ҳамкорӣ карда ӯро дар роҳи илм аз баҳри сидқ ва бе ягон 
тамаъ ёрӣ медиҳад. Дар ин ҳолат ӯ бояд аз ин кори баамаломада шод ва хушҳол шавад. Дар ин 
маврид ӯ набояд ба дигаргунии ҳолати рӯҳӣ ва хашму ғазаб дода шавад, ки шогирдаш аз ӯ даст 
кашида, ба олими дигаре муроҷиат кардааст. Ӯ бояд шукргузор аз он бошад, ки олим ё 
донишманди дигар ба шогирдаш ёрӣ расонида, дар маҷмуъ ба кори илму таълими донишҷӯ мадад 
карда истодааст. Аммо, мутаассифона, олимон ва донишмандоне ҳастанд, ки дар чунин ҳолат 
сахт ғамгин гашта, бо чунин олимон майли ҳамкорӣ намекунанд. Бояд чунин олиму ва донишҷӯ 
ба хубӣ дарк намояд ва худро ба коми чунин ҳолати рӯҳию равонӣ наандозанд. Чунки ҳолатҳое 
пеш меояд, ки аҳли илмро ба ҷое меорад, ки гирифтори ҳолати бади руҳӣ мегарданд. Ҳол он ӯ 
медонад, ки толибилмон аз чунин устод дар роҳи аз худ кардани илму таълим баҳрае мебаранд, 
яъне дар натиҷа кор ба манфиати илму таълим ҳаллу фасл мегардад. Аммо чунин олимон дидаву 
дониста ё қасдан ба чунин рафтор роҳ медиҳанд.  

Ҳар як олим ё донишманд бояд кӯшиш ба он намояд, ки бо рафтор, гуфтор, ахлоқи пок ва 
муносибати шахсии худ чи барои шогирдон ва чи аҳли омма шоистаи намунаи ибрат бошад. Дар 
ин ҷода, аҳёнан мумкин аст дар дилу андешаи ӯ сифатҳои пасти ахлоқӣ роҳ ёфта бошад, талош 
ба он кунад, ки роҳу равиш ва тарзу усули аз онҳо халос шуданро ҷуста аз онҳо роҳи халосӣ ёбад. 
Зеро ки зарар ва фитнае, ки аз чунин рафтор ва рух додани ин рафтору муносибати паст ва ҳолати 
рӯҳию равонии олим ё донишманд (омӯзгор, устод, муаллим) ва шогирд ба мардуми оддӣ таъсир 
мерасонад, аз фитна ва фасоде, ки аз ғайри олиму омӯзгор ба ҷомеа мерасад, чанд баробар зиёд, 
муҳимтар ва бузургтар мебошад. Чунки чи тавре ҳаёт нишон медиҳад, олиму донишманд, устоду 
муаллим бо рафтору муносибати манфию мусбат худ доимо зери назари мардум тобон буда, 
барои онҳо намунаи ибрати эшон ба ҳисоб меравад. Мардум аз мушоҳидаҳои худ аз рафтор ва 
муносибатҳои олим, донишманд ва омӯзгору шогирдони онҳоро дида, барои худ хулосаи зарурӣ 
мебароранд. Дар бештари ҳолатҳо мардум аз гуфтор, рафтор ва муносибатҳои ношоистаи олиме, 
донишманде ё омӯзгоре бохабар гарданд ҳам яку якбора боварашон намеояд, ки чунин ҳолат 
шуданаш мумкин бошад. Чунончи, онҳо ба аъмолу рафтор ва шоистагии олимон, устодону 
омӯзгорон итминони комил доранд.  

Дар ин радиф, таъкид бояд кард, ки дар мавриде як марди бадахлоқу бесавод як рафтори 
пасту ношоистаро раво мебинад ва ӯ ҷуръати онро карда рафтори худро соф карданӣ шуда, ба 
аъмолу рафтори олиму донишманд баҳона меҷӯяд. Дар ин ҷо, ба мо хеле равшан мегардад, ки 
миёни гуноҳи содиркардаи як фарди бесавод ва гуноҳи як олиму донишманд чӣ қадар фарқи 
бузурге ба назар мерасад.  

Аз ин ҷо, мо ба худ тасаввур мекунем, ки бар дӯши як олим, донишманд, устод ва омӯзгор 
то чӣ андоза масъулияти бузург вогузошта мешавад. Бинобар ин, мо дарк мекунем, ки эшон бояд 
гуфтор, рафтор ва муносибати худро зери назорати доимӣ ва ҷиддӣ қарор диҳанд. Зеро дар акси 
ҳол, бояд ба хубӣ дарк намоянд, ки чӣ қадар касонро ба роҳи нодурусти зиндагӣ мепайванданд.  
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Як нуктаи дигарро манзур мегардонем, ки устод ва шогирд дорои сифатҳои ахлоқи ҳамида, 
ба монанди инсондӯстӣ, баландҳиматӣ, поквиҷдонӣ, парҳезкорӣ ва дигар хислатҳои поки инсонӣ 
бошанд. Ва дар муносибат бо дорандагону давлатмандон фосилаи муайянро нигоҳ доранд ва 
баҳри тамаъ дар хизмати онҳо қарор нагиранд. То ҳадди имкон, ки шароит ба онҳо имкон 
медиҳад, ба хотири тамаъ ва мансаб талош наварзанд, яъне дар муносибатҳои доимии худ меъёри 
ақлиро риоя намуда, қадру қимат ва ҳурмату эҳтироми илму дониш ва худро нигоҳ дошта 
тавонанд.  

Дар ин радиф, агар олим ва донишманде ба хотири молу мансаб, ба аҳли доро ва шогирд 
бипайвандад, худро ба бозичаи дасти онҳо гирифтор карда, он обрӯ ва эҳтироме, ки ӯ аз илму 
дониш сазовор гаштааст, аз даст медиҳад.  

Чи тавре ки ба мо маълум аст, дар бештари ҳолат олимон ва донишмандоне, ки барои 
тамаъ, мансаб ва ба даст овардани моли дунё ба аҳли молу мансабдорон ва шогирдон наздик 
мегарданд, ба мақсади хеш мувафақ нагаштаанд. Агар гурӯҳе аз ин олимону донишмандон ба 
мақсадҳои худ то ҷое расида бошанд, аммо ҳолати руҳӣ ва олимию донишмандии онҳо ба сатҳ 
ва дараҷаи шахсияти волои олимию донишмандии асл (ҳақиқӣ), ки ба чунин корҳо даст 
назадаанд, дар ҳеҷ ваҷҳ намерасад.  

Ҳамаи мо аз осори гаронбаҳои ниёгони бузурги пешиниёнамон бохабарем, ки эшон дар 
мавзӯи илму олимӣ ва таҳсили илму дониш ва қадру қимат ва арзиши он фикру андешаҳои 
шукӯҳмандеро ба мо ҳамчун панду андарз мерос мондаанд. Инак, чанде аз он гуфтаҳоро барои 
мисол пешниҳод менамоем: «Расули акрам (с) фармуданд, ки чун олими ҳаққонӣ ба илми худ 
амал кунад, миёни вай ва миёни пайғамбарон алайҳиссалом фарқ набошад, магар як дараҷа ва он 
дараҷаи пайғамбарӣ аст» [3, с. 95]. 

Ё ин ки: 
Коре, ки зи дӯзах бираҳонад, илм аст,  
Моле, ки зи ту кас наситонад, илм аст.  
Ҷуз илм талаб макун, ки дар дунёву дин,  
Роҳе, ки ба мақсуд расонад, илм аст [3, с. 95].  

Чӣ тавре маълум мешавад, бузургони гузашта дар осори хеш на моли дунёро таърифу 
тавсиф кардаанд, балки илму донишро парастиш намудаанд. Аз ин чунин бармеояд, ки агар илму 
дониш барои инсон шукӯҳманду арзишманд намебуд, олимону донишмандон онро аз моли дунёи 
беҳтару бартар намеҳисобиданд. Ё агар моли дунёи ҳамчун мавҷудоти ҳақиру фақир намебуд, 
мутафаккирони бузурги гузаштаамон моро даъват намекарданд, ки аз он даст кашем.  

Мутаассифона, дар шароити ҷомеаи муосир олимон ва донишмандоне ёфт мешаванд, ки 
ба хотири расидан ба манфиатҳои моддӣ ва моли дунявӣ ё даст ёфтан ба ҳадафҳою ғаразҳои 
шахсӣ ва хурсанд намудани хотири дунёпарастон илму донишро хору зор кардаанд. Ин олимону 
донишмандон бо чунин рафтори ношоистаи худ нисбат ба илму дониш дар байни мардуми 
молпарастону дунёпараст ақлу хирад ва илму донишро ҳақиру залил гардонидаанд.  

Масъалаи дигаре, ки дар раванди муносибатҳои байни устоду шогирд дорои мақому нақши 
махсус аст, ин соҳиби сифатҳои ахлоқи ҳамида будани онҳост. Яъне, ки устоду шогирд дар 
муносибат ва рафтори худ бояд меъёрҳои ахлоқиеро риоя намоянд, ки ба ҳамагон ҷоиз ва қобили 
қабул аст. Аз ин рӯ, дар навбати аввал, онҳо бояд ба он бикӯшанд, ки чи аз ҷиҳати зоҳирӣ ва чи 
аз ҷиҳати ботинӣ (маънавӣ) барои дигарон намунаи ибрат бошанд. Чунки устод ё шогирд ва 
олиму донишманд ҳамеша дар зери таваҷҷуҳи мардум қарор дошта, барои эшон чи аз диди 
зоҳирӣ ва чи ботинӣ намуна ва сармашқи дигарон ба ҳисоб меравад. Маҳз онҳо бо рафтор, 
гуфтор, муносибат, ақлу хирад ва тарзи либоспӯшии худ диққати мардум, ба вижа шогирдонро 
ба худ ҷалб мекунанд. Бинобар ин, олиму донишманд бояд дар ҳама маврид ва ҳамаҷо барои 
дигарон намуна бошад. Маҳз дар ҳамин маврид, мардум ба олимону донишмандон итминони 
комил пайдо карда, ба роҳи нишондодаи эшон роҳ мепаймоянд. Олимон ва донишмандон дар 
рафти зиндагӣ далеле (намунае) баҳисоб мераванд, ки мардум тамоми рафтору кирдори онҳоро 
мепояд то ин ки роҳу расми зиндагии худро бар асоси рафтору кирдори эшон ба низом дароранд. 
Ҳатто мардум ба худи олиму донишманд ё устоду шогирд наменигаранд, вале рафтору 
кирдорашонро намунаи рафтори худ қарор медиҳанд.  

Шоири бузурги халқи тоҷику форс Абдулқодири Бедил чунин гуфтааст:  
Камол он аст, к-аз худ бошӣ огаҳ,  
Чи дар саҳро, чи дар хилват, чи дар роҳ [1, с. 85].  

Устоду шогирд, олиму донишманд дар давоми ҳаёти хеш бояд ба рафтор, гуфтор ва 

кирдори писандида пурра дода шуда бошанд. Ахлоқ ва рафтори онҳо бояд ба талаботи ҷомеаи 

муосир пурра ҷавобгӯ бошад.  
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Дар зиндагӣ муаллим ва устоди асил он аст, ки ҳам ба симои зоҳирӣ ва ҳам ба ҷаҳони 

маънавии худ таваҷҷуҳи хоса зоҳир менамояд. Ва ин гуна муаллиму устодро мардум ҳамчун 

соҳибилм, соҳибмаърифату соҳибмаданият мешиносад. Андеша, гуфтор, рафтор ва сару либоси 

муаллиму устод аз маданият ва фарҳанги баланди ӯ бояд дарак диҳад. Чунин бояд бошад, 

муаллим ва устоди замони муосир! 

Агар илму дониш, ки аз ҷониби олим ё донишманд ба иҷрои вазифаи зарурӣ ва бою ғанӣ 

гардонидани ҷаҳони маънавии инсон (шогирд) равона карда шуда бошад, он гоҳ роҳи муҳим ва 

қобили қабул аст. Зеро илму дониш сатҳи маърифатнокии инсонро баланд бардошта, ҷаҳонбинии 

ӯро васеъ, қобилияти фикрию зеҳнияшро рушд ва хислатҳои ахлоқи неки одамиро ташаккул 

медиҳад.  

Ҳамин тариқ, илму дониш дар ҳаёти инсон танҳо иборат аз аз бар намудани иттилоот ва 

маълумоти холӣ ё захира намудани маърифат дар ҳофизаи шахсият ба ҳисоб намеравад. Илму 

дониш барои ҳар як инсон ин нур ва равшаниест дар қалби ӯ. Ва ин нур ва равшанӣ қалб ва 

сиришти инсониро аз ҳама гуна хислатҳои шар пок сохта, ботини ӯро аз фазилатҳои ахлоқи неки 

одамӣ ва дунёи маънавияшро бою ғанӣ карда, пок ва тозаю зебо мегардонад. 

Бояд зикр кард, ки ин якчанд нуктае буд дар боби одобу рафтор дар муносибатҳои олиму 

донишманд ва донишҷӯ ва муаллиму шогирд, ки эшон бояд ба эътибор гиранд. Ва бештари ин 

нуктаҳо дар раванди омӯзиши илму амал хеле муҳим ва зарур мебошанд. Дар инҷо мо нуктаҳоеро 

мавриди баррасӣ қарор додем, ки назари ахлоқӣ дар рафти ҳаллу фасл намудани масъалаҳои 

илмӣ-таҳқиқотӣ аҳамияти муҳимро касб кардаанд ва барои устоду шогирд роҳу равише 

мебошад, ки барои ба низом даровардани муносибат онҳо аҳамияти калон дорад.  
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ОМӮЗИШИ ИЛМ ВА ҲАМОҲАНГИИ МУНОСИБАТУ РАФТОРИ ОМӮЗГОР ВА ШОГИРД 
  

Дар ин мақола муаллиф яке аз масъалаҳои муҳимми ҷомеаи муосирро оид ба муносибат ва рафтори 

омӯзгору шогирд дар омӯзиши илму дониш ва дар амал татбиқ намудани онро мавриди таҳлил қарор 

додааст.  

Агар ба масъалаи мазкур аз назари муаллиф назар афканем, пас мебинем, ки дар шароити ҷомеаи 

муосир ҳам дар ҳалли ин масъала норасоиҳо ва нуқсонҳои зиёде арзи ҳастӣ доранд.  

Аз ин рӯ, муаллиф ба хулосае омадааст, ки масъалаи ҳамоҳангии муносибат ва рафтори байни 

устоду шогирд метавонад дар раванди ҳалли нуқсонҳою норасоиҳои мавҷуда дар омӯзиши илму амал 

саҳми назаррасеро касб карда бошад.  
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STUDYING SCIENCE AND HARMONIOUS RELATIONSHIPS AND BEHAVIOR OF THE  

MENTOR (TEACHER) AND STUDENT 
 

In this article, the author analyzes one of the important problems of modern society about the relationship 

and behavior of the mentor (teacher) and the student in the process of learning science and knowledge, and their 

implementation in practice. 

If we consider this problem from the position of the author, we also define that in the context of modern 

society in solving this issue there are enough shortcomings and shortcomings. 

Based on this, the author concludes that the problem of harmony of relations and behavior between the 

mentor (teachers), and the student can contribute to the solution of the shortcomings and the shortcomings that 

exist in the process of studying science and knowledge, as well as their application in practice. 
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РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶӮЁН АСОСИ БАЛАНДШАВИИ 

СИФАТИ ДОНИШ ДАР ШАРОИТИ НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАҲСИЛ 
 

Холназаров С., Изатулоева Х.И. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳо ва суханрониҳои хеш доир ба сифатан баландшавии соҳаи 

маорифи ҷумҳурӣ дар замони муосир бо дарназардошти пайвастагии раванди таълиму тарбияи 

насли наврас дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва зинаҳои дигар дастуру маслиҳатҳои 

муфид ва мушаххас пешниҳод менамоянд. 

Аз ҷумла, дар Паёми навбатӣ, аз 21 декабри соли 2021 Пешвои миллат  оид ба ин масъала 

чунин ибрози назар карданд: «Бояд гуфт, ки дар соҳаи маориф ду проблемаи асосии ҳалталаб 

вуҷуд дорад. Якум, норасоии кадрҳои соҳибкасби омӯзгорӣ ва дуюм, баланд бардоштани сатҳу 

сифати таълим дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти кишвар. Мо заҳмати устодону омӯзгоронро 

ҳамеша баланд арзёбӣ мекунем ва ғамхориро дар ҳаққи онҳое, ки дар ин соҳа хизматҳои шоиста 

кардаанд, идома медиҳем. Лекин пешрафти ҷомеа, тараққиёти илму техника ва технология 

тақозо мекунад, ки онҳо низ барои баланд бардоштани сатҳи касбияти худ мунтазам кӯшиш 

кунанд. Агар омӯзгор сатҳи баланди касбият надошта бошад, мо ҳеҷ гоҳ ва бо ягон восита сифати 

таълиму тарбияро беҳтар карда наметавонем» [9]. 

Тазаккур медиҳем, ки масъалаи баланд бардоштани сифати таълим ва ба натиҷаҳои 

назаррас муваффақ гардидани хонандагон ва донишҷӯёни макотиби олӣ ҳамеша дар мадди 

назари Пешвои миллат қарор дорад. Агар ба хронологияи дастурҳо ва даъватҳои Президенти 

мамлакат доир ба ин масъалаи ҳаётан зарур назар андозем ва аз нигоҳи таҳлил иброз намоем, пас 

гуфта метавонем, ки масоили сифати таълиму тадрис ва тарбияи насли наврас ва ҷавонон аз 

муҳимтарин, пурбортарин ва амиқтарин андешаҳои сарвари мамлакат  маҳсуб меёбад. Чунончи, 

дар Паёми соли 2016 омадааст: «Дар шароити кунунӣ баланд бардоштани сатҳу сифати таълим 

дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот вазифаи аввалиндараҷаи кормандони соҳаи илму маориф мебошад. 

Ҳарчанд ки дар ин самт натиҷаҳои муайян ба даст омадаанд, вале онҳо ҳанӯз қонеъкунанда 

нестанд. Барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия моро зарур аст, ки дар тамоми 

зинаҳои таҳсилот, бахусус, дар зинаи таҳсилоти касбӣ, на ба шумора, балки ба сифати он диққати 

ҷиддӣ дода, мутахассисони ҷавобгӯи талаботи замони муосирро тарбия намоем» [7]. 

Масъалаи мазкур дар Паёми Президенти мамлакат соли 2017 чунин пешниҳод гардидааст: 

«Моро зарур аст, ки боз ҳам зиёдтар заҳмат кашида, ба масъалаи таълиму тарбия афзалияти 

бештар диҳем, сатҳу сифати таълимро дар ҳамаи зинаҳо беҳтар кунем, барои таҳсилоти босифат 

аз тамоми имконот истифода карда, заминаҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимиро 

таҳким бахшем ва самарабахшии фаъолияти онҳоро таъмин намоем. Барои ин, мо бояд 

нишондиҳандаҳои таъмини сифатро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бо стандартҳои ҷаҳонӣ наздик 

созем, ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбиро бо субъектҳои бозори меҳнат 

густариш бахшем, дараҷаи рушди низоми инноватсияи миллӣ ва нишондиҳандаҳои азхудкунии 

технологияҳои иттилоотиву коммуникатсиониро беҳтар гардонем» [8]. 
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Таъкиду супоришҳои саривақтии Пешвои миллат дар назди аҳли илму маориф, 

донишмандон, мутахассисон ва муҳаққиқони соҳа вазифаҳои мушаххас гузошта, онҳоро водор 

месозад, ки баҳри амалишавии дастуру вазифаҳои ин самт чораҳо ва тадбирҳои мушаххас 

андешанд ва дар иҷрои онҳо саҳми арзанда дошта бошанд. 

Масъалаи баланд бардоштани сифати таълиму тадрис ва ташаккули қобилияти зеҳнӣ ва 

эҷодии донишҷӯёни макотиби олии Тоҷикистон дар шароити кунунии низоми кредитии таҳсил 

аз муҳимтарин омилҳои тайёр кардани мутахассисони варзида ва рақобатпазир дар бозори 

ҷаҳонии меҳнат пазируфта шудааст. Проблемаи омода кардани кадрҳои болаёқат дар 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бидуни роҳандозии сифати баланди таҳсил, сафарбар шудани 

донишҷӯён ба кори фаъоли мустақилона ва дарёфти чораҳои рушди эҷодӣ ва зеҳнӣ 

тасаввурнопазир аст. Аз ин рӯ, вазифа аз он иборат аст, ки роҳҳои муассири расидан ба ин ҳадафи 

дилхоҳ муайян ва роҳандозӣ гардад. Ба назари мо, дар ин ҷода зарур аст, ки чанд нуктаи муҳим 

бояд равшан ва мушаххас карда шавад. Аз ҷумла, пеш аз ҳама, мафҳуми «сифати таҳсилот» бояд 

возеҳ ва муаяйн гардида, нишондиҳандаҳои хоси сифати таҳсилот таҷдиди назар шаванд.  

Маъмулан нишондиҳандаҳои дигари сифати таҳсилот, тариқи моҳирона гузаштан аз 

нишондиҳандаҳои миқдорӣ ба сифатӣ муҳим арзёбӣ мешавад. Дар мавриди муваффақ шудан ба 

сифати таҳсилот, ки он ба муносибат ва кӯшишу заҳмати ҳам омӯзгор ва ҳам донишҷӯ 

алоқамандии зич дорад, ба даст омадани натиҷаҳои хуби таълим ҳамчун  нишондиҳандаи асосӣ 

арзёбӣ мегардад.  

Аз таҳлили гузоришот ва мақолаву сарчашмаҳои илмӣ бармеояд, ки алъон низ дар 

мушаххас гардидани мафҳуми «сифати таҳсилот» афкори ягонаи муҳаққиқон ва донишмандони 

соҳа ба назар намерасад. Ин масъала дар китоби муҳаққиқи кордон ва равшанназар А. Байзоев 

«Баъзе масъалаҳои назариявӣ ва амалии муносибати босалоҳият ба таълим» (Душанбе, Эр-Граф, 

2018) ба тарзи возеҳ ва комил шарҳи худро ёфтааст. Бо такя ба сарчашмаи муътамади илмӣ 

муҳаққиқ чунин иқтибос меорад: «Сифати таҳсилот – категорияи педагогӣ, ки ҳолат ва 

самарабахшии ҷараёни таҳсилотро дар ҷомеа, мутобиқати онро ба талабот ва интизориҳо дар 

рушди салоҳиятҳои шаҳрвандӣ, иҷтимоӣ ва касбии шахсият муайян мекунад» [1, с. 29].  

Дар робита ба масъалае, ки асоси таҳқиқоти моро дар бар мегирад, дар таркиби омилҳои 

пешбарандаи сифати таҳсилот, пеш аз ҳама, сатҳу дараҷаи дониш ва қобилияти фикриву эҷодии 

донишҷӯён мақоми хосро ишғол менамояд. Истеъдоди фикр кардан ва маҳсули онро рӯйнамо 

карда тавонистан аз салоҳият ва қобилияти донишҷӯ шаҳодат медиҳад ва он дар ҷараёни таҳсил 

ва омӯзишу такрор ба даст меояд [5].  

Маълум, ки ба таври комил омода шудани мутахассиси соҳа дар заминаи сатҳи баланди 

донишомӯзӣ ва таҷрибаи касбӣ дастрас мегардад. Дар ин ҷода мақоми фаъолияти мустақилона 

амал кардан ва азбар кардани донишу маълумоти кофии илмӣ ва назариявӣ ба сатҳи баланди 

ҷустуҷӯ ва дарёфти сарчашмаву иттилооти зарурӣ робитаи қавӣ пайдо мекунад. Бешубҳа, дар ин 

росто масъалаи такмил ва роҳандозии нишондиҳандаҳо (индикаторҳо) ва дигар тарзу усули аниқ 

кардани сатҳи донишу тавони эҷодии донишҷӯён, воқеан, аз масъалаҳои ҷиддии таъмини сифати 

таҳсилот арзёбӣ мегардад. 

Омодагии касбии донишомӯзони макотиби олии кишвар аз масъалаҳои мубрам ва ҳаётан 

зарури сиёсати давлат дар бахши тайёр кардани мутахассисони соҳибтахассуси баландпоя 

маҳсуб меёбад. Сухан, аслан, на аз бобати баҳоҳои имтиҳонот (ҷорӣ, солона, хатм, давлатӣ), 

ҳуҷҷатҳои расмии таҳсилот (шаҳодатнома, диплом) меравад. Ҳадаф ва матлаби асосӣ сатҳи 

донишандӯзии чуқури муҳассилин, ташаккули маҳорату малака ва салоҳияту тавонмандии онҳо 

дар ҷодаи ихтисоси қабулшуда меравад.  

Суол пайдо мешавад: оё баҳо ба сатҳи ҳақиқии донишу қудрат ва қобилияту тавоноии 

донишҷӯён мувофиқати комил дорад, ҷавобҳо мухталифанд. Оё илм ва амал бо ҳам созгор ва ёри 

мутаносиб шуда метавонанд? Оё механизмҳои ҷории имтиҳонсупорӣ ва баҳогузорӣ пурра 

ҷавобгӯйи стандартҳои ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ шуда метавонанд? Оё қобилияти фикрронӣ, 

паҳнои эҷодии муҳассилин инъикоси донишҳои ҳосилшуда буда метавонад? Нақши омӯзгор ва 

истифодаи оқилонаи технологияҳои иттилоотӣ (барномаҳои компютерӣ) дар арзёбии сатҳи 

донишу тавонмандии шогирдон то чи андоза саҳмгузор аст? Табиист, ки чунин суолҳо хеле 

зиёданд ва ҳатто аксари устодони макотиби олӣ на ҳамеша аз бозёфт ва дониши баланду 

қобилияти шогирдон изҳори қаноатмандӣ мекунанд. Пас сабаб дар чист? 

Дар таҳқиқоти илмӣ мо кӯшиш ба харҷ додем, ки на танҳо аслияти таҳқиқ ва пайдо кардани 

роҳу усули рушди фаъолияти мустақилонаи донишҷӯёнро дар ташаккули қобилияти эҷодии 
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муҳассилин ба даст орем, балки бештар ба муваффақ шудан ба дастовардҳоро дар бобати омода 

кардани мутахассисони соҳиблаёқат дар шароити низоми кредитии таҳсил дарёфт намоем. 

Матлаби мо такмили низоми ҷадид дар бахши тайёр кардани мутахассисони баландпоя аст, ки 

ташаккули шахсияти эҷодкор ва тозакорро пешбинӣ менамояд ва татбиқи амалии онро ба миён 

мегузорад.  

Танҳо дар ин сурат мо метавонем барои дар амал ҷорӣ намудани дастурҳои Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар самти баланд бардоштани сифати таҳсилот ва тайёр кардани кадрҳои болаёқат дар 

соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ҷумҳурӣ саҳми ҳақиқӣ гузорем.  

Замони ҷорӣ шудани низоми кредитӣ дар зинаи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба даврони навини истиқлолияти кишвари азизамон мувофиқ омад ва алъон зиёда аз 

10 сол аст, ки он минбари асосии таълиму тадрис маҳсуб меёбад. Чунонки муҳаққиқи соҳа А. 

Байзоев тазаккур медиҳад, «бори аввал он дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ва 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар доираи татбиқи лоиҳаи Маркази дастгирии ислоҳоти 

маориф «Пулс» бо кумаки молиявии Институти Ҷамъияти Кушода - Бунёди Мадад дар 

Тоҷикистон ба таври пилотӣ ҷорӣ шуда буд [1, с. 28].  

Зарурат ва сабаби асосии дар фазои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ ҷорӣ шудани низоми 

кредитии таҳсил бо ҳамгироӣ дар соҳаи маориф ва ба ҷараёни ҷаҳонишавӣ ворид шудани 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (раванди Болония) робитаи қавӣ дорад. Барои аҳли илм ва маорифи 

Тоҷикистон қабули раванди Болония падидаи комилан нав ва ҷадид буд. Дар бобати интихоби 

шаклу усулҳои таълими низоми кредитӣ то ҳол фикру андешаҳои мухталиф мавҷуд аст ва алъон 

низ натиҷаҳои дилхоҳ чандон ба чашм намерасад, то мутмаин бошем, ки ин тартиби аврупоии 

таҳсил босамар ва манфиатбахш аст. Ба ҳар ҳол ин низом қабул гардид ва кулли макотиби олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи он фаъолият мебаранд. 

Муҳаққиқ ва коршиноси соҳаи маориф А. Байзоев чунин мешуморад, ки «пас аз ҷорӣ 

шудани ин низом дар тамоми муассисаҳои олии касбии Тоҷикистон баҳсу андешаҳо дар мавриди 

дурустиву нодурустӣ, самаранокиву нокомӣ ва ҳусну қубҳи низоми кредитӣ ҳамоно идома 

дорад. Ба назар чунин мерасад, ки мухолифони ин низом аз тарафдоронаш ба маротиб бештар 

ҳастанд. Аз ин рӯ, месазад, ки дар мавриди мушкилоти ҷойдошта, сабабҳои пайдо шудани 

ақидаҳои манфӣ роҷеъ ба низоми кредитӣ андеша ронем ва роҳҳои ҳалли ин мушкилотро баррасӣ 

намоем» [1, с. 28].  

Қаблан тасмим гирифтем, ки чанд сухан аз бурду бохт ва натоиҷи татбиқ ва роҳандозии 

низоми кредитии таҳсил дар кишварҳои гуногуни дунё ибрози назар кунем. Мутахассисон ва 

дастандаркорони ин тарзи усули таҳсил дар мамолики Ғарбу Амрико ва манотиқи дигари олам 

муҳимтарин хусусиятҳои ин низомро тавзеҳ ва баён менамоянд. Аз ҷумла,  дар Амрико 

хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ қабл аз дохил шудан ба макотиби олӣ 

абитуриент ном бурда намешаванд ва дар он ҷо мафҳуми имтиҳони дохилшавӣ, чуноне ки дар 

мо аст, вуҷуд надорад. Аввалан боиси зикр аст, ки дар Амрико хонандагон 12 сол бо таҳсил фаро 

гирифта мешаванд ва ҳар яки онҳо аллакай медонанд, ки ба кадом мактаби олӣ ва аз рӯйи кадом 

ихтисос таҳсилро давом додан мехоҳанд. 

Кор чунон роҳандозӣ шудааст, ки барои ба ин ё он донишгоҳ ва умуман мактаби олӣ дохил 

шудан шарт нест, ки довталаб вақти зиёд ва маблағи муайян сарф карда, ба шаҳри дигар равад. 

Интихоби ҳар як довталаб аз рӯйи тартиб ва низоми муқарраршуда тавассути пешниҳоди 

ҳуҷҷатҳо ва тавсияномаҳо ба амал меояд. Меъёри асосии қабули довталаб ба макотиби олӣ 

натиҷаҳои таҳсили хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва нусха аз шаҳодатнома 

оид ба баҳоҳои се соли охир ва тавсияномаи омӯзгор - раҳнамои ӯст. 

Аллакай аз лаҳзаҳои нахусти кор бо довталабе, ки касби муайянро интихоб кардааст, дар 

робита бо тарзу усулҳои дигари санҷиши дониши хатмкунанда сурат мегирад. Аз ҷумла, 

навиштани эссе, иншо, нақли хаттӣ оид ба мавзуи пешниҳодшуда, суҳбат, тест. Аҷиб он аст, ки 

кулли чорабиниҳо дар робита тавассути интернет қарор мегирад. 

Пас аз қабул шудан ба макотиби олӣ ба донишҷӯёни Амрико имтиёзҳои гуногун пешниҳод 

мегардад. Аз ҷумла, ҳуқуқи интихоби фанҳои омӯзишӣ, забони таҳсил ва амсоли он. Донишҷӯ 

аллакай медонад, ки кадом фанҳои таълимӣ барояш бештар зарур ва манфиатовар аст ва ӯ 

метавонад худро аз омӯзиши баъзе фанҳои ба назар ғайриасосӣ озод намояд. 

Низоми таҳсил дар макотиби олии Амрико чунон тарҳрезӣ шудааст, ки донишҷӯ тибқи 

нақшаи таълим бояд ҳамаи фанҳои ихтисосӣ ва ғайриихтисосиро омӯхта, баҳои мусбат дошта 



100 

 

бошад. Зиёда аз ин, донишҷӯ метавонад дипломи мактаби олиро на дар тӯли чор ё шаш соли 

муқаррагардида, балки дар муддати якчанд соли ба имконияташ мувофиқ ба даст орад.  

Дар низоми кредитии таҳсили Амрико донишҷӯ метавонад бо донишҷӯёни ихтисосҳои 

гуногун ҳамсабақ бошад, яъне дар мавриди фанҳои интихобӣ ӯ озод аст, ҳар фанни дилхоҳро 

ҳатто дар донишгоҳи дигар берун аз машғулияти асосиаш ба даст орад. Вале боиси тазаккур аст, 

ки донишҷӯи макотиби олӣ ҳуқуқи сӯистеъмол аз имтиёзҳоро надорад, яъне иштироки вай дар 

дарсҳо озод нест, унсурҳои бесабаб дар машғулиятҳо иштирок накардан мамнӯъ аст, он таҳти 

назорати қатъӣ қарор дорад. Дар акси ҳол донишҷӯ аз имкони иштирок дар тестҳои ниҳоӣ 

маҳрум мегардад ва маҷбур аст, ки фанни тестиро бо пардохти музди пешбинишудаи таҳсил 

супорад.  

Падидаи дигаре, ки дар фазои таҳсилоти макотибии олии Амрико маъмул аст, дар низоми 

кредитӣ банақша гирифта нашудани кори мустақилона бо роҳбарии устод мебошад. Кори 

мустақилона рукни асосии фаъолияти ҳар як муҳассилини донишгоҳҳо буда, роҳнамоии устод 

дар соатҳои махсуси кор бо донишҷӯён мушоҳида мешавад, ки зимни он донишҷӯ метавонад ба 

ҳар саволи худ ҷавоби қонеъкунанда гирад.  

Таҷрибаи пешқадами кишварҳои дунё дар бобати танзим ва мураттабшавии низоми 

кредитии таълим сол аз сол дар фазои таҳсилоти олии ҷумҳурӣ шаклу усулҳои тоза мегирад. 

Алъон низоми дузинагии таҳсилоти олӣ дар макотиби олии Тоҷикистон ва тайёр кардани 

мутахассисон дар шакли бакалавр ва магистр амал мекунад. Аз ин лиҳоз дар асноди меъёрии 

ҳуқуқӣ, аз ҷумла, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» истилоҳоти «бакалавр» ва 

«магистр» дар баробари мақоми «мутахассис» ҷорӣ гардид.   

Албатта, ҳар як низом, аз ҷумла, низоми кредитии таҳсил барои собит намудани асолат ва 

вазифаҳои хеш муддати муайяни рушд ва устувории хешро тақозо мекунад. Барои ин ҳама – аз 

омӯзгор сар карда, то муҳассилин, падару модар, ҷомеа бояд иштирок ва саҳм гузоранд. Зинҳор 

бад будан ва ё хуб будани онро даъво ва собит кардан амри нодуруст аст. «Гузашта аз ин, ҳадафи 

асосии ҳар низоме дар ҳар давру замон беҳтар намудани вазъи ҷойдошта, баланд бурдани 

самаранокӣ аст, яъне мо роҳандозии ҳар низомеро ҳамчун кори хайр арзёбӣ мекунем» [1, с. 32].  

Пас аз аз байн рафтани Иттиҳоди Шуравӣ ва шикаста шудани низоми анъанавии таҳсил 

низоми кредитӣ аз хориҷи кишвар ворид гардид, зеро он дар манотиқи гуногуни дунё ба 

шарофати таҷрибаи дарозмуддат собит намуд, ки яке аз беҳтарин низомҳои замони муосир аст. 

Шояд дуруст аст, ки агар низоми кредитӣ натиҷаҳои дилхоҳ намедошт, онро давлатҳои 

пешрафтаи ҷаҳон роҳандозӣ намекарданд. Ин низом хусусиятҳои хоси худро дошта, дар сурати 

муносибати босалоҳият, нигоҳи касбӣ ва тафаккури интиқодиву эҷодӣ кардан кори таълиму 

тарбияро осонтар мегардонад, масъулияти донишҷӯро афзун мегардонад ва дар ҷодаи ба кору 

таҳқиқ ва фаъолияти мустақилона рӯй овардани ҷавонони муҳассил кумаки беназир мерасонад.  

Таҳлили масъала собит месозад, ки дар татбиқи оқилонаи низоми кредитии таҳсил 

ҳиммату азамати бузург лозим аст. Онро чун як чизи карахт ва догма набояд қабул кард. Баръакс, 

низоми кредитӣ фаъол гардонидани омӯзиш ва кори мустақилонаи донишҷӯро ба маърази 

муҳокима ва татбиқ мегузорад. Донишҷӯ пас аз шунидани лексияи устод тавассути адабиёти 

илмии пешниҳодшуда ба дарк ва вусъати масъалаҳои матраҳшуда замоне муваффақият пайдо 

мекунад, ки агар ба мустақилона афзун намудани дониши худ камар бандад. Чунин муносибати 

донишҷӯ роҳи васеъро дар мавриди эҷодкории ӯ мекушояд. 

Ба таъбири А. Байзоев, «агар низоми таҳсилотро як занҷире тасвир кунем, низоми кредитӣ 

танҳо як ҳалқаи он аст. Оё мешавад бо иваз кардани танҳо як ҳалқа тамоми занҷирро дигаргун 

созем? Аз тарафи дигар, дар баробари омилҳои дохилии татбиқи низоми кредитӣ омилҳои зиёди 

берунӣ низ мавҷуданд, ки маҳз ба назар нагирифтани онҳо аз муҳимтарин сабабҳои нокомии 

татбиқи низом мешавад» [1, с. 32].  

Таҷрибаи шахсии банда ҳамчун муҳаққиқи ҷавон бар он аст, ки аз низоми кредитӣ бештар 

шакли зоҳирии он ба назар мерасаду халос. Ин чунин маъно дорад, ки шаклу усулҳои таълим 

тибқи барномаҳои кредитӣ тарҳрезӣ шудаанд ва гӯё мо интизорем, ки он худ ба худ ба 

баландшавии сатҳи донишу маҳорати амалии муҳассилин мусоидат менамояд. Дар ин маврид 

суханони бузургон ба ёд меояд: «Илмат ба амал чу ёр гардад, Қадри ту яке ҳазор гардад». 

Бале, ҳама гуна донишомӯзӣ бояд татбиқи амалии онро дар назар дошта бошад. Аз ин 

лиҳоз, зарур аст, ки санҷиши дониш ва маҳорату малакаи донишҷӯён дар шароити низоми 

кредитии таҳсил на танҳо тавассути саволҳои тестӣ, балки бо роҳи тафтиши корҳои 

мустақилонаи онҳо, саволу ҷавобҳо ва суҳбату муколамаҳо, иштирок дар озмунҳою 
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конфронсҳои илмию амалӣ бояд арзёбӣ карда шавад. Чунин робитаи мутақобила байни 

азбаркунии дониш, ташаккули маҳорат, фаъолгардии мутахассиси оянда тавассути мустақилона 

амал кардан ва вусъатёбии малакаҳои касбу ҳунар ба баландшавии сифати таълим ва сатҳи 

тайёрии мутахассисон мусоидат хоҳад кард. 

 Дар рушду нумӯи шаклу усулҳои босамари низоми кредитии таҳсил пайваста ва мунтазам 

гузоштани заминаҳои мусоид тақозо мегардад. Ин, қабл аз ҳама, ташкил ва гузаронидани 

чорабиниҳо ва семинарҳою машғулиятҳои назариявӣ барои устодон, дарсҳои намунавӣ (мастер-

класс), таҳияи дастурҳои таълимӣ ва методӣ, омода намудани силлабусҳои пурмазмун, ҷорӣ 

кардани низоми рейтингии баҳодиҳии объективӣ ва холис мебошад.  

Дар замони муосири рушди таҳсилоти олии касбӣ, ки низоми кредитӣ васеъ роиҷ 

гардидааст, проблемаи кори мустақилона ва фаъолияти фардии шахсияти муҳассил (донишҷӯ) 

ба сатҳи баланди расидан ба ҳадаф ва матлабҳои омӯзиш қарор ёфтааст. Гап дар сари он аст, ки 

фаъолияти мустақилона масъалаи муҳимми раванди таҳсил аст, балки он яке аз роҳҳо ва шаклҳои 

рушди маърифатӣ-зеҳнии мутахассиси оянда ба шумор меравад. 

Ин ҷо сухан аслан аз боби худмаърифатӣ, худомӯзӣ, худташаккулёбӣ дар шароити 

фаъолмандии мустақил ва хостагории донишҷӯ меравад, ки он бидуни дахолати технологияи 

таълим ба вуқуъ меояд.  Воқеан, технологияи кредитии таълим – низоми таҳсилоти навгонӣ буда, 

ба баланд бардоштани самаранокӣ ва сатҳи худомӯзӣ ва худмаърифатии муҳассилин нигаронида 

шудааст. Дар шароити технологияи кредитӣ роҳандозии низоми ҳатмии фанҳои таълимӣ 

мувофиқи интихоби донишҷӯ бояд сурат гирад. Яъне ҷараёни зудамалкунӣ дар омӯзиши фан дар 

робита ба талаботи стандарти фаннӣ сурат мегирад. Дар ин раванд устод (омӯзгор) 

ташкилдиҳандаи фаъолияти маърифатӣ-зеҳнии шогирдон маҳсуб ёфта, пешрафти таҳсил аз 

банақшагирии оқилона ва арзёбии кори мустақилонаи онҳо бармеояд.    

Одатан дар раванди таҳсил ду намуди кори мустақилона роиҷ аст: дар синфхона 

(аудитория) ва берун аз он. Кори мустақилонаи аудиторӣ ҳангоми машғулиятҳо таҳти роҳнамоии 

бевоситаи  омӯзгор ва ҳини супоришот аз ҷониби вай ба амал меояд. Кори мустақилонаи берун 

аз аудитория бошад аз тарафи донишҷӯ дар робита бо супориши омӯзгор ба иҷро мерасад, аммо 

бидуни иштироки вай дар ин раванд. 

Кадом шакл ва намуди кори мустақилонаи донишҷӯёнро метавон номбар кард? Қаблан, ин 

омодагӣ ба таҳия ва навиштани реферат дар мавзуи супоришшуда (донишҷӯ ҳуқуқи интихоби 

мавзуъро соҳиб аст), ҳалли мустақилонаи супоришоти ситуатсионӣ (мавридӣ, марбут ба ин ё он 

проблема ва қисмати мавзуъ) бо истифода аз моҳияти супориш, мураттаб кардани қазия ва 

матлабе, ки омӯхтан ва ҳал карданро талаб мекунад, ба умқи масъала ва супориш расидан, 

ҷустуҷӯ ва дарёфти сарчашмаҳои илмӣ (адабиёти илмӣ), кор бо воситаҳои ахбори умум ва 

амсоли он.  

Доираи фаъолияти мустақилонаи донишҷӯ дар шароити низоми кредитии таҳсил 

доманадор аст ва он метавонад инчунин дар якчанд самт, аз ҷумла, иштирок ба конфронсҳои 

илмӣ-амалӣ чи дар дохили донишгоҳ, чи дар фазои мактабҳои олии дигар; мураттаб пешниҳод 

кардани шакли муаррифии маърӯза тавассути слайд (презентатсия), омода кардани расму 

суратҳо, ҷадвалҳо, супоришоти тестӣ ва ҳоказо  сурат гирад.   

Мақоми хос ва самарабахши кори мустақилонаи донишҷӯ дар он аст, ки тавассути он 

хусусият ва сифатҳои инфиродии ҳар як муҳассил, қобилияти фаъолмандӣ, тафаккури интиқодӣ, 

мантиқӣ ва зеҳнии ӯ равшан ва возеҳ зуҳур меёбад.  Фаъолияти мустақили донишҷӯ имкон 

мебахшад, ки донишҳои ҳосилшудаи вай татбиқи амал пазиранд, дар шахсияти муҳассил 

хушкорӣ, муташаккилӣ, тартибу низом, масъулиятпарварӣ барин хислатҳои муфид парварида 

шавад. Дар маҷмуъ ҳамаи ин гуфтаҳо омодагии комили донишҷӯро ба фаъолияти натиҷабахши 

касбӣ тайёр намуда, маҳорату малакаи баёни фикру мулоҳизоти хеш, ташаббускорӣ ва иштироки 

бевоситаи ӯро дар раванди кору пайкор таъмин месозад.  

Ҳадафи асосии кори мустақилонаи донишҷӯ – соҳиб шудан ба донишҳои амиқ ва комил, 

маҳорати касбӣ ва малакаи фаъолмандӣ аз рӯйи ихтисоси интихобшуда мебошад. Дар раванди 

кори мустақилона донишҷӯ таҷрибаи эҷодӣ ва маҳорати ба кори таҳқиқотӣ ҷалб шуданро ба даст 

меорад. Дар ин марҳалаи пурарзиш донишҷӯ на танҳо барномаи муқарраршудаи таълимиро азбар 

мекунад, муҳимтар аз ҳама ӯ ба ташаккули малакаҳои кори мустақилона ноил мегардад,  

таҷрибаи ба нақша даровардан ва иҷрои вазифаи тахассусии хешро ба даст меорад [10]. 

Кори мустақилонаи донишҷӯён аз унсурҳои асосии кори берун аз аудитория дар самти 
татбиқи нақша ва барномаҳои таълим буда,  ҳамчун фаъолияти инфиродӣ ва дастаҷамъонаи 
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(гурӯҳӣ)-и раванди таҳсил бе дахолати бевоситаи омӯзгор, вале мувофиқи дастур, супоришот ва 
ҳини назорати вай маҳсуб меёбад. Боиси тазаккур аст, ки шакл, ҳаҷм ва мундариҷаи кори 
мустақилонаи донишҷӯён дар аснои таҳияи барномаҳои фанни таълимӣ бо дарназардошти сатҳи 
дониш ва омодагии маърифатию зеҳнии муҳассилин муайян мегардад.  

Кори мустақилона, табиатан, мувофиқи моҳият, намуд ва шаклҳои худ метавонад 
масъалаҳои гуногуни соҳаи илм ва таҳсилоти касбиро дарбар гирад. Дар баъзе ҳолатҳо он 
комилан мустақилона мешавад, дар вазъи дигар – нисбатан мустақилона ва бо хусусиятҳои зерин 
шарҳ меёбад: 

1) ҳадафи педагогӣ – таълимӣ-омӯзишӣ ва ё санҷишӣ;  
2) супоришоти мушаххас – омӯзиши назариявии масъала, вусъати тавсифӣ ва арзёбии 

ҳодисаву воқеот, азхуд намудани методикаи кор, санҷишу тафтиши он, пешниҳоди мураттаби 
нақшаи кор, сохтани ҷадвал ва реҷаи кор;  

3) тавсифи фаъолияти донишҷӯ: фаъолияти пурсамар дар ҷодаи дар ёд нигоҳ доштан ва 
дарк кардан, фаҳмидан ва баён кардани иттилоот дар раванди лексияи омӯзгор, мазмуну 
мундариҷаи китоби дарсӣ ва сарчашмаи илмӣ, қобилияти кор бо Интернет ва амсоли он [2]. 

Дар марҳалаи иҷрои кори мустақилона инчунин иҷрои супориш тибқи намуна бо таҷдиди 
назари қисматҳои он, корҳои ҷустуҷӯйӣ, ки донишҳои пештар ҳосилшударо дарбар мегирад, 
маҳорати эҷодкорӣ дар мавриди ҳалли масъалаҳои ситуативӣ ва унсурҳои коргузорӣ дар назар 
аст.  

Зикр бояд кард, ки дараҷаи мустақилияти донишҷӯ дар табиати фаъолмандии ӯ дар самти 
манфиатнокии кӯшишу амалҳо буда, эҷодкорӣ ва хислатҳои пажӯҳишии шахсити муҳассилро 
инъикос месозад. Дар ин раванд муҳиммияти кор бо сарчашмаҳо ва китобҳои дарсию адабиёти 
илмӣ, конспектҳо, лексияҳои омӯзгор, таҷҳизоти мавҷуда ахамияти махсус пайдо мекунад. 
Тафаҳҳум кардан ва хулоса кардан аз унсурҳои ҷолиби фаъолияти мустақилона буда, ҳангоми 
омода шудан ба санҷиши даврагӣ ва имтиҳонот тавассути иҷрои супоришот, машғулиятҳои 
семинарӣ ва лабораторӣ дар ҳамбастагӣ бо ҳар яке аз ин рукнҳо амалӣ мегардад.       

Таҳқиқи асосҳои назариявии ташкили кори мустақилонаи донишҷӯён дар шароити низоми 
кредитии таҳсил имкон дод, ки дар доираи чӣ гуна ташаккул додани он андешаҳои хешро иброз 
намоем. Қаблан изҳор медорем, ки кор доир ба ташаккули маҳорати мустақилона омӯхтани 
маводи нави таълим ҳангоми машғулиятҳо дар синфхона шурӯъ мешавад. Ба муҳассилин дастур 
дода мешавад, ки маводи дар китоби дарсӣ мавҷудбударо мустақилона омӯхта бароянд. Дар 
ташкили ин қисмат омӯзгор бояд мутмаин бошад, ки донишҷӯён ба омӯзиши мустақилона 
омодаанд. Дар навбати худ, донишҷӯ низ омода бошад, ки ба донистану тавонистани кадом 
масъалаҳо муваффақ аст.   

Тавассути мураттаб кардани супоришот, машқҳои шифоҳӣ ва хаттӣ ба омӯзгор зарур аст, 
ки заминаи мувофиқро дар робита бо таъмини кори мустақилонаи донишҷӯён омода намояд. 
Саволҳои махсус ва супоришҳое, ки донишҷӯёнро ба матлаб ва ҳадафҳои кори мустақилона 
раҳнамун месозад, пешакӣ ба тахтаи синф навишта мешавад ё ба воситаи экран пахш мегардад. 
Дар сурати мавҷудияти саволҳо дар китоби дарсӣ ба омӯзгор зарур меояд, ки ба кадом саволҳо 
посух гуфтани донишҷӯёнро аниқ ва мушаххас гардонад. Саволҳое низ бояд матраҳ ва пешниҳод 
карда шаванд, ки дар китоби дарсӣ мавҷуд нестанд ва аз донишҷӯён фикр кардан ва ҷавоб 
гуфтанро тақозо мекунанд [10]. 

Шояд на ҳамаи донишҷӯён қудрати ба суолҳо посух гуфтанро доранд, вале ҳар як кори 
мустақилона бо санҷиши сатҳи фаҳмиш ва дарки маводи нав бояд анҷом пазирад. Хуб мебуд агар 
мустақилона омӯхта шудани маводи нави таълимӣ дар раванди дарс мустаҳкам карда шавад. Дар 
хона донишҷӯёне онро такрор ва мустаҳкам мекунанд, ки аз омӯзиши пурра ва амиқи он 
бархурдор нашудаанд. Чунин намуди супориши хонагӣ ба қатори кор ва омӯзиши мустақил 
дохил мешавад ва донишҷӯро водор месозад, ки вақти муайянро барои иҷрои он масраф кунад.  

Барои ташкили кори мустақилонаи донишҷӯ дар вазъи низоми кредитии таҳсил чунин 
шароитҳо ногузиранд: 

- омодагии донишҷӯ ба кори мустақилона; 
- мавҷудият ва дастрас будани маводи таълимӣ-методӣ ва маълумотӣ-иттилоотӣ 

(справочник); 
- ёрии машваратӣ [2]. 
Дар масъалаи идоракунии кори мустақилона ҳадафҳои он бояд пешакӣ тарҳрезӣ гардад. 

Масалан, дар курсҳои поён, ки мо фаъолият мебарем, кори мустақилона ба самти кор бо адабиёти 
илмӣ, тарзу усули дарёфти асарҳои зарурӣ, конспекти босаводона ва навиштани реферат равона 
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мешавад.  Тазаккур медиҳем, ки аз сатҳи баланди ба нақша даровардани кори мустақилона 
сифати иҷро ва арзёбии он робитаи қавӣ дорад.    

Назорат ва санҷиши кори мустақилона на танҳо хусусияти тафтишӣ, балки инчунин 
таълимӣ-тарбиявӣ бояд дошта бошад. Шаклҳои санҷиш гуногунранг буда, ба равшан карда 
шудани чунин масъалаҳо равона мегардад: 

-  санҷиш ва тафтиши сифати конспект кардан; 
- санҷиши тестӣ; 
- семинари гурӯҳӣ; 
- мубоҳиса ва баррасии масъалаи илмӣ; 
- аз ҷониби донишҷӯ фаҳмидани хатоҳои худ ва дарки зарурати ислоҳи онҳо [2]. 
Ҳамин тариқ, истифодаи васеъ аз роҳу усулҳои пешниҳодшуда дар мавриди кори 

мустақилонаи босифат, ки муҳассилинро ба фаъолияти фикрӣ ва амаливу эҷодӣ талқин месозад, 
дар роҳи такмил ва рушди сифатҳои зеҳнӣ ва донишандӯзии пайвастаи онҳо мусоидат мекунад. 
Таҳқиқоти мазкур аҳамияти пайваста ба роҳ мондан, такмил додан ва таҳкими роҳу усули кори 
мустақилонаи донишҷӯёнро аз масъалаҳои асосии омода кардани кадрҳои баландихтисоси 
омӯзгорӣ дар шароити низоми кредитии таҳсил дар макотиби олӣ меҳисобад.  
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РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶӮЁН  АСОСИ БАЛАНДШАВИИ СИФАТИ 

ДОНИШ ДАР ШАРОИТИ НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАҲСИЛ 
 

Дар ин мақола роҳҳои  баланд бардоштани сифати таълим ва ба натиҷаҳои назаррас муваффақ 
гардидани хонандагон ва донишҷӯёни макотиби олӣ мавриди таҳлилу омӯзиш қарор гирифтааст. Таҷрибаи 
кишварҳои пешқадами ҷаҳонӣ ҷиҳати баланд бардоштани сифати таълим пешниҳод шудаанд. Вобаста ба 
ин, тавсияҳо ҷиҳати баланд шудани сифати таълиму тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ пешкаш 

гардидаанд. Ҳамин тариқ, истифодаи васеъ аз роҳу усулҳои пешниҳодшуда дар мавриди кори 
мустақилонаи босифат, ки муҳассилинро ба фаъолияти фикрӣ ва амаливу эҷодӣ талқин месозад, дар роҳи 
такмил ва рушди сифатҳои зеҳнӣ ва донишандӯзии пайвастаи онҳо мусоидат менамояд. 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

В данной статье анализируются и исследуются пути повышения качества образования и достижения 

значимых результатов для студентов вузов. Представлен опыт ведущих стран мира по повышению 

качества образования. В связи с этим даны рекомендации по повышению качества образования в 

Республике Таджикистан. Таким образом, широкое использование предложенных методов и приемов 

качественной самостоятельной работы, побуждающей учащихся к интеллектуальной, практической и 

творческой деятельности, способствует совершенствованию и развитию их интеллектуальных качеств, и 

непрерывному обучению. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: повышение качества образования, кредитная система обучения, 

самостоятельная работа студентов, развитие творческой активности, вузы, подготовка кадров высшей 
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THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENT ACTIVITY OF STUDENTS IS THE BASIS FOR 

IMPROVING THE QUALITY OF KNOWLEDGE IN THE CREDIT SYSTEM OF EDUCATION 
 

This article analyzes and explores ways to improve the quality of education and achieve meaningful results 

for university students. The experience of the leading countries of the world in improving the quality of education 

is presented. In this regard, recommendations are given to improve the quality of education in the Republic of 

Tajikistan. Thus, the widespread use of the proposed methods and techniques of high-quality independent work, 

which encourages students to intellectual, practical and creative activities, contributes to the improvement and 

development of their intellectual qualities and continuous learning. 
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НАҚШИ ПАДАРУ МОДАР ДАР ОМОДАСОЗИИ ҶАВОНОН БА ҲАЁТИ ОИЛАВӢ 
 

Каримова М.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Масъалаи муносибати падару модар дар оила ва таъсири тарбиявии он ба фарзандон аз 

давраҳои қадим сар карда, то замони мо яке аз масъалаҳои умдатарини педагогӣ ва равоншиносӣ 

ба ҳисоб меравад. Таҷриба нишон медиҳад, ки фарзандон асосан ҳаёти оилавии худро аз рӯи 

нишондод ва тарзи муносибату таҷрибаи волидони хеш ба роҳ мемонанд. Ҳаёти оилавӣ, 

муносибати зану шавҳар, тарбияи фарзандон, ба ҷо овардани ҳурмату эҳтироми волидон ва 

калонсолони оила, ташкили оилаи нав, истифода ва риоя намудани таҷриба ва расму оин, урфу 

одатҳои оилавии гузаштагон ва ғайра дар байни мардуми Шарқ нисбат ба мардуми Ғарб 

пойдортар, устувортар ва мустаҳкамтар аст.  

Мутаассифона, солҳои охир пош хӯрдани оилаҳои ҷавон сол ба сол зиёд гардида истодааст. 

Муҳаққиқон яке аз сабабҳои ин ҳолатро, пеш аз ҳама, дар тайёр набудани ҷавонон ба ҳаёти 

мустақилонаи оилавӣ мебинанд. Аммо бояд ҳаминро таъкид намоем, ки сабабҳо ва омилҳои зиёд 

гардидани шумораи вайроншавии ақди никоҳ гуногунанд. Дар ин мавзуъ Мир Саид Алии 

Ҳамадонӣ чунин таъкид кардааст:  

«… ҳуқуқи никоҳ аз донистан ва амал кардан бад – он пора нест, ҳафт шарт аст. Шарти 

аввал – муошират, шарти дувум – сиёсат, савум – ғайрат, чаҳорум – нафақа, панҷум – таълим, 

шашум – қисмат, ҳафтум – таъдиб (адабомӯзӣ)» 12, с.77. 

Яке аз ин сабабҳо ин хушунат ё зӯроварии хонаводагӣ мебошад. Гурӯҳе аз мутахассисон 

ба чунин ақидаанд, ки сабаби зиёд гардидани хушунат ин маърифати пасти оиладорӣ доштани 

навхонадорон ва дахолати падару модар мебошанд. Ҳамчунин муносибати нодуруст ва 

дағалонаи бародарону хоҳарони домод ва тарбияи хуб надоштани баъзе аз худи ҷавонон боиси 
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афзоиши ин падида мегарданд. Дар ин маврид низ Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ба ҷавонмардон 

таъкид кардааст: 

«Шафқат кунед ва аз Худо тарсед. Ҳуқуқи занонро риоя кунед» 9-10. Чунки онҳо ҳам 

фарзанди инсонанд ва ба ин ҳуқуқ доранд. Худо ҳам муносибати ноодилонаи шуморо 

намебахшад.  

Солҳои охир пошхӯрии оилаҳо, ба вижа оилаҳои ҷавон зиёд шуда истода, ба яке аз аз 

масъалаҳои мубрами замон мубаддал гаштааст. Бо мақсади ҳалли масъалаи мазкур тамоми аҳли 

ҷомеаро зарур аст, ки кори тайёрии ҷавононро ба ҳаёти оилавӣ дар сатҳу сифати нав, яъне тибқи 

талаботи ҷомеаи муосир ба роҳ монанд.  

Оила дар тарбия ва ба воя расонидани фарзанд нақши бузург мебозад. Аз ин лиҳоз, падару 

модарро зарур аст, ки ба фарзандони худ таълиму тарбияи дуруст дода, дар онҳо сифатҳои 

ахлоқи неки инсониро ташаккул ва инкишоф диҳанд. Барои он ки фарзанд дар оила тарбияи 

дуруст гирад, пеш аз ҳама, лозим аст, ки худи оила хуб ташкил ёфта бошад. Барои ин ба зану 

мард зарур аст, ки оиларо дар асоси ақди никоҳ ташкил намоянд. Чунки никоҳ барои мустаҳкам 

гаштани оила аҳамияти калон дорад. Никоҳ оиларо пойдор намуда, барои ба дунё овардани 

фарзанд ва таълиму тарбияи ӯ шароитҳои зарурӣ фароҳам месозад.  

Маълум аст, ки оиладорӣ кори саҳл нест. Ба фарде, ки оила ташкил медиҳад, дар баробари 

ташкили оила масъалаҳои зиёди ҳалталабе, ба монанди иқтисодӣ, иҷтимоӣ, педагогӣ, 

равоншиносӣ ва ғайра пеш меояд. Агар одамон дар ҳалли ин проблемаҳо ба ихтиёри худ 

мебуданду ба ҳеҷ гуна қонуну қоида риоя намекарданд, ҳеҷ гоҳ дар ҳаёти оилавӣ хушбахт шуда 

наметавонистанд. Бо мақсади пешгирӣ намудани пастравии ахлоқ никоҳро ҳамчун пойдорӣ ва 

устувории оила ва яке аз қонунҳои асосии оиладорӣ ҳисоб кардан мумкин аст.  

Ба ақидаи мутафаккирон падару модарон вазифадоранд, ки фарзандони хешро ба ҳаёти 

оилавӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ, педагогӣ, психологӣ ва ғайра, яъне ҳамаҷониба омода созанд.  

Таҷрибаҳо ва мушоҳидаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар замони муосир низ падару 

модароне ёфт мешаванд, ки ба ин масъала эътибори ҷиддӣ намедиҳанд. Оқибат фарзандони онҳо, 

баъди ташкил намудани оила ба душвориҳои зиёд рӯ ба рӯ мегарданд. Аз ин рӯ, ба падару модар 

зарур аст, ки фарзандони худро бо ҳар роҳ, тарз ва усул ба ҳаёти оилавӣ омода созанд.  

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд» (2010) дар моддаи 7 «Уҳдадориҳои падару модар дар таълиму тарбияи 

фарзанд» [7] дар баробари дигар уҳдадориҳои падару модар дар сархатҳои 3, 4, 5 чунин оварда 

шудааст:  

−  «барои саломатӣ, инкишофи ҷисмонӣ, маънавӣ ва ахлоқии фарзанди худ ғамхорӣ 

намоянд;  

−  фарзандонро ба ҳаёти мустақилона ва меҳнати софдилона омода намоянд;  

−  фарзандонро дар руҳи эҳтироми Ватан, арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ тарбия 

намоянд» 9, с. 24.  

Чи тавре ки бузургони гузаштаи мо таъкид кардаанд, маҳз оромию осудагӣ, бахту саодат 

ва хушбахтии ҳамаи аҳли оила аз сатҳу сифат ва дараҷаи маърифатнокиву шуурнокӣ ва ақлу 

заковати худи онҳо вобастагии калон дорад.  

Бо мақсади дар амал татбиқ намудани ин масъала дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи 

давлату ҳукумат тамоми чораҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. Ҷомеаи муосири Тоҷикистон 

бо як масъулияти баланд ва ба хубӣ дарк менамояд, ки таҳкими оила, таълиму тарбияи наслҳои 

солиму соҳибмаърифат яке аз воситаҳои рушди ҷомеа, мустаҳкамии қудрати давлат ва 

побарҷойии тамаддунҳо ба ҳисоб меравад. 

Барои ҳар чӣ дуруст ва бо сифати баланд татбиқ намудани масъалаи таълиму тарбияи 

фарзандон дар оила ва дар ин раванд боз ҳам баланд бардоштани масъулияти падару модар бо 

ибтикори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (соли 2010) қабул карда шуд. Дар 

моддаи 7-и Қонуни мазкур «Уҳдадориҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» дар 

сархатҳои 8, 9,10 чунин омадааст:  

−  «ба фарзанди хурдсоли то шашсола барои гирифтани донишҳои аввалин шароит 

фароҳам овардан;  

−  ба таълим фаро гирифтани фарзандонро таъмин намуда, ба таҳсили онҳо дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ монеъ нашаванд;  
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−  фарзандонро ба воситаҳои зарурии таълимӣ таъмин намуда, барои таълиму тарбияи 

фарзанд шароити муносиб фароҳам оваранд» 9, с. 22-23. 

Дар раванди сохтмони давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ тамоми шароити зарурӣ 

аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳайё карда шудааст, то ин ки духтарон ва 

писарбачагон ва зану мард бе мамониат таълим гирифта, илм омӯзанд. Аз тарафи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҷалб намудани духтарони ноҳияҳои дурдаст махсус квотаи 

президентӣ муайян карда шудааст, ки тибқи ин квота духтарон ба мактабҳои олии ҷумҳурӣ қабул 

гашта, соҳиби касбу ҳунар ва маълумоти олӣ мегарданд. Аммо, мутаассифона, имрӯз ҳам падару 

модароне ёфт мешаванд, ки садди роҳи таҳсил намудани фарзандони (духтарон)-и худ мешаванд.  

Дар раванди таълиму тарбияи фарзанд, такмили низоми таълиму тарбия барои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир яке аз масъалаҳои афзалиятнок ва вазифаи 

умдатарин ба ҳисоб меравад.  

Барои он ки ҳамаи ин масъалаҳо амалӣ гарданд, пеш аз ҳама, ҷидду ҷаҳди падару модар 

зарур аст, чунки ақлу хирад, донишу заковат, ҷаҳонбинӣ ва маънавияти падару модар ин аввалин 

сарчашмаест, ки дар зеҳн, шуур, ҷаҳонбинӣ ва маънавиёти кӯдак нақши доимӣ мебандад ва дар 

раванди ҳаёти ӯ як умр боқӣ мемонад.  

Маҳз бо шарофати падару модар илму дониш, маърифату маданият, ахлоқи ҳамида, 

фарҳангу маънавият ва беҳтарин анъана ва расму русуми ниёгонамон аз насл ба насл дода шуда, 

ба як мактаби бузурги таълиму тарбияи инсони комил мубаддал мегардад [13].  

Ҳамин тариқ, дар дуруст таълиму тарбия намудани фарзанд, ки дар ин раванд ӯ соҳиби 

саводу дониш, дили огоҳу ақли расо, арҷгузорӣ ба мероси ниёгон ва муҳаббату садоқат ба меҳани 

худ мегардад, қарзи аввалиндараҷаи падару модар мебошад, ки ин фазилатҳо бояд дар замони 

мо боз ҳам амиқтар амалӣ гарданд ва фарзандони мо ҳамчун инсони комил ба воя расанд.  

Агар аз диди талаботи замони муосир назар афканем, мебинем, ки зану шавҳар, хусусан 

зан-модар, ки бештар ба тарбияи фарзандон сару кор доранд, бояд дониши васеъ, ақлу хиради 

расо, маърифату маданияти баланд, ҷаҳонбинии ҳаматарафа ва маънавиёти бою ғанӣ дошта 

бошанд, чунки кӯдаконро дар боғчаю мактаб дар асоси таҷҳизот ва техникаю технологияи 

замонавӣ таълиму тарбия намуда, шавқу завқ ва ҳаваси онҳоро оид ба илму дониш, фарҳанг, 

маърифат ва техникаю технологияи нав бедор мекунанд. Ва барои он ки модар пеши чашми 

фарзандонаш оҷиз намонад, барои он ки фарзандонаш ҳамаи саволу дарди дилашро ба ӯ кушоду 

равшан изҳор намоянд, модар бояд дар раванди камолоти хеш муттасил кор кунад.  

Бояд тазаккур дод, ки имрӯз дар ҷомеаи мо савияи маърифатнокии як қабил волидон 

(хусусан волидони ҷавон) то як андозае паст рафта истодааст. Ҳатто баъзе модарони ҷавоне ёфт 

мешаванд, ки суруди аз ҳама зарур барои кӯдак ва суруде, ки наслҳои зиёди мардуми моро дар 

руҳияи инсонгароӣ, меҳнатдӯстӣ, ватандорӣ ва далериву қаҳрамонӣ тарбия намудааст - «Алла»-

ро намедонанд, то ки дар сари гаҳвораи кӯдак бихонанд. Ҳол он ки тарбияи фарзанд аз Алла»-и 

модар оғоз ёфта, руҳи ӯро навозиш дода, неруяшро тавоно карда, таҳкурсии олами маънавияшро 

устувор менамояд.  

Дар ин ҷо бояд ҳамин нуктаро тазаккур диҳем, ки оид ба масъалаи муносибатҳои зану 

шавҳар дар оила мутафаккири бузурги халқи тоҷик Абуалӣ ибни Сино дахл намуда, дар асараш 

«Тадбири манзил» ин мавзуъро мавриди баррасӣ қарор дода, бо мақсади дар оила муҳайё 

намудани муҳити солим дар боби рисолаи мазкур, ки бо унвони «Сиёсати мард дар бораи зан» 

номгузорӣ шудааст, чунин изҳори ақида кардааст: «Зани шоиста ва некӯ шарики мард аст, дар 

мулкаш ва қойими ӯст, дар молаш ва ҷонишини вай аст, дар хонааш ва амини вай аст, дар 

парваришу тарбияи фарзандонаш.  

Беҳтарин зан занест, ки дорои сифатҳои зайл бошад:  

- хирадманд бошад;  

- диндор бошад; 

- бошарм бошад; 

- зираку бофатонат бошад; 

- дӯстдору бомуҳаббат бошад; 

- валуд бошад; 

- забондароз набошад;  

- итоаткор бошад; 
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- покдилу беғаш бошад; 

- дар пушти сари мард ва ҳоли ғайбати ӯ амин бошад; 

- вазнину сангин бошад; 

- бовиқор бошад;  

- бо ҳайбат бошад;  

- дар мақоми хидмат ба шавҳараш такаббур наварзад, балки фурӯтан бошад;  

- тадбири кору кирдорашро хубу неку бинамояд;  

- андаки шавҳарашро ба сарфаҷӯӣ зиёд кунад;  

- гарду ғубори ҳузну андӯҳро аз дили шавҳараш ба василаи ахлоқи наку ва забонаш пок 

кунад ва ҳумуш шавҳарашро бо лутфи модарон худ тавсият диҳад» 3, с. 22. 

Абуалӣ ибни Сино ба чунин ақида аст, ки дар оила ҳам зану ҳам мард бояд кӯшиш намоянд, 

ки муносибатҳои худро вайрон насозанд. Яъне, муносибати хуб бояд аз ҳар ду тараф бошад. Аз 

ин рӯ, мутафаккири бузург дар баробари пешниҳод намудани ҳуқуқҳои завҷ ба завҷа, ҳуқуқҳои 

завҷаро ба завҷ низ тавсия додааст. Файласуфи ҷаҳоншумул дар боби дигари рисолаи «Тадбири 

манзил», ки «Усули сиёсати мард дар бораи зан» номгузорӣ шудааст, дар ин хусус чунин 

фармудааст:  

«Усули қавоиди сиёсати мард дар бораи зан дар ин се аслу қоидаи кулли мундариҷу 

муҷтамеъ мебошад:  

- ҳайбати шадида, яъне зан аз мухолифати дастури шавҳар комилан битарсад;  

- каромати томма, яъне такриму муҳтарам нигоҳ доштани зан;  

- машғул сохтани хотири зан ба кори муҳим.  

Василаи тарси зан аз мухолифати дастури мард иборат аст аз умури зайл: 

- мард эҳтироми худро нигоҳ дорад;  

- дину муруввати худро ҳифз кунад.  

- ба ваъду воиди худ амал кунад» 3, с. 23.  

Хулласи калом, ақидаҳои мутафаккирони гузашта оид ба муносибатҳои зану шавҳар 

ҳамчун яке аз омилҳои асосии бунёд сохтани муҳити солим дар оила ба талаботи замони онҳо 

пурра мувофиқат менамоянд. Ҳарчанд, ки мутафаккирони бузург масъалаи мазкурро аз нуктаи 

назари дин шарҳ дода бошанд ҳам, аммо консепсияи таълиму тарбиявие, ки онҳо пешкаш 

намудаанд, дар шароити ҷомеаи муосир ҳам барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбияи 

инсон мадад расонида метавонад.  
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НАҚШИ ПАДАРУ МОДАР ДАР ОМОДАСОЗИИ ҶАВОНОН БА ҲАЁТИ ОИЛАВӢ 
 

Муаллиф дар таълифоти хеш оид ба нақши падару модар дар омодасозии ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ 

андешаҳои худро баён намудааст. 

Дар мақола омадааст, ки солҳои охир пош хӯрдани оилаҳои ҷавон зиёд гардида истодааст. 

Муҳаққиқон яке аз сабабҳои ин ҳолатро, пеш аз ҳама, дар тайёр набудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилонаи 
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оилавӣ мебинанд. Аммо бояд ҳаминро таъкид намоем, ки сабабҳо ва омилҳои зиёд гардидани шумораи 

вайроншавии ақди никоҳ гуногунанд.  

Яке аз ин сабабҳо ин хушунат ё зӯроварии хонаводагӣ мебошад. Муаллиф қайд кардааст, ки сабаби 

зиёд гардидани хушунат ин маърифати пасти оиладорӣ навхонадорон ва дахолати падару модар мебошанд. 

Ҳамчунин муносибати нодуруст ва дағалонаи бародарону хоҳарони домод ва тарбияи хуб надоштани 

баъзе аз худи ҷавонон боиси афзоиши ин падида мегарданд.  

Ҳамчунин дар мақола таъкид шудааст, ки бо мақсади ҳалли масъалаи мазкур тамоми аҳли ҷомеаро 

зарур аст, ки кори тайёрии ҷавононро ба ҳаёти оилавӣ дар сатҳу сифати нав, яъне тибқи талаботи ҷомеаи 

муосир ба роҳ монанд.  

Оила дар тарбия ва ба воя расонидани фарзанд нақши бузург мебозад. Аз ин лиҳоз, падару модарро 

зарур аст, ки ба фарзандони худ таълиму тарбияи дуруст дода, дар онҳо сифатҳои ахлоқи неки инсониро 

ташаккул ва инкишоф диҳанд  

КАЛИДВОЖАҲО: фарзанд, оила, оилаҳои ҷавон, падару модар, таълиму тарбияи дуруст, ахлоқи 

нек, маърифатнокӣ, оиладории навхонадорон, муносибати дуруст, ҳаёти мустақилонаи оилавӣ, 

масъулияти падару модар, ҳаёти оилавӣ.  
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ПОДГОТОВКЕ ЮНОШЕЙ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 
 

Автор в своей статье пишет о роли родителей в подготовке юношей и молодёжи к семейной жизни. 

В частности, он пишет, что в последние годы увеличилось количество разводов среди молодых 

семьей. Специалисты видят причину в неподготовленности молодежи к семейной жизни. Необходимо 

подчеркнуть, что причины, способствующие разводу молодых семей, очень много. И одна из причин 

является семейное насилие.  

В связи с этим, автор пишет, что причинами семейного насилия часто являются: низкий уровень 

образования молодых людей и вмешательство родителей, а также грубое поведение брата и сестры жениха 

по отношению к невесте, невоспитанность некоторых молодых людей.  

А также автор пишет, что для разрешения данной проблемы необходимо сконцентрировать все 

усилия общества к новым требованиям и к качественной подготовке молодёжи к семейной жизни.  

Семья играет важную роль в воспитании и обучении детей. Поэтому, родителям необходимо 

уделять большое внимание воспитанию и обучению детей, воспитывать и развивать в них лучшие 

человеческие качества.  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дитя, семья, молодые семьи, отец и мать, правильное воспитание и 

обучение, хорошее поведение, образование, правильное отношение, самостоятельная семейная жизнь, 

ответственность родителей, семейная жизнь.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Каримова Махфират Махмадалиевна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель кафедры педагогики Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. 

Тел.: (+992) 900-35-35-51. 
 

THE ROLE OF PARENTS IN PREPARING YOUNG MEN FOR FAMILY LIFE 
 

The author in his article writes about the role of parents in preparing young men and young people for 

family life. 

In particular, he writes that in recent years the number of divorces among young families has increased. 

Experts see the reason in the fact that young people are not prepared for family life. It should be emphasized that 

there are many reasons for the divorce of young families. And one of the reasons is domestic violence. 

In this regard, the author writes that the causes of domestic violence are often: the low level of education 

of young people and parental interference, as well as the rude behavior of the groom's brother and sister in relation 

to the bride, and the bad manners of some young people. 

And also, the author writes that in order to solve this problem, it is necessary to concentrate all the efforts 

of society to new requirements and to high-quality preparation of young people for family life. 

The family plays an important role in the upbringing and education of children. Therefore, parents need to 

pay great attention to the upbringing and education of children, and to bring up and develop high-quality good 

behavior in them. 
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КОНСЕПСИЯИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ОМӮЗГОР ДАР НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ 

ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ 
 

Луфов М.Т. 

 Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 

Луфова Д.С. 

Литсейи №1-и ш. Бӯстон 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ дорои захираҳои таҳсилоте гардид, ки 

сатҳи инкишоф ва рушди он имконият медиҳад, ки барои баланд бардоштани сатҳу сифати 

таҳсилот ва тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси касбӣ, аз он ҷумла, кадрҳои омӯзгорӣ саҳми 

босазо гузорад. Зеро тайёр намудани кадрҳои ба талаботи замон ҷавобгӯ, хусусан ҷавонони 

соҳиби донишҳои зарурӣ ва маҳорату малакаи касбӣ аз масъалаҳои муҳимми рӯз ба ҳисоб 

меравад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид намудаанд, ки «... ояндаи мамлакат ба фаъолияти 

омӯзгор ва рушди илму маориф вобастагии зиёд дорад. Дар хотир бояд дошт, ки танҳо миллати 

босавод метавонад насли соҳибмаърифату донишманд ва кадрҳои арзандаи давронро ба воя 

расонида, пеш равад ва дар ҷомеаи мутамаддин мақоми арзандаи худро пайдо намояд» [8]. 

Аз ин ҷо, баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ ва касбӣ дар ҷаҳони имрӯза масъалаи 

рӯз буда, пешрафти ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷомеаро низ бе дастгоҳи салоҳиятноки 

муқтадир ҳал кардан ғайри имкон аст. Ташкил намудани дастгоҳи муқтадири босалоҳияти ба 

малакаи баланди касбӣ асосёфта ва дорои қобилияти баланди идоракуниро дар зинаи мактаби 

касбии олӣ омода намудан ба мақсад мувофиқ аст.  

Ин низом имконияти азхуд намудани салоҳияту малакаҳои асосии таълимӣ, зоҳир 

намудани масъулият баҳри гирифтани донишҳои муҳим ва зарурӣ, қабули қарорҳои мақсаднок 

ва банақшагирии касбӣ, илмомузӣ дар давоми тамоми ҳаёт, тайёрии касбии дорои талабот дар 

бозори меҳнат, донишу малака барои худтакмилдиҳӣ, азхуд намудани малакаи тарзи солими 

ҳаёт, арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро дар хонандагону донишҷӯён 

ташаккул хоҳад дод. 

Имрӯз педагоги босалоҳият ва соҳиби тафаккури эҷодӣ онест, ки ба фаъолияти 

гуногунпаҳлуи касбӣ ва густурдаи иҷтимоӣ қобил аст; мавридшиносу боодоб ва дорои ҳисси 

ҳамдардӣ буда, дар муносибат бо кӯдак ва наврас ботаҳаммул ва пуртоқат аст; ба худ хос ва 

нисбатан мухтор будани худинкишофёбии онҳоро мефаҳмад; муоширати дохилигурӯҳӣ ва 

байнигурӯҳиро таъмин ва низоъҳои коллективи бачагонро бартараф карда метавонад; ба 

инкишоф додани худ қодир буда, барои бачагон ва ҳамкорон ҳамчун шахсияти пурғайрату 

пуртакопӯ ҷолиб аст.  

Дар низоми маорифи миллӣ мафҳуми «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ» ворид шуда, ҳамчун 

истилоҳи соҳаи маориф истифода мешавад.  

Тафсири мафҳумҳои «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ»-ро аз сарчашмаҳо баррасӣ намуда, 

итминон ҳосил менамоем, ки ба дарки он омӯзгорон ворид шуда, дар раванди таълими низоми 

салоҳиятнокӣ ба ташаккули салоҳиятҳои муайяни хонанда аҳамият медиҳанд.  

Дар баъзе адабиёти илмӣ мафҳумҳои салоҳият, қобилият, малака ва маҳорат баробар 

истифода мешаванд. Салоҳиятро дар низоми маориф метавон ҳамчун маҷмуи дониш, малака ва 

маҳоратҳои ба ҳам пайванде, ки ба мақсади ҳалли масъалаҳои таълими амалӣ нигаронида 

шудааст, номид [1]. 

Педагогҳои маъруфи гузашта оид ба масъалаҳои салоҳияти касбӣ, талабот нисбат ба 

омӯзгори босалоҳият В.А. Сластенин, А.И. Пискунов, А.Н. Леонтев, Кузмина, А.К. Маркова ва 

аз он ҷумла педагогҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон М. Лутфуллоев, Ф. Шарифзода, И.Х. Каримова, 

К.Б. Қодиров, Ш.А. Шаропов, С. Алиев, Х.М. Сабуров, З.П. Раҳмонов ва дигарон дар фаъолияти 

касбӣ диққати махсус додаанд.  

Чи тавре қайд кардем, салоҳиятро маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳои ба ҳам пайванде, 

ки бо мақсади ҳалли масъалаҳои мушаххаси ҳаётӣ (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ), маърифатӣ ва 

касбӣ равона шудааст, метавон номид. Яъне тавассути фаъолияти таълимию тарбиявии макотиби 

олӣ донишҷӯ дониш, малака ва маҳорати дар самти муайяни таълим азхудкардаро бояд дар 

шароити ҳаётӣ истифода бурда тавонад.  
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Салоҳиятнокии касбии омӯзгор ягонагии омодагии назариявӣ ва амалии ӯ нисбат ба татбиқ 

кардани фаъолияти педагогӣ мебошад, ки соҳибкасб будани ӯро тавсиф мекунад, дониш, малака 

ва маҳорати барои иҷрои фаъолияти педагогӣ зарурро дар бар мегирад. 

Митина Л.М. салоҳияти педагогиро нисбат ба оне, ки дар адабиёти равоншиносӣ оварда 

шудааст, васеътар ва на танҳо дар қаринаи фаъолият, балки вобаста ба қаринаи тамоми меҳнати 

омӯзгор баррасӣ намуда, ба он ғайр аз фаъолият шахсият ва муоширатро низ дохил мекунад: 

«мафҳуми «салоҳияти педагогӣ» донишҳо, маҳорату малакаҳо, инчунин воситаву тарзҳои 

татбиқи онҳо дар фаъолият, муошират, инкишоф ва худинкишофдиҳии шахсиятро дар бар 

мегирад, ё ба ибораи дигар, зери мафҳуми салоҳияти педагогии омӯзгор ҳамбастагии мутаносиби 

донишҳо оид ба фан, методика ва дидактикаи омӯзонидан, ҳамчунин маҳорату малакаҳо 

(фарҳанг)-и муоширати педагогиро бояд фаҳмид» [7]. 

Олими тоҷик Лутфуллоев М. асосҳои психологию акмеологии такмили кордонии 

мутахассис ва фарҳанги касбии ӯро баррасӣ намуда, мафҳуми салоҳияти касбиро ҳамчун 

«омодагии касбии субъекти меҳнат (мутахассис ё коллектив) барои иҷрои вазифаҳо ва 

уҳдадориҳои фаъолияти ҳаррӯза», онро ҳалқаи асосии фарҳанги инноватсионию акмеологии 

мутахассис мешуморад [5]. 

Махсусияти шаклгирии салоҳияти касбии омӯзгорони ояндаи забонҳои хориҷиро Алиев 

С.Н. таҳқиқ намуда, онро як навъи ҷузъии салоҳияти касбӣ мешуморад ва онро аз системаи 

донишҳо, маҳорату малакаҳо ва мувофиқати дурусти методҳои кор бо объектҳои педагогие, ки 

барои фаъолияти касбии омӯзгор заруранд, иборат медонад [2].  

Дар Стандарти давлатии таълими касбии олӣ салоҳиятнокии касбии омӯзгор маҷмуи 

салоҳиятҳои умумии фарҳангӣ (универсалӣ, асосӣ) ва касбӣ (умумии таълимӣ ва махсус) 

мебошад. 

Таҳқиқоти солҳои охир дар назария ва амалияи илмҳои педагогӣ гузаронидашуда собит 

менамояд, ки сохтори ташаккули салоҳиятнокии касбии омӯзгори оянда бояд фарохтар ва ба 

талаботи рушди имрӯзаи ҷамъият ва муҳити ҷаҳонӣ мутобиқ карда шавад. 

Сохтори салоҳиятнокии касбии омӯзгори оянда, ба андешаи мо, дар замони муосир бояд 

чунин равияҳоро дарбар гирад: 

1. Салоҳияти умумии касбӣ: дониш, усули пешрафти таълим, тафаккур, ҷаҳонбинии илмӣ 

(дар ин ҳолат омӯзгор ҳамчун таълимдиҳанда муаррифӣ мегардад); 

2. Салоҳияти умумифарҳангӣ: муошират, муносибат ва мубодилаи афкор, азхудкунии 

рафтору хислати шогирдон, дарёфти усули муносибати мутобиқ ба хонанда, баланд бардоштани 

эътиқоднокии хонанда нисбат ба омӯзгор, ҷаҳонбинии маънавӣ (дар ин ҳолат омӯзгор ҳамчун 

мураббӣ-тарбиятдиҳанда муаррифӣ мегардад); 

3. Салоҳияти иҷтимоӣ-ҷамъиятии касбӣ: сифат ва хислатҳои фарҳангӣ-зиёии ҷамъиятӣ, 

дарёфти мавқеи марказӣ дар байни мардум, ҷомеа, издиҳом, татбиқи ғояҳои пешрав мутобиқ ба 

талаботи сиёсати давлат, ташкилотчӣ (омӯзгор берун аз сиёсат шуда наметавонад). (Дар ин ҳолат 

омӯзгор ҳамчун шахси зиёӣ, ҷамоатчӣ-ташкилотчӣ муаррифӣ мегардад).  

Мутаассифона, дар амалияи фаъолияти омӯзгорӣ мо аксар вақт омодагии умумикасбии 

омӯзгорро мушоҳида мекунем. Ӯ худро ҳамчун омӯзгор-таълимдиҳандаи хуб муаррифӣ 

менамояд: дарсҳои хубро ташкил мекунад ва мегузаронад, методҳои пешрав, интерактивиро 

истифода мебарад, дониши фаннии худро амалӣ мекунад ва дониши хуби фанниро дар 

хонандагон таъмин менамояд. 

Лекин фаромӯш набояд кард, ки хонанда дар ҷамъияти инсонӣ ҳамчун сохтори муайяни 

сиёсӣ-ҷамъиятӣ зиндагӣ ва фаъолият дорад. Ӯ бояд дорои сифатҳои хуби муносибат, муошират, 

рафтор, ахлоқ ва маънавиёт бошад. Бинобар ин, ҳар як дарс, чи хеле ки дар урфият мегӯянд, бояд 

маънии як асарро дошта бошад.  

Аз ин лиҳоз, салоҳияти умумифарҳангӣ: муошират, муносибат ва мубодилаи афкор, 

азхудкунии рафтору хислати шогирдон, дарёфти усули муносибати мутобиқ ба хонанда, баланд 

бардоштани эътиқоднокии хонанда нисбат ба омӯзгор, ҷаҳонбинии маънавӣ (дар ин ҳолат 

омӯзгор ҳамчун мураббӣ-тарбиятдиҳанда муаррифӣ мегардад) ҳамчун салоҳияти муҳимми 

касбӣ-умумифарҳангии омӯзгори оянда маҳсуб меёбад. 

Яке аз дигар салоҳиятҳои муҳим ва зарури касбии омӯзгори оянда ин ташаккули салоҳияти 

иҷтимоӣ-ҷамъиятии касбӣ мебошад. Ҳамаи мо медонем, ки дар ҳар як деҳоту шаҳр, ҷамоат, 

мардум ба симои муаллим бо назари умед, ба як шахси маърифатнок, маслиҳатчӣ, сиёсатмадор, 

соҳиби донишу хирад ва ғайра назар мекунад. Ягон муассисаи махсус нест, ки он чунин 



111 

 

шахсиятро омода кунад. Аз ин лиҳоз, ба чунин шахсият бештар омодагии омӯзгори оянда 

наздиктар аст. Аз нуктаи назари мо, таваҷҷуҳи устодони мактаби олӣ ба ин самт бояд бештар 

бошад. Мо бояд донем, ки мактаби олии омӯзгорӣ на танҳо омӯзгор-таълимдиҳанда ва омӯзгор-

тарбиятдиҳанда тайёр мекунад. Балки он, ба маънои том, бояд омӯзгор-зиёӣ, шахсияти дорои 

тафаккури ғоявӣ-сиёсӣ, ҷамоатчӣ, ташкилотчӣ, пешбарандаи халқ, тарғибгари сиёсати давлат 

маҳсуб ёбад ва аввалин маҳорату малакаи ин равия бояд дар чорчӯбаи фаъолияти мактаби олӣ 

ташаккул ёбад.  

Дар рушду самаранокии раванди ташаккули салоҳиятнокии касбии омӯзгорони оянда 

нақши устодони макотиби олӣ хеле бузург аст. Ба ин мақсад бояд чунин шаклу методҳо ва 

воситаҳоро самаранок истифода бурд: 

1. Машғулиятҳои таълимӣ, ки ба пурра азхуд намудани барномаи таълимӣ, аз худ 

намудани донишҳои фаннӣ аз тарафи донишҷӯён, соҳиби тафаккуру ҷаҳонбинии илмӣ, малакаю 

маҳорати ташкил ва гузаронидани дарси фаннӣ гаштани онҳо мусоидат менамояд;  

2. Истифодаи самараноки давраи таҷрибаомӯзии педагогии донишҷӯён, ки дар он 

маҳорати педагогии омӯзгори оянда ҳамчун омӯзгор-таълимдиҳанда, омӯзгор-тарбиятгар ва 

омӯзгор-ҷамъиятчӣ бояд ташаккул ёбад. Дар ин раванд ба ғайр аз методистони фаннӣ, бояд 

мавқеи устодони кафедраҳои педагогика ва психология хеле назаррас бошад; 

3. Машғулиятҳои фанҳои педагогӣ-психологӣ, ки барои ташаккули омӯзгори оянда, 

рушди сифатҳои тарбиявӣ, иҷтимоӣ ва ҷамъиятии омӯзгори оянда бояд мусоидат намояд. 

Сифатҳои муоширати педагогӣ, иҷтимоигароӣ, ҷамъиятӣ, тарбиявӣ, зиёии омӯзгори оянда маҳз 

бояд дар раванди ташкили ин машғулиятҳо ташаккул ёбанд; 

4. Ташкили машғулиятҳои факултативӣ, амсоли «Маҳорати педагогӣ», «Ташкили корҳои 

тарбиявӣ», «Муоширати педагогӣ», «Хусусиятҳои психологии хонандагон», «Муносибати 

педагогӣ ба хонанда», «Одоби педагогӣ»; 

5. Ба корҳои ҷамъиятӣ, ташкилӣ, чорабиниҳои гуногунҷабҳа, сиёсӣ-ғоявӣ, на танҳо 

ҳамчун иштирокчӣ, балки созмондеҳи фаъол ҷалб кардани донишҷӯён, ташаккули сифатҳои 

ташкилотчигӣ, ташаббускорӣ, мустақилиятнокӣ, эҷодкорӣ, худидоракунӣ, фаъол кардани 

фаъолияти созмонҳои ҷамъиятии онҳо; 

6. Истифодаи самараноки машғулиятҳои тарбиявии кураторони гурӯҳҳои академӣ. 

Ташкили семинарҳои омӯзишӣ бо кураторон оид ба ташкил ва гузориши машғулиятҳои 

тарбиявӣ-сиёсӣ. Коста будани маҳорат ва малакаи педагогии кураторон [6].  

Қайд кардан ҷоиз аст, ки ташаккули салоҳияти касбии омӯзгори оянда на фақат кори 

устодон маҳсуб меёбад, балки он фаъолияти худи донишҷӯёнро тақозо дорад. Аз хоҳиш, шавқу 

рағбат ва кӯшишу ҳаракати донишҷӯён рушди салоҳиятнокии касбии онҳо вобастагии бузург 

дорад. 

Ҳамин тавр, омӯзгорони оянда бояд донанд, ки низоми таълими салоҳиятнокӣ, чунин 

низомест, ки дар тадбиқи он диққати асосӣ ба ташаккули малакаҳои амалӣ (ҳаёти, ҳақиқӣ, 

функсионалӣ) равона мешавад. Қисми муҳимми низоми салоҳиятнокӣ ба арзёбии натиҷаҳои 

таълим нигаронида шудааст, яъне дар низоми таълими салоҳиятнокӣ бо мақсади муайян кардани 

дониш, малака ва маҳорати заминавии хонандагон; муаӣян кардани раванди азхудкунии малака 

ва маҳорати нав; муайян кардани сатҳи ниҳоии натиҷаҳои таълим арзёбӣ гузаронда мешавад ва 

он бояд воқеӣ ва инъикоскунандаи дониши амалии хонанда бошад. Аз ин рӯ, омӯзгорони ҳамаи 

зинаи таҳсилоти умумиро зарур аст, ки оид ба низоми нави таълимӣ аз дастуру адабиёти дастрас 

ва таҳияшуда, маълумоти зарурӣ гирифта, ҳангоми иштирок дар курсҳои такмили ихтисос, 

семинарҳои омӯзишӣ дониши худро мустаҳкам ва пурра намоянд.  
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КОНСЕПСИЯИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ОМӮЗГОР ДАР НАЗАРИЯ ВА  

АМАЛИЯИ ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ 
 

Дар мақола консепсияи салоҳияти касбии омӯзгор дар назария ва амалияи илмҳои педагогӣ баррасӣ 

карда шудааст. Муаллифони мақола бо мақсади баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ ва касбӣ дар 

ҷаҳони имрӯза масъалаи рӯз буда, пешрафти ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷомеаро низ бе дастгоҳи 

салоҳиятноки муқтадир ҳал кардан ҳисобидааст. 

Дар робита ба омӯзгорониоянда зарур мешуморем, ки раванди таълим бояд салоҳиятнокии касбии 

омӯзгор ягонагии омодагии назариявӣ ва амалии ӯ нисбат ба татбиқ кардани фаъолияти педагогӣ мебошад, 

ки соҳибкасб будани ӯро тавсиф мекунад, дониш, малака ва маҳорати барои иҷрои фаъолияти педагогӣ 

зарурро дар бар мегирад, ки мақоми худро дар ҷомеа пайдо намуда, устувор созанд, ҳам зудамалу ҳам ба 

талаботи замон ҷавоб гуфта тавонанд, пешниҳод гардидааст. 
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ҶАНБАҲОИ ДИДАКТИКИИ ТАШАККУЛИ МАЛАКАҲОИ ХОНИШИ ИФОДАНОК, 

КОР БО МАТН ВА ДАРКИ МАЪНО ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Ҳамроев Ҳ.Ҷ.  

Филиали ҶДТИБКСМ дар ш. Бохтар 
 

Масоили таҳсилот дар зинаи аввал диққати олимон, методистон ва педагогҳоро ҳанӯз аз 

асри XIX ва XX ба худ ҷалб карда буд. Онҳо хуб дарк мекарданд, ки комёбиву самаранокии 

таълим дар зинаи дуюму сеюми мактаби асосӣ маҳз ба синфҳои ибтидоӣ сахт алоқаманд аст. Бо 

таваҷҷуҳ ба ин онҳо диққати асосиро махсус ба синфҳои ибтидоӣ равона мекарданд. 

Аз ҷумла, Д.И. Тихомиров дар китоби худ «Дар дарсҳои забони модарии синфҳои ибтидоӣ 

чиро ва чи тавр бояд омӯхт?» андешаи тавзеҳи калимаҳои ҷудогонаро сахт танқид карда, таъкид 

намудааст, ки қатъи назар аз интихоби асар, матн, маводе, ки омӯзонда мешавад, мо бояд, пеш 

аз ҳама, неру ва фаҳмиши бачаҳоро дар синфҳои ибтидоӣ ба назар гирем. Ӯ на танҳо муқобили 

шарҳи зиёди калимаҳои ҷудогона баромадааст, инчунин саволҳои аз ҳад зиёди бемавридро низ 

дар ҷараёни дарс тарафдорӣ накардааст. Аз ин рӯ, ӯ тарафдори машқҳои системаноки пешакӣ 

банақшагирифташуда буд. «Мактаб, – таъкид мекард ӯ, – вазифаи маорифпарварии худро вақте 

иҷро мекунад, ки агар шогирдон дар раванди дарсҳо хонанду фикр кунанд, хонанду ҳис кунанд, 

хонанду ба таври том дарк кунанд ва мазмуни чизи хондаашонро аз худ намоянд» [1; 2 с. 4-5]. 

Дар интихоби матнҳои хониш Н.Ф. Бунаков тарафдори асарҳои бадеӣ, илмии оммафаҳм 

ва таърихӣ бошад ҳам, аз мазмуни асараш «Дар мактаб ва хона» маълум мешавад, ки асарҳои 

бадеиро бештар меписандидааст [3]. 

Педагоги бузурги рус К.Д. Ушинский чун зиёиёни маорифпарвар ба тарафдории хониши 

эзоҳӣ баромад. Мавсуф баръакси хониши механикӣ (қориазёд, азёд кардан), ки дар мактабҳои 

Россия ва мадрасаҳои исломӣ ҳукмрон буд, тарафдори ҷорӣ кардани хониши бошуурона 

(фаҳмида хондан) ва методи суҳбат буд. 

Аз ҷумла, Ушинский таъкид мекард, ки таълими аёниро аз таълими забони модарӣ ҷудо 

кардан тамоман хатост, чунки агар хонанда дар бораи предмет тасаввуроти мушаххас надошта 

бошад, дар бораи он фикр ҳам карда наметавонад, моҳияташро низ намефаҳмад. 

Аз ин ҷиҳат ӯ ба адабиёти бадеӣ аҳамияти калон медод. «Ба ҳар кадоми ин гуна асарҳо мо 

бояд,– мегӯяд Ушинский, – чун ба оинае назар кунем, ки ба воситаи он ба кӯдакон ин ё он тарафи 

ҳаёти халқро нишон дода тавонем. Бале, ин гуна асарҳоро фақат фаҳмидани кӯдакон кифоя нест, 

лозим аст, ки онҳо онро ҳис ҳам кунанд» [4]. 

Таҳқиқот собит менамояд, ки хониш ҳамон вақт таъсирбахш мебошад, ки аз хондану 

шунидани ҳодисаю воқеаҳои асар бачаҳо ҳама чизро фаромӯш кунанд, ба ваҷҳ оянд ва 

диққаташон танҳо ба чи тавр анҷом ёфтани корнамоии иштирокчиёни воқеаю ҳодисаҳои асари 

бадеӣ ҷалб гардад. Дар кушодани банду гиреҳи ҳодисаю воқеаҳо ва персонажҳои асар нақши 

суҳбат хеле калон аст ва дарси хонишро бе суҳбат тасаввур кардан номумкин аст, зеро фақат 

тавассути суҳбат метавон мазмуни асари бадеиро ба самъи хонанда расонд. 

Ҳамин тавр, марҳалаи аввали шинос намудани хонандагон бо матн оғоз мегардад. Унвони 

мавзуъро дар тахтаи синф навишта, пеш аз ҳама, ба онҳо ба кадом жанри бадеӣ тааллуқ доштани 

матн таъкид мегардад.  

Матн: ПИРИ ДОНО (Забони модарӣ, синфи 2) 

Дар замонҳои қадим, ки одамон пир мешуданд, онҳоро дар сабад андохта, дар болои кӯҳи 

баланд бурда мемонданд. Баъд онҳоро зоғу заған мехӯрд. 

Як рӯз марде падари пирашро дар сабад андохта, ба тори кӯҳ мебараду ба болои кӯҳ дар 

сари санге мемонад. 

Мӯйсафед як хандида мегӯяд: 

Эй бачам, дар вақташ ман ҳам падарамро ҳамин хел карда будам. Вақте мешавад, ки туро 

низ бачаат ба ин ҷо оварда, ба ҷои ман мемонад. 

Мард фикр карда мефаҳмад, ки оқибат писараш ӯро низ ҳамин хел мекунад. Падари 

пирашро ба хонааш меорад ва қасам мехӯрад, ки то зиндааст, ӯро ба пушташ мебардорад. Ӯ 

сандуқе сохта, падарашро дар он меандозаду ба пушташ мебардорад ва бардошта мегардонад. 

Мард аскари Искандар буд. Баъди чанд вақт ба сафар мебароянд. Чанде роҳ мераванд, як 

вақт мебинад, ки лашкари Искандар дар биёбон аз беобӣ роҳ рафта наметавонад. Мӯйсафед ин 

ҳолатро аз сӯрохии сандуқ мебинад. Вай ба бачааш мегӯяд:  

- Он тарафтар раванд, он ҷо пудиназор аст, чоҳ кананд, об мебарояд.  
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Мард Искандарро огоҳ мекунад. Лашкари Искандар чоҳ канданд, об баромад, Лашкар аз 

об сер шуд, онҳо аз ташнагӣ наҷот ёфтанд. 

Искандар мардро даъват мекунад ва мепурсад: 

-Аз куҷо донистӣ, ки дар ин ҷо об ҳаст? 

Мард аз тарси он ки Искандар ӯро барои риояи қоидаи умум, яъне дар сари санг барои 

ҳалок шудан мондани мӯйсафедон итоб накунад, мегӯяд:  

- Шоҳи олам, агар аз хуни ман гузаред, ман сирри об ёфтанамро ба шумо мегӯям. 

Искандар мегӯяд: 

- Ман розӣ. 

Мард ҷавоб медиҳад:  

- Аз падари пирам. Ман падарамро ба сари санг намонда, ҳоло ҳам дар сандуқ ҷо карда, бо 

худ мегардонам.  

Аз ҳамон вақт сар карда Искандар ба аскаронаш фармон медиҳад, ки ҳар ҷо мӯйсафеде 

бинанд, эҳтиром кунанд, зеро ки то пир набувад, тадбир низ набудааст [5-6]. 

1. Чаро писар падарашро ба кӯҳ бурд, вале ӯро напартофт? 

2. Писар аз суханони падар чӣ хулоса баровард? 

3. Пири доно киҳоро аз ташнагӣ наҷот дод? 

Баъд аз навиштани унвони мавзуъ ва матн ба хонандагон ривоят будани онро гӯшрас 

менамоем ва баъдан суҳбати муқаддимавӣ мегузаронем. Сипас, ба бачаҳо ба равиши хониш 

нигоҳ карда, дуруст, бошуурона, бурро ва саҳеҳ хондан, ҳангоми хониш аз ҷиҳати маъно 

калимаҳои заруриро ҷудо кардан, ба таваққуфи байни ҷумлаҳо ва қисмҳои матн риоя кардан, 

аснои хондан ба воситаи оҳанг (интонатсия) муайян кардани муносибати худ ба мазмуни матн 

таъкид мегардад. 

Ҳангоми кор аз рӯи матн пайдарҳамии воқеиятро дар матн муайян кардан, матнро ба 

қисмҳо ҷудо кардан, мазмуни қисмҳо ва мазмуни умумии ҳикояро муайян кардан, бо ёрии 

муаллим мазмуни ғоявии матнро муайян сохтан, баҳо додан ба қаҳрамонҳои асосии асар, ба 

тариқи мухтасар ҳикоя кардани мазмуни матни хондашуда, мухтасар нақл карда тавонистани 

мувофиқати расмҳо бо асар (агар расм мавҷуд бошад), мазмуни қисмҳои матн, воқеа, аз матн бо 

ёрии муаллим ёфтани калима ва ибораҳои шарҳдиҳандаи хусусияти қаҳрамонон ва тасвири 

табиат, аз ҷиҳати маъно муқоиса кардани калимаҳо, хондани афсона, ҳикоя, суруд ва ғайра ба 

бачаҳо ёдрас мешаванд. 

Ба ҳамин тариқ, таҳқиқот собит мекунад, ки барои таҳлили асарҳои бадеӣ ба лаҳзаҳои 

зерин бояд риоя кард:  

1. Суҳбати муқаддимавӣ; 

2. Хондани тамоми матн; 

3. Ба қисмҳо ҷудо кардани матн ва таҳлили он қисмҳо; 
4. Тартиб додани нақшаи асар (афсона, ҳикоя, шеър, мақола); 
5. Нақли мазмуни асар (мухтасар, муфассал); 
6. Хониши такрории қисматҳои асар (ба тарзи интихобӣ); 
7. Кор бо луғат (калимаҳо)-и душворфаҳм; 
8. Ҷудо кардани калимаҳои такягоҳии матн; 
9. Кор бо расм; 
10. Суҳбати ҷамъбасткунанда; 
11. Хулосабарорӣ аз маънои матн. 
Муҳимтарин вазифаи дарсҳои забони модарӣ инкишофи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ, таъмини 

маҳорати баёни мустақилонаи фикр ва тарбияи маънавии хурдсолон мебошад [7, с. 358-362]. 
Марбут ба ин гуфтаҳо, муаллими синфҳои ибтидоии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 

№5-и ноҳияи Данғара А. Зувайдуллоев дар маърӯзае, ки бо унвони «Талабҳо ва усулҳои корбарӣ 
бо матн дар дарсҳои забони модарӣ», ки соли 2001 ба хонишҳои педагогии дар шаҳри Душанбе 
баргузоргардида пешниҳод кардааст, чунин ибрози назар менамояд:  

«Дар ташаккули нутқи мураттаб машқҳои гуногун нақши калон мебозанд. 
Ин ҷо мо доир ба баъзе машқҳои нутқи салис ҳангоми таълими мавзуи «Ҷумла» дар синфи 

дуюм таваққуф намуда, роҳу усулҳои ташаккул додани онро бо мисолҳои мушаххас нишон 
доданием. 

Ба ҷумлаҳо ҷудо кардани матни яклухт: 
Машқи мазкурро дар соати якум, баъди ба хонандагон хотиррасон кардани ҷумла ва иҷрои 

машқи 251 гузаронидан ба мақсад мувофиқ мебошад, зеро талабагон ҳанӯз дар синфи якум доир 
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ба ин намуди машқ маълумоти даркорӣ доранд. Аз ин рӯ, муаллим матни яклухти поёнро, ки 
пешакӣ дар лавҳа бе аломатҳои китобатӣ навиштааст, ба хонандагон пешниҳод менамояд. 

Матн: «Офтоб баромад ҳаво гарм шуд барфҳо об шуданд дар лаби ҷӯй майса дамид абрҳо 

ҳар тараф ҳаракат мекунанд шамоли форам мевазад баҳор зеботарин фасли сол аст».  

Супориш: Матнро бо ҷумлаҳо ҷудо карда, нависед ва баъд хонед. Аломатҳои китобатии 

мувофиқро гузоред, ба матн сарлавҳаи мувофиқ гузоред. Дар кадом хусус гуфта шудани ҳар 

ҷумларо муайян намоед. 

Дар китоби дарсӣ оид ба пурра кардани фикри нотамом машқҳои фаровон дода шудаанд, 

вале баъзан ҷумлаҳои додашудаи онҳо нутқи алоқанокро ташкил намедиҳанд. 

Бинобар ҳамин, муаллим мувофиқи машқҳои китоб амал карда, ба талабагон ҷумлаҳои 

нотамомеро пешниҳод мекунад, ки аз онҳо матни алоқанок ҳосил мегардад. Мушоҳида нишон 

дод, ки дар омӯзиши мавзуи «Сараъзоҳои ҷумла» ва «Мувофиқати мубтадою хабар» аз чунин 

намудҳои кор истифода кардан мувофиқи матлаб мебошад: 

1. Ба ҷумлаҳои нотамоми зер мубтадоҳои мувофиқ илова карда, матнро пурра кунед ва ба 

он сарлавҳа ёбед. Фаҳмонед, ки чаро ин ҷумлаҳо нутқи алоқанок шуда метавонанд. 

Намунаи матн: «...гарм ва соф буд. .. ба боғи колхоз экскурсия рафтанд. Нохост дар ҳаво... 

пайдо шуд ... сахт борид. ...дар зери дарахти сада пинҳон шуданд». 

2. Бо ёрии хабарҳои додашуда ҳикоя тартиб дода, ба он сарлавҳа гузоред. Гӯед ки хабарҳои 

иловакардаатон кадом ҳиссаи нутқанд.  

Намунаи матн: Нодира дар синфи дуюм .... Ӯ китобхониро .... Ба корҳои модараш .... Вай 

ҳар пагоҳӣ хоҳарчаашро ба боғча .... Модар аз кори духтараш .... 

Калимаҳо барои истифода: дӯст медорад, ёрӣ мерасонад, мехонад, мебарад, хурсанд 

мебошад.  

3. Шеърро хомӯшона хонда калимаҳои мувофиқ гузоред. Ба хотир оред, ки муаллифи он 

кист? Баъд дар ҳар ҷумла аломатҳои китобатии мувофиқ гузоред: 

Мӯрчабибӣ хона ....  

Меҳмонакон .....  

Мӯрчабибӣ шолӣ ....  

Хурду калон ....  

Мӯзачаи локӣ ....  

Кулчаи ҷав ....  

Куртачаю тоқӣ ....  

Оши палав .... 

Сонӣ .... дар ба дар  

Мӯрчабибӣ тӯйча .... 

.... ба тӯяш хабар  

Дар лабаки ҷӯйча .... 

Калимаҳо барои истифода: (рӯфт, пухт, дӯхт, давид, кард, омад, марҳамат ...). 

Супориш: Ин чистонҳоро пурра карда, аз чанд ҷумла иборат будани онҳоро аниқ кунед. 

Баъд мувофиқати сараъзоҳои ҷумлаҳоро муайян намоед.  

а) Барфҳо ҳам об .... б) Саҳро холӣ .... 

Бунафшаҳо .... Замин намнок .... 

Рӯзҳо дароз .... Ҳар дам борон .... 

Кадом ин вақт мешавад?» [8, с. 64-67]. 

Ба ҳамин монанд муаллим аз қабили пурра кардани ҷумлаҳои нопурра, таҳлил ва таркиб 

ва мавқеи он дар таълими забони модарӣ, афсона ва таълими он дар синфҳои 1-1V ва ғайраро бо 

мақсади инкишофи нутқи шифоҳии хонандагон дар таҷрибаи хеш амалӣ гардонидааст. 

Дар мақола омӯзгор роҷеъ ба усулҳои корбарӣ ба матн фикру андешаҳояшро асосан ба 

масъалаҳои инкишофи нутқ, нутқи мураттаб, таълими ҷумла, мувофиқати мубтадо бо хабар ва 

ғайра аз таҷрибаи хеш иброз доштааст, ки мо онро мухтасаран дар кори таҳқиқотиамон овардем. 

Ва шубҳае нест, ки омӯзгор ба мақсади дар пеш гузошташудааш муваффақ ҳам гашта бошад. 

Бояд қайд кард, ки ҳама он корҳоеро, ки муаллим дар таълими грамматика пешниҳод 

кардааст, дар мавриди ташаккули малакаҳои кор бо матн, хониши бошуурона ва дарки маънои 

матн натиҷаҳои умедбахш дода метавонанд. 

Омӯзишу таҳқиқ ва мушоҳидаҳо дар мактаби ибтидоӣ собит менамоянд, ки муаллимон 

хониши матнро ба хонандагон бо роҳу усулҳои гуногун ба роҳ мемонанд. Масалан, яке матнро 
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аз китоби дарсӣ дар ҳар дарси навбатӣ пешкаш мекунад, ки онҳо қироат кунанд. Дигаре матнро 

аз ягон китоби дигар дар шакли тайёр (ба таври интихобӣ аз ягон китобча) пешниҳод менамояд 

ва мехонад ё мехононад. Сеюмӣ, ба хонандагон супориш медиҳад, ки дар хона аз ягон китоби 

дигар матнеро хонда оянд ва мазмунашро нақл намоянд ва ғайра. Ҳар тарзеро, ки муаллимон 

интихоб нанамоянд, хато намекунем, агар гӯем, ки аксарашон аз марҳалаҳои гуногуни шинос 

намудани хонандагон бо мазмуни матн истифода намебаранд. 

Аз рӯи таҳқиқу мушоҳидаҳо ба хулосае омадем, ки дар дарсҳои забони модарӣ ҳангоми 

таълими ин ё он мавзуи дарс, махсусан аснои қироати матн ба муаллим зарур аст, ки қабл аз 

қироати матн дар марҳалаи аввал бевосита суҳбати муқаддимавӣ гузаронад. Дар суҳбат набояд 

мазмуни матн нақл гардад, балки тавассути саволҳо фикру хаёли бачаҳо ба мавзуъ наздик ва ҷалб 

карда шавад. Дар марҳалаи дуюм дар хотир гирифтани мазмуни матн, албатта, таъкид мегардад, 

ки ин хеле муҳим аст. Дар марҳалаи сеюм ба эътибор гирифтани калимаҳои душворфаҳм (агар 

мавҷуд бошанд) гӯшрас мешаванд. Дар марҳалаи чорум ба хонандагони хурдсол ҷиҳати 

фаҳмидани маънои матн бевосита кумак мерасонанд. Муқаддимаи асар (мавзуъ), мазмуни асосӣ 

(иштирокчиён) ва хулосаю хотима ёдрас мегарданд, ки хеле муҳим ва судманданд. 

Дар марҳалаи охирин ба кадом жанри бадеӣ (ривоят, масал, ҳикоя, шеър, чистон, мақола...) 

нисбат доштани асарро муаллим ба шогирдон гӯшрас менамояд, ки бисёр зарур аст. 

Хулоса, ҳангоми кор бо ҳар гуна матне, ки дар синфҳои 1-1V таълим дода мешавад, 

муаллим муваззаф аст, ки шогирдонро бо марҳалаҳои асосии кор бо матн ҳатман шинос намояд, 

зеро ин ба хонандагони хурдсол ҷиҳати фаҳмидани маънои матн бевосита кумак мерасонад.  
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ҶАНБАҲОИ ДИДАКТИКИИ ТАШАККУЛИ МАЛАКАҲОИ ХОНИШИ ИФОДАНОК, КОР БО 

МАТН ВА ДАРКИ МАЪНО ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Дар мақола бо такя аз таҳқиқоту ақидаҳои олимону методистон усулҳои дарки матни хондашуда 

баррасӣ гардида, омилҳои ташаккули дарки маъно таҷассум ёфтааст.  

Муаллиф бо истифода аз намунаҳои дарсӣ кӯшиш намудааст, ки марҳалаҳои дарки маъноро бо 

тафсир ба омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ фаҳмонад ва роҳҳои расидан ба натиҷаи ниҳоиро пешниҳод 

намудааст. 

Таъкид шудааст, ки ба омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ лозим аст, ки пеш аз қироати матн суҳбати 

муқаддимавӣ гузаронида, ба таҳлили луғат ва дарки маъно диққати зарурӣ диҳанд. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ, 

РАБОТЫ С ТЕКСТОМ И ВОСПРИЯТИЕ ЕГО СМЫСЛА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

В статье, опираясь на исследование и мнения ученых и методистов обсухдается методика усвоения 

прочитанного текста, образуются пути усвоения содержания прочитанного. 

Автор с использованием поурочных образцов старается поэтапно подробно объяснить усвоения 

содержания текста учителям начальных классов и предлагать пути достижения конечных резултатов. 
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В статье замечено, что учителям начальных классов следует перед тем, как приступить к чтению 

текста провести предварительную беседу и обратить особое внимание славорной работе (разбору) и 

усвоению содержания прочитанного текста 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: усвоение содержания, чтение текста, развитие, предварительная беседа, 

последовательная речь 
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methods of learning the read text forms the ways of learning the meaning of the read text.  
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ТАҲҚИҚИ МУАММОИ РАФТОРИ АГРЕССИВИИ НАВРАСОН 
 

Фозилова М.Ҷ. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ қайд намуда буданд: 

«Ҷомеа эҳтиёҷ ба насле дорад, ки дар руҳияи худшиносии миллӣ ба воя расида бошад, 

истиқлолият ва якпорчагии давлати тоҷиконро ҳифз кунад, аз дастовардҳои илму фарҳанги 

ҷаҳонӣ бархӯрдор бошад ва номбардори ниёгони хирадманд, сулҳпарвар ва баору номуси хеш 

бошад».  

 Дар ин замина қайд кардан ҷоиз аст, ки тарбияи инсони комил, шахси аз ҷиҳати маънавӣ 

ва равонӣ ташаккулёфта яке аз вазифаҳои мубрами ҷомеаи имрӯза аст. Дар ташаккули 

хусусиятҳои равонии шахс ба эътибор гирифтани сифатҳои хислат, типи мизоҷ, қобилият ва 

зуҳуроти ҳиссиёту эмотсияҳои ӯ басо назаррас аст.  

Масъалаи агрессияи наврасон яке аз масъалаҳои муҳимми имрӯза ба ҳисоб рафта, нафақат 

волидонро, балки ҷомеаро низ ба ташвиш оварда истодааст. 

Муаммои агресивнокӣ яке аз муаммоҳои асосӣ дар психологияи муосир мебошад. 

Воқеаҳои асосӣ, ки дар таърихи кӯтоҳмуддати инсоният рӯй додааст, ин аз тарафи як қисми 

одамон кушта шудани миқдори зиёди одамон, яъне ҳамдигарро нобуд кардани одамон мебошад. 

Масъалаи агрессияи наврасон дар асарҳои З. Фрейд, А. Адлер, Филипп Зимбардо, К. Лоренс, 

Р. Ардри, П. Ван Берг ва Д. Моррис, К. Левин, Л. Берковитс, К. Додж ва Ҷ. Куайе ба таври амиқ 

омӯхта шудаанд.  

 Ба ақидаи Баркан А. хушунат ногузир аст, зеро агар неруи танатос ба берун бароварда 

нашавад, ин боиси вайроншавии инсон мегардад ва раҳоии ягона дар ин ҳолат коҳиш додани неруи 

вайронкунанда - катарсис мебошад [3, с. 128].  

Ба андешаи А. Адлер (1927), хушунаткорӣ сифати ҷудонашавандаи шуур аст, ки фаъолияти 

онро ташкил мекунад. Хушунат дар қаринаи шиддати мабдаъҳои мутақобил: ҳаёт ва марг, субъект ва 

объект, тезис ва антитезис, муҳаббат ва ҷанг аст. Ба ақидаи ӯ, мусобиқапазирӣ, мубориза барои зинда 

мондан, кӯшиши ба даст овардани афзалият барои тамоми организмҳои зинда, аз ҷумла, инсон табиӣ 

ва универсалӣ мебошанд [7, с. 68]. 
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К. Додж ва Ҷ. Куайе [6, с. 196] ошкор намуданд, ки майли ба шахсони дигар нисбат додани 

бадхоҳӣ ва ниятҳои бад (ғалатфаҳмии адоват), ҳатто агар чунин набошад ҳам, хислати муҳимест, 

ки фардҳоро ба бархӯрдҳои бештари хушунатомез оварда метавонад.  

Филипп Зимбардо [5, с. 42] чунин мешуморад, ки ин ихтилофро ҳал намудан мумкин аст, агар 

мо байни ифодаи эҳсосот (expressing emotional feelings) ва амалиёти хушунатомез (ё мушоҳаи чунин 

амалҳо) фарқ гузорем. Вақте ки ҳиссиёт бо ёрии нутқ, гиря ё ханда ифода мешаванд, изтироб паст 

мешавад, аҳвол бошад, беҳтар мегардад. Аммо вақте ки амалҳои хушунатомез нисбат ба рақиб анҷом 

меёбанд, хоҳ бо сухан ё кор, бевосита ё бавосита, тамоюли адоватнок, яъне ангезаи (мотив)-и ботинии 

анҷом додани амалҳои хушунатомез аз пештара заиф намегардад. Аз ин ҷо, Ф. Зимбардо омӯхтани 

роҳи ҳалли низоъҳои байни фрустатор ва қурбонии ӯро бо ёрии суҳбатҳо, гуфтугӯйҳо, на бо хушунат 

тавсия медиҳад. 

Р. Ардри, П. Ван Берг ва Д. Моррис қайд менамоянд, ки хушунатомезӣ ғаризаи модарзодиест, 

ки хоси табиати инсон буда, бо олами ҳайвоноте, ки инсон нисбатан ба наздикӣ ҷудо шуд, зич 

алоқаманд аст. «Хушунатомезӣ атавизмҳои аз ҳама бештар таҳдидгарест, ки инсон аз аҷдоди зоологӣ 

ва ибтидоии хеле қадимаш ба мерос гирифтааст» [2, с. 11]. 

Механизми хушунат мувофиқи ақидаи Л. Берковитс чунин аст: 
 

Таҳрики нафратангезанда (масалан фрустратсия, дард, нороҳатӣ) Омодагӣ ба амалҳои хушунатомез 

Рафтори нафратангезанда Равонкунандаҳои хушунат 
 

Кӯшишҳои гуногуни таҳлили бунёдии моҳияти адоват, зӯроварӣ ва харобиоварии инсон 

дар назарияҳои академӣ амалӣ шудаанд. Тамоми ин консепсияҳо ва принсипҳои тавзеҳдиҳанда 

то ҳол мубрам боқӣ монда, барои таҳқиқоти сершумори омилҳои иҷтимоию фарҳангӣ, 

инфиродӣ, типӣ ва ғайра водор мекунанд. Имрӯз оид ба ин масъалаҳо маводи таҷрибавии кофӣ 

вуҷуд дорад. Гуногунии зуҳуроти феномени хушунат ҳангоми кӯшиши муайян намудани 

мундариҷаи психологии он боиси пайдо шудани дидгоҳҳои сершумор гардид. Дар раванди 

таҳлили вазъи муаммо масъалаҳои зерин барои мо асосӣ буданд:  

- дар бораи таносуби мафҳумҳои «хушунат», «хушунатнокӣ», «рафтори хушунатнок» ва 

«майл ба хушунатнокӣ»;  

- дар бораи сабабҳо ва муҳимтар аз он - омилҳо ва функсияҳои хушунатнокӣ;  

- оид ба мавқеи хушунатнокӣ дар муҳити меъёр - ихтилол.  

Ба ақидаи Е.В. Змановская, ҳарчанд хушунат бо харобиоварӣ зич алоқаманд мебошад, он 

рафтори аз меъёр дур нест. Дар баробари ин, зери хушунат тамоюле фаҳмида мешавад, ки «дар 

рафтори воқеӣ ё тахайюлот барои ба худ тобеъ намудани дигарон ё ҳукмфармоӣ ба онҳо» зоҳир 

мегардад [11, с. 29]. Ин тамоюл ҳаматарафа аст, зеро хушунат метавонад ҳам барои зинда 

мондан, ҳам қонеъ гардонидани майл ба хушунатнокӣ хизмат намояд. Навъҳои хушунат 

ҷанбаҳои зерини онро таъйин мекунанд: самтгирӣ, шакли зоҳиршавӣ ва шиддатнокӣ. Он 

метавонад барои зиён расонидан ба қурбонӣ (хушунати адоватнок) ё барои ноил шудан ба 

ҳадафи аффектӣ (хушунати воситавӣ) равона шавад. Хушунат метавонад аз ҷониби шахсият ба 

худаш равона гардад (аутохушунат), аммо он навъи хушунат, ки ба ҷомеа ва одамони дигар 

равона шудааст, хушунати зиддииҷтимоӣ хавфноктар аст [11, с. 29]. 

Хушунат ҳам дар шакли возеҳ, ҳам ниҳонӣ вуҷуд дошта метавонад. Шакли пӯшидаи он 

дар коршиканӣ (саботаж), канораҷӯӣ, аутохушунат ва худкушӣ мушоҳида мешавад. Ба шаклҳое, 

ки хушунат пайдо мекунад, Е.В. Змановская намоиш (репрезентатсия)-ҳои ботинии хушунат ва 

аффектҳои хушунатнокро мансуб медонад. Ба шакли якум «лоиҳаҳо»-и хаёлии зӯроварӣ, ки дар 

тахайюл ва армонҳо тавлид мешаванд, тааллуқ доранд. Ин шакл, мувофиқи маълумоти Реан А.А. 

асосан ба бачагону наврасон хос мебошад [12, с. 89]. Ба шакли дувум тезхашмӣ, ҳасад, нафрат, 

бадбинӣ, бетаҳаммулӣ ва қаҳру ғазаб мансубанд. Дар айни замон ин аффектҳоро ӯ зуҳуроти 

майлҳои хушунатнок мешуморад.  

Ҳамин тавр, хушунат тамоюли ботинии водоркунанда, қисми динамикаи шахсият аст, 

хушунатнокӣ бошад хусусияти инфиродии шахсият ҳамчун майли зоҳир намудани ин тамоюл 

дар амалҳои ботинӣ ва беруна мебошад [8, с. 53]. Мавсуф робитаи мустақими байни хушунат ва 

рафтори хушунатнокро мушоҳида намекунад. К. Изард низ тарафдори ҳамин фикр аст [9, с. 14]. 

Адоватро ҳис кардан, аммо зоҳир накардан мумкин аст, рафтори хушунатнок метавонад беасосу 

беангеза бошад, объекти он шахси тасодуфӣ ва ношинос буда метавонад. Вобаста ба андозаи 

пайвастшавӣ ва шиддатнокӣ аксуламалҳои вазъиятии хушунатнок, рафтори камфаъол ва 

фаъолонаи хушунатнокро фарқ мекунанд. Аломатҳои пешбари рафтори хушунатнок чунинанд: 

кӯшиши ҳукмфармоӣ ба одамони дигар бо мақсади истифодаи минбаъдаи онҳо барои 
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манфиатҳои шахсӣ, харобиоварӣ (тамоюл ба вайронкорӣ), самтгирӣ барои расонидани зарар ба 

одамон ва майл ба зӯроварӣ, дарду ранҷ расонидан [9, с. 68]. 

Дар байни омилҳое, ки рафтори хушунатнокро ташаккул медиҳанд, омилҳои синнусолӣ, 

инфиродӣ, ҷинсӣ (гендерӣ) ва муҳити иҷтимоӣ муайян карда шудаанд. Зимнан омили охирин 

аҳамияти ҳалкунанда дорад. Вобастагӣ ба хусусияти синнусолӣ аз зарурати мутобиқшавии 

шахсият бармеояд. Хушунатнокии бачагон шакли муҳофизатии рафтор дар вазъияти нави 

тавлидкунандаи ҳарос ва изтироб аст. Ин андешаро моҳиятан пештар З. Фрейд ва К. Хорни ифода 

карда буданд [12, с. 20]. Хушунатнокии наврасонро бошад, фарҳанги ба худ хоси онҳо, маҷмуи 

қоидаҳои рафтор, маросимҳо ва устураҳои онҳо таъйин менамояд. Он ба наврасе, ки аз нуфузи 

(авторитет)-и калонсолон даст кашидааст, ҳисси зарурии мансубиятро ба «худиҳо» медиҳад, ки 

тариқи он ҳаммонандӣ (идентификатсия) сурат мегирад. Зӯроварие, ки илҳомбахши он устураи 

гурӯҳӣ аст, «аз ҷониби наврасон ҳамчун тасбити неруи худ, ҳамчун қаҳрамонӣ ва садоқат ба 

гурӯҳ эҳсос мегардад» [12, с. 88]. Аз тарафи дигар, наврасони мутобиқшавии иҷтимоиашон 

вайроншуда - аутсайдерҳо (ақибмондаҳо) хушунатро ҳамчун воситаи худтасбиткунии дарднок 

истифода мебаранд. Азбаски хушунатнокӣ падидаи муқаррарии ҳаёти бачагону наврасон аст, ба 

ақидаи Е.В. Змановская, шаклҳои хушсифати мутобиқкунанда ва харобиовару 

мутобиқнакунандаро фарқ бояд кард. Ин шаклҳоро вобаста ба функсияҳои хушунат қаблан Э. 

Фромм ҳамчун тамоюли нишонаҳои инкишоф ё таназзули шахсият муайян карда буд [15, с. 22]. 

Е.В. Змановская ҳамчунин функсияҳои рафтори хушунатнокро дар иҷтимоигардии шахсият, дар 

мутобиқшавӣ ба олами иҷтимоӣ қайд мекунад: озод шудан аз тарсҳо, ҳимояи манфиат ва 

муҳофизат аз таҳдиди беруна. Бинобар ин, аксуламалҳои калонсолон ба аксуламалҳои 

хушунатноки бачагону наврасон хавфноктар мебошанд. Агар хушунат мувофиқи истилоҳоти 

ёддиҳии иҷтимоӣ тақвияти мусбат ёбад, он рафтореро ташаккул медиҳад, ки ба парастиши 

қувват асос ёфтааст.  

Гуногунии зуҳуроти хушунатнокиро дар калонсолон бар хилофи хушунатнокии наврасон 

асосан бо хусусиятҳои инфиродӣ-шахсиятӣ тавзеҳ медиҳанд. Р. Бэрон ва Д. Ричардсон ба онҳо 

чунин хусусиятҳоро мансуб медонанд: тарс аз мазаммати иҷтимоъ, бадгумонӣ, васвосӣ, таассуб 

(нажодӣ ва миллӣ) ва майл ба эҳсоси шарм ба ҷойи ҳисси гуноҳ. Ба рафтори хушунатнок эътиқод 

ба назорату идоракунии пурраи тақдири худ ва дигарон, қабул кардани зӯроварӣ ҳамчун воситаи 

муқаррарии таъсироти мутақобил мусоидат мекунанд. Ин қатори сифатҳои шахсиятро сатҳи 

пасти таҳаммули фрустратсионӣ дар якҷоягӣ бо набудани малакаҳои коммуникативӣ барои 

ҳалли вазъияти мураккаби муоширати байнишахсӣ пурра мекунад, ки ҳамчунин ба наврасон хос 

мебошад.  

Дар мавриди омили гендерӣ бошад, онҳо чунин мешуморанд, ки наврасон – писарон ба 

хушунати мустақим ва ҷисмонӣ майл доранд, наврасон – духтарон бошанд, ба хушунати 

ғайримустақим ва лафзӣ бештар тамоюл нишон медиҳанд. Сабаб дар он аст, ки ба рафтори 

мардон фаъолнокӣ ва тезмизоҷӣ хос мебошанд [3, с. 24]. 

Мувофиқи маълумоти А.И. Белкин ва В.Н. Лакуста барои хушунатнокӣ дар сатҳи 

инфиродӣ - психологӣ типи характер ва кайфияти психологӣ низ муҳиманд. Хушунат ба маънои 

иҷтимоӣ ба сатҳи гормоналӣ нисбат надорад, ҳарчанд, ки бо он алоқаманд аст. Онро шахсият бо 

сатҳи пасти тестостерон низ зоҳир карда метавонад [4, с. 168]. Ба андешаи Д.Н. Исаев ва В.Е. 

Каган, бо мардонагӣ ва занонагӣ на фақат андозаи хушунатнокӣ, балки бештар тарзи зоҳиршавии 

он: дар занон бештар пурҳарорат (экспрессивӣ), дар мардон - воситавӣ будани он, ҳамчунин 

гуногунии ҳадафи онҳо дар зоҳиршавии хушунат алоқаманд мебошад [10, с. 227].  

Ба ақидаи Е.В. Змановская, ба ташаккули рафтори хушунатнок шароити иҷтимоии 

шахсият: ахбори омма, зӯроварӣ дар оила, тарзҳои тарбия бештар таъсир мерасонанд. Ҳарчанд 

ки барои исботи ақида ӯ танҳо ба мутахассисони ғарбӣ такя мекунад, ки ин масъалаҳоро пештар 

ва ҳаматарафа омӯхта буданд, аммо дар психологияи шӯравӣ ва россиягӣ хусусан шарти охирин 

амиқу кофӣ таҳқиқ гардидааст.  

Нақши воситаҳои ахбори омма (ВАО) дар хориҷа аз мавқеи необихевиоризми ба иҷтимоъ 

нигаронида, дар доираи консепсияи ёддиҳии иҷтимоии А. Бандура омӯхта шудааст [9, с. 30]. Дар 

омӯзиши ин масъала таҳқиқоти сайёри М. Хюсманн, Л. Берковитс ва Э. Доннерстайн, Р. Гин ва 

диг. саҳми зиёд доранд. Дар байни натиҷаҳои муҳим ошкор намудани худи механизми ёддиҳии 

намунаҳои рафтори хушунатнокро қайд бояд кард. Аз нуқтаи назари онҳо, пайдарпайии зерини 

амалҳо бештар имконпазир ба назар мерасад: шавқу рағбати аз ҳад зиёд ба барномаҳои 

телевизионӣ - тахайюлоти хушунатнок - шабоҳат додани худ ба қаҳрамон - азхудкунии 
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намунаҳои хушунат - такрори амалҳои хушунатнок - истифодаи онҳо барои расидан ба ҳадафҳо 

ва ҳамчун воситаи ҳалли вазъияти иҷтимоӣ - тақвият - малакаҳои хушунат - ташаккул наёфтани 

маҳорати иҷтимоӣ - фрустратсия - дилбастагии аз ҳад зиёд ба барномаҳо телевизионӣ ва ғ. [3, с. 

222]. Азбаски на ҳамаи наврасон бераҳм мешаванд, шартҳое бояд мавҷуд бошанд, ки барои 

азхудкунӣ қобилияти махсусро фароҳам оранд. Дар қатори ин гуна шартҳо воқеӣ (аниқтараш - 

табиӣ) будан ва хусусияти ҷалбкунандаи тамошо, парастиши возеҳи қувват ва зӯроварӣ, 

қобилияти ба қаҳрамон монанд кардани худ ва ба қурбонии қаҳрамон шабоҳат додани объекти 

самтгирии адовати худро зикр мекунанд. Ниҳоят, аз рӯйи сенарияи тамошо зӯроварии қаҳрамон 

бояд тақвияти мусбат ёфта бошад (комёбӣ, пул, шуҳрат ва ғ.). Новобаста ба он, ки саҳнаҳои 

зӯроварӣ ва хушунат чи тавр хушунатнокиро ташаккул медиҳанд, муҳим он аст, ки онҳо дар 

маҷмуъ ҳадди иҷтимоии ҳассосиятро ба бераҳмӣ паст мекунанд.  

Ба оилаи носозгор мавқеи аз ҳад зиёд ҳукмфармои яке аз волидайн ва мавқеи тобеияти 

дигаре аз онҳо хос мебошад. Манфиатҳои нафароне аз узвҳои оила бар зарари ҳадафҳои дигарон 

қонеъ гардонида мешаванд. Оилаи деструктогенӣ (харобиоваранда) дар аъзои оила набудани 

майлу хоҳиш барои пурракунии ҳамдигар, худмухтории аз ҳад зиёди ҳар яки онҳоро ошкор 

менамояд. Ин боиси сардӣ дар муносибатҳо, набудани ҳамдигарфаҳмӣ ва дилбастагии 

эмотсионалӣ мегардад. Оилаи вайроншаванда фазои доимии низоъангезро ба вуҷуд меорад. 

Оилаи маҳками ботилмуттафиқ бо роҳбарии хеле сахтгиронаи тобеъкунанда аз ҷониби як 

нафар фарқ мекунад. Диктат ва тобеият адовату кӯшишро барои канорагирӣ тавлид мекунанд.  

Тарзҳои тарбияе, ки ба ташаккули хушунатнокии бачагону наврасон оварда мерасонанд, 

аз оилаҳои носозгор сарчашма мегиранд. Ба он тарзҳои зерини тарбия мансубанд: 

гипопротексия, гипопротексияи пӯшида (ғамхории зоҳирӣ), гипопротексияи саҳлгирона, 

тарбияи ихтилофнок, ҳамчунин гиперпротексияи ҳукфармоёна ва саҳлгирона. Масалан, 

гиперпротексияи саҳлгирона, алалхусус, нисбат ба наврасон бо тақвияти ҷиҳати эпилептоидии 

хислат боиси табдил ёфтани онҳо ба золимони бераҳм дар оила мегардад, ки ба зарбу лати 

волидайн даст зада метавонанд (синдроми «волидайни зарбу латхӯрда» мувофиқи Г. Харбин ва 

Д. Мадден). Чунин волидайн одатан зарбу лат хӯрданашонро руст мекунанд, тарафи бачагонро 

мегиранд ва кӯшиш мекунанд, ки наврасро бо ҷиҳатҳои «хубаш нишон диҳанд». Ба масъалаи 

таъсири тарбия ба инкишофи хушунатнокии наврасон як силсила таҳқиқоти сайёрро А. Бандура 

ва Р. Уолтерс бахшидаанд [3, с. 55]. Дар асоси натиҷаҳои бадастомада онҳо назарияи хушунати 

ғайрииҷтимоиро бунёд карданд. Онҳо се меҳвари асосии рафтори наврасро муқаррар намуданд: 

омодагӣ барои барпо кардани муносибатҳои эмотсионалӣ-шахсиятӣ, дараҷаи инкишофи виҷдон, 

неруи ангезиш ба аксуламалҳои хушунатнок. Маҳз дар оила барои иҷтимоигардии шахсият 

шароит фароҳам оварда мешаванд, он институти аввалин ва муайянкунанда мебошад. Якум, ин 

гуна шарт ташаккули ангезиш барои дилбастагиҳои эмотсионалӣ мебошад, ки дар натиҷа 

наврасро ба таҳсин, мазаммат ҳассос гардонида, умуман ҳис кардани муносибатро ба худаш 

меомӯзонад. Дувум, оила бояд «фишори иҷтимоигардонии» нахустинро анҷом диҳад, ки бо 

таъсири он наврас мувофиқ намудани рафтору талаботи худро бо маҳдудияту талаботи иҷтимоӣ 

меомӯзад. Севум, оила он муҳаббату дастгирии эмотсионалиро таъмин менамояд, ки дар наврас 

таҳаммулпазирии фрустратсиониро инкишоф медиҳанд. И.С. Кон, ки тамоми феноменҳои ҳаёти 

руҳии наврасонро бодиққат омӯхтааст, чунин мешуморад, ки сабаби асосии хушунат - монеаҳо 

дар роҳи худтасбиткунӣ, худтатбиқнамоӣ ва эҳтиёҷ барои ҳаммонандӣ бо гурӯҳ дар шароити 

аз байн рафтани нуфузи калонсолон мебошад. Ӯ хушунатро ҳамчун натиҷаи хашмгинӣ ва 

пастшавии эҳтиром ба худ бо сабаби нокомиҳои аз сар гузаронида ва муносибати беадолатона 

баррасӣ менамояд. Наврасони аз ҳад зиёд парасторишаванда (гиперопека) аз он сабаб аксар вақт 

бераҳмӣ ва садизмро зоҳир мекунанд, ки аз имконияти озодона озмудани худ маҳрум буда, 

ҳамеша аз зарурати барои кирдорашон ҷавоб додан озод карда мешуданд. Бераҳмии онҳо - 

омехтаи қасос, худтасбиткунӣ ва худсанҷидан аст. Хушунатнокии гурӯҳии наврасон ва 

вайронкорӣ (вандализм) барои тақвияти ҳисси мансубият, ҳамраъии гурӯҳӣ хизмат мекунанд. Он 

аз он ҷиҳат осонтар ҷараён гирифта, то ваҷд аз қувваи худ мерасад, ки зӯроварии оммавӣ сатҳи 

ҳисси масъулиятро паст менамояд, бо намунаҳои бадтарину пасттарини рафтор сироят мекунад 

[14, с. 167]. 

Зуҳуроти ниҳоии хушунатнокии наврасонро таҳлил намуда, ӯ онҳоро ба рафтори 

муаммоӣ, инҳирофӣ (девиантӣ) мансуб медонад. Зери он низоми кирдорҳое дар назар дошта 

мешавад, ки аз меъёри маъмулӣ дур мебошанд, хоҳ меъёри солимии руҳӣ, ҳуқуқ, фарҳанг ё 

ахлоқ. Агар ба назар гирифта шавад, ки сабаби категорияи якуми рафтори инҳирофӣ психопатия 
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мебошад, он гоҳ сухан дар бораи категорияи дувум меравад: ин рафторест, ки меъёрҳои иҷтимоӣ 

ва фарҳангӣ, махсусан, ҳуқуқиро вайрон мекунанд. Дар мавриди зуҳуроти ниҳоии хушунатноки 

наврасон дар хусуси на рафтори ғайрииҷтимоӣ, балки зиддииҷтимоӣ сухан бояд ронд [14, с. 66]. 

Далеле возеҳ ба назар мерасад, ки хушунат ва рафтори делинквентӣ (ҷиноӣ, зиддиҳуқуқӣ) 

бо ҳам алоқаманданд, зеро амалҳои зиддиҳуқуқӣ аксар вақт бо амалҳои хушунатнок ҳамроҳанд. 

Дар муносибат бо рафтори зиддиҳуқуқӣ зери рафтори делинквентӣ он амалҳои шахсият фаҳмида 

мешаванд, ки аз қонунҳои муқарраршуда дур буда, ба некӯаҳволии одамони дигар ё тартиботи 

иҷтимоӣ таҳдид мекунанд [11, с. 36]. Барои мо таърифи А.Е. Личко дар бораи «делинквентнокӣ» 

наздик мебошад, ки мувофиқи он амалҳои зиддиҷамъиятии хурде, ки боиси ҷавобгарии ҷиноятӣ 

намешаванд, бо ин мафҳум ифода мегарданд. Мо ба умумияти шароити ба вуҷуд омадани 

делинквентнокӣ ва омилҳои хушунатнокӣ таваҷҷуҳ зоҳир мекунем:  

- фрустратсияи эҳтиёҷоти кӯдакона ба ғамхорӣ ва муносибати самимӣ;  

- бераҳмии ҷисмонӣ ва психологӣ дар оила ё парастиши қувват;  

- норасоии эътибору таъсири падар;  

- осеби шадиди равонӣ;  

- саҳлгирӣ ва набудани пайдарпайӣ дар тарбия;  

- низоъҳои возеҳи муттасил байни волидайн бо истифодаи зӯроварии ҷисмонӣ [11, с. 78]. 

Рафтори хушунатноки наврасон метавонад хусусияти аксуламалҳои синнусолиро дошта 

бошад ва мувозинати муносибатҳои мутақобилро вайрон кунад ё накунад, баъди буҳрони 

шахсият бошад, заиф гардида, тамоман аҳамияташро аз даст диҳад.  

А.Е. Личко ҳамчунин хушунатнокиро ҳамчун аксуламале баррасӣ менамояд, ки сабаби он 

як қатор ҷиҳатҳои давраи буҳронии инкишофи шахсият мебошанд. Ин мавқеъ ӯро ба дидгоҳҳои 

Ю.Б. Можгинский, Х. Ремшмидт, А. Айхорн оид ба хушунатнокии наврасон наздик менамояд.  

Дар синни наврасӣ, мувофиқи ақидаи А.Е. Личко, аксуламалҳои хушунатноки аффектӣ падидаи 

камёфт нестанд ва алалхусус, нишонаи саршавӣ ё дар оянда ташаккул ёфтани бемории руҳӣ 

(психопатия) намебошанд. Зери аксуламалҳои аффектӣ ҳолатҳои шиддати ниҳоии эмотсионалӣ 

дар назар дошта мешаванд, ки оқибати осебҳои равонӣ ё вазъияти бӯҳронӣ мебошанд. Онҳо аз 

якчанд дақиқа то якчанд соат, баъзан то 1-2 шабонарӯз давом мекунанд.  

Аз рӯйи маълумоти тести шахсият, ки дар Миннесота гузаронида шуд, С. Хатауэй ва Э. 

Монакези ошкор намуданд, ки наврасони муқаррарӣ аз рӯйи ҷадвалҳои «психопатия», 

«шизофрения» ва «гипомания» нисбат ба калонсолон нишондиҳандаҳои баландтар доранд. 

Аксуламалҳои эмотсионалие, ки дар калонсолон аломатҳои вайроншавии руҳӣ мебошанд, дар 

наврасон аз ҷиҳати оморӣ муътадил ба шумор мераванд. Мувофиқи маълумоти озмоишии Д. 

Блок ангезишпазирии пасти эмотсионалӣ дар синни наврасӣ омили аз ҷиҳати психологӣ 

номусоид аст. Таҳқиқоти давомнок нишон доданд, ки ангезишпазирии пасти эмотсионалӣ ба 

наврасони беқарор, тезхашм, аз лиҳози эмотсионалӣ ноустувор ва муоширатгурез хос мебошад. 

Ба замми ин, минбаъд дар синни миёна (баъди 30-солагӣ) онҳо ба муҳит душвортар мутобиқ 

гардида, нисбат ба ҳамсолонашон, ки дар давраи наврасӣ ангезишпазирии сатҳаш баланди 

эмотсионалиро нишон медоданд, аломатҳои асабониятро бештар зоҳир менамоянд. Д. Хобб ва 

У. Томпсон қайд мекунанд, ки одами калонсолро аз барангезиши аз ҳад зиёд ва ноустувории 

эмотсионалӣ инкишофи механизмҳои самараноки боздоштани ботинӣ ва худназорат, ҳамчунин 

қобилияти интихобан нишон додани аксуламал ба таъсироти беруна раҳо мекунад [12, с. 86]. 

Аз нуктаҳои зикршуда бармеояд: якум, ангезишпазирии эмотсионалӣ (ва аксуламалҳои 

хушунатноки аффектӣ) марҳалаи қонунии бо онтогенез таъйиншавандаи шаклгирии 

худтанзимкунии рафтор ва мутобиқшавии минбаъда мебошанд. Дувум, он яке аз марҳалаҳои 

мутобиқшавиро ба олами иҷтимоӣ ошкор менамояд. Ин ғояҳо дар консепсияи онтогенетикии 

сохтори базалии танзими рафтор пурратар таҷассум ёфтаанд.  

Ба ақидаи муаллифони консепсия давраҳои хушунатнокии возеҳи бачагону наврасон, ки 

муносибатҳои созгори онҳоро бо атрофиён вайрон мекунанд, асосан ба лаҳзаҳои ноустувории 

бештари эмотсионалӣ, бо мутаассиршавӣ аз буҳронҳои синнусолӣ, эмотсионалӣ ва шахсӣ рост 

меоянд. Сабабгори лаҳзаҳои шадиди буҳронӣ дар инкишофи эмотсионалӣ носозгории 

муваққатии кори сатҳҳои низоми худтанзимкунии эмотсионалӣ мебошад. Дар даври наврасӣ, 

хусусан, ҳангоми заифшавии амалкарди сатҳи чоруми олӣ («назорати эмотсионалӣ»), ки барои 

мақбули иҷтимоъ будани рафтор ҷавобгар аст, амалҳои фаъолонаи эътирозӣ ва худтасбиткунӣ 

дар аксуламалҳои хушунатнок зоҳир мешаванд. Зуҳуроти лаҳзавии хушунатнокӣ бошанд, бо 

ҳолатҳои монеаҳо, фрустратсияҳо барангехта мешаванд. Хушунате, ки дар ин гуна ҳолатҳо ба 
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вуҷуд меоянд, ҳолати аксуламалие мебошад, ки вазифаҳои муҳофизатро иҷро мекунанд. Агар 

осебрасонии равонӣ хусусияти давомдор ва музмин дошта бошад, хушунат мазмуни ибтидоии 

мутобиқкунандаро гум карда, ба раҳоии созанда аз вазъияти душвор монеъ мешавад [12, с. 114]. 

В.В. Лебединский, О.С. Николская ва дигарон таъкид мекунанд, ки агар аксуламалҳо таҳти 

идоракунии сатҳи севум («экспансия») дар кӯшишҳои фарогирии вазъияти фрустратсияовар 

ифода ёбанд, аксуламалҳои сатҳҳои пасттари базалӣ, ки онро ҳолатҳои фрустратсия дар вазъияти 

мураккабтар ба вуҷуд меоранд, ба ҳалли фаъолона ё беҳтар кардани онҳо равона намешаванд [9, 

с. 62]. Масалан, бартарии танзим аз ҷониби сатҳи дувум («амалҳои қолабӣ») дар ин ҳолатҳо 

тариқи амалҳои беихтиёри аффектӣ - шикастани зарфҳо, ашё, доду вой, даронидани либос ва ғ. 

зоҳир мегарданд. Ба ақидаи муаллифон, хушунати иҷрокунандаи функсияи муҳофизатӣ ба 

таъсироти психотерапевтие хеле ҳассос мебошад, ки барои бартараф кардани он ва табдил 

доданаш ба шаклҳои барои ҷомеа мақбули рафтор равона гардидидаанд.  

Ҳамин тавр, боиси қайд аст, ки баъзе аз сабабҳои агрессивнокии наврасон, муносибати 

нодурусти падару модар, ҳамсолон ва муаллимони онҳо мебошад. Падару модарон дар назди 

фарзандони худ ҳамдигарро лату кӯб намуда, ба ҳамдигар муносибати дағалона мекунанд ё 

бевосита бо ягон сабаби ночиз аз ҳам ҷудо шуда, ҳуқуқҳои фарзандон ва майлу хоҳишҳои онҳоро 

поймол мекунанд.  

Аксарияти наврасони каҷрафтор боғчаи бачагонаро надидаанд. Тарбияи аввалини худро 

дар хона ва кӯчаҳо гирифтаанд. Аз тамошои филмҳои манбаи терористидошта даст намекашанд 

ва худро ҳамчун қаҳрамони ҳамон филмҳо муаррифӣ менамоянд. Ба тариқи умумӣ ба рафтори 

шахсони дар боло номбаршуда назар намоем мебинем, ки ҳадафи ҳамаи онҳо аз шинонидани 

сиёсати худ ё аз надонистани муносибати дуруст карда натавонистан бо наврасон шаҳодат 

медиҳад. Дар натиҷаи ҳамаи ин таъсирот дар ботини наврасон «ҳисси бадбинӣ нисбат ба дигарон 

«пайдо мешавад. Аз ин рӯ, наврасон ҳамчун нишонаи эътироз ба ин ноадолатиҳо баъзан даст ба 

амалҳои таҳдиднамоӣ мезананд ва ба ин восита мехоҳанд аз шахсони зараррасонидаашон 

интиқоми худро ситонанд.  
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ТАҲҚИҚИ МУАММОИ РАФТОРИ АГРЕССИВИИ НАВРАСОН  
 

Дар мақола омӯзиши хусусиятҳои равонии рафтори хашмгинӣ ва таҷовузкорона дар наврасон 

баррасӣ мешавад. Муҳимтарин самти рафтори иҷтимоии наврасон муҳити ҳамсолон аст. Дараҷаи ҷолиб 

будани муҳити ҳамсолон низ аз хусусиятҳои фардии наврасон вобаста аст, вале аксарияти мутлақи онҳо 

то ин ё он дараҷа дар робитаи зич ва маҳсулнок бо ҳамсолони худ мебошанд. Нуқтаҳои зиёде мавҷуданд, 

ки чи гуна таҷовузро баррасӣ кардан лозим аст, кадом амалҳоро хашмгин донистан лозим аст. Дар айни 
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замон, аксари равоншиносон таърифи зерини таҷовузро истифода мебаранд. Ҳама гуна рафторе, ки ба 

таҳқир ё расонидани зарар ба дигар мавҷудоти зинда нигаронида шудааст, ки чунин муносибатро 

намехоҳад, таҷовуз ҳисобида мешавад. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
  

В статье речь идет об изучении психологических особенностей агрессивного поведения подростков. 

Наиболее важной областью социального поведения подростков является среда сверстников. Степень 

притягательности среды сверстников также зависит от индивидуальных особенностей тинэйджеров, 

однако подавляющее большинство из них находится в той или иной степени в тесном, продуктивном 

контакте со сверстниками. Существует множество точек зрения, о том, что считать агрессией, какие 

действия квалифицировать как агрессивные. В настоящее время большинство психологов применяют 

следующее определение агрессии: агрессии – это любая форма поведения, нацеленная на оскорбление или 

причинение вреда другому живому существу, не желающего подобного обращения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изучение, виды агрессии, анализ, устранение, педагогико-

психологические инновации агрессии, ненависть, гнев, ярость, несправедливость. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Фозилова Масрура Джумановна, преподаватель кафедры социальной 

и профессиональной психологии профессиональных психологов Худжандского государственого 

университета имени академика Б. Гафурова. Тел.: (+992) 928-64-63-90 e-mail: fozilova1990@list.ru 
 

STUDYING THE PROBLEM OF AGGRESSIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 
 

The article deals with the study of the psychological characteristics of the aggressive behavior of 

adolescents. The most important area of adolescent social behavior is the peer environment. The degree of 

attractiveness of the peer environment also depends on the individual characteristics of teenagers, but the vast 

majority of them are in one way or another in close, productive contact with their peers. There are many points of 

view on what is considered aggression, what actions qualify as aggressive. Currently, most psychologists use the 

following definition of aggression. Any form of behavior aimed at insulting or harming another living being that 

does not want such treatment is considered as aggression 
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ШАРТҲО ВА АНГЕЗИШҲОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ РАФТОРИ ИҶТИМОИИ 

ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ 
 

Собирова Н.С. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи акад. Б. Ғафуров 
 

Яке аз шартҳои муҳимтарини ташаккули самараноки рафтори ҷамъиятии хонандагони 

хурдсол бо такя ба сатҳи омодагии иҷтимоию фарҳангӣ ва этнофарҳангии мактаббачагон, 

ҳамчунин ба хусусияти онҳо аз ҷиҳати назариявӣ асоснок намудан ва коркарди амалии 

ташаккули рафтори иҷтимоии хонандагони хурдсол мебошад. Омӯзиш ва таҳлили дараҷаи 

коркарди илмии муаммои ташаккул ва рушди рафтори иҷтимоии хонандагони хурдсол нишон 

медиҳад, ки дар педагогикаи ватанӣ ва хориҷӣ тарафҳои гуногуни ин муаммо мавриди таҳқиқ 

қарор гирифтаанд. Зарурати бошиддати муайян намудани шартҳои наве ба миён омад, ки зимни 

онҳо таҳсилоту тарбия дар кишвари мо минбаъд амал карда, инкишоф ёфта метавонанд.  

Зимнан зери мафҳуми шартҳо «сабабҳо, вазъият, омилҳои муайянкунандаи ин ё он 

равандро» мефаҳмем; ҳамчунин, «омил - сабаб аст, аммо пеш аз он ки сабаб гардад, метавонад 

натиҷа низ бошад», «омил - сабаб, қувваи ҳаракатдиҳандаи раванди рӯйдиҳанда» [10, с. 729]. 

Аз ин бармеояд, ки мафҳуми «шарт, шароит» ба мафҳуми «омил» наздик буда, ҳангоми 

муайян намудани шартҳои педагогии ба ангезиши раванди ташаккули рафтори ҷамъиятии 

хонандагони хурдсол мусоидаткунанда, мо онҳоро ҳамчун омилҳо, вазъият, воситаҳои 

фаъолияте маънидод карда метавонем, ки натиҷабахшии раванди педагогии ба ҳалли вазифаи 

мазкур равонашударо такмил дода метавонанд.  
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Расидан ба Истиқлолияти давлатӣ дар Тоҷикистон дар оғози солҳои 90-уми асри гузашта 

дар баробари тамоюлҳои мусбат бознигарии идеалҳо, пошхӯрӣ ва беқурбшавии низоми 

арзишҳои анъанавӣ, вайроншавии назорати рафтори ҷамъиятӣ, назорати субъективии ҳар як 

шахсият ба рафтори худаш, шаклдигаркунии асосҳои ахлоқии зиндагиро ба миён овард. Ин, дар 

навбати худ, дигаргунсозӣ ва таҷдиди куллии хусусият, тарз ва шартҳои фаъолияти педагогиро 

дар ҳама гуна навъи муассисаҳои таълимию тарбиявӣ тақозо кард. Зарурати бошиддати муайян 

намудани шартҳои наве ба миён омад, ки зимни онҳо таҳсилоту тарбия дар кишвари мо минбаъд 

амал карда, инкишоф ёфта метавонанд. Ақидаи маъмул [6] ин аст, ки ба иҷтимоишавии шахсият 

шарту омилҳои зиёде таъсир мерасонанд, ки аз ӯ рафтори муайянро тақозо мекунанд: 

макроомилҳо (кайҳон, сайёра, олам, кишвар, ҷомеа, давлат); мезоомилҳо, яъне шартҳои 

иҷтимоишавии гурӯҳҳои калони одамон, ки аз рӯйи миллат, ҷой ва навъи истиқоматгоҳ (минтақа, 

шаҳр, шаҳрак, деҳа); микроомилҳо, яъне оила, гурӯҳи ҳамсолон, микросотсиум, ташкилот 

(таълимӣ, касбӣ, ҷамъиятӣ, хусусӣ), ки дар онҳо тарбияи иҷтимоӣ амалӣ мегардад.  

М.И. Рожков ва Л.В. Байбородова [11, с. 10] дар баробари омилҳо ва шартҳо вакилон 

(агентҳо)-и тарбияи иҷтимоиро ҷудо мекунанд, яъне шахсоне, ки дар таъсироти мутақобил бо 

онҳо зиндагии ӯ ҷараён мегирад (волидайн, ҳамсолон, омӯзгорон ва диг.). Онҳо ҳам чунин 

механизмҳои иҷтимоишавиро муайян кардаанд: тавассути оила, тавассути шахсони муҳим, 

тариқи субфарҳангҳо, тавассути рефлексияи худ, яъне мутаассиршавӣ ва дарк. Аз ин бармеояд, 

ки ташаккули рафтори иҷтимоӣ бояд дар раванди таъсироти мутақобили шахсият бо омилҳои 

сершумор, вакилон, бо ёрии як қатор механизмҳо бояд амалӣ шавад. Аммо онҳо якдигарро ҳам 

пурра карда ва ҳам хилофи якдигар буда метавонанд. Вобаста ба ин, зарурати тартиб додани 

маҷмуи шартҳо ба миён меояд, ки муваффақияти раванди педагогиро таъмин хоҳанд кард.  

Ҳангоми муайянкунии чунин шартҳо муҳаққиқон ба сифати аломати асосии муназзамкунӣ 

ин ё он соҳаҳои раванди педагогӣ (фаъолият, муошират, худогоҳӣ, яъне ташаккули инсон ҳамчун 

намунаи «Ман»-и ӯ)-ро мегиранд. Чунончи, муназзамкунии шартҳо аз рӯйи сохтори зернизомҳои 

идорашаванда ва идоракунанда маъмул аст. Вобаста ба ин, аз як тараф, дидгоҳи идоракунанда ба 

раванди омодагии ахлоқӣ-меҳнатии хонандагон, омодагии ахлоқӣ-меҳнатӣ дар низоми 

таъсироти мутақобили мактабу оила, нақши созмондиҳанда ва ҳамоҳангсозандаи ташкилоти 

минтақавӣ ва ғайра таъкид карда мешавад, аз тарафи дигар, омодагии шахсият ба ин ё он соҳаи 

фаъолият (муошират, фаъолият ё худтарбиякунӣ), омодагии шахсиятӣ - ангезишии мактаббача 

ва бачаи синни томактабӣ ба амалисозии он ва ғайра эътироф карда мешавад.  

Яке аз низомҳое, ки дар доираи он амсилаи шартҳо сохта мешавад, ташкили муҳити 

инкишофдиҳанда ба шумор меравад. Чунончи, Р.М. Гранкина, оиларо ҳамчун микроомили 

муҳимтарини иҷтимоишавӣ муайян карда, таъкид менамояд, ки дар байни механизмҳои 

иҷтимоигардонии Россияи солҳои 60-70-уми асри XX дар шароити хонаи падару модар чунин 

механизмҳое, мисли тақвияти таҷрибаи мусбати рафтор, ҳаммонандшавӣ, яъне тақлид ба падару 

модар, инъикоси образи даркшаванда, эмпатия, зеҳнигардонӣ, дар баъзе мавридҳо бошад, ҳам 

фишор, азият додан, таҷрид (изолятсия)-ро низ бо мақсади тақвияти хоҳишҳои барои иҷтимоъ 

зарур муҳим ҳисобидан мумкин аст [1, с. 16].  

Роҷеъ ба педагогикаи мактаби олӣ таълифоти зиёде мавҷуданд, ки дар онҳо шартҳои аз 

ҷониби муаллифон омӯхташаванда ва пешниҳодшаванда имконияти таъсири муҳити 

муташаккил ба донишҷӯён инъикос ёфтаанд, ки барои таҳқиқот муҳим аст; таълифоте низ 

ҳастанд, ки дар онҳо шартҳо ва таъсири онҳо ба бачагон дар муҳити хонаи бачагон, кӯдакистон, 

баррасӣ шудаанд. Дар онҳо одатан дидгоҳҳои нав ба ташкили муҳит дар асоси тақвияти 

муносибати инкишофдиҳанда пешниҳод мегарданд; ихтилоф ва нокифоягии таъсироти анъанавӣ 

муайян мешавад. Исбот карда мешавад, ки даст кашидан аз моноидеология, тоталитаризм, 

татбиқи принсипҳои инсонпарваронаи таҳсилот имкон намедиҳанд, ки муаммои ташаккули 

рафтори ҷамъиятӣ, ҳисси шаҳрвандӣ бо ёрии воситаҳои куҳна ҳал шаванд. Муҳит, ки низоми 

мураккаб аст, як қатор вазифаҳои танҳо ба худаш хосро иҷро мекунад, ки муайян намудани 

гуногунии нақшҳои иҷтимоӣ ва мавқеи ҳар як кӯдакро дар он тақозо менамояд. Чунин шартҳои 

ташкили муҳити инкишофдиҳанда, масалан, таҳсилоти иловагӣ, аз ҷумла, муназзамӣ, 

ҳадафмандона будани таъсироти он, хусусияти барангезандаи воситаҳои истифодашавандаро 

муаллифон бо рушди шахсияти хонанда, кӯдаки синни томактабӣ, донишҷӯ, бо ҳаёти ботинӣ ва 

хислатҳояшон зич алоқаманд мешуморанд. 

Таъкид ба ин гуна ҷанбаҳои нақши субъектҳои муҳит ва тарбияро ошкор намуда, 

дидгоҳҳои асосиро ба ҳалли муаммои таъсироти мутақобили иштирокдорони раванди 
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педагогиро таъйин мекунад ва барои дидани имконияти муҳит ва тарбияро дар ҳалли муаммоҳои 

ташаккули шахсият мусоидат менамояд. Чунончи, ҳангоми ошкор намудани шартҳои амалкарди 

муҳити инкишофдиҳанда, мисли густурдагӣ, модалнокӣ, дараҷаи даркшавандагӣ ва устуворӣ, 

эмотсионалӣ ва ҷамъбастӣ, ҳукмрон, фаъолманд, зудҳаракат будани он, муаллифон ба шароити 

дохилӣ таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд: эҳсоси рифоҳ бо муҳит, рифоҳи ботинии эмотсионалӣ, рифоҳи 

шахсият ҳангоми воридшавӣ ба гурӯҳ, омодагии кӯдак ба таълими мактабӣ, мутобиқшавии тез 

ва беосеби ӯ, ки ба инкишоф додани ангезиши мусбат, маҳорати идоракунии эҳсоси худ, 

таассурот аз комёбӣ, муошират бо омӯзгорон ва ҳамсолон аз ҷониби кӯдак асос меёбад. Ин гуна 

дидгоҳҳо ба бартараф намудани ихтилоф байни талаботи муҳит ва равандҳои воридшавии 

шахсияти кӯдак ба он, инкишофи ӯ ва раванди амалкарди муҳит, байни тарбия ба маънои 

густурда ва маҳдуди он равона гардидаанд. Ба ҳисоб гирифтани шартҳои ошкоршуда ба 

муаллифон имкон дод, ки технологияҳои дақиқтар, методҳо, шаклҳои раванди педагогиро 

коркард намоянд, барои баландшавии сатҳи омодагӣ ва ташаккули шахсият мусоидат намуданд.  

Яке аз хусусиятҳои муҳит тарбия, таълим, раванди педагогӣ дар маҷмуъ тавсифҳои 

иҷтимоию фарҳангӣ буданд, ки мо дар навбати аввал дар таҳқиқот ба назар гирифтем, зеро 

мавзуи омӯзиш рафтори ҷамъиятии хонандагони хурдсол аст. Дар байни шартҳои хусусияташон 

иҷтимоию фарҳангӣ муҳаққиқон такя кардан ба омодагии ҷаҳоншиносонаи шахсият, 

гуногунандешӣ, баҳоҳои алтернативӣ, ҷалби оила ба фаъолияти педагогӣ, аҳли ҷомеа, муколама 

ва ҳамкорӣ [5, с. 82], гузаронидани машғулиятҳои махсус оид ба инкишофи муоширати 

муколамавӣ, бунёди муҳити фазоӣ - предметии муошират дар муассиса, робита бо омилҳо ва 

қаринаҳои иҷтимоӣ - вазъиятеро номбар мекунанд, ки дар онҳо амалҳои гуфтории хонандагон 

сурат мегиранд. Дар баробари ин, дигар шартҳои иҷтимоию фарҳангиро фарқ мекунанд, мисли 

зарурати тарҳрезии раванди тарбия дар заминаи ҳаёти иҷтимоии кӯдак, амалисозии раванди 

таълиму тарбия аз мавқеи дидгоҳи ба шахсият нигаронида, таъсироти мутақобили таҳсилоти 

асосӣ ва иловагӣ, мавҷудияти пойгоҳи зарурии моддӣ-техникӣ, афзудани сатҳи худогоҳии 

миллӣ, такя ба баландшавии арзишҳои ахлоқии кӯдак ва ғ. Чунончи, гуфтан мумкин аст, ки байни 

корҳои диссертатсионии дар кишвари мо солҳои охир анҷомдода таҳқиқоте каманд, ки дар онҳо 

ангезишҳо ё шартҳои дидгоҳи миллӣ баррасӣ нашуда бошанд.  

Шартҳои дар боло зикршуда имкон доданд, ки пурсиши ҳакамони босалоҳият гузаронида 

шавад. Ба сифати ин гуна ҳакамон донишҷӯёни факултети психология ва таҳсилоти томактабӣ, 

таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи махсуси МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Бобоҷон Ғафуров» ба саволҳои зерин ҷавоб доданд:  

1. Ба назари шумо кадом шартҳои самарабахш барои ташаккули рафтори ҷамъиятии 

хонандагони хурдсол бештар афзалият доранд? Ба зери ҷавоб хат кашед (самтгирии ба шахсият 

нигаронидаи раванди педагогӣ, таъсири мутақобил ва ҳамкории мактабу оила дар раванди педагогӣ, 

самтгирии эмотсионалии раванди педагогӣ, такя ба омодагии ҷаҳоншиносона ва салоҳиятнокии 

иҷтимоию фарҳангӣ ва тасаввуроти кӯдак, ҳамкории оила ва аҳли ҷомеа, нақши назарраси 

муассисаҳои минтақавии ҷамъиятӣ, гузаронидани машғулияти махсус оид ба мавзуи этноминтақавӣ, 

ташкили муҳити инкишофдиҳанда дар мактаб, таъсироти мутақобили таҳсилоти асосӣ ва иловагӣ, 

самтгирии бисёрфарҳангии таҳсилот ва тарбия, такя ба хусусияти этнопсихологии кӯдакони синни 

мактабӣ, мавҷудияти пойгоҳи зарурии моддӣ-техникӣ барои амалисозии иҷтимоигардонии 

мактаббачагон, истифодаи вазъият дар раванди педагогӣ, хусусияти инсонпарваронаи раванди 

педагогӣ дар мактаб, дастгирӣ ва тақвияти таҷрибаи мусбати рафтори ҷамъиятии хонандагони 

хурдсол)?  

2. Шумо ба шартҳои педагогии интихобшуда кадом рейтингро лоиқ медонед, агар фаъолияти 

касбӣ-педагогиро ҳозир интихоб намоед?  

Шартҳои боқимонда ҳарчанд аз ҷониби ҳакамон баҳои баланд гирифтанд, аммо ҷойҳои 

аввалро ишғол накарданд. Шартҳои зикршудаеро баррасӣ менамоем, ки ҷойҳои намоёнро ишғол 

карданд.  

1. Самтгирии ба шахсият нигаронида ва этноминтақавии раванди педагогӣ дар синфҳои 

ибтидоӣ.  

Дар доираи дидгоҳи ба шахсият нигаронида шахсият ҳамчун воридшавии фард ба фазои 

робитаҳои этноминтақавӣ баррасӣ мегардад. Фард дар инкишофи худ эҳтиёҷи аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

асосноки шахсият бударо эҳсос мекунад, ки дар фаъолияти барои иҷтимоъ муҳим амалӣ 
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мешавад. Дидгоҳи ба шахсият нигаронида барои воридшавии шахсият ҳам ба муҳити нав, ҳам 

анъанавӣ, умумияти устувори иҷтимоӣ мусоидат менамояд. Дар шароити дидгоҳи ба шахсият 

нигаронида се давраи ташаккули шахсиятро фарқ мекунанд.  

Давраи якум – мутобиқшавӣ - азхудкунии арзишу меъёрҳои рафтор, фаро гирифтани 

воситаву шаклҳои мувофиқи фаъолият ва ба ҳамин васила, ба андозае монанд шудани фард ба 

аъзои дигари ин умумиятро пешбинӣ мекунад.  

Давраи дувум - инфиродишавӣ - дар натиҷаи ихтилофи шиддатёбандаи байни зарурати 

«мисли дигарон будан» ва майлу кӯшиши фард барои ҳаддалимкон шахсиятгардӣ ба миён меояд.  

Давраи севум - ҳамгирошавӣ - аз як тараф, кӯшиши фард барои муаррифӣ гардидан дар 

умумият (ҷомеа) бо хусусияти хоси худ ва тафовутҳояш, аз тарафи дигар, эҳтиёҷи умумият барои 

қабул кардан ва парваридани фақат ҳамон сифатҳое, ки маҳз ба инкишофи он мувофиқанд. Навъи 

инкишофи гурӯҳ типи инкишофи шахсиятро таъйин мекунад. Боз як хусусияти пешбари дидгоҳи 

ба шахсият нигаронида дар он аст, ки ҳадафҳои тарбия ба таври назаррас тағйир меёбанд, яъне 

онҳо инсонпарварона мешаванд. Ба сифати ҳадаф на маҷмуи донишҳо, маҳорату малакаҳо, балки 

инкишофи озодонаи шахсияти инсон зоҳир мегарданд. Дар чунин шароит вазифаи ташаккули 

фарҳанги пойгоҳии шахсият мавқеи аввалро ишғол мекунад, ки барои бартараф намудани 

ихтилоф байни фарҳанги техногенӣ ва инсонпарварона, бартараф намудани бегонашавии инсон 

аз ҷомеа, таъмини воридшавии фаъолонаи ӯ ба шароити нави иҷтимоию иқтисодии ҷомеа имкон 

медиҳад. Амалисозии ин вазифаҳо дар шароити тарбияи ба шахсият нигаронида 

худмуайянкунии шахсият, инкишофи фарҳанг, фаҳмидани арзишмандии ҳаёти инсон, фардият 

ва нотакрории онро пешбинӣ менамояд. Дидгоҳи ба шахсият нигаронида инсонпарварона ва 

демократӣ намудани раванди педагогиро дар назар дорад. 

Самтгирии миллии фаъолияти мактаб ҳамчун шарти ташаккули рафтори иҷтимоии 

хонандагон ҷустуҷӯи воситаҳо ва ангезаҳои барои рушди маҳорату донишҳои миллӣ 

мусоидаткунанда, ба ҳисоб гирифтани хусусияти этноравонии бачагон, демократӣ ва 

инсонпарварона, вариантнок намудани тарбия, ба назар гирифтани хусусияти минтақаеро, ки дар 

он раванди педагогӣ амалӣ мегардад (этнографӣ, таърихӣ-фарҳангӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, 

экологӣ, геоиқтисодӣ ва ғ.), дар бар мегирад. Зери дидгоҳи этноминтақавӣ мо ба раванди 

педагогӣ ворид намудани чунин маводро мефаҳмем, ки барои ҳудуди муайяни муттаҳидшуда, 

ҳамчунин барои этносҳои дар ҳудуди мазкур зиндагикунанда муҳим мебошад. Неруи 

барангезандаи дидгоҳи миллӣ дар он зоҳир мегардад, ки дар заминаи он самтгириро ба 

истифодаи иттилооти этноминтақавӣ аз ҷониби бачагон, ба хусусиятҳои таъсироти мутақобили 

хонандагон ва педагогҳо, ба хусусиятҳои фаъолияти ҳаётии онҳо ба вуҷуд овардан мумкин аст.  

Назарияи ангезиши фаъолияти ҳаётии шахсият дар педагогика бо маводи кофӣ пешниҳод 

гардидааст. Аз ҷумла, механизмҳои физиологии ин раванд муайян шудаанд. Дар таҳқиқоти 

педагогҳо ин муаммо аз нуқтаи назари механизмҳои табдили механизмҳои беруна, сигналҳои 

шартӣ барои фаъолият баррасӣ мегардад. Ягон синну сол, аз ҷумла, хурди мактабӣ аз ҷиҳати 

таъсироти муҳит худмухтор буда наметавонад. Аммо ин дар сатҳҳо ва марҳалаҳои гуногуни 

онтогенез ба таври гуногун зоҳир мешавад. Агар сигнали шартӣ пайдоиши рефлексҳоро такон 

диҳад, эҳтиёҷи бавуҷудомада ҳамчун зуҳуроти он «барангезандаи пурқувват ба амал, ангезаи 

фаъолият мегардад. Бинобар ин, иваз намудани сигнали заифтар бо сигнали пурқувват заминаи 

физиологии фаъолнокӣ дар фаъолияти инсон мебошад» [2]. Бо дарназардошти ин даъвати 

физиологӣ, мо гуфта метавонем, ки ба ангезаҳо ҳама гуна воситаеро мансуб донистан мумкин 

аст, ки инсонро ба фаъолияти фаъолона водор менамояд.  

Ҳамчунин асосҳои психологӣ-педагогии раванди ангезиши раванди педагогӣ муайян 

шудаанд, таснифоти гуногуни ангезаҳои таълиму тарбия анҷом ёфтаанд, ҳам дар мактаби миёна 

ва ҳам олӣ мавқеи ангезаҳо дар раванди педагогӣ, зоҳиршавӣ ва сохтори он муқаррар гардидааст. 

Дар баробари ин, ангезаҳои ташаккули шахсият дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ, дар мактаби 

деҳот, дар хонаи бачагон, дар раванди омодагии эстетикии хонандагону донишҷӯён, дар раванди 

омодагии ташкилӣ-амалии онҳо омӯхта шудаанд. Агар ба назар гирифта шавад, ки дар синни 

хурди мактабӣ такя ба воситаву методҳо бештар муҳим аст ва таассурпазирии ин воситаҳо аз 

ҷониби бачагони синни мазкур бо эҳсоснокӣ ва неруи зиёдтар фарқ мекунад, мубрам будани 

муроҷиат ба неруҳои барангезандаи раванди тарбия дар мактаби ибтидоӣ возеҳ мегардад. Зери 

ангезаҳои ташаккули рафтори ҷамъиятии хонандагони хурдсол мо чунин воситаву неруҳои 
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раванди педагогиро мефаҳмем, ки бачагонро ба фаъолияти пурқуввате водор менамоянд, ки ба 

ташаккули фарҳанги рафтор, сифатҳои ватандӯстона, таҳаммулпазирӣ ва ҷиҳатҳои дигари 

рафтори ҷамъиятӣ равона шудааст.  

2. Ташкили муҳити инкишофдиҳанда дар синни хурди мактабӣ.  

Ин шартро ҳакамони босалоҳият ҳамчунин дар қатори шартҳои асосӣ гузоштанд. Зери 

муҳит одатан маҷмуи падидаҳои гуногуни берунаро мефаҳманд, ки ба инсон номуташаккилона 

таъсир мерасонанд [11, с. 44]. Яке аз таърифҳои муҳит дар луғати С.И. Ожегов [10] таваҷҷуҳро 

ба маҷмуи шароити табиӣ, географӣ равона мекунад, ки дар онҳо фаъолияти мавҷудоти зинда 

ҷараён дорад. Аммо барои мо муҳити инсон ҷолиб буд, ки дар он фаъолияти ҳаётии бачагони 

синни хурди мактабӣ ҷараён дорад, яъне муҳити иҷтимоӣ. Зери муҳити иҷтимоӣ мо ба маънои 

васеи калима «муносибатҳои ҷамъиятиро дар ҷомеаи мазкур ва институтҳои танзимкунандаи ин 

муносибатҳоро мефаҳмем» [8]. Ба маънои маҳдуд зери муҳит на танҳо шароити беруна, балки 

манбаи ҳақиқии рушди кӯдакро фаҳмидан мумкин аст. Моҳияти инсон дар маҷмуи 

муносибатҳои ҷамъиятии ӯ нуҳуфтааст. Мактабе, ки кӯдак ба он меравад, оилаи ӯ, коллективи 

маҳаллаи ӯ муҳити тангтарест, ки ба инкишофи ӯ таъсири ҳаррӯза, бевосита мерасонад. Ҳам 

муҳити умумӣ, ҳам муҳити тангтари ташаккули шахсиятро на худ ба худ, балки вобаста ба 

чигунагии муносибати кӯдак бо атрофиёнаш таъйин мекунанд. Аммо дуруст аст, ки таъсири 

муҳити иҷтимоӣ ба ташаккули шахсият бо нақши «росткунандаи» рафтори ҷамъиятии кӯдак 

маҳдуд намегардад. Намунаҳои рафтори ҳадафмандиаш дар сатҳи баланд, аз ҷумла, рафтори 

миллие, ки кӯдакро дар зиндагии ҳаррӯза иҳота мекунанд, таваҷҷуҳ ва ғамхории волидайн ба 

олами ботинии ӯ, фазои воқеии хушахлоқона ва меҳнатӣ, ки бачагон бо он дар мактабу хона рӯ 

ба рӯ мешаванд, ба рушди ӯ таъсири мусоид мерасонанд.  

Шароити моддии ҳаёти бачагон низ ба шаклгирии шахсияти онҳо таъсири 

инкишофдиҳанда мерасонад. Масалан, сару либос, хӯрок, манзил, китобҳо, телевизор, бозичаҳо 

- ҳарчанд номуташаккилона, аммо фаъолона шахсиятро инкишоф медиҳанд.  

Аз ин ҷо бармеояд, ки ҷиҳатҳои иҷтимоии муҳит гуногуннавъ мебошанд ва таъсири онҳо 

метавонад қасдан ё беқасд, номуташаккил, идорашаванда ё идоранашаванда, объективӣ ва 

субъективӣ, дарозмуддат, кутоҳмуддат, мусоид ё номусоид, барномарезишуда ё тасодуфӣ, 

зарурӣ ва имконпазир бошанд. Асосан чунин муҳите инкишоф меёбад, ки таъсири он аз ҷониби 

кӯдак қабул мешавад. Дар ин маврид боз як омили иҷтимоии ташаккули шахсият – тарбия ба 

кӯмак меояд. Маҳз бо ёрии тарбия таъсироти номуташаккилонаи муҳитро ба шакл даровардан 

мумкин аст. Тарбия қодир аст, ки тамоми маҷмуи тарафҳои муҳити ба инсон таъсиррасонандаро 

ба назар гирад. Тарбия қодир аст, ки тамоми ҳадафу вазифаҳои гузошта, таъсири омилҳои 

мусоидро ташкил намояд, таъсири омилҳои номусоидро бартараф кунад ё коҳиш диҳад. Тарбия 

барномаи ташаккули сифатҳои рафтории мактаббачаро таҳия менамояд. Ҳар қадаре, ки тарбия 

ба қонунияти инкишофи шахсияти хонанда амиқтар такя намояд, ҳамон қадар самарабахш 

мегардад. Таъсири ҷиҳатҳои гуногуни муҳит ва тарбия аз ҳамдигар ҷудо зоҳир намешаванд, 

балки ҳамеша дар маҷмуъ таъсир мерасонанд. Мо болотар оид ба нақши шароити моддии ҳаёт 

дар ташаккули рафтори бачагони синни мактабӣ сухан рондем. Ба вуҷуд овардани фазои 

мусоиди психологӣ низ аҳамият дорад. Метавон гуфт, ки ҳангоми ташкили муҳити психологии 

инкишофдиҳанда дар мактаб таъсири омӯзгор, мураббӣ, коллективи педагогӣ дар маҷмуъ 

назаррас мебошад. Онҳоро ба кор равона мекунанд, барои заминаи мусбат дар созмон ва 

мундариҷаи фаъолият мусоидат менамоянд. Ин дар мактаббачагон хоҳиши иштирок дар кор, 

шавқу рағбат ба он, кӯшиши хуб иҷро намудани корро таҳрик медиҳад.  

Хулоса, ҳамаи ин аз омӯзгори муосир зоҳир намудани маҳорати иртиботӣ, ҳамчунин 

созмондиҳӣ ва эҷодиро тақозо менамояд. Муҳити иҷтимоие, ки тавассути тарбия фароҳам оварда 

мешавад, на танҳо шарти беруна, балки манбаи ҳақиқии инкишофи кӯдак аст. Барои ташаккули 

рафтори ҷамъиятӣ ташкил кардани муҳити ҷисмонӣ низ муҳим мебошад. Яке аз ҷиҳатҳои он 

вақти фароғати бачагон дар мактаби ибтидоӣ аст. Муаммо вақти фориғ аз таҳсил, ташкили 

дурусти он яке аз муаммоҳои на танҳо тарбияи зеҳнӣ, балки ташаккули рафтори ҷамъиятии 

хонандагони хурдсол мебошад. Сифатҳое, мисли боинтизомӣ, дақиқкорӣ, ҳисси вазифашиносӣ, 

боадабӣ нишондиҳандаҳои фарҳанги рафтори мактаббачагон буда, дар шароити дуруст ташкил 

шудани вақти холии хонандагон беҳтар ташаккул меёбанд.  
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ШАРТҲО ВА АНГЕЗИШҲОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ РАФТОРИ ИҶТИМОИИ 

ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ 
 

Яке аз муҳимтарин шартҳои ташаккули самарабахши рафтори иҷтимоии бачагони хурдсол «ба 

дараҷаи тайёрии иҷтимоию фарҳангии мактаббачагон, инчунин хусусиятҳои онҳо вобаста аст». Омӯзиш 

ва таҳлили дараҷаи илмии коркарди илмии проблемаи ташаккул ва инкишофи рафтори иҷтимоии кӯдакони 

хурдсол нишон медиҳад, ки паҳлуҳои гуногуни ин масъала дар педагогикаи ватанӣ ва хориҷӣ мавриди 

омӯзиш қарор гирифтааст. Ба андешаи муаллиф шароити наверо муайян кардан лозим аст, ки таълиму 

тарбия дар мамлакати мо минбаъд ҳам амал карда, инкишоф ёфта тавонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: психология, педагогика, рафтор, тарбия, маҳорати педагогӣ, салоҳият, 

шахсият, раванди педагогӣ, ангезиш. 
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педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи акад. Б. Ғафуров. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И МОТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Одним из важнейших условий эффективного формирования социального поведения детей раннего 

возраста является «опора на уровень социокультурной и этнокультурной подготовленности школьников, 

а также их особенности». Изучение и анализ степени научной разработанности проблемы формирования 

и развития социального поведения детей раннего возраста показывает, что различные аспекты этой 

проблемы изучались в отечественной и зарубежной педагогике. По мнению автора, назрела 

необходимость выявления новых условий, при которых образование и воспитание в нашей стране могут 

продолжать функционировать и развиваться. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психология, педагогика, поведение, воспитание, педагогическое 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS AND MOTIVES FOR THE FORMATION OF SOCIAL  

BEHAVIOR OF STUDENTS 
 

One of the most important conditions for the effective formation of the social behavior of young children 

is «reliance on the level of sociocultural and ethnocultural preparedness of schoolchildren, as well as their 

characteristics». The study and analysis of the degree of scientific development of the problem of the formation 

and development of social behavior in young children shows that various aspects of this problem have been studied 

in domestic and foreign pedagogy. According to the author, there is a need to identify new conditions under which 

education and upbringing in our country can continue to function and develop.  
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АФСОНАТЕРАПИЯ ҲАМЧУН УСУЛИ ИСЛОҲКУНИИ СТРЕССИ ХОНАНДАГОНИ  

СИННИ ХУРДИ МАКТАБӢ 
 

Ҳоҷибоева Р.М.  

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Муаммои эмотсионалӣ, тараққиёт, рушд ва имконияти таъсиррасонӣ дар фазои 

эмотсионалии хонандагони синни хурди мактабӣ дар таҳқиқоти психологҳо ва педагогҳо мақоми 

хосро ишғол кардааст. Кӯдакон дар синни хурди мактабӣ хеле ҳассос буда, ҳамаи он чизе, ки 

онҳо дар мушоҳида, фикрронӣ ва иҷрои коре бошанд, ҳассосияташонро баланд мекунад. Дар 

давраи кӯдакӣ чизе, ки бояд иҷро намоянд, амал накарда, балки хоҳишҳояшонро ба иҷро 

мерасонанд. Кӯдакон ҳиссиёти берунаашонро идора карда наметавонанд, хурсандӣ, ғамгинӣ, 

андӯҳ, қаноатмандӣ ва ноқаноатмандии хешро ошкоро зоҳир мекунанд. Дар мактаббачагони 

хурдсол зуд-зуд тағйирёбии ҳолати руҳии тамоюл ба аффект мушоҳида карда мешавад.  

Дар замони муосир масъалаи зоҳиршавии ҳолатҳои манфии эмотсионалӣ, ба монанди 

стресс, хосатан таъсири он ба ҷараёни донишазхудкунии мактаббачагони синни хурди мактабӣ 

нақши муҳимро бозида, ҳолати эмотсионалиашонро идора карда наметавонанд, барои аз таълим 

қафо мондан замина пайдо хоҳад гашт. Сабаби ноустувории эмотсионалии онҳо дар стресси 

эмотсионалӣ мебошад, ки дар ҳолатҳои душвор ва бо нороҳатию шиддатнокии дохилӣ амал 

мекунад. 

Ҳодисаҳое, ки ба зуҳурёбии стресс дар кӯдакони синфҳои ибтидоӣ таъсир мерасонанд, аз 

инҳо иборат буда метавонанд: ба синфи якум рафтан, гузариш ба мактаби дигар, таваллуди 

бародар ё хоҳар, ҷудошавии падару модар, иваз кардани ҷойи истиқомат, низоъҳои оилавӣ ва 

низоъ дар мактаб (низоъ бо муаллимон, хонандагон), аз даст додани волидайн. 

Ҳолати стресси эмотсионалии кӯдакон ба раванди иҷтимоишавӣ таъсир мерасонад, зеро 

дар синну соли хурди мактабӣ вазъи сохтори ҳаёт, тартибот, ҳолати иҷтимоӣ тағйир меёбад ва 

муносибати онҳо бо муҳити гирду атроф, оила дигаргун мешавад. Маҳз ҳиссиёт яке аз омилҳои 

муҳим дар ташаккули тамоюли арзишҳо ва муносибати шахсӣ мебошад, ки фаъолияти кӯдакро 

ба танзим дароварда, муносибати муҳити гирду атрофро муайян мекунад.  

Роҷеъ ба масъалаи стресс олимон Р. Лотсаруса, Г. Селе ва А. Элкин тадҳиқот гузарониданд. 

Масалан, фаҳмиши мафҳуми стрессро берун аз илми психология, духтур, биологи маъруфи 

канадагӣ Г. Селе, ҳамчун ҳолати ғайритабии таъсири шадид ба тамоми системаҳои бадан муайян 

кардааст.  

Истилоҳи стрессро олими шведӣ Л. Леви дида баромада, реаксияи эмотсионалиро дар 

ҳолатҳои низоӣ маънидод кардааст. Ҳолати низоӣ ҳамчун ҷудошавии байни талаботи субъект 

маънидод шуда, баамаловарии ин қобилият ба ҳолати манфии эмотсионалӣ оварда мерасонад            

[1, с. 154].  

Маврид ба қайд аст, ки хонандагони синни хурди мактабӣ кӯдакони аз 6-7 то 10-11-сола ба 

ҳисоб мераванд. Синну соли хурди мактабӣ ин давраи ҷамъоварии донишҳо буда, ба 

муваффақшавии вазифаи муҳимми хусусиятҳои хоси хонандагони ин синну сол мусоидат 

менамоянд: тобеияти зудбоварона ба авторитет; даркнамоии ҳассосӣ, бодиққатӣ [7, с. 225]. 

Бо дохил шудан ба мактаб ҳаёти кӯдак куллан тағйир меёбад: реҷа, шароити иҷтимоии ӯ 

дигаргун мешавад. Муносибатҳои муайян бо муҳити атроф ва оила инкишоф меёбад. 

Сабабҳои ноустувории стресси эмотсионалие, ки дар шароити вазнини ғайриоддӣ ба вуҷуд 

меояд, бо шиддатнокии дохилӣ дучор мешавад. Ба омӯзиши сабабҳои стресс дар хонандагони 

синни хурди мактабӣ олим Ш. Левис низ машғул гардида, чунин пешниҳод додааст: 

1. Стресс аз ҷорӣ кардани барномаҳои манфии волидайн як қисми барномаҳои рафтор ба 

сари кӯдак ва волидони ӯ, муаллимон ва ё шахсони дигар дар ҳоле, ки тафаккури ӯ то ҳол бо зиёд 

шудани эҳтимолият фарқ мекунад. Ин барномаҳоро «муносибатгузории бешуурӣ», «принсипҳои 

ҳаёт» ё «сенарияҳои падару модар» номид ва онҳо метавонанд дар ҳаёти ояндаи шахс нақши хеле 

назаррас дошта бошанд. Ин танзимот барои кӯдаки хурд фоидаовар буда метавонанд, вақте, ки 

калон мешаванд, тағйир ёбанд, зиндагиашон мураккаб мешавад ва рафтори номувофиқ стрессро 

ба вуҷуд меорад. Масалан, падару модар духтарчаро аз рафтан манъ карда бо «гурги 

хокистарранг» тарсонданд, ки дар натиҷа тарс пайдо шуда, зани калонро аз муошират бо табиат 

маҳрум месозад. 

2. Стресс бо муносибатҳои номуносиб ва эътиқоди шахсӣ вобаста аст. Яке аз 

муносибатҳои нисбатан умумии тафаккур – оптимистӣ ва пессимистии тамоюли лаҳзаҳои хуб ё 
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бад дар зуҳуроти олами атроф мебошад. Дар асл оптимистҳо ё пессимистҳои намоён хеле каманд 

ва тибқи қонунҳои тақсимоти муътадил, аксарияти мардум аз нуқтаи муайяни он дуртаранд. 

Масофаи назаррас аз он ба задашавии характери шахсият рост меояд, ки дар асл, онҳо аз ҷониби 

одамон ҳамчун оптимизм ва пессимизм таъин шудааст. Ҳар дуи ин стратегияҳо афзалият ва 

нуқсонҳои худро доранд ва ҳар як шахс дар шароити тафаккури худ бошуурона ё бешуурона 

тарзи ҳаёти худро дар асоси таҷрибаи шахсии волидон ва хусусан фаъолияти асабии баланд 

интихоб мекунанд. Ҷиҳати мусбати пессимизм дар он аст, ки чунин ҳолат шахсро ба натиҷаи 

номусоиди ҳодисаҳо омода месозад ва имкон медиҳад, ки зарбаҳои тақдирро ба осонӣ қабул 

кунад, аммо маҳз дар ин ҷо аҳамияти мусбати он хотима меёбад. Таҷриба нишон медиҳад, ки 

фикри позитивии ҷустуҷӯи тарафҳои мусбат дар ҳаёт ба инсон манфиатҳои бештар меорад ва 

миқдори умумии стрессро дар ҳаёт коҳиш медиҳад.  

Муносибати оптимистӣ барои аз ҳолатҳои ногувор баромадан кӯмак мерасонад. Дар 

ҳақиқат, агар кӯдак бовар кунад, ки роҳи ҳал вуҷуд дорад пас вай инро меҷӯяд, ки ин барои 

ёфтани роҳи ҳалли муаммоҳо бештар имконият дорад. Агар кӯдак ҳолати пессимистиро қабул 

кунад ва ин ҳолатро ҳамчун надида эътироф кунад, дарҳо барои ӯ баста мебошад, ҳатто агар 

кӯшиши кушодани онҳоро намояд ҳам. 

3. Имконнопазирии амалӣ кардани эҳтиёҷоти воқеӣ. Дар айни замон аз ҳама машҳуртарин 

ва дар айни ҳол нақшаи оддии тавсифи ташкили эҳтиёҷоти инсон ин «Пирамида»-и Абрахам 

Маслоу мебошад. Мувофиқи ин нақша вақте, ки талаботи биологӣ камтар ба назар мерасанд, 

инсон кӯшиши онро мекунад, ки талаботи иҷтимоӣ ва сипас руҳӣ қонеъ карда шавад, илова бар 

ин, ба назари Маслоу талаботи баландтарини инсон ин хоҳишҳо барои расидан ба худшиносии 

моҳияти беназирии худ мебошад [4, с. 13].  

Тибқи «Пирамида»-и Маслоу стрессҳои асосие, ки ба сохтори он мувофиқанд, чунинанд: 

−  физиологӣ: стресс аз гуруснагӣ, ташнагӣ, камхобӣ, ҳарорати номусоид, хастагии руҳию 

ҷисмонӣ, суръати аз ҳад зиёди ҳаёт ё тағйири якбораи он;  

−  бехатарӣ: стресси тарсу ҳарос; тарс аз ноком шудан ба дарс, тарс аз марг ва тарс аз 

саломатии наздикон. Аксар вақт кӯдакон ҳис мекунанд, ки вазъият аз назорати худ баромада 

истодааст ва дар ҳолати стресс қарор мегиранд. Беадолатии муаллим, кори санҷишии мураккаб 

ва кӯшиши дуюм нест. 

Яке аз мушкилиҳои мактаб ҳаяҷонангезии хонандагон аз сабаби хатоиҳо, тарс аз танқид ё 

масхараи муаллимону ҳамсолон ва волидайн. Ҳаяҷон хонандагонро дар ҳолати стресс ё 

гиперактивӣ нигоҳ медорад, ки ба ҳолати муқаррарӣ халал мерасонад, бинобар ин, омӯзиши 

ҳассоснокӣ ва мутамарказиро талаб мекунад.  

Мансубият ин стресс аз танҳоии маънавӣ ва ҷисмонӣ, стресс аз бемории наздикон. Стресс 

аз муҳаббати яктарафа, муноқишаҳои оилавӣ, рафтани яке аз волидон сабаби зиёдшавии стресси 

кӯдак мебошад. Аввал, аз он сабабе, ки ду нафаре, ки кӯдак аз ҳама дӯст медорад ва ҳолати 

эмотсионалии кӯдак аз онҳо вобаста аст. Вақте, ки кӯдак ба дастгирӣ ниёз дорад, модар ба кор 

меравад, маҷбур мешавад, ки кӯдакро танҳо монад. Даъвоҳои дарозмуддат оид ба он ки кӯдак бо 

кӣ мемонад ва ӯ дар иҳотаи худ хоҳад монд. Вақте, ки ҷудо мешаванд, ҳама ба ҳаёти нав одат 

мекунанд, яке аз волидайн ё ҳарду метавонанд дубора издивоҷ кунанд, кӯдакро ба гирифтани 

оилаи нав, хонаи нав ва эҳтимолияти мактаби нав рафтан маҷбур кунанд. 

5-8 сола: кӯдакони ин синну сол ҳисси партофташуда ва гуноҳро доранд, зеро онҳо 

тасаввур мекунанд, ки ҷудошавии волидайн аз онҳо вобаста аст. Бинобар ин, аксар вақт гиря 

мекунанд, бо мушкилӣ ва суст мехонанд. 

9-12 сола: дар ин зина кӯдакон аз ҷиҳати рафтор ва муваффақиятнокӣ мушкилӣ мекашанд. 

Кӯдакон ба волидони худ хашмгин буда, аз ҷудошавии онҳо асабонӣ мегарданд, худро танҳо ва 

нотавон ҳис мекунанд. 

Кӯдакони ин гурӯҳи синнусолӣ аксар вақт аз чунин мушкилоти ҷисмонӣ шикоят мекунанд:  

– нишонаҳои классикии стресс, дарди сар ва дарди шикам, таваллуди бародар ё хоҳар яке 

аз манбаъҳои стресси кӯдакон. Пас аз таваллуди кӯдаки дуюм қисми зиёди таваҷҷуҳи модар ба 

кӯдаки дуюм мегузарад; 

− эҳтиром - ин стресс аз имконнопазирии амалигардонии ҳадафҳои худ, стресс аз набудани 

эҳтиром аз ҷониби ҷомеа; 

− муоширати маҷбурӣ бо ҳамсолон дар сурати набудани малакаҳо ва мутобиқ шудан ба 

шумораи зиёди ҳамсолон, ки ба ҳолати стресс эҳсосоти изтироб ва агрессия меорад. Фишори 

манфии ҳамсолон ба ҳама монанд будан, ҳамчунин ба шахсияти кӯдак таъсир мекунад; 
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− худидоракунӣ – ин стресс аз иҷрои кори нохост. Аксар вақт кӯдак аз чизи дӯстдоштаи 

худ даст мекашад, зеро, ки волидайнаш инро рад мекунанд ё ки зери таъсири афкори ҷамъиятӣ, 

ки ҳамеша аз консерватизм фарқ мекунад. 

4. Стресс бо номукаммалии муошират алоқаманд аст. Сабабҳои стресс дар вақти 

муошират бисёранд. Яке аз сарчашмаҳои муҳимми воситаҳои муоширати стрессӣ ин ихтилоф 

байни ду ва ё зиёда одамон мебошанд, ки талаботи яке аз онҳо номувофиқ ба назар мерасад. 

Таҳқиқоти физиологҳо нишон дод, ки муноқишаҳои тӯлонӣ метавонанд ба вайроншавии ҷиддии 

фаъолияти организм оварда расонад. 

Сабабҳои асосии вайроншавии саломатӣ инҳоянд: муноқишаҳои байнишахсӣ дар оила ва 

муносибати бошиддат бо ҳамсолон ва муаллимон. 

5. Идора карда натавонистани вақт (стресс ва вақт). Аксар вақт сабаби стресс ин аз ҳад 

зиёд будани вақт ва инкишоф додани сарҳади вақтии ҳолати психологӣ мебошад. Ин дар ҳолате 

рух медиҳад, ки агар кӯдак ба гузашта ё оянда эътибори аз ҳад зиёди эмотсионалӣ диҳад. Дар 

ҳолати аввал, манбаъ фишори равонӣ ва эмотсияҳои манфие дар бораи баъзе ҳодисаҳои мудҳиш 

аз гузашта мебошад. Ҳодисаҳое, ки стрессоваранд инҳоянд: рӯйдодҳои ҷиддӣ аз қабили иштирок 

дар амалиёти ҷангӣ ё таҷовуз ба номус ва ба назар чунин менамояд, ки шахс ҳама эпизодҳоро ба 

монанди намуди номуваффақи ҷамъиятӣ ё суҳбати ногувори шахси наздик фаромӯш намекунад. 

Агар шахс сарҳадҳои мавҷудияти муваққатии худро маҳдуд карда натавонад, дубора эпизодҳои 

номатлубро дар майнаи сар чарх мезанонад ва такроран стрессҳои равониро аз сар мегузаронад 

[2, с. 20]. 

Варианти дигари стресс ин изтироб ва хавотирӣ аз рӯйдодҳои оянда мебошад, ки то ҳол 

рух надодаанд. Дар ин ҳолат, кӯдак боз дар фикри худ тасвири ояндаро месозад, онро бо ҷузъиёт 

пур мекунад ва то ба он дараҷае инкишоф медиҳад, ки бештар ба пешгӯиҳои манфие, ки ӯ дар 

тасаввуроти худ сохтааст, боварӣ пайдо мекунад. Чунин стресс низ хатарнок мебошад, ки кӯдак 

аксар вақт ояндаи нокомро ба нақша мегирад. Ҳамзамон, тарсу ҳаросҳои инсонӣ воқеан тасдиқ 

мешаванд, ки ба эътимод ва худбоварии шахсӣ таъсири манфӣ мерасонад [1, с. 66] . 

6. Стресс аз истифодабарии бесамарии вақт. Психологи машҳури амрикоӣ А. Элкин 

мегӯяд, ки «Шумо бояд назораткунии вақтро ёд гиред, вагарна вақт шуморо назорат мекунад». 

А. Элкин сабабҳои дигари стрессро муайян кардааст, ки шахс стрессро аз сар мегузаронад ва он 

аз истифодаи бесамари вақт мебошад: эҳсоси шитоби доимӣ, нарасидани вақт барои корҳои 

дилхоҳ ва муошират бо аъзои оила, дермонии ҳамавақта, набудани нақшаи аниқи вақт, ҳисси 

доимии беҳуда сарф кардани вақт.  

Имрӯзҳо машқҳои гуногуни психологӣ-ислоҳӣ дар кори гурӯҳӣ барои раҳо гардонидан аз 

ҳолатҳои манфии эмотсионалӣ бо кӯдакон гузаронида ва истифода мешавад, ки ҳамаи онҳо 

таҷассуми махсуси ягон усулҳои зеринанд: бозитерапия, арттерапия (изотерапия, афсонатерапия, 

мусиқатерапия, ниқобтерапия, коллаж, оригамӣ ва ғайраҳо), табобати рафтор (намудҳои 

гуногуни омӯзиши психогимнастика). 

Афсонатерапия яке аз чунин усулҳо маҳсуб ёфта, афсона барои кӯдакон ин зиндагии 

хурдест, ки бо рангҳои равшани муъҷизаҳо ва саёҳатҳо пур аст. Баробари афсона гӯш кардан ё 

худ афсона бофтан кӯдакон воқеиятро тавассути ҷаҳони таҷриба ва тасвирҳо аз худ мекунанд. 

Афсонаро ҳам кӯдакон ва ҳам калонсолон дӯст дошта, он нисбат ба калонсолон дар ҳаёти 

кӯдакон бештар истифода бурда мешавад. Афсона барои кӯдак танҳо хаёлбофӣ ё хаёлпарастӣ 

нест, балки воқеияти махсуси ҷаҳони эҳсосоту таассурот мебошад. Афсона сарҳадҳои зиндагии 

муқаррариро пеш мебарад ва ба ташаккули шахсият нақши муҳим мебозад [13]. Маҳз дар жанри 

афсона кӯдак бо нақшаи мураккаби падидаҳо ва эҳсосот ба монанди ҳаёт ва марг, муҳаббат ва 

нафрат, хиёнат ва фиреб рӯ ба рӯ мешавад. Ҳамагуна афсонаҳо ба самарабахшии иҷтимоишавии 

хонанда равона карда шуда, таълим ва огоҳӣ медиҳад, инчунин фаъолиятро бедор намуда, ҳатто 

шифо мебахшад. Ба кӯдакон набояд баҳо дода шавад ва дар ин ҳолат амал ё ҷавоби дуруст 

бароранд, танҳо он чизе аз онҳо талаб карда мешавад, ки такрор намоянд. Кӯдакон                       

«Ман»-и худро нишон дода наметавонанд. Афсона, мувофиқи системаи кӯдакон дарки ҷаҳон, 

барои амиқтар гардидани дониш оид ба равишҳои дохилӣ ва берунии муносибатҳои байни 

одамон, имкониятҳои худшиносӣ ва шароити мусоидро фароҳам меорад» [9]. 

Таъсири эҷодиёти шифоҳӣ ба ҳолати тафаккури инсон ҳазорҳо сол пеш маълум буд. Дар 

Хитойи қадим ин гуфтор чунин маъмул буд: «Як сухан якеро бемор мекунад ва дигареро шифо 

мебахшад».  
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Мутахассисони касбии афсона ‐ психологҳо ва психотерапевтҳо Берн, Б. Беттелхейм, С. 

Биркхойзер – Оэри, Э. Гарднер, А. Менегетти, М.Л. фон Франс, Э. Фромм, К.П. Эстес, К.Г. Юнг, 

Э. Юнг, И.В. Вачков, А.В. Гнедзилов, Т. Грабенко, Т. Зинкевич – Евстигнеева, А.И. Копитин, 

Л.Д. Лебедева, М.В. Осорина, Д.Ю. Соколов ва дигарон доир ба жанри афсона бештар фаъолият 

ва таҳқиқоташонро ба роҳ мондаанд. Дар айни замон афсонаҳо заминаи кофии назариявӣ ва 

методологӣ надоранд ва аксар вақт дар муқоиса бо дигар соҳаҳои психотерапевтӣ, 

гешталттерапия ва психоанализ истифода бурда мешаванд. Афсонатерапия, тибқи таҳқиқоти 

Татяна Зинкевич-Евстигнеева, усулҳои татбиқи иҷтимоии шахсро дар бар мегирад, илова бар ин, 

системаи таълимӣ мебошад, ки ба табиати маънавии шахс мувофиқ аст. Дар афсонаҳо, масалҳо, 

ривоятҳо архетипҳои беҳамтои коллективӣ инъикос ёфтаанд (К.Г. Юнг, Э. Юнг, М.Л. фон Франс 

ва дигарон). Эмма Юнг завҷаи К.Г. Юнгқайд карда буд: «Вақте ки шахс бо афсонаҳо шинос 

мешавад, боз афсонаро бо тамоми қалб мешунавад, шифо меёбад, зеро чунин тасаввур ӯро ба 

одати архетипии рафтор ба ҷои воқеӣ ва ҳуқуқии тартиботи ҷаҳонӣ бармегардонад» [10].  

С. Ферензи (1970) пешниҳод карда буд, ки афсона ва ривоят - бозгашт ба марҳалаи 

тавоноии «Ман, дар ҳаёти воқеӣ, мо заиф буда метавонем, аммо қаҳрамонони мо то абад зиндагӣ 

мекунанд, онҳо пурқувват ва мағлубнашаванда, ҳама монеаҳоро паси сар карда метавонанд». 

Масалан, тавассути афсона шунидан ё хондан, тарсу ҳаросҳои шахс бартараф карда мешавад 

[12]. 

Дар асоси таҳлили назариявии ин мушкилот, мо омӯзиши озмоиширо гузаронидем, ки се 

марҳаларо дар бар гирифт: муайянкунӣ, ташаккулёбӣ, назоратӣ. 

Таҳқиқоти озмоишӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №61-и шаҳри Истаравшан 

гузаронида шуда, дар ин таҳқиқот 46 нафар хонандагони синну соли аз 8 то 10-сола иштирок 

доштанд. Иштироккунандагон хонандагони синфҳои 2-юм маҳсуб рафта, хонандагони синфи 2 

«б» дар зери таҳқиқоти ташаккулдиҳанда ва хонандагони синфи 2 «в» зери таҳқиқоти назоратӣ 

қарор доштанд. Оғози таҳқиқот аз моҳи октябри соли 2020 ба роҳ монда шуда, чор моҳ давом 

ёфт. 

Мақсади марҳалаи таҷриба муайян кардани дараҷаи стресс дар хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ буд. 

Барои муайян кардани дараҷаи стресс аз чунин усулҳои ташхис истифода карда шуд: 

Озмоиши проективии муносибатҳои шахсӣ, ҳиссиёти иҷтимоӣ ва тамоюлоти арзишии            

«Хонаҳо»-и О. Орехова, усули «Ташхиси сатҳи изтиробнокии мактабӣ»-и В. Филлипс (таҷрибаи 

омили стресс) ва методи «Ҳашт ранга»-и М. Люшер.  

Усули «Ташхиси сатҳи изтиробнокии мактабӣ»-и В. Филлипс бояд омӯхтани сатҳ ва 

табиати изтироби марбут ба мактаб дар кӯдакони синни ибтидоӣ буд. Тест аз 58 савол иборат 

буда, ба хонандагон дастур дода шуд, ки ба ҳар як савол ҷавоби «Ҳа» ва ё «Не» дода шавад. Дар 

ин озмоиш 8 омиле тасвир шудааст, ки ҳолати эмотсионалии кӯдак ва таҷрибаи ҳиссиёти манфии 

ҳолатҳои гуногуни мактабиро муайян мекунад. Азбаски мо бояд сатҳи таҷрибаи стрессро муайян 

кунем, омили дуюмро таҳлил кардем. Ин омил бо формула ҳисоб карда мешавад:  

1) шумораи умумии ҷавобҳо (II) шумораи муваффақиятҳо;  

2) 100 шумораи ҷавобҳои умумӣ;  

3) Х миқдори номувофиқӣ. 

Дар формула Х маънои номаълум, фоизи сатҳи таҷрибаи стрессро нишон медиҳад. Агар 

натиҷа камтар аз 50% бошад, пас дар хонанда меъёри пасти (мавҷуд набудан)-и фишори стресс 

мушоҳида мешавад, аммо агар он аз 50% зиёд бошад, пас ин сатҳи баландтарини дараҷаи 

стрессро нишон медиҳад.  

Натиҷаҳои ин усул нишон медиҳад, ки дар синфи 2б ‐ 11 хонанда сатҳи баланди стресс 

доранд, ки 42 фоизро ташкил медиҳад. 6 хонанда сатҳи миёнаи стрессро нишон доданд, ки 35 

фоизро ташкил медиҳад. 9 хонанда стресс надоранд, ҳолати онҳо муътадил аст, ки 23 фоизро 

ташкил медиҳад.  

Натиҷаҳои усули мазкур дар синфи 2в нишон медиҳад, ки дар синфи 2б 9 нафар дараҷаи 

сатҳи баланди стресс доранд, ки 42 фоизро ташкил дод. Дар 6 хонанда сатҳи миёнаи стресс 

мушоҳида шуд, ки 30 фоизро ташкил дод ва дар 5 нафар дараҷаи стресс мушоҳида нашуд, яъне 

ҳолати онҳо мӯътадил аст, ки 25 фоизро ташкил дод.  

Мо натиҷаҳоро бо фоиз дар ҷадвал ва диаграмма сабт кардем. 
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Ҷадвали 1 
 

№ Синф Шумораи хонандагон Баланд Бо % Миёна Бо % Паст Бо % 

1.  2 «б» 26 11 42% 6 35% 9 23% 

2.  2 «в» 20 9 45% 6 30% 5 25% 

Ҷамъ:  46 20 43,4% 12 26% 14 30,4% 
 

 
Диаграммаи 1. Нишондиҳандаи сатҳи таҷрибаи стресс дар хонандагони синфи 2-юм дар марҳалаи  

муайянкунӣ бо усули ташхиси сатҳи изтиробнокии мактабии В. Филлипс (таҷрибаи омили стресс). 
 

Дар санҷиш тибқи пешгӯии муносибатҳои шахсӣ, эҳсосоти иҷтимоӣ ва тамоюли арзишии 

«Хонаҳо»-и О.А. Орехова бошад, ба хонандагон пешниҳод карда шуд, ки рангро ҳамчун ифодаи 

муносибати шахсӣ ба баъзе гурӯҳҳои иҷтимоӣ гузаронида шавад. Истифодаи тест санҷиши 

воқеияти афзалияти эҳсосот буд ва ба шахс имкон медод, ки ба қабатҳои амиқи ташкилоти 

равонии таҷрибаи иҷтимоӣ дохил шавад. Рангро истифода бурда, кӯдак муносибат ва ҳиссиёти 

худро баён менамояд. Маҷмуи калимаҳо (кабуд, сабз, зард, қаҳваранг, сиёҳ) ва варақаи ҷавоб 

барои ҳар як кӯдак пешниҳод карда шуда, тартиби таҳқиқот аз се вазифа барои рангкунӣ иборат 

буд. Дар вазифаи аввал, кӯдак мувофиқи дараҷаи афзалият барои ҳар як ранг дараҷаи оддии 

рангҳоро сохт. Дар вазифаҳои дуюм, моҳияти тартиб тағйир ёфт. Дар асл, дар ин ҷо аз силсилаи 

рангӣ ва ҳиссиётӣ вобаста буд. Аз кӯдак хоҳиш карда шуд, ки рангҳои мувофиқро барои хонаҳое, 

ки дар он як қатор категорияи ахлоқии иҷтимоӣ «зиндагӣ мекунанд» интихоб кунад. Дар вазифаи 

сеюм силсилаи эҳсосоти кӯдак бо чорабиниҳои гуногун дар мактаб, дар кӯча вобаста буд. 

Азбаски мо бояд мавҷудият ва вазнинии стрессро муайян кунем, пас вазифаи якумро таҳлил 

кардем (ранг кардани суруд). Аввалин чизе, ки шумо бояд диққат диҳед, ин рангҳои асосӣ (кабуд, 

сабз, сурх, зард) ва рангҳои манфӣ (қаҳваранг ва сиёҳ) мебошанд. Агар ранги асосӣ дар қатори 

ранг (трек) дар ҷои панҷум қарор гирифта бошад, пас ин дараҷаи муътадил (миёна)-ро нишон 

медиҳад: мавҷудияти ранги аввалия дар ҷои шашум тақрибан сатҳи баланди фишор аст. Таҳлили 

минбаъдаи таъиноти рангии объектҳои иҷтимоӣ дар вазифаҳои дуюм ва сеюм вазъиятҳои 

имконпазирро нишон дод, ки боиси стресс гардидаанд ва барои ин мувофиқат кардани мавқеъҳои 

сиёҳ дар ҷои сеюм ё чоруми вазифаи аввал бо сиёҳ барои объектҳои иҷтимоӣ дар вазифаҳои 

дуюм ва сеюм мувофиқ карда шуд. 

Мо натиҷаҳои зеринро ба даст овардем: дар синфи 2 «б» - 13 нафар хонандагон дараҷаи 

баланди стресс доштанд, ки 50 фоизро ташкил доданд. 5 нафар хонанда дараҷаи миёна доранд, 

ки ба 19,3 фоиз баробар аст ва 8 нафар хонанда як меъёр доранд, ки 30,7 фоизро ташкил медиҳад.  

Дар синфи 2 «в» бошад, 11 нафар хонандагон дараҷаи баланди стресс доштанд, ки 55 

фоизро ташкил доданд. 5 нафар хонанда дараҷаи миёна доранд, ки ба 25% баробар аст ва 4 нафар 

хонанда як меъёри паст доранд, ки 19 фоизро ташкил медиҳад.  

Мо натиҷаҳоро бо фоиз дар ҷадвал ва диаграмма сабт кардем. 

Ҷадвали 2  

№ Синф 
Шумораи 

хонандагон 
Баланд Бо % Миёна Бо % Паст Бо % 

1.  2 «б» 26 13 50% 5 19,3% 8 30,7% 

2.  2 «в» 20 11 55% 5 25% 4 20% 

Ҷамъ:  46 24 52,1% 10 21,7% 12 26% 
 

2 б /26 нафар 2 в /20 нафар

42% 45%

35%
30%

23% 25%

баланд миёна паст. 
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Диаграммаи 2. Нишондиҳандаи дараҷаи таҷрибаи стресс дар хонандагони синфи 2-юм дар марҳалаи 

муайянкунӣ дар санҷиши лоиҳавии муносибатҳои шахсӣ, эҳсосоти иҷтимоӣ ва тамоюли арзишии 

«Хонаҳо»-и О.А. Орехова. 
 

Омӯзиши «Ҳашт ранг» аз тарафи М. Люшер ба усули интихоби рангҳо марбут аст. Ин 

озмоиш имкон медиҳад, ки вазъи эмотсионалии дар айни замон ҳиснамударо, ташхис кунем: 

Муайян кардани сатҳи иҷроиш, стресс барои омӯзиши мушкилоти беасос ва безаминаи шахс. Бо 

мақсади муайян кардани дараҷаи стресс дар хонандагони синфи 2«б» ва 2«в» мо намуди 

кӯтоҳшудаи санҷишро истифода бурдем. Тести М. Люшер аз 8 карточкаҳо ва 8 рангҳои гуногун 

иборат аст. Аз инҳо 4 рангҳои асосӣ – сурх, зард, сабз, кабуд буда, сарбории максималии 

психодиагностикиро дорост. 4 ранги ёрирасон – хокистарӣ, каҳваранг, бунафш ва сиёҳ ба ҳисоб 

мераванд.  

Тибқи дастур озмоишшаванда аввал бояд карточкаеро интихоб намояд, ки хеле ба ӯ писанд 

аст, баъдан карточкаеро интихоб намояд, ки ба ӯ писандтар аст, баъдан бояд интихоб кунад, ки 

ба ӯ каме писанд аст, баъд интихоб намояд, ки ба ӯ писанданд не ва ғайра. Карточкаҳои 

интихобшударо аз чап ба рост мегузорем ва қайд менамоем. Ҷойгиршавии рангҳо 5 тавсифи 

шахсияти фардро инъикос мекунад: 1) мақсадҳои шахс, равонагӣ, орзу ва расидан ба он - дар 

бораи инҳо рангҳои 1 ва 2 ҷавоб мегардонад; 2) ҳолати ҳозираи шахс, ки ӯро иҳота кардааст - 

рангҳои 3 ва 4; 3) сифатҳои боздорӣ, ки дар боздориҳои психологӣ ифода мешавад - рангҳои 5 ва 

6; 4) талаботи манфӣ, сарчашмаи ҳаяҷонӣ ва стресс - рангҳои 7 ва 8; 5) аз ҳама муаммои актуалӣ 

- рангҳои 1 ва 8.  

Барои таҳлили сатҳи стрессҳои хонандагон, мо ба тартиб додани рангҳои аввалия аҳамият 

додем. Стресс нисбатан заиф хонда шуд, ранги аввал дар ҷои шашум буд, агар дар ҷои ҳаштум 

мебуд, равшантар мешуд. Дар асоси натиҷаҳои усулҳои ташхисӣ, мо метавонем хулоса барорем, 

ки 12 нафар хонандагон дараҷаи баланди стрессро ҳис мекунанд, ки ин 46,1 фоизро ташкил 

медиҳад. 5 нафар хонандагон дараҷаи миёнаи стрессӣ доранд, ки ба 19,2% мувофиқат мекунад. 

9 нафар хонанда дараҷаи миёна доранд, ки ин 34,6 фоизро ташкил медиҳад.  

Инчунин, натиҷаҳои ин усул нишон медиҳад, ки дар синфи 2«в» 10 нафар хонанда дараҷаи 

баланди стрессро ҳис мекунанд, ки ин 50 фоизро ташкил медиҳад. 4 нафар дараҷаи миёнаи 

стрессӣ доранд, ки ба 20% мувофиқат мекунад ва 6 нафари хонанда дараҷаи миёнааро соҳибанд, 

ки ин 30 фоизро ташкил дод.  

Мо натиҷаҳоро бо фоиз дар ҷадвал ва диаграмма сабт кардем. 

Ҷадвали 3 
 

№ Синф 
Шумораи 

хонандагон 
Баланд Бо % Миёна Бо % Паст Бо % 

1.  2 «б» 26 12 46,1% 5 19,2% 9 34,6% 

2.  2 «в» 20 10 50% 4 20% 6 30% 

Ҷамъ:  46 22 47,8% 9 19,5% 14 30,4% 
 

Синфи 2б  

26 нафар Синфи 2 в 

20 нафар

50% 55%

019% 25%
031%

20%

баланд миёна паст
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Диаграммаи 3. Нишондиҳандаи дараҷаи ин метод стресс дар хонандагони синфи 2-юм дар марҳалаи 

муайянкунӣ аз рӯи натиҷаи санҷиши ҳаштуми ранги М. Люшер. 
 

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқот муайян карда шуд, ки хонандагон дар 

синфи 2б ва 2в бештар дараҷаи баланди ҳолати стрессӣ нишон доданд. Ба андешаи мо, барои 

бартараф намудани ҳолати стресс дар хонандагон синфи зикргардида як қатор дарсҳои 

афсонатерапияро гузаронидан лозим омад.  

Дар марҳалаи таҷрибавии таҳсил, мо сатҳи таҷрибаи стрессро дар хонандагони синфҳои 

2б ва 2в-и МТМУ №61-и шаҳри Истаравшан муайян карда будем. Барои ин муқаррарнамоии 

таҳқиқот тестҳое истифода шуданд, ки дар марҳалаи ибтидоии озмоиш (санҷиши проективии 

муносибатҳои шахсӣ, эҳсосоти иҷтимоӣ ва тамоюли арзиши «Хонаҳо»-и О.А. Орехова, усули 

ташхиси сатҳи изтиробнокии мактабии В. Филлипс, омӯзиши ҳашт ранг аз тарафи М. Люшер) 

нишон дода шуд. 

Баъди тӯли чор моҳ (октябр, ноябр, декабр ва феврали солҳои 2020‐2021) бо хонандагони 

синфҳои болозикр барномаи махсус омода кардашудаи иборат аз машқҳои муайяни 

афсонатерапияро гузаронидан бори дигар тестҳо барои муқарранамоӣ гирифта шуд, ки натиҷаи 

методологияи ташхиси сатҳи изтироби мактабии В. Филлипс чунинанд: дар синфи 2б, ки инҳо 

гурӯҳи ташаккулдиҳанда буда, дарсҳои афсонатерапияро баҳравар гашта буданд, 5 нафар 

хонанда дараҷаи баланди таҷрибаи стресс доранд, ки 19,2 фоизро ташкил медиҳад. 6 хонанда 

дараҷаи миёнаи стрессро нишон доданд, ки ин 23 фоизро ташкил медиҳад. Дар 15 хонанда ҳолати 

стрессӣ дида нашуд, ки ин 57,6 фоизро ташкил медиҳад.  

Дар натиҷаи гузаронидани тестҳо баҳри бори дигар муқарраркунӣ дар гурӯҳи назорати 

синфи 2в чунин нишондиҳандаҳоро ба даст овардем: 9 нафар хонанда дараҷаи баланди таҷрибаи 

стресс доранд, ки 45 фоизро ташкил медиҳад. Дар 6 хонанда дараҷаи миёнаи стресс муайян 

гардид, ки ин 30 фоизро ташкил медиҳад ва дар 5 хонанда ҳолати стрессӣ дида нашуд, ки ин 25 

фоизро ташкил медиҳад. 

Натиҷаҳоро бо фоизҳо дар ҷадвали 4 ва диаграммаи 4 сабт кардем. 

Ҷадвали 4 
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2б 26 9 23% 15 57,6% 6 35% 6 23% 11 42% 5 19,2% 

2в 20 5 25% 5 25% 6 30% 6 30% 9 45% 9 45% 

Умумӣ: 46 14 30,4% 20 43,4% 12 26% 12 26% 20 43,4% 14 30,4% 
 

Синфи2б 26 

нафар

Синфи2в 20 

нафар

46,10%
50%

19,20% 19,50%

34,60%
30,40%

баланд миёна паст
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Диаграммаи 4. Нишондиҳандаи дараҷаи таҷрибавии стресс дар хонандагони синфи 2-юм дар марҳалаи  

назорат аз рӯи усули ташхиси дараҷаи изтиробнокӣ дар мактаб В.Филлипс. 
 

Натиҷаҳои методологияи тести лоиҳавӣ оид ба муносибатҳои шахсӣ, эҳсосоти иҷтимоӣ ва 

тамоюли арзишии «Хонаҳо»-и О. Орехова»-ро мо ба даст овардем: дар гурӯҳи ташаккулдиҳандаи 

синфи 2б – дар 4 хонанда дараҷаи баланди стресс маълум карда шуд, ки он ба 17% мувофиқат 

мекунад. Дар 9 хонанда дараҷаи миёна, ки 29 фоизро ташкил медиҳад ва дар 13 хонанда дараҷаи 

меъёрии стресс муайян карда шуд, ки ин 54 фоизро ташкил медиҳад.  

Дар гурӯҳи назоратии синфи 2в бошад, таҳқиқот аз рӯи тести лоиҳавӣ оид ба муносибатҳои 

шахсӣ, эҳсосоти иҷтимоӣ ва тамоюли арзишии «Хонаҳо»-и О. Орехова» чунин натиҷа ба даст 

омад: 11 нафар хонанда дараҷаи баланди таҷрибаи стресс доранд, ки 55 фоизро ташкил медиҳад. 

Дар 5 хонанда дараҷаи миёнаи стресс муайян гардид, ки 25 фоизро ташкил намуда, танҳо дар 4 

хонанда бошад, ҳолати стрессӣ дида нашуд, ки ин ба 20 фоиз баробар аст. 

Натиҷаҳоро бо фоизҳо дар ҷадвали 5 ва диаграммаи 5 сабт кардем. 

Ҷадвали 5 
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2б 26 - - 13 54% 8 30,7% - - 5 19,3% 9 29% 13 50% 4 17% 

2в 20 - - 4 20% 4 20% - - 5 25% 5 25% 11 55% 11 55% 

Умумӣ: 46   17 36,9% 12 26% - - 10 21,7 14 30,4% 24 52,1% 15 32,6% 
  

 
 

Диаграммаи 5. Нишондиҳандаи дараҷаи таҷрибаҳои стресс дар хонандагони синфи 2 дар марҳалаҳои 

назоратӣ дар санҷиши проективии муносибатҳои шахсӣ, эҳсосоти иҷтимоӣ ва тамоюли арзишии 

«Хонаҳо»-и О.А. Орехова. 
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Натиҷаҳои тести санҷишии ҳашт ранги М. Люшер нишон медиҳад, ки дар гурӯҳи 

муқаррарии синфи 2б - 2 нафар хонанда дараҷаи баланди стрессӣ доранд, ки ин ба 9% мувофиқат 

мекунад. 5 нафар хонанда дараҷаи миёнаи стрессиро нишон доданд, ки 19 фоизро ташкил 

медиҳад. 7 нафар хонанда дараҷаи пасти стрессӣ доранд, ки ин 26 фоизро ташкил медиҳад ва 12 

нафар хонанда стресс надоштанд, ҳолати онҳо муқаррарӣ буд ва ин 46 фоизро ташкил медиҳад.  

Мо натиҷаҳоро бо фоиз дар ҷадвали 6 ва диаграммаи 6 сабт кардем 

Ҷадвали 6 
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2б 26 - - 12 46% 9 34,6 7 26% 5 19,2% 5 19% 12 41,1% 2 9% 

2в 20 - - - - 6 30% 7 35% 4 20% 5 25% 10 50% 8 40% 

Умумӣ: 46 - - 12 26% 14 30,4% 14 30,4% 9 19,5% 10 21,7% 22 47,8% 10 21,7% 
 

 
 

Диаграммаи 6. Нишондиҳандаи дараҷаи таҷрибаи стресс дар хонандагони синфи 2б ва 2в дар марҳалаи 

назорат аз рӯи тести санҷишии ҳашт ранги М. Люшер. 
 

Ҳамин тариқ, натиҷаи таҳқиқоти гузаронидаи мо нишон дода тавонист, ки бо 
афсонатерапия ва методҳои он имконияти бартараф намудани ҳолати стресс ва дигар ҳолатҳои 
манфии эмотсионалӣ дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ мавҷуд будааст. Ҳамзамон ба 
ташаккули образи «Ман» дар шахсияти хонанда таъсири мусбат расонида метавонад. Ин методи 
маъмултарини арттерапия, яъне афсонатерапия ва машқҳои онро дар раванди таълиму тарбия бо 
хонандагони синфҳои ибтидоӣ истифода намоем, он гоҳ барои ташаккули тафаккур, ҷаҳонбинӣ, 
қобилиятҳои эҷодӣ, хаёл ва тасаввурот, креативнокӣ, ҳолатҳои мусбати эмотсионалӣ, 
муоширати хонандагон замина гузошта метавонем.  
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АФСОНАТЕРАПИЯ ҲАМЧУН УСУЛИ ИСЛОҲКУНИИ СТРЕССИ ХОНАНДАГОНИ  

СИННИ ХУРДИ МАКТАБӢ 
 

Дар ин мақола сабабҳо ва омилҳои зоҳиршавии ҳолати стресс дар хонандагони синни хурди мактабӣ 

аз нигоҳи илмӣ асоснок карда шуда, хусусиятҳои мушкилоти азсаргузаронии стресс ва ҳассосӣ, боздошта 

натавонистани эмотсияҳои хеш, ноустувории эҳсосӣ, зуд тағйир додани ҳиссиёт, тамоюли таъсиррасонӣ 

таҳлил карда шудааст. Ғайр аз ин стресс ҳамчун ҳолати манфии ғайрисарфиест, ки дар натиҷаи ҳама гуна 

таъсироти сахт ба амал меояд ва бо азнавсозии тамоми системаҳои бадан ҳамроҳ мешавад, нишон дода 

шудааст. Вазъияти стресс ба раванди иҷтимоии кӯдакон таъсир мерасонад, зеро дар хонандагон тамоми 

сохтори зиндагӣ, низом, вазъи иҷтимоӣ дар ин синнусол тағйир ёфта, муносибати муайян бо одамони 

гирду атроф ва оила ба вуҷуд меояд. Бо мақсади бартараф намудани ҳолати стресси хонандагони синну 

соли хурди мактабӣ, муаллиф усулҳои муайяни ислоҳ, хосатан таъсири мусбат расонидани усули 

афсонатерапияро корбарӣ ва пешниҳод намудааст.  

Дар натиҷаи истифодаи усулҳои терапевтӣ дар кори ислоҳӣ бо кӯдакон, вокуниши муассири 

эҳсосотӣ ва ба он шаклҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ қобили қабулро нигоҳ доштан, ҳатто ҳангоми зуҳуроти 

хашмгинӣ: мусоидат намудан ба раванди муошират барои ҳамтоёни пӯшида, шармгин ё бесамар 

нигаронидашуда: инкишоф додани худсарӣ ва қобилияти худтанзимкунӣ, огоҳии кӯдак дар бораи ҳиссиёт 

ва ҳолати эмотсионалии ӯ корбарии усули афсонатерапия нишон дода шудааст. Дар мақола арттерапия, ки 

арзиши шахсиро ба таври назаррас баланд мебардорад, ҳамчун ба ташаккули худбинии мусбат ва баланд 

шудани боварӣ тавассути эътирофи иҷтимоии арзиши маҳсулоти офаридаи кӯдак кумакрасонанда оварда 

шудааст. Афсонатерапия бошад чун раванди таълимдиҳии ҷаҳони ботинии кӯдак, инкишофи психика, 

баланд бардоштани дараҷаи маърифатнокии ҳодисаҳо, гирифтани дониш дар бораи қонунҳои ҳаёт шарҳ 

дода шудааст. Барои ислоҳ кардани стресс дар хонандагони хурдсол бо истифодаи як қатор дарсҳои 

терапия тавассути афсона корҳои таҷрибавӣ гузаронидашударо тариқи ҷадвал ва диаграмма оварда шуда, 

аз як қатор дарсҳо, коҳишёбии дараҷаи баланди таҷрибаи стресс нишон дода шудааст. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ СТРЕССА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В данной статье научно обосновываются причины и факторы стресса у младших школьников, 
анализируются особенности проблемы стресса и сензитивности, неумения контролировать свои эмоции, 
эмоциональная неустойчивость, быстрая смена эмоций, склонность к влиянию. Кроме того, показано, что 
стресс представляет собой негативное состояние истощения, возникающее в результате любого сильного 
воздействия и сопровождающееся регенерацией всех систем организма. Стресс влияет на социальный 
процесс детей, так как у школьников меняется вся структура жизни, система, социальная ситуация в этом 
возрасте, складываются определенные отношения с окружающими людьми и семьей. В целях снятия 
стресса у младших школьников автором были использованы и предложены некоторые методы коррекции, 
в особенности положительное влияние метода сказкотерапии. 

В результате применения терапевтических методов в коррекционной работе с детьми поддерживать 
эффективное эмоциональное реагирование и социально приемлемые его формы даже при наличии 
агрессии: облегчить процесс общения замкнутым, застенчивым или малоэффективным сверстникам: -
регуляция, осознание ребенком своих чувств, эмоций и эмоционального состояния показано с помощью 
метода мифологии. В данной статье цитируется арт-терапия, которая значительно повышает личную 
ценность, как помогающая сформировать положительную самооценку и уверенность в себе через 
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социальное признание ценности продукта ребенка. Мифология определяется как процесс воспитания 
внутреннего мира ребенка, развития психики, повышения уровня осознания событий, получения знаний о 
законах жизни. Для коррекции стресса у младших школьников с помощью серии терапевтических занятий 
через сказки представлена экспериментальная работа в виде таблиц и схем, а из ряда занятий показан 
высокий уровень стрессового переживания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмоция, эмоциональная сфера, личность, терапия, арт-терапия, 
сказкотерапия, стресс, отношение, социальные переживания, психокоррекция, конфликт, личностные 
отношения, индивидуальные особенности, поведение, мышление, возрастные особенности, самосознание, 
самоконтроль, социальный процесс, оптимизм, пессимизм, общение, формирование тенденции ценностей, 
творческие способности. 
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FAIRY TALE THERAPY AS A METHOD OF STRESS CORRECTION IN JUNIOR 

SCHOOLCHILDREN 
 

This article scientifically substantiates the causes and factors of stress in younger students, analyzes the 
features of the problem of stress and sensitivity, inability to control one's emotions, emotional instability, rapid 
change of emotions, and a tendency to influence. In addition, it has been shown that stress is a negative state of 
exhaustion that occurs as a result of any strong impact and is accompanied by the regeneration of all body systems. 
Stress affects the social process of children, as schoolchildren change the whole structure of life, the system, the 
social situation at this age, certain relationships are formed with people around them and the family. In order to 
relieve stress in younger students, the author used and proposed some methods of correction, in particular, the 
positive effect of the method of fairy tale therapy. 

As a result of the use of therapeutic methods in corrective work with children, to maintain an effective 
emotional response and its socially acceptable forms even in the presence of aggression: to facilitate the process 
of communication for closed, shy or ineffective peers: mythology. This article cites art therapy, which greatly 
enhances personal value, as helping to build positive self-esteem and self-confidence through social recognition 
of the value of a child's product. Mythology is defined as the process of educating the inner world of a child, 
developing the psyche, raising the level of awareness of events, gaining knowledge about the laws of life. To 
correct stress in younger students with the help of a series of therapeutic sessions through fairy tales, experimental 
work is presented in the form of tables and diagrams, and a high level of stressful experience is shown from a 
number of classes. 

KEY WORDS: emotion, emotional sphere, personality, therapy, art therapy, fairy tale therapy, stress, 
attitude, social experiences, psychocorrection, conflict, personal relationships, individual characteristics, behavior, 
thinking, age characteristics, self-awareness, self-control, social process, optimism, pessimism, communication, 
the formation of a trend of values, creative skills. 
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ҲАМКОРИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ, ОИЛА ВА АҲЛИ ҶОМЕА 

ДАР ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС 
 

Раҷабов В.Д. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар тарбияи насли наврас ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бо оила ва аҳли 

ҷамоатчигӣ бағоят зарур аст. Маҳз муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ метавонанд барои чунин 

ҳамкорӣ заминаи устувор гузоранд, вале дар алоҳидагӣ ҳамаи он омилҳое, ки ба шахсияти 

ташаккули бача таъсир мерасонад, иҷро карда наметавонад. Аз ин лиҳоз, барои раванди пурраи 

мураттаби тарбия пайваста амал кардани ин се соҳаи ба ҳам алоқаманд: оила, муассисаҳои 

таҳсилоти томактабӣ ва ҷомеа пешбинӣ шудааст. Нақши ташаббускори ба ҳам алоқамандшавии 

ин равандро асосан муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ мебозанд. Иҷрои рисолати тарбиявии 

мураббиён дар муассисаҳои томактабӣ ва волидон дар муҳити оила ба фарҳанги муошират ва 

риояи қоидаю меъёрҳои одобу ахлоқи миллию умумибашарӣ асос меёбад. Аз калонсолони 

муассисаҳои томактабӣ ва оила барқарор намудани муошират ва муносибати мутақобила дар 

чаҳорчӯбаи «мураббия-кӯдак», «кӯдак-мураббия», «кӯдак-кӯдак», «мураббия-волидон», «кӯдак-

волидон», «волидон-кӯдак» дар заминаи баҳисобгирии хусусиятҳои синнусолӣ, фардиву 

шахсиятӣ, иҷтимоӣ-гендерии кӯдакон пайгирӣ мегардад. Барқарор намудани чунин маҷмуи 

муоширату муносибатҳо мушкилоти ба худ хоси ботинӣ-психикӣ, ташкилӣ-педагогӣ, педагогӣ-
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психологиро дорад, ки он ҳама ба таҳлилу таҳқиқи хусусиятҳои психологӣ ва педагогии масъала 

ниёз дорад. 

Аломат ва нишонаи асосии муошират ҳамчун раванди гуфтор аз тарафи В.А. 

Сухомлинский ба тариқи «умумияти маънавӣ, боварӣ ба ҳамдигар, самимият, хайрхоҳӣ» [10, c. 

41] тавзеҳ ёфтааст. Ба андешаи ӯ, ҳангоми гуфтугӯ бо тарбиягирандагон нигоҳу муносибат ва 

муҳокимаи ҳолату вазъиятҳои гуногун ба вуҷуд меояд, ки дар он на ҳама вақт фикру андешаҳо 

бо ҳам мувофиқат мекунанд. Дар ин вазъият муҳим он аст, ки бартарафсозии мушкилот дар 

якҷоягӣ сомон пазирад. Набояд фаромӯш кард, ки яке аз асосгузори назария ва амалияи таълиму 

тарбияи кӯдакон Я.А. Коменский дар ҳаёти инсон давраи томактабиро давраи «мактаби модарӣ» 

номидааст. Дар заминаи чунин нишондоди кӯдак то ба мактаб рафтан бояд чиҳоро омӯзад ва дар 

ин мактаби худ модар ба фарзанди худ бояд чиҳоро омӯзонад, дар раванди тарбиякунӣ ва 

омӯзонидан модар чи тавр, бо истифодаи кадом усулу воситаҳо амали таълиму тарбиявии худро 

роҳандозӣ намояд, таъкид шудааст. Вазифаи муҳимми таълиму тарбиявии модар дар асари Я.А. 

Коменский «Мактаби модарӣ» ба таври зайл нишон дода шудааст: Инкишоф додани узвҳои 

ҳискунӣ, бой намудани тасаввуроти кӯдакон оид ба ҳақиқати олами иҳотакардашуда ба 

шарофати инкишофи нутқ ва ҳаракати дастҳо буд. Дар масъалаи тарбияи ахлоқӣ ӯ зарурати 

эҳтироми калонсолон, гапдароӣ, адолатпешагӣ дар кирдору амалҳо, ростгӯӣ, хушмуомилагӣ, 

самимият, боилтифотӣ ва ғайраҳоро махсус таъкид кардааст [3, c. 14].  

Аҳамияти оила дар тарбияи бача басо муҳим буда, он вазифадор аст, ки барои фарзандаш 

ҳамаи шароитҳои иҷтимоиро муҳайё намуда, муҳити солими оиларо барпо кунад. Ғамхориву 

меҳрубониҳои волидон инкишофи шахсияти бачаро метезонад. Масалан, дар китоби «Минуи 

хирад» таъкид мегардад, ки ҳар як инсон кӯшиш мекард фарзанди худро чунон тарбия намояд, 

ки шахси ба воярасанда барои оила ва Ватан шахси даркорӣ ва боманфиат бошад [1, c. 105]. 

Ҷомеа дар гузаронидани корҳои тарбиявӣ дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ кумак 

мерасонад, ҳамчун сарпараст корҳои таъмирии муассисаҳои таҳсилоти томактабиро ташкил 

менамояд, ба волидон баҳри беҳтар намудани тарбияи оилавии фарзандон таъсир мебахшад. 

Муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, ки маркази кори таълиму тарбия мебошанд ва дар он 

мутахассисон – мураббияҳо фаъолият мебаранд, дар кори якҷояи мактаб, оила ва аҳли ҷамъият 

бояд ташаббус зоҳир намуда, пешбарандагони кор ва дар ҳамкорӣ роҳнамои дигарон бошанд. 

Ҳамчунин таъкид мешавад, ки «инсон дар таълиму тарбия чи қадаре ки пеш равад ва ба пояҳои 

баланди зиндагӣ расад, ҳамон қадар фурӯтан мешавад ва худхоҳиро аз худ дур менамояд» [12, c. 

80]. 

Дар тарбияи бачаҳо, пеш аз ҳама, оила нақш мегузорад ва ҷараёни ташаккули ҳамаи 

хислатҳои неку бади инсон асосан аз оила ибтидо мегирад. Ба ин мақсад, барои боз ҳам баланд 

бардоштани нақши падару модар дар тарбияи фарзанд соли 2010 қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» қабул гардид, ки он аз 5 боб 

ва 13 модда иборат аст. Оила аввалин ячейкаи ҷамъиятӣ буда, он офаранда, бахшандаи ҳаёт ва 

бақои ҷомеа аст. Мақсади тарбияи оилавӣ ин дар ҷамъияти демократӣ инкишофи ҳаматарафаи 

фарзандон аст, ки асоси онро тарбияи фикрӣ, ахлоқӣ, эстетикӣ, ҷисмонӣ ва меҳнатӣ ташкил 

мекунад. Оила дар тарбияи фарзанд сарчашмаи асосию аввалин ҳисоб мешавад. Дар «Авесто» 

таъкид мегардад, ки агар кӯдак то синни ҳафтсолагӣ асосан бо модараш бошад, аз синни 

ҳафтсолагӣ бояд ӯро ба мактаб диҳанд. «Агар шумо кӯдаки хурд дошта бошед, ӯро ба мактаб 

фиристед, зеро дониш нури чашм аст» [5, c. 10]. Дар «Авесто» ғояҳое таҷассум ёфта буд, ки 

мисли баъзе қоидаҳои педагогӣ барои баланд бардоштани тарбия ва таълими кӯдакону ҷавонон 

мусоидат мекард. Масалан, таъкид мегарданд, ки даме кӯдак калон шуд волидон маҷбуранд онро 

барои хондан ба мактаб диҳанд. Агар ин корро накарда бошанд, аъмолашон ба гуноҳи бузург 

баробар хоҳад шуд.  

Аз ин лиҳоз, тарбияи фарзандонро дар муҳити оила таҳти назорати калонсолон тарбияи 

оилавӣ меноманд. Тарбияи оилавӣ қисми тарбияи ҷамъиятӣ буда, вазифаи он дар доираи оила 

ташкил кардани ҳаёти кӯдакон мебошад. Аз ин рӯ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

маориф» волидайн ва шахсони ивазкунандаи онҳоро чунин вазифадор кардааст: а) барои сиҳатӣ 

ва равонии бача пайваста ғамхорӣ намояд; б) ӯро ба мактаб омода намуда, барои қобилиятҳои 

вай шароитҳои зарурӣ муҳайё кунад; в) ҳуқуқ ва қадру қимати бачаро ҳимоя намояд; г) 

фарзандро дар руҳияи башардӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, ҳисси некукорӣ, раҳмдилӣ, эҳтироми аҳли оила, 

забони модарӣ, адабиёту таърих, арзишҳои миллӣ, таъриху фарҳанги дигар халқҳо тарбия 
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намояд; ғ) ба бачаҳо барои гирифтани маълумот мусоидат кунад; д) фарзандонро дар руҳияи 

эҳтиром ба қонун, ҳуқуқ, озодии инсон ва риояи қоидаҳои ҳаёт тарбия намояд.  

Абуалӣ ибни Сино дар рисолаи «Тадбири манзил» чунин гуфтааст: «Аввалин вазифаи 

падар ин ба фарзанд номи накӯ мондан аст». Дар ҷои дигари рисола омадааст, ки бояд волидайн 

кӯдакро аз корҳои бад барканор намуда, ба онҳо маърифат омӯхта, одобу ахлоқи некро талқин 

кунанд. Ин гуфтаҳои Сино то имрӯз муҳимияти худро гум накардааст, бинобар ин, волидайн ва 

шахсони онҳоро ивазкунанда агар садди роҳи маълумотгирии фарзандон шаванд, мутобиқи 

муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Таҳқиқот ва 

таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки тарбияи дурусти бачагон дар хона, пеш аз ҳама, аз муносибати 

хуби падару модар ба якдигар ва муҳити солимии оила вобастагии калон дорад. Вале оилаҳои 

ноустувору носолиме ҳам ҳастанд, ки ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ҳамкорӣ накарда, ба 

ташаккулу инкишофи бача таъсири манфӣ мерасонанд, ки онҳо чунинанд: а) оилаҳое, ки ба таври 

объективӣ шароитҳои на он қадар хуби тарбиявӣ доранд; б) волидайн меъёрҳои муносибатҳои 

оилавиро намедонанд, ба бадмастию муфтхӯрӣ машғуланд; в) оилаҳое, ки дар байни зану шавҳар 

доимо муноқиша, ҷангу ҷанҷол шуда меистад; г) оилаҳое, ки шароитҳои хуби иҷтимоию 

иқтисодӣ доранд, вале волидайн ба айшу ишрат машғул шуда, аз тарбияи фарзандонашон дур 

мондаанд; ғ) волидайне, ки ба ташкилоту созмонҳое мансубият доранд, ки онҳо барои сохтори 

кишварамон хатарноканд. Чунин оилаҳо барои инкишофи шахсияти бача хеле хатарнок аст. 

Муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ вазифадоранд, ки ҳамкориро ба ин хел оилаҳо мустаҳкам 

карда, пеш аз ҳама, худи бачаро зери назорат гирифта, ба ӯ ғамхории ҳамешагӣ зоҳир намояд, 

ӯро ба ҳаёти коллективонаи бачагони фаъол ҷалб созад. Дар тарбияи насли наврас мадади 

ғамхоронаи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бағоят зарур аст, маҳз муассисаҳои таҳсилоти 

томактабӣ бо ҳамкории оила ва аҳли ҷамоатчигӣ тарбияи насли наврасро дуруст ба роҳ монда 

метавонад. Муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ (муаллимон) бо оилаҳо дар кори тарбия бо насли 

наврас алоқаи устувору доимӣ барқарор мекунад. Барои фаъолияти якҷоя бо падару модарон 

шаклҳои коллективӣ ва фардии ташкили корро истифода мекунанд. Ҷамъомадҳои падару 

модарон, ҷалби онҳо ба фаъолияти тарбиягирандагон як қисми ҳамон шаклҳои кор мебошанд, ки 

муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ҳамкориро ба оилаҳо мустаҳкам намуда, масъалаҳои зеринро 

меомӯзад: а) шароити тарбиявии оила (таълимот, озодагӣ, мавҷудияти тартиби рӯз, аҳволи 

саломатии кӯдак, одоби аҳли оила, шуғли волидон); б) рафтори бача дар оила (муносибати 

волидайн ба кӯдак, иҷрои хоҳиши кӯдак дар оила); в) тарбияи бачагон дар оила (намунаи ибрат 

будани волидону калонсолон, ташаккули одатҳои рафтори дуруст, истифодаи ҳавасмандкунӣ ва 

ҷазо).  

Нақши аҳли ҷомеа низ дар тарбияи фарзандон муҳим аст. Дар айни замон мафҳуми аҳли 

ҷамъият хеле васеъ гаштааст. Агар пештар зери ин мафҳум муассисаҳои давлатӣ, корхонаву 

созмонҳои ҷамъиятиро фаҳманд, акнун ба онҳо иттиҳодияҳо, ҷамъиятҳои саҳомии кишоварзӣ, 

саноатӣ, ташкилотҳои байналхалқӣ ва динӣ, соҳибкорон ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ 

мансубанд, ки ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, оилаҳои камбизоат ва муаллимон дасти ёрӣ 

дароз мекунанд. Ҳукуматҳои шаҳру ноҳияҳо ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ корхонаҳои 

сарпарастро вобаста мекунад, то ки дар ҳалли масъалаҳои хоҷагии муассисаҳои таҳсилоти 

томактабӣ ғамхории доимӣ зоҳир намоянд. Бо мадади онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти 

томактабӣ кабинетҳои фаннӣ ҷиҳозонида шуда, майдончаҳои варзишӣ бунёд гашта, таъмири 

муассиса ба анҷом мерасад. Ҳамин тавр, муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, оила ва аҳли ҷамъият 

дар ҳамкорӣ бо якдигар вазифаи муҳимми давлатиро оид ба тарбияи насли наврас иҷро намуда, 

ҳамчун созандагони ояндаи ҷамъияти демократӣ омода гаштанашонро таъмин месозанд.  
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ҲАМКОРИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ, ОИЛА ВА АҲЛИ ҶОМЕА ДАР 

ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС 
 

Муаллиф дар таълифоти хеш ҳамкориро байни муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, оила ва аҳли 

ҷамъиятчигӣ дар ҷомеаи муосир нишон дода, оид ба хубу беҳтар шудани ин раванд андешаҳои худро 

пешниҳод кардааст. Аз ҷумла, дар мақола қайд шудааст, ки нақши ташаббускори ба ҳам алоқамандшавии 

ин равандро асосан муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ мебозад. Ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти 

томактабӣ бо оила ва аҳли ҷамоатчигӣ бағоят зарур аст. Маҳз муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ метавонад 

барои чунин ҳамкорӣ заминаи устувор гузорад, вале дар алоҳидагӣ ҳамаи он омилҳое, ки ба шахсияти 

ташаккули бача таъсир мерасонад, иҷро карда наметавонад. Аз ин лиҳоз, барои раванди пурраи мураттаби 

тарбия пайваста амал кардани ин се соҳаи ба ҳам алоқаманд: оила, муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва 

ҷомеа пешбинӣ шудааст. 

Бояд қайд кард, ки нақши оила дар тарбияи бача басо муҳим буда, он вазифадор аст, ки барои 

фарзандаш ҳамаи шароитҳои иҷтимоиро муҳайё намуда, муҳити солими оиларо барпо кунад. Ғамхориву 

меҳрубониҳои волидон инкишофи шахсияти бачаро метезонад. 

Ҷомеа дар гузаронидани корҳои тарбиявӣ дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ кумак мерасонад, 

ҳамчун сарпараст корҳои таъмирии муассисаҳои таҳсилоти томактабиро ташкил менамояд, ба волидон 

баҳри беҳтар намудани тарбияи оилавии фарзандон таъсир мебахшад.  

КАЛИДВОЖАҲО: муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, оила, ҷомеа, муассиса, мураббия, 

фарзандон, кӯдакон, волидайн, падару модар, ҳамкорӣ, тарбияи насли наврас, ташаббускорӣ, 

алоқамандшавӣ.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО ДОШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Автор в своём сочинении, показывая сотрудничество между дошкольными учебными 

учреждениями, семьей и общественностью в современном мире, предлагает свои взгляды об улучшении 

этого процесса. В частности, в статье отмечается, что инициативность и взаимодействие этого процесса 

зависит от деятельности дошкольных учебных учреждений. Сотрудничество дошкольных учебных 

учреждений с семьёй и общественностью представляется очень важным. Именно дошкольные учебные 

учреждения могут стать базой для такого сотрудничества, но в отдельности не могут выполнять роль тех 

факторов, влияющих на формирование личности подрастающего поколения. Поэтому для процесса 

полного системного воспитания предусматривается постоянное взаимодействие семьи, дошкольных 

учебных учреждений и общества. 

Следует отметить, что семья играет важную роль в воспитании детей. Она обязана создавать все 

социальные условия для своих детей и здоровую среду. Забота родителей усиливает развитие личности 

детей. 

Общество оказывает помощь в проведении воспитательных работ в дошкольных учебных 

учреждениях, организует ремонтные работы дошкольных учебных учреждений, воздействует на 

родителей для улучшения семейного воспитания детей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дошкольные учебные учреждения, семья, общество, учреждение, 

воспитатель, сыновья, дети, родители, отец и мать, сотрудничество, воспитание подрастающего 

поколения, инициативность, взаимодействие. 
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COOPERATION OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS, FAMILY AND COMMUNITY 

IN THE UPBRINGING OF THE YOUNGER GENERATION 
  

The author in his essay, showing the cooperation between preschool educational institutions, family and 

the public in the modern world, offers his views on how to improve this process. In particular, the article notes 

that the initiative and interaction of this process depends on the activities of preschool educational institutions. The 

cooperation of preschool educational institutions with the family and the community is very important. It is 

preschool educational institutions that can become the basis for such cooperation, but individually they do not 

fulfill the role of those factors influencing the formation of the personality of the younger generation. Therefore, 

for the process of complete systemic upbringing, constant interaction of the family, preschool educational 

institutions and society is envisaged.  

It should be noted that the family plays an important role in the upbringing of children. She is obliged to 

create all social conditions for her children and a healthy environment. Caring for parents enhances the 

development of the personality of children. 

The Society provides assistance in carrying out educational work in preschool educational institutions, 

organizes the repair work of preschool educational institutions, influences parents to improve the family education 

of children.  
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АНДАР АҲАМИЯТИ ПЕДАГОГИИ ЗАРБУЛМАСАЛҲО БАРОИ ТАЪЛИМИ 

НАВРАСОН ВА МАКТАББАЧАГОН 
 

Одилзода Д.Р. 

Коллеҷи омӯзгории ш. Ваҳдат 
 

Баландбардории сифати таълиму тарбияи насли наврас, такмили шаклу усули тарбияи 

ахлоқии хонандагон, инкишофи ҳисси кунҷкобии онҳо, дарки дурусти арзишҳои осори бадеию 

санъатӣ, ғанӣ гардонидани ҷаҳонбинӣ ва бад-ин минвол расидан ба қадри боигариҳои табиию 

кишваршиносии ватани азиз яке аз масъалаҳои муҳиму мубрами илми педагогика дар соҳаи 

тарбияи насли наврас ба шумор меравад. 

Аксарияти халқҳои ҷаҳон дар ҳолатҳои зарурӣ метавонанд аз ибораҳои пурҳикмати 

ниёгони худ баҳрабардорӣ намоянд. Ба туфайли чунин фолклори шифоҳӣ, насли наврас ба 

омӯхтани урфу одатҳо ва принсипҳои ахлоқии ниёгони худ оғоз мекунанд. Моҳияти фолклори 

шифоҳӣ ва намунаи ибораҳои истифодашаванда муносибати инсонҳоро ба рафтору ҳодисаҳои 

муайян инъикос мекунанд. Бояд гуфт, ки зарбулмасалҳои сершумор барои кӯдакон ба сӯи 

гирифтани маълумот дар бораи қоидаҳои рафтори ҷомеа қадамҳои аввалини донишҳои ғайри 

рефлексӣ мебошанд. Суханони ширину гуворо ва дархӯри синнусолӣ кайфият ва боигарии 

забони модариро бар онҳо нишон медиҳанд. Аввалин ҷумлаҳои пурраи ибратомӯзи андозаи хурд 

ва муродифҳои маҷозӣ дар шакли ибораҳо ё зарбулмасалҳо кӯдакону наврасонро ба кунҷковӣ ва 

донишомӯзӣ ҳидоят мекунанд. 
Барои ҳар як рӯйдоди ҳаёти инсон, суханони халқӣ мавҷуданд, ки афкори бечунучарои 

мардуми маҳаллиро инъикос мекунанд. Дар бораи муносибатҳои шахсӣ, оила, нишонаҳо, пул, 
кор, вақт ва ғайра зарбулмасалҳо ва суханони ҳикматбор зиёданд, ки натанҳо барои кӯдакону 
наврасон, балки барои калонсолон ва ҳатто зиёиён муфид хоҳанд буд. 

Пас аз шинос кардани кӯдаки худ бо ин намудҳои гуногуни фолклори шифоҳӣ, волидайн 
бояд ба ӯ дақиқ фаҳмонанд, ки дар кадом вақт ин гуна ибораҳо истифода бурда мешаванд. 
Волидайн метавонанд зарбулмасалҳои мувофиқеро интихоб кунанд, ки дорои ҳикмати зиндаи 
ниёгон мебошанд. Мақолаҳои илмӣ, илмӣ-оммавӣ, рефератҳо ва ҳатто лоиҳаи иттилоотие, ки бо 
мақсади таълим ва васеъ намудани уфуқи дониши ҷавону наврасон таҳия шудаанд, аҳамияти 
муҳимми педагогиро моликанд. 

Академик Д.И. Фелдштейн хусусияти инкишофи худогоҳиро таҳлил намуда, қайд 
кардааст, ки инкишофи шахсияти наврасон асосан аз се ҷиҳати зерин ташаккул меёбад: 
когнитивӣ, яъне худшиносӣ, эмотсионалӣ (эҳсосӣ) ва регулятивӣ. Ҳамин ҷиҳати регулятивии 
инкишофи наврасонро ӯ маҳсулу самараи якҷояшавии ҳамаи ҷанбаҳои фавқуззикр номида, онро 
инъикоси бошууронаи «ман» меҳисобад [4, с. 31-41]. Қобили тазаккур аст, ки ҳамин инъикоси 
бошууронаи «ман» дар зеҳни кӯдакону наврасон дар шакли рефлексӣ ва дар овони кӯдакию 
ҷавонӣ тавассути омӯзиши зарбулмасал абадӣ нақш мебандад. 
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Миқдори зиёди маҷмуи зарбулмасалҳо ва суханони ҳикматбор, ки калонсолон барои 
кӯдакон ҷамъоварӣ менамоянд, дар мавридҳои зарурӣ метавонанд ба худи онҳо лозим оянд. Ба 
туфайли кори муттасили омӯзишӣ як қисми фолклори шифоҳӣ метавонанд нашр карда шаванд, 
ки барои оммаи васеи хонандагон судманд хоҳанд буд.  

Дар замони муосир ба ғайр аз китобу маҷаллаҳо, инчунин сайтҳои интернетӣ вуҷуд доранд, 
ки барои омӯзондани донишҳои этикию эстетикии ҷавонону наврасон муфид хоҳанд буд.  

Волидайн, мураббиён ва ё устодон метавонанд ба кӯдакон ва ҷавонону наврасон дар бораи 
ҷаҳони атроф ва ҳикматҳои халқӣ нақлҳо карда, иттилооти таълим ва ё тадрисшавандаро 
мустаҳкамтар созанд. Дар ин маврид гуфта мешавад, ки як ҳикматро халқҳои гуногун ба таври 
хос таълим медиҳанд, ки мақсади ҳамаашон як чи аст ва танҳо тарзи баён гуногун буда 
метавонад. Халқҳои гуногун ҳикматҳои худро ба таври хос зарбулмасалҳо сохтаанд. Барои мисол 
зарбулмасалҳои зерини русию тоҷикиро муқоиса карда, шакли баёну мақсади ягонаи онҳоро 
шарҳ додан мумкин аст. Дар байни халқи рус зарбулмасали зерин вуҷуд дорад: «Без беды друга 
не узнаешь». Тоҷикон мегӯянд, ки «Дӯстонро дар рӯзи сахтӣ месанҷанд». Ин ҳикмат ҳатто дар 
шакли шеърӣ аз тарафи шоири овозадори тоҷик Шайх Саъдии Шерозӣ сарводасароӣ шудааст: 

Дӯст он бошад, ки гирад дасти дӯст, 
Дар парешонҳолию дармондагӣ 

Ё худ мисоли дигар дар забони русӣ: «Разбитую дружбу не склеишь». Ин ҳикматро низ дар 
забони тоҷикӣ дар шакли шеърӣ вохӯрдан мумкин аст: 

Шишаи бишкастаро пайванд кардан метавон, 
Дил, ки ранҷид аз касе хурсанд кардан мушкил аст. 

Дар асоси маълумоти бадастомада ва таҷрибаи шахсиашон ҷавонону наврасон метавонанд 
хулосаи асосӣ бароранд ва рафиқи содиқро қадр кунанд. Дар давоми тамоми ҳаёт зарбулмасалҳо 
дар бораи дӯстӣ барои онҳо намунаи садоқат ва дӯстии ҳақиқӣ хоҳанд шуд. 

Кӯдаконро, ҳатто пеш аз ба синфи якум омаданашон, бо фолклор шинос кардан аҳамияти 
хоси таълимию тарбиявӣ ва фалсафӣ дорад, ки кӯдакон дар ибтидо ба шакли рефлексӣ аз худ 
мекунанд ва бо мурури айём аҳамияти фалсафию ҷаҳонбинии онро дарк мекунанд. Беҳтар он аст, 
ки наврасону ҷавонон ҳикмати ниёгони худро дар синни томактабӣ аз худ кунанд. Аввал 
зарбулмасалу мақолҳои тоҷикиро муфассал омӯхта, пас метавонанд ибораҳои ибратомӯзи 
халқҳои дигарро бифаҳманд. Барои ин кор меҳнати худи кӯдакону наврасон, бигзор дар сатҳи 
осони меҳнат бошад, вале меҳнати худи онҳо аҳамияти хоси педагогӣ дорад. 

Дигар ҷиҳати масъала дар он аст, ки инкишофи маҳорату малакаи хонандагони хурдсол 
дар эҳсос кардан ва қадр карда тавонистани натиҷаи меҳнати худашон зоҳир мегардад. Албатта, 
дар ин ҷода саҳми волидайн ва омӯзгорон ҳам хеле зиёд аст, ки онҳо метавонанд ба бачагон 
биомӯзонад, ки ба қадри натиҷаи меҳнати худ расидан ҳаловату кайфияти махсус дорад. Дар 
ҳамин маврид В.А. Сухомлинский хеле ҷолибона ва дуруст қайд кардааст, ки бино бар ақидаи ӯ 
«Нахуст ба бачагон меҳнат кардан, фикр намудан, мушоҳида бурдан ва қадр карда тавонистани 
меҳнати фикриро омӯзонидан лозим... Кӯдаке, ки хурсандиро дар таълим, дар натиҷаи меҳнати 
худ ҳис накардааст ва аз натиҷаи меҳнати худ ифтихор надорад – талабаи хушбахт нест» [3, с. 
27]. 

Азбаски принсипҳои ахлоқӣ, анъанаҳо ва рафтори сокинони кишварҳои мухталиф ба ҳам 
монанданд, ҷавонону наврасон ибораҳоро, ки маънои якхела доранд, зуд пай мебаранд. Дар 
мақолаи мазкур мо танҳо бо муқоисаи зарбулмасалҳои русию тоҷикӣ иктифо хоҳем кард, 
агарчанде чунин ҳикматҳоро дар дигар забонҳои дунё ҳиндӣ, арабӣ, англисӣ ва ғайра пайдо 
кардан мумкин аст. Мисоли дигар. Дар забони русӣ мегӯянд, ки: «Клин клином вышибают». 
Тарҷумаи тоҷикиаш: «Фонаро фона берун мекунад» ва зарбулмасали тоҷикии «Давои қурут оби 
ҷӯш» то андозае ҷавобгӯи чунин ҳикмат мебошад. Ва ё дар забони русӣ мегӯянд, ки: «Не говори 
«гоп», пока не перепрыгнул». Ҳикмати шеърии «Мард осуда бихуспад, чу ба манзил бирасад» 
низ чунин маъноро дорад, ки то кореро анҷом додан ва ё ба манзили мурод расидан осуда хуфтан 
хуб нест. 

Бояд гуфт, ки ҳарчанд ибораҳои фолклорӣ барои насли наврас қариб ҳамеша фаҳмо аст. 
Зарбулмасалу мақолҳои нодирро ба онҳо ба таври иловагӣ шарҳ додан беҳтар аст. Ибораҳои 
ибратбахш доираи ҷаҳонбиниро васеъ ва нутқи кӯдакро ғанӣ мегардонанд. 

Ҷойгир кардани муносибатҳои чандинасраи зиндагӣ дар шуури кӯдакон ва ҷавонону 
наврасон аз тарафи калонсолон ба онҳо кумак мекунад, ки шахсони комилҳуқуқ гарданд, ки 
метавонанд ба ҷомеа манфиат оранд. Ба туфайли хиради ниёгон фарзандон ба воқеиятҳои имрӯза 
зуд мутобиқ мешаванд ва ба муносибати дуруст бо амали дигарон одат мекунанд. 
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Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки бо роҳи фолклор тавассути занҷирҳои мантиқии таълим 
нишон додан мумкин аст, ки андарзҳои садсолаҳо пеш гуфташуда дар замони муосир чи гуна 
муосир хоҳад буд. Дигар ҷиҳати масъала ин аст, ки зарбулмасалҳо ҳеҷ гоҳ аҳамияти худро гум 
накардаанд, балки беш аз пеш мавриди омӯзишу истифода қарор мегиранд. 
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Мақола ба аҳамияти педагогии зарбулмасал дар таълиму тарбияи насли наврас бахшида шудааст. 
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синфҳои ибтидоӣ ва доираи васеи мураббиён судманд хоҳад буд. 
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ХУСУСИЯТҲОИ РУШДИ ПСИХОЛОГӢ ВА ПЕДАГОГИИ ДОНИШҶӮЁН 
 

Ҳамдамов Б.Б. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Суръати рушди илму техника дар марҳалаи кунунӣ афзоиши завқи инсон, истифодаи васеи 

компютерҳои электронӣ, интернет ва ғайра мебошад. Пайдоиши васоити ахбори омма ба татбиқи 

усулҳои нави технологӣ дар таълим мусоидат мекунад. Дар давоми рушди ҷомеа, пешрафти 

босуръати дониш бо тағйироти босуръати ғояҳои куҳнаи технологӣ, гузариш ба навоварӣ ва 

амалҳои мутахассисони оянда алоқаманд аст. 

Дар мактабҳои олӣ муносибати нав, тарзи тафаккури нав тавассути баланд бардоштани 

малакаи донишҷӯён, инчунин истифодаи асосҳои илмии фаъолияти касбӣ дар амал дар баробари 

рушди арзишҳо ва малакаҳои инсонӣ ташаккул меёбад. 

Хусусиятҳои рушди психологии донишҷӯён на танҳо дар сифатҳои шахсии равонӣ, балки 

дар хусусиятҳои амали худи онҳо низ инъикос меёбанд.  
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Яке аз асарҳои асосии мушкилоти донишҷӯ ҳамчун категорияи махсуси психологияи 
иҷтимоӣ, мактаби психологии Б.Г. Ананев ба ҳисоб меравад [1]. 

Хусусиятҳои рушди педагогӣ ва психологии донишҷӯёнро аз олимони хориҷӣ Н.В. 
Кузмина, Ю.Н. Кулютк, Е.И. Степанова, П.А. Просетский, Е.М. Никиреев, В.А. Сластенин, В.А. 
Якунин, З.А. Исаева, Г.К. Ахметова ва дигарон ҳастанд, ки дар асарҳои илмӣ таҳлил ва 
консепсияи худро гузоштаанд. 

Аммо, бисёр маърӯзаҳои илмиро дида баромада, фаҳмидем, ки масъалаҳои ташаккули 
хусусиятҳои рушди психологӣ ва педагогии донишҷӯён мушаххас ҳанӯз пурра омӯхта 
нашудаанд 

Аз ин рӯ, мо зиддиятро байни он мебинем, ки ташаккули хусусиятҳои рушди психологӣ ва 
педагогии мутахассиси оянда ба андозаи пурра амалӣ карда намешавад. 

Дар айни замон, ояндаи кишвари соҳибистиқлоли мо бо амиқи дониши ҷавонон чен карда 
мешавад. Насли бомаърифат ва ҳаматарафа ташаккулёфта сарвати бебаҳои миллати мост. Имрӯз 
яке аз масъалаҳои мубрами равоншиносӣ ва педагогика тарбияи як шаҳрванди дорои тафаккури 
васеъ, дорои маънавиёти бой мебошад, ки қобилияти меҳнати эҷодӣ дошта, бо истифода аз 
навтарин комёбиҳои илм дар рушди шахсият, шахси ҳамаҷониба рушдёфта ба ҳисоб меравад [3]. 

Донишҷӯён як ҷомеаи иҷтимоии писарон ва духтароне мебошанд, ки дар муассисаҳои 
таҳсилоти олӣ ва касбӣ, тахассусӣ таҳсил мекунанд. Пайдоиши ин категорияи иҷтимоию касбӣ 
дар саҳифаҳои таърих бо кушодани аввалин донишгоҳҳо дар асрҳои XI-XII алоқаманд аст. 
Фаъолияти асосии донишҷӯён омӯзиш, яъне саъй кардан ба дониши мақсаднок, ҳамаҷониба 
омӯхтани малакаҳои касбӣ мебошад. 

Инкишофи функсияҳои психофизиологӣ нисбат ба синну соли одам зиддияти хеле 
мураккаб аст. Ин тағйирот ба меҳнат ва таҷрибаи амалии инсон вобаста буда, қонунҳои рушди 
онтогенетикиро инъикос мекунанд. 

Яке аз хусусиятҳои асосии донишҷӯён ин дилбастагӣ ба касби интихобкардаи худ, 
қобилияти ба пурраазхудкунии касб равона кардани фикру амалҳои онҳо ва қобилияти 
истодагарӣ дар ин самт мебошад. Агар донишҷӯ қобилияти интихоби касби ояндаро дошта 
бошад, агар ба ӯ писанд ояд, агар онро дӯст дорад, шавқу рағбати ӯ ба таҳсил баланд хоҳад шуд. 

Дар ҷанбаи иҷтимоӣ-равонӣ донишҷӯён нисбат ба дигар гурӯҳҳои иҷтимоӣ сатҳи дониш, 
мотивҳои маърифатии баландтар доранд ва онҳо дар рушди мероси фарҳангӣ фаъолтаранд. 
Умуман, гурӯҳи донишҷӯён сатҳи баланди фаъолияти иҷтимоӣ доранд. Ин хусусиятҳои 
донишҷӯён муаллимонро водор месозад, ки ба ҳар як донишҷӯ бо муҳаббат нигаранд ва онҳоро 
ҳамчун як шахси мустақил қабул кунанд. 

Донишҷӯён субъектҳои ҳавасманд мебошанд, ки метавонанд амалҳои худро дар 
муоширати педагогӣ мустақилона ташкил кунанд. Шакли асосии таълими онҳо системаи рамзӣ-
контекстӣ мебошад. Ҳаёти донишҷӯӣ марҳалаи асосии ташаккули инсон ҳамчун шахс мебошад. 
Дар айни замон, ҷавонон ба чизҳои мухталиф таваҷҷуҳи бештар пайдо мекунанд, онҳо дар ҳама 
корҳо (варзиш, санъат, илм, техника ва ғ.) муваффақ мешаванд. 

Нокомӣ барои қонеъ кардани ниёзҳои маънавии ҳаёти инсон мушкилоти зиёдеро ба бор 
меорад, зеро он ба шуур халал мерасонад. Пас ниёз он аст, ки инсон барои як зиндагӣ ё рушди 
муайян ба чизе ниёз дорад. Дар адабиёти педагогӣ мафҳуми «мотив» дар маъноҳои гуногун, 
чунончи ба маънои ҳавасмандӣ, ният, шавқ ва ғ. шарҳ дода мешаванд. Ҳангоми таҳлили 
хусусиятҳои психологии донишҷӯён мо тасмим гирифтем, ки мафҳуми «ҳавасмандкунӣ»-ро, ки 
муҳимтарин раванди таҳсили донишҷӯ мебошад, муфассалтар баррасӣ кунем. 

Аз ҷониби дигар, ҳавасмандкунӣ аз қонеъ кардани эҳтиёҷоти махсусе вобаста аст, ки талаб 
карда мешавад ё барои амал пешбинӣ шудааст. Дар раванди ҳавасмандгардонӣ инсон таваҷҷуҳ 
пайдо мекунад. Ҳавасмандгардонӣ фаъолияти ғайрати ботинии инсон аст, ки ба қонеъ 
гардонидани талаботи махсус таъсир мерасонад. Ин дар амал, муносибат ва рафтор инъикос 
меёбад, инчунин сифати ангеза дар арзишҳои саъй, таваҷҷуҳ, эътимод, тартиботи иҷтимоӣ 
инъикос мешавад. Агар мо донем, ки моҳияти ин ба эҳтиёҷот алоқаманд аст, пас қонеъгардонии 
эҳтиёҷотро ҳамчун қувваи пешбарандае, ки инсонро ба фаъолӣ ташвиқ мекунад, дарк кардан 
мумкин аст. Пас, ҳавасмандкунӣ шахсро бармеангезад, дар ҷустуҷӯ ва ёфтани ӯ кумак мекунад. 
Ба ибораи дигар, мо эътироф мекунем, ки ҳавасмандкунӣ омили пешбарандаи танзим ва рафтору 
фаъолияти шахс мебошад. 

Дар бораи ҳавасмандгардонӣ ва чи гуна таъриф додан ба он андешаҳои зиёде мавҷуданд. 
Барои намуна: - ҳавасмандкунӣ падидаи равонӣ, қувваи пешбарандаи таваҷҷуҳ ба амал, шавқ аст; 
- муносибатҳо вобаста ба сабаби интихоб кардани ангеза аз ҷониби шахси амалкунанда; - самти 
ангеза барои қонеъ кардани ниёзҳои онҳо ва зуҳури ангеза дар шуури шахс, дар амал ва 
муошират [4]. 
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Ҳангоми ҷамъбасти чунин таърифҳо мо дарк мекунем, ки ангезиш худи ниёз нест, балки 
воситаҳои он ва тарзи шахс мебошад ва хулосаи зеринро мувофиқи мақсад медонем. Ҳавасмандӣ 
ин ҷустуҷӯи амал, фаъолият дар муносибат, саъй, амал барои расидан ба манфиати дилхоҳ 
мебошад.  

Кунҷкобӣ яке аз хислатҳои муҳимтарини шахс мебошад, ки ба шинохти фаъолона ва 
дониши ашё ва падидаҳо равона карда шудааст. Ҳамин тариқ, таваҷҷуҳи шахс аз ҳад зиёд таъкид 
кардан, оташи ҳавас ва тафаккури доимӣ дар бораи он ба вуҷуд меояд [2]. 

Дар асоси таҳқиқоти педагогӣ ва психологӣ мо намудҳои ҳавасмандкуниро муайян кардем. 
Роҳҳои инкишофи намудҳои ангезанда ба беруна ва дохилӣ тақсим карда мешаванд. 

− ангезандаҳои беруна (маърифатӣ ва иҷтимоӣ). 

− ҳавасмандии дохилӣ (ҳавасмандкунанда ва ҳавасмандкунӣ). 
Аз рӯи таҳлили таҳқиқоти педагогӣ ва психологӣ ин гурӯҳҳоро чунин тақсим кардан 

мумкин аст: 
1) ҳавасмандии маърифатӣ: а) ҳавасмандии донишҷӯён ба омӯзиши дониши нав ва роҳҳои 

фаҳмиш: б) ҳавасмандкунии мустақилона омӯхтан, қобилияти дар амал татбиқ кардани он; 
2) ангезаҳои иҷтимоӣ: а) ангезаҳои иҷтимоӣ ба маънои васеъ (фаъолияти омӯзишӣ, 

ҳавасмандӣ, масъулият ва ҳисси вазифа); б) ҳавасмандии маҳдуди иҷтимоӣ (обрӯ дар байни оила, 
гурӯҳ ва ҳамсолон ва ғ.); в) талош барои ҳамкорӣ дар корҳои тарбиявии аз ҷиҳати иҷтимоӣ 
асоснок ва такмили доимӣ. 

Ҳамин тариқ, одам метавонад манфиатҳои зиёд дошта бошад. Аммо дар байни онҳо 
таваҷҷуҳи мутеътарин мавҷуд аст. Чунин шавқҳо махсусан барои омӯзиш муҳиманд. Таваҷҷуҳи 
муассир, қавӣ, устувор ва пурмазмун ба омӯзиш ба муваффақияти донишҷӯ мусоидат мекунад 
ва барои азхуд кардани дониши амиқ мусоидат мекунад. Манфиатҳои таълимӣ вобаста ба рушди 
ҳавасмандии омӯзиш ташаккул меёбанд. Набудани шавқ ба донишҷӯён фаъолияти онҳоро 
бесамар мегардонад. 
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ХУСУСИЯТҲОИ РУШДИ ПСИХОЛОГӢ ВА ПЕДАГОГИИ ДОНИШҶӮЁН 
 

Дар марҳалаи рушд мутобиқи талаботи ҷомеа, дар ҷомеаи мо, ки иттилоот пайваста ҷараён дорад, 
ҳар як донишҷӯ бояд тавонад дар кори ояндаи худ тағйироти зарурӣ, маълумот дар бораи таҷрибаҳои 
гуногун, усулҳои навро саривақт қабул ва истифода барад. Дар ин мақола ҷабҳаҳои асосии хусусиятҳои 
психологӣ ва педагогии донишҷӯён баррасӣ карда шудааст. 
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На этапе развития в соответствии с потребностями общества, в нашем обществе, где информация 
постоянно течет, каждый студент должен иметь возможность вносить необходимые изменения в свою 
будущую работу, узнавать о различном опыте, своевременно перенимать и использовать новые методы. В 
статье обобщены основные аспекты психолого-педагогической особенности студентов. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ   ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

ИСТИФОДАИ МЕТОДОЛОГИЯИ ИДОРАКУНИИ УМУМИИ СИФАТ (TQM) ДАР 

ГУСТАРИШИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ТАЪЛИМИИ МАКТАБИ ОЛӢ  
 

Раҳмонзода З.Ф. 

 Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

Комилиён Ф.С.  

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

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]. 

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.  

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. 

Ба вуҷуд омадани чунин шабакаи пуриқтидори синфхонаҳои компютерии муосир ҳеҷ гоҳ 

маънои барҳам задани синфхонаҳои анъанавии компютерии факултетҳо ва кафедраҳои 

донишкадаро надорад. Синфхонаҳои анъанавии компютерӣ ҳам барои ҳалли масъалаҳои 

нисбатан содатари таълимию хоҷагидории зерсохторҳои донишкада ва инчунин ҳамчун ҷузъҳои 

таркибии шабакаи компютерии корпоративии донишкада ба сифати пойгоҳи иттилоотию 

таълимии донишҷӯён ва омӯзгорони ДССХ хизмат мерасонанд. 

Зимни баррасӣ ва таҳқиқи масъалаи мазкур мо дар хусуси ҳамгиро намудани синфхонаҳои 

компютерии донишгоҳу донишкадаҳои таҷрибавии мавриди таҳқиқот қарордошта ва 

донишгоҳҳои дигари ҷумҳурӣ низ андешаронӣ кардем. Махсусгардонии маҳдуди синфхонаҳои 

компютерӣ имкон медиҳад, ки дар ҳар як зерсохтори муассисаи таълимӣ як мушовири 

баландсифат нигоҳ дошта шуда, истифодаи ғайрикасбии системаҳои нармафзории мураккаб ва 

ғайримақсадноки муҳитҳои проблемагаро пурра истисно карда шаванд. 

Акнун ба шабакаи компютерии Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат аз наздик ва 

батафсил шинос мешавем. Нақшаи инфрасохтори иттилоотии шабакаи компютерии маҳаллии 

идорашавандаи ДССХ дар расми 1 тасвир ёфтааст. 

Асоси шабакаи иттилоотию ҳисобаррории донишкадаро Маркази иттилоотию 

коммуникатсионии (МИК) он ташкил дода, дар бинои AD (административӣ, маъмурӣ) ҷойгир 

шудааст. Шабакаи компютерии маҳаллии ДССХ бошад қисми таркибии «МИК»-ро ташкил 

медиҳад, ки аз серверҳои пуриқтидор ва истгоҳҳои кории SUN иборат мебошад. Дастгоҳҳои 

мазкур бо ёрии ҷуфти торҳои махсуси печон тавассути Ethernet HUB (ширкати 3Com) ба 

ҳамдигар пайваст карда шудаанд. 
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Расми 1. Нақшаи инфрасохтори иттилоотии шабакаи компютерии маҳаллии ДССХ . 
 

Маҳз дар ҳамин марказ таҳти идораи FreeBSD истгоҳи кории Wbox ба фаъолият фаро 
гирифта шудааст, ки вазифаи он аз пайвастани шабакаи иттилоотию ҳисобаррории донишкада 
ба шабакаи иттилоотии саросарии Интернет иборат мебошад. Ба шабакаи мазкури донишкада 
шабакаҳои компютерии маҳаллии МИК, шабакаҳои иттилоотию таълимии 4 факултет («Сайёҳӣ 
ва соҳибкорӣ», «Молия ва қарз», «Гумрук ва ҳуқуқи иқтисодӣ», «Баҳисобгирии иқтисодӣ»), 14 
кафедра ва инчунин 9 лабораторияи компютерӣ, 3 китобхонаи электронӣ ва як қатор 
синфхонаҳои компютерии дигари ДССХ пайваст карда шудаанд. 

Рушди минбаъдаи шабакаи иттилоотию ҳисобаррории ДССХ бо лоиҳаи нави ташкили 
шабакаи магистралии баландсуръати комплексии биноҳои таълимию маъмурии донишкада 
алоқаманд аст, ки бояд дар заминаи технологияҳои АТМ (Asynchronous Transfer Mode – Усули 
асинхронии таҳвил) амалӣ гардонида шавад. Тибқи ин лоиҳа бояд ҳар як факултет ва ҳар як 
синфхонаи компютерии донишкада ба коммутатори (гузаргоҳ)-и худӣ пайваст карда шавад. Дар 
гунаи лоиҳаи мазкури рушди шабака барои ҳар як бинои донишкада 16 даромадгоҳи ҳар кадоме 
100 Mb/s пешбинӣ шудааст, ки маҳз бо ёрии онҳо шабакаҳои иттилоотию таълимии факултетҳо 
ва синфхонаҳои компютерии махсусгардонидашуда ба ҳамдигар пайваст карда мешаванд. 

Тавре қайд кардем, ин лоиҳаи рушди шабакаи донишкада дар асоси технологияи нисбатан 
пешрафтаи АТМ (Asynchronous Transfer Mode) амалӣ карда мешавад, ки истифодаи шабакаи 
ягонаи интиқоли асинхронии намудҳои гуногуни иттилоот (гуфтор, маълумот, тасвирҳои 
видеоӣ, графикӣ ва ғайра)-ро таъмин менамояд. Технологияи АТМ имрӯз аз ҷониби бисёр 
ширкатҳои бузург истифода мешавад ва айни ҳол алтернативаи дигари шабакавӣ низ вуҷуд 
надорад, зеро ҳам дар шабакаҳои маҳаллӣ ва ҳам дар минтақавию ҳам дар ҷаҳонӣ бо истифода 
аз каналҳои зудамали интиқоли маълумоти рақамӣ принсипҳои ягонаи таҳвили иттилоот 
истифода мешаванд. 

Дар лоиҳаи нави тарҳрезишуда барои истифода шабакаҳои айни ҳол мавҷудаи маҳаллии 
бар пояи Ethernet фаъолияткунанда, коммутаторҳои махсуси магистралии Ethernet/ATM ҷалб 
карда мешаванд, ки онҳо имкон доранд бо паҳнои гузаронандагии кафолатнок кадрҳои 
«Ethernet»-иро тавассути магистрали баландсуръати нурию нахии АТМ таҳвил диҳанд. Гузашта 
аз ин, дар чунин шабакаи компютерӣ барои аз ҳамдигар ҷудо кардани шабакаҳои маҳаллӣ ҳоҷат 
ба истифодаи Gateway боқӣ намемонад, то ки онҳо ҳангоми дастрасӣ ба захираҳои муштараки 
иттилоотӣ ба кори якдигар халал нарасонанд. 

Дар ин ҷо худи мафҳуми шабакаи ҷисмии (физикӣ)-и маҳаллӣ аз байн меравад, зеро дар як 
муҳити якхела (якҷинса, гомогенӣ)-и ба ҳам алоқаманди компютерҳои васлшуда шумораи 
беохири омезиш (комбинатсия)-ҳои ба истилоҳ шабакаҳои маҳаллии маҷози (виртуалӣ)-ро ба 
вуҷуд овардан мумкин аст, ки компютерҳои навъҳои гуногунро бо ҳамдигар пайванд сохта 
метавонанд. Системаи нармафзории якҷоя бо таҷҳизот пешниҳодшаванда имкон медиҳад, ки 
шабакаҳои ҳисоббарории маҳаллии (ШҲМ, ЛВС – локальная вычислительная сеть, LAN – Local 
Area Network) гуногунандозаи зиёд сохта шаванд, трафики (хатти ҳаракати) иттилоотӣ ба танзим 
оварда шуда, тамоми шабакаҳо аз як нуқта идора карда шаванд. 

Нақшаи инфрасохтори иттилоотии шабакаи компютерии маҳаллии ДССХ, ки дар расми 1 
тасвир ёфтааст, баръало нишон медиҳад, ки коммутатори марказии АТМ ва калид (Switch)-и ба 
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он васлшудаи Centillion Ethernet/ATM дар бинои «AD» ҷойгир шудаанд. Дар ҳар кадоми биноҳои 
таълимии «К1», «К2», «К3» ва «К4» низ ҳамин гуна калидҳои Centillion Ethernet/ATM Switch 
ҷойгиранд, ки бо калиди марказии АТМ тавассути симҳои нурию нахии 155 Mb/s пайваст карда 
шудаанд, ки суръати таҳвили иттилоот бо ёрии онҳо аз суръати максималии Ethernet 100 Mb/s 15 
маротиба зиёдтар мебошад. Ба ҳар як Centillion миқдори зарурии консентраторҳои Ethernet насб 
карда шудаанд, ки онҳо дар сатҳҳои «факултетҳо  синфхонаҳои компютерии тахассусӣ  
кафедраҳо  ҷойҳои корӣ» дарахти иерархиро ташкил медиҳанд. 

Портҳои Ethernet метавонанд ҳам бо иқтидори 10 Mb/s ва ҳам бо иқтидори 100 Mb/s кор 
кунанд, ки ин имкон медиҳад вобаста ба эҳтиёҷот «ШҲМ»-и маҷозии гуногунандоза бунёд карда 
шавад. Чунин шабака озодона миқёспазир буда, ба осонӣ аз нав танзим мегардад ва аз нав шакл 
(тарҳ) мегирад. Дар чунин шабака ҳама гуна қарорҳои техникиро метавон кор карда баромад ва 
лоиҳаҳои марбут ба коркарди компютерии иттилоотро амсиласозӣ кард. 

Шабакаи марказии компютерии донишкада ва тамоми шабакаҳои маҳаллии иттилоотию 
таълимии факултетҳо ва дигар зерсохторҳои ДССХ бо истифода аз таъминоти барномавии 
махсуси таҳти платформаҳои SUN Solaris ва MS Windows Server фаъолияткунанда ба таври 
мутамарказ аз як нуқта (Маркази иттилоотию коммуникатсионӣ) идора карда мешаванд. 

Дар интиҳо қайд менамоем, ки ҳар як муассисаи таҳсилоти олии касбии мамлакат бояд 
барои худ роҳи хоси татбиқи «TQM»-ро пайдо намояд. Аммо таҷрибаи ҳосилшуда нишон 
медиҳад, ки барои донишгоҳу донишкадаҳои истифодабарандаи TQM муҳимтар аз ҳама риояи 
қоидаҳои зерин мебошад: 

1. Диққати худро ба қонеъ гардонидани ниёзҳои истеъмолкунандагони хизматрасониҳои 
таълимӣ ва илмӣ тамаркуз диҳанд. Онҳо бояд ба тағйирёбиҳои бозор зуд вокуниш нишон дода, 
беэътиноӣ зоҳир нанамоянд ва захираҳои маҳдуди худро ба иҷрои фаъолиятҳое равона созанд, 
ки истеъмолкунандагони молу маҳсулот ва хизматрасониҳояшонро қонеъ гардонида тавонанд. 
Пеш аз ҳама, ҳамаи ин суботкориҳо бояд ба захираҳои маҳдуди компютерӣ ва гаронбаҳои 
иттилоотӣ дахл дошта бошад. 

2. Барои ба нишондиҳандаҳои баландтари сифат ноил гардидан, бояд қадам ба қадам ва 
пайваста раванди таълимро такмил диҳанд. 

3. Дар такмили пайвастаи равандҳои таҳсилотӣ бояд иштироки саросарии кормандонро 
таъмин созанд. 

4. Барои мубодилаи афкор зимни дар сатҳи минтақавӣ ё соҳавӣ татбиқ намудани усулҳои 
мутақобилаи бунёди фарҳанги сифат кушода бошанд. 

5. TQM дар мактаби олӣ бидуни эҷоди шабакаи компютерии пешрафтаи корпоративӣ ва 
комплекси синфхонаҳои компютерии бисёрфунксионалӣ бо андозагириҳои худкори 
нишондиҳандаҳои сифати маърифатнокии шахс, ҳатман ба шикаст маҳкум аст. 

6. TQM татбиқи принсипҳои идоракунии сифатро ба тамоми зерсохторҳо ва 
зерсистемаҳои мактаби олӣ – таъмини раванди таълим, идоракунии бинову синфхонаҳои 
таълимӣ ва иншооти муҳандисӣ, ҳамкорӣ бо созмону ташкилотҳои донишҷӯён ва ғайраро талаб 
мекунад. 
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ИСТИФОДАИ МЕТОДОЛОГИЯИ ИДОРАКУНИИ УМУМИИ СИФАТ (TQM) ДАР ГУСТАРИШИ 
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 
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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 ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (TQM) В 

ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Статья посвящена проблемам и перспективам внедрения принципов всеобщего 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 улучшения. 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. 

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 IMPROVING THE 

QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER SCHOOL 
 

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. 
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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 quality management system, total quality management, quality of educational 

services, higher professional educational institution, information network, computer class complex, joint activities, 

information, principle, concept, hierarchy. 
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АНДАР УНСУРҲОИ МАВОДИ КИШВАРШИНОСӢ ДАР ДАРСИ МАТЕМАТИКА 

 

Шодиён М.С., Арбобов Қ.Т., Бобоқулов М.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ташаккули маърифати шаҳрвандии хонандагон, ҳисси меҳанпарастӣ, муҳаббат ба 

гузаштаву ҳозираву ояндаи ватан яке аз масъалаҳои муҳимми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ ва таҳсилоти олии касбии муосир ба шумор меравад. 

Солҳои 2020-2040-ро «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 

дар соҳаи илму маориф» эълон кардани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои инкишофу 

такмили илмҳои риёзиву табииётшиносӣ хеле ба маврид аст. Математика аз зумраи он донишҳое 

маҳсуб мегардад, ки ба тамоми донишҳои табииётшиносиву ҷомеашиносӣ татбиқ мегардад. 

Ҳарчанд математикаи олӣ барои шахсоне, ки тафаккури ҷамъиятшиносӣ доранд, душвор ва 

дилгиркунанда бошад ҳам, аммо ин дониши ба истилоҳ «маликаи илмҳо» дар сатҳи муайян, яъне 

математикаи элементарӣ барои ҳамаи онҳое, ки тафаккури ҷамъиятшиносиву табиатшиносӣ 

доранд, хеле шавқовар ва ҷолиб мебошад. 

Дар назари аввал шояд баъзе аз хонандагон ва ҳатто баъзе аз омӯзгорон чунин фикр кунанд, 

ки ҳисси кишваршиносиву меҳанпарастӣ танҳо хоси фанҳои гуманитарӣ буда, ба математика, 

физика, химия ва умуман фанҳои риёзиву табииётшиносӣ чандон пайвастагӣ надорад. 

Дар асл, ҳангоми дуруст ба роҳ мондани дарсҳои амалӣ аз ҷониби омӯзгор ба хонандагони 

синфҳои поёнӣ ба инкишофи тафаккури эҷодӣ ва қобилияти зеҳнии математикии хонандагон 

масъалаҳои кишваршиносии математикӣ нақши хеле муҳим мебозад. Масалан, яке аз ҷиҳатҳои 

муҳимми омӯзиши маводи кишваршиносӣ дар дарси математика дар муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбии равияи омӯзгорӣ дар он аст, ки хонандагон 

бо ёрии омӯзгор ва баъзан мустақил (хонандагони боистеъдод) роҳҳои тартиб додани масъалаҳои 

математикиро меомӯзанд. 

Ба сифати мисол як-ду масъалаи шавқовари математикиро, ки бар мабнои маводи 

кишваршиносӣ асос ёфтааст, барои хонандагони синфҳои IV-V баррасӣ хоҳем кард. 

Масъала. Дарозии дарёи Ому, ки бо номҳои Амударё ва Ҷайҳун маълум аст, 2540 км 

мебошад. Дарёи Ому ва Сир, ки бо номи Сирдарё ва Сайҳун низ маълум аст, якҷоя 4796 

километрро ташкил медиҳанд. Дарозии дарёи Сир чанд км аст? Масъала ба ҷамъу тарҳ бахшида 

шуда, барои ёфтани фарқи зарурии ҳосили ҷамъ хонандагони ҷӯянда фавран аз суммаи дарозии 

дарёҳо (4796), дарозии дарёи Ому (2540)-ро тарҳ карда, дарозии дарёи Сирро пайдо мекунанд, 

ки 2256 км мебошад. 
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Нақши омӯзгор дар он аст, ки ба хонандагон роҳҳои тартиб додани масъалаҳои 
математикиро тавассути рамзиёти математикӣ меомӯзонад. Масалан, омӯзгор мегӯяд, ки бигзор 
мо дарозии дарёи Омуро ба рамзи x ва дарозии дарёи Сирро бо рамзи y ишора созем.  

Он гоҳ, мисоли зерини математикиро ҳосил менамоем: 

𝑥 = 2540 

𝑦 =? 

𝑥 + 𝑦 = 4796 

𝑦 = 4796 − 𝑥 

𝑦 = 4796 − 2540 = 2256 

𝑦 = 2256 км 
Масъалаи дигар барои хонандагони синфҳои IV-V. Сайёҳони дӯстдори табиати кишвари 

Тоҷикистон баъд аз истироҳат дар яке аз истироҳатгоҳҳои ҷумҳурӣ – «Хоҷа Оби гарм», дар деҳот 
ва атрофи он бо якҷоягии роҳҳои кӯҳӣ масофаеро пиёда сайр карданд, ки ба нисфи масофаи 
Душанбе-Варзоб баробар аст. Масофаи байни Душанбе-Варзоб бошад, 8 маротиба камтар аз 
масофаи Душанбе-Истаравшан аст. Агар масофаи Душанбе-Истаравшан 224 км бошад, сайёҳон 
чанд километр масофаро пиёда тай кардаанд. Дар навбати аввал хонандагони фаъол масофаи 
Душанбе-Истаравшан, ки бинобар шарти масъала 224 км аст, яъне адади 224-ро ба 8 тақсим 
карда, масофаи Душанбе-Варзобро пайдо мекунанд, ки 28 км мебошад. Баъд масофаи Душанбе 
-Варзоб (28 км)-ро ба ду тақсим карда, масофаи тайкардаи сайёҳонро пайдо мекунанд, ки 14 км 
мебошад. 

Омӯзгор барои инкишоф додани маҳорати тартибдиҳии мисол ва баланд бардоштани завқи 
математикии хонандагон мисоли матраҳшудаи дорои унсурҳои кишваршиносиро бо чанд роҳ 
метавонад шарҳ диҳад, ки чунин аст: 

Бигзор масофаи тайкардаи сайёҳонро бо рамзи 𝑥 ишорат кунем. Он гоҳ масофаи Душанбе 

– Варзоб 2𝑥 ва масофаи Душанбе – Истаравшан 16𝑥 мебошад. Азбаски аз рӯи шарти масъала 

16𝑥 = 224 км ва 
16𝑥

2𝑥
= 8 аст, он гоҳ 

224 км 

8
= 2𝑥 ва 2𝑥 = 28 ва 𝑥 = 14 км, яъне масофаи 

тайкардаи сайёҳон ба 14 км баробар будааст. 
Роҳи дигари тартибдиҳии масъала: 

Масофаи тайкардаи сайёҳон 𝑥; 
Масофаи Душанбе – Варзоб 2𝑥; 
Масофаи Душанбе – Истаравшан 224 км; 

Азбаски 
224 км

2𝑥
= 8 мебошад, он гоҳ 2𝑥 =

224

8
= 28 ва 𝑥 = 14 км 

Роҳи дигари тартибдиҳии масъала: 

Бигзор масофаи Душанбе – Варзоб 𝑥 бошад, он гоҳ масофаи тайкардаи сайёҳон 
𝑥

2
 ва 

масофаи Душанбе – Истаравшан 8𝑥 мебошад. 

Азбаски 8𝑥 = 224 км аст, 𝑥 =
224 км

8
= 28 км мебошад. Аз ин ҷо 

𝑥

2
=

28 

2
= 14 км ҳосил 

мегардад, ки масофаи тайкардаи сайёҳон мебошад. 
Албатта, роҳҳои гуногуни ҳалли мисолу масъалаҳои кишваршиносии матемаматикӣ вуҷуд 

дорад, ки фаҳмонидани он ба хонандагон бидуни методикаи таълими математика аз ҷониби 
омӯзгор душвор аст. 

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки кишваршиносии математикӣ соҳаи донишест, ки дар 
ҳамгироии математика, методикаи математика ва таърихи математика мавриди пажӯҳиши 
муҳаққиқон қарор мегирад. 

Бо роҳҳои омӯзонидани тартибдиҳии мисолу масъалаҳо бар мабнои маводи 
кишваршиносӣ омӯзгор шавқу ҳаваси хонандагонро ба омӯзиши математика афзун мегардонад.  

Омӯзиши маводи кишваршиносӣ тавассути мисолу масъалаҳои математикӣ нафақат завқи 
математикӣ ва маҳорати масъалатартибдиҳии хонандагонро ташаккул ва инкишоф медиҳад, 
балки ҷаҳонбинии умумии онҳоро васеъ мегардонад. 
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АНДАР УНСУРҲОИ МАВОДИ КИШВАРШИНОСӢ ДАР ДАРСИ МАТЕМАТИКА 
   

Дар мақола масъалаи кишваршиносии математикӣ барои хонандагони синфҳои поёнӣ мавриди 

баррасӣ қарор гирифтааст. Мақола дар ҳамгироии донишҳои математикӣ, методикаи математика, таърихи 

математика ва кишваршиносӣ таълиф гардидааст. Тавассути маводи кишваршиносӣ хонандагон натанҳо 

завқи математикии худро инкишоф медиҳанд, балки маҳорати худро роҷеъ ба тартиб додани масъалаҳои 

математикӣ сайқал дода, ҷаҳонбинии умумии худро низ васеъ мегардонанд. 
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ОБ ЭЛЕМЕНТАХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
  

В статье рассматриваются проблемы математического краеведения для учеников IV-VI классах. 

Статья написана на стыке таких предметов как математика, методика математики, история математики и 

краеведение. На примерах математического краеведения учащиеся не только развивают свои 

математические интересы, но и совершенствуют свои навыки составления математических задач и 

расширяют свое общее мировоззрение. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математика, методика, краеведение, ученик, учитель, урок, задача. 
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ON THE ELEMENTS OF LOCAL HISTORY MATERIALS IN MATHEMATICS LESSONS 
  

The article deals with the problems of mathematical local history for students in grades IV-VI. The article 

is written at the intersection of such subjects as mathematics, methods of mathematics, history of mathematics and 

local history. Using examples of mathematical local history, students not only develop their mathematical interests, 

but also improve their skills in composing mathematical problems and expand their general worldview. 

KEY WORDS: mathematics, methodology, study of local lore, student, teacher, lesson, task. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЦИПОВ И 

ПОДХОДОВ ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ У СТУДЕНТОВ 

СРЕДСТВАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Гиёев А.Х. 

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллах Рудаки 
 

Как известно, язык представляет собой проводника ценностей социального и культурного 
характера, в тоже время, эффективно регулирует социально-общественные отношения. По 
мнению одного из крупнейших специалистов в сфере культурной социологии Н. Смелзера «все 
элементы культуры … могут быть выражены в языке» [12, с. 52].  

Возрождение духовности и нравственности молодежи Таджикистана выступает 
важнейшим условием нравственного оздоровления и повышения духовного уровня всего 
таджикского общества. Исходя из этого, представляется важным создание необходимых и 
соответствующих данной задаче условий для активизации вовлечения вузовской молодежи к 
культурным и духовным процессам, происходящим в республике. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj82r7ZjOHOAhUJUBQKHWWgDuEQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582&usg=AFQjCNGC9U0CYqzPtgBZSPRxmAURHSHWmw&bvm=bv.131286987,d.bGg
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В меняющихся политических и социальных условиях важнейшей задачей вузов 
республики становится подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности в 
общественных организациях, государственных учреждениях и предприятиях Таджикистана. 
Также важно, чтобы будущие специалисты были нацелены на реализацию демократических и 
нравственных идеалов в жизнедеятельности. «Изучаемые в вузе учебные дисциплины 
оказывают воздействие на становление и развитие не только научных взглядов, но 
и нравственных идеалов» [15, с. 48]. Еще в период учебы в высшем учебном заведении будущий 
специалист должен сформировать в себе понимание того, что он является ответственного за свою 
и деятельность свободной личностью с устойчивой положительной жизненной позицией. 

Как известно, ценности имеют социальную направленность. Ценности невозможно 
вложить в личность извне, они могут только быть сформированы по мере социализации 
человека, процесс протекания которой имеет свою собственную динамику. На характер 
человеческих ценностей влияют многие факторы, главными из которых являются уровень 
знаний и жизненный опыт. «Ценности не первичны, они производны от сотворения мира и 
человека, подтверждая значимость того, что создал человек в процессе истории. В обществе 
любые события, так или иначе, значимы, любое явление выполняет ту или иную роль. Однако к 
ценностям относятся только положительно значимые события и явления, связанные с 
социальным прогрессом» [8, с. 96].  

Воспитание нравственных качеств студентов является многогранным и сложным 
процессом, который включает социально-педагогические явления. 

Педагогическая наука определяет процесс нравственного воспитания как совокупность 
целенаправленных и последовательных действий обучающихся и педагогов. Под понятием 
«педагогические действия» подразумеваются влияния, организуемые и получаемые студентом в 
процессе учебно-воспитательной работы. Все эти влияния, а также их результаты, 
отражающиеся во взглядах и поведении, взаимосвязаны и выступают в совокупности, 
обеспечивающей, как и непосредственное, так и опосредованное воздействие на личность 
студента. 

К специфическим особенностям процесса нравственного воспитания и, как следствие, 
формирования положительной жизненной позиции, можно отнести тот факт, что он непрерывен 
на всем его протяжении и длителен во времени. Причем, результаты процесса нравственного 
воспитания выявляются не сразу, а через определенный промежуток времени.  

Важным отличием данного процесса является тот факт, что он имеет концентрическую 
форму строения, т.е. достижение целей и задач воспитания начинается с самого нижнего и 
оканчивается на более высоком уровне. Процесс воспитания нравственных качеств содержит в 
себе процессы формирования определенных регуляторов, с помощью которых осуществляется 
регулирование деятельности личности в ситуациях, связанных с нравственностью, к которым 
относятся: знания, убеждения, чувства, взгляды и привычки нравственного характера. 

Ни в коей мере нельзя навязывать ценности духовного или нравственного характера, так 
как это является безнравственным и фактически представляет собой насилие над личной 
свободой человека. 

В статье [4, с. 263-267] отмечается, что: «сегодня мы вынуждены наблюдать ситуацию, 
когда совершенно необходимы новые технологии воспитания нравственной сферы молодого 
поколения, методы способные гармонизировать и развивать их духовную сферу». 

В процессе формирования положительной жизненной позиции студентов необходимо 
учитывать, что усвоенные ценности нравственного и духовного характера не должны иметь 
расхождение с поведением человека, ценности должны внутренне усваиваться личностью 
(процесс интериоризации) или приняты в виде необходимого условия.  

Усвоение (интериоризация) человеком ценностей, играющее важную роль в 
формировании положительной жизненной позиции студентов, представляет собой процесс, 
состоящий из сменяющих друг друга действий и состояний: 

- введение в процесс образования ценностных объектов, 
- представление ценностей субъекту воспитания, 
- налаживание канала связи между объектом и субъектом, 
- формирование положительной эмоциональной реакции, 
- фиксирование положительной эмоциональной реакции, на ценность, 
- генерализация отношений, 
- осознание ценности, 
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- корректировка ценностного отношения на базе имеющихся представлений об идеальном 
уровне ценностей [4; 8-13]. 

Эмоции имеют важное значение для процесса усвоения личностью ценностных аспектов 
(интериоризации). «Ориентация человека на определенные ценности может возникнуть только в 
результате их предварительного признания (положительной оценки - рациональной или 
эмоциональной)» [6; 9]. Из этого следует, что интериоризация ценностей возможна только при 
условии принятия человеком явлений на эмоциональной основе и его активного отношения к 
этим явлениям. Для подобного усвоения ценностей огромное значение имеют не только эмоции 
и умственные способности индивида, но и его воля. Анализ процесса интериоризации ценностей 
позволяет говорить о необходимости структурирования всех основных этапов формирования 
ценностей: доведение информации до субъекта, оценка и осознание полученной информации, 
внутреннее переживание, выбор. 

«Формирование ценностных ориентаций в процессе обучения определяется, с одной 
стороны, личностными особенностями, развитием и осознанием своих интересов и ценностей, а 
с другой - социальными факторами - ценностями значимого другого, стилем общения с ним. При 
этом в основе общего механизма формирования ценностей лежит, прежде всего, диалоговый 
стиль общения и развитие рефлексивных особенностей учащихся» [10, с. 146-150].  

Основой умственной и общественной зрелости студента, наряду с выработкой 
собственного взгляда на мировые процессы, является способность осознать свое место в этом 
мире, представление себя как носителя определенных социальных ценностей и, соответственно, 
общественно полезным индивидуумом. 

Воплощение нравственных ценностей в воспитательном и образовательном процессе 
обеспечивает возможность полноценной реализации задач высшего образования в республике.  

«Сегодня самая передовая часть молодого поколения представлена студенчеством, 
удельный вес которой составляет 28% среди граждан 16-24 лет» [13; 9-13]. Отмечая ежегодный 
рост количества и удельного веса студентов, необходимо иметь в виду, что интерес представляет 
не столько численность студентов, сколько тот факт, что они представляют собой передовую 
часть общества, это будущие представители интеллигенции, ученые и руководители 
предприятий.  

Именно в студенческом возрасте происходит процесс становления личности, в этом же 
возрасте человек становится активным членом взрослого сообщества. По словам известного 
психолога Ананьева Б.Г.: «в личностном отношении этот возраст имеет особое значение как 
период наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и 
стабилизации характера, и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных 
функций взрослого человека, включая гражданские, общественно-политические, 
профессионально-трудовые» [1; 8-10]. Именно по этой причине высшим учебным заведениям 
отводится особая роль в процессе нравственного воспитания молодого поколения. В процессе 
обучения в вузе формируются основы мировосприятия обучаемого и именно в этом возрасте 
приходит понимание ценности нравственных качеств: трудолюбия, честности, 
доброжелательности, скромности, сотрудничества и т.п.  

Формирование основ для нравственного становления личности происходит именно в 
период студенчества. «Студенчество - центральный период становления человека, личности в 
целом, проявления самых разнообразных интересов» [7, с. 11-27]. Период студенчества, который 
характеризуется изменением направленности мотивации и общей системы взглядов на 
человеческие ценности, способствует интенсивному формированию специальных способностей 
в связи с выбранной профессией. Данный процесс доказывает важность духовно-нравственных 
ценностей как высшего смысла существования человечества для подготовки будущих 
специалистов. 

Наряду с этим, язык является «способом … освоения материального мира и духовной 
действительности» [1; 11-15]. 

«Изучение научной литературы позволило прийти к выводу о том, что успешность 
формирования положительной жизненной позиции студентов в процессе обучения зависит от 
методически грамотного управления этим процессом» [9, с. 25]. Если руководствоваться 
доказанными с научной точки зрения подходами к подобному управлению, то число студентов, 
имеющих возможность усвоить знания, предлагаемые в учебном процессе, будет расти, а знания, 
полученные таким образом, более полноценны.  

Как показал анализ психолого-педагогических источников, в формировании нравственных 
убеждений личности большую роль играют возрастные показатели. Наиболее благоприятным в 
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этом плане является студенческий период. Юность склонна к вопросу персоналий. Для студента, 
переступившего порог в самостоятельную взрослую жизнь, важна масштабность человека и 
актуальна проблема его личной роли в обществе. 

Уровень развития современного общества обуславливает необходимость разработки и 
внедрения такой системы подготовки будущих специалистов, реализация которой позволит 
повысить профессиональный и общий уровни развития личности, расширить творческий и 
духовный потенциал, а также сформировать основы для достижения человеком более высоких 
ступеней профессиональной культуры. 

Сфера деятельности, связанная с изучением языков, выдвигает на первый план задачу 
воспитания личности, одной из основных характеристик которой будет являться знание и 
реализация культуры и ценностей, общих для всего человечества. Достижение данной цели 
основано на решении задачи проблемных вопросов, касающихся процесса взаимопонимания 
между людьми, формирования основ для духовной и нравственной взаимосвязи, а также поиск 
путей достижения прогресса, общих для людей разной культуры. Решение перечисленных задач 
базируется на теоретико-методологических основах некоторых подходов к процессу обучения и 
воспитания (аксиологический, социокультурный, коммуникативный, культурологический и 
личностно-ориентированный подходы). 

Аксиологический подход к учебно-воспитательному процессу берет за основу тот факт, что 
все в этом мире взаимно зависит друг от друга и находится в процессе непрерывного 
взаимодействия. Согласно этой концепции, окружающий нас мир представляет собой мир 
целостной личности, в котором необходимо развивать способность выделять общие моменты, 
объединяющие человеческое общество и характеризующие отдельную личность. 

В культурологическом подходе находят свое отражение организационные принципы 
процесса обучения. Основной целью культурологического подхода выступает создание 
педагогических условий для восприятия обучаемыми культурных ценностей разных народов. 

В отечественной практике обучения иностранным языкам все шире используется 
коммуникативный подход, который базируется на коммуникативной компетенции, являющейся 
интегративной целью изучения иностранных языков вообще и русского языка, в частности. 

Под коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка в заданных 
программой пределах. 

Разработанный специалистами социокультурный подход, базирующийся на коммуникативном 
и культурологическом подходах, концептуально направляет современное лингвистическое 
образование на совместное изучение культуры и языка. Согласно научной литературе, 
социокультурный компонент содержит в себе «средства социальной коммуникации, особенности 
национальной ментальности, и духовные и материальные ценности, формирующие национальное 
достояние» [11; 27].  

Личностно-ориентированный подход в образовании и применение технологий, 
ориентированных на личность обучаемых, обеспечивает в процессе изучения русского языка 
необходимые педагогические условия для активизации процесса овладения студентами 
изучаемого предмета и формирования у обучаемых основ для восприятия мировоззрения и 
ценностей русской культуры. 

С учетом вышеперечисленных направлений процесс воспитания и учебы студентов 
предстал как целостная система, которая учитывает требования и цели преподавания языка, 
особенности и основы становления ценностей нравственного характера, интеллектуальную 
развитость обучаемых в разрезе прогноза по формированию ценностных аспектов их личности, 
содержание процесса формирования ценностей, способы и методики, использованные в модели 
по изучению и формированию основ для приобретения ценностей нравственного характера 
средствами предмета «Русский язык» для формирования положительной жизненной позиции у 
студентов. 

Процесс педагогического моделирования необходимо проводить с соблюдением 
некоторых принципов, к которым относятся «наглядность, характеризующая выразительность 
модели; определенность, выраженная четким выделением определенных сторон изучения; 
объективность, проявляющаяся в независимости проведения исследования от личных 
убеждений исследователя» [2, с. 39-44]. 

Принципы, перечисленные выше, учитывались в процессе постройки модели 
формирования положительной жизненной позиции у студентов средствами русского языка. 
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Компонентами данной модели являются: цели и задачи, методы и формы, особенности и 
принципы формирования ценностей нравственного характера  

Цель представляет собой системообразующий и главный компонент данной модели. В 
данном случае целью деятельности педагога является формирование положительной жизненной 
позиции у студентов средствами русского языка с учетом требований, принятых в современном 
обществе. 

Достижение поставленной цели обуславливается решением перечисленных ниже задач, 
связанных с формированием: 

- нравственных и духовных ценностей обучаемых с использованием межкультурного 
диалога; 

- нравственно пропитанной среды для процесса воспитания обучаемых на занятиях по 
русскому языку и условий, способствующих развитию нравственных качеств личности и его 
ценностных ориентаций;  

- основ толерантности восприятия ценностей русской культуры; 
- условий для позитивной мотивации обучаемых, а также для использования ими навыков 

и знаний нравственного характера; 
- способности к критическому самоанализу с нравственным уклоном, саморегуляции 

собственного поведения в обществе и воспитанию себя. 
Закономерности представляют собой важнейший компонент модели. В педагогике 

принято следующее определение закономерностей, это «система выявленных значимых и 
устойчивых связей, отношений и зависимостей между элементами воспитательной системы, а 
также воздействующими на нее внешними факторами, существенно влияющими на 
эффективность ее функционирования» [4, с. 112-121]. 

Закономерности, возникающие в процессе воспитания, имеют своеобразное и 
неповторимое проявление в каждой конкретной ситуации. С точки зрения использования 
предложенной модели можно выделить некоторые основные закономерности формирования 
положительной жизненной позиции у студентов в процессе изучения русского языка: 

- влияние экономических факторов и социального окружения с присущими ей нормами 
морали и идеологией на формирование нравственной сферы студента; 

- влияние на процесс нравственного воспитания обучаемого культурного уровня и 
системы взаимоотношений, сложившейся в кругу студентов; 

- учет индивидуальных особенностей и психологического уклада мысли обучаемых для 
разработки и использования, соответствующего им воздействия воспитательного плана; 

- соответствие средств и методов, используемых при воздействии и влиянии 
воспитательного характера, окружающим обучаемого условиям; 

- получение соответствующего поставленной задаче итогового результата, касающегося 
использования средств предмета «Русский язык» для формирования ценностей нравственного 
характера. 

Указанные выше закономерности отражены в принципах, с помощью которых протекает 
процесс формирования положительной жизненной позиции у студентов в процессе изучения 
русского языка. Принцип представляет собой единое руководство, положения которого требует 
применения определенных последовательных действий при различных обстоятельствах и 
условиях. Существует большое разнообразие принципов, касающихся воспитания и обучения. 
Для разработанной модели интерес представляют некоторые из этих принципов: 

1. Гуманистическая, ориентированная на личность обучаемого направленность 
воспитательного пространства, которая рассматривает как ценность непосредственно саму 
личность обучаемого и создает позитивные условия для формирования основ развития 
свободной и активной личности.  

2. Культурная созидательность и культуросообразность, означающие формирование у 
студентов смысла жизненных духовных ориентаций и осознания важности усвоения культурных 
ценностей.  

3. Ориентации на отношения, в основе которых лежат определенные духовные 
ценности. Этот принцип обуславливает необходимость особого внимания со стороны 
преподавателя к фактам проявления отношения (негативного или позитивного) со стороны 
обучаемого к ценностям культурного и социального плана (учеба, социум, человек, природа и 
др.) и базовым жизненным ценностям (красота, истина, добро и др.).  
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4. Под демократизмом имеется ввиду процесс перехода к такой системе воспитания, 
который будет основан на совместном творчестве и сотрудничестве всех участников процесса 
воспитания. 

5. Толерантность указывает на необходимость воспитания у обучаемых основ для 
принятия отличной от собственной точки зрения, проявление интереса к чужому мнению, 
терпимости в процессе изучения и усвоения иных культурных ценностей. 

6. Подлинность деятельности подразумевает продуктивность учебно-воспитательного 
процесса, который обусловлен планами, потребностями и обстоятельствами. Объединение 
процессов жизнедеятельности и учебы. 

7. Гармоничные отношения формируют основу для гармонизации взаимодействия между 
человеком и другими людьми, а также в отношениях личности к изучаемому языку, предмету 
деятельности, профессии и пр. 

8. Опора на позитивное, которое подразумевает поиск положительных проявлений в 
характере обучаемого и их дальнейшее развитие. Развитые позитивные качества личности могут 
впоследствии положительно влиять на развитые не в полной мере или негативные проявления 
человеческой личности, изменяя и поднимая их до уровня, необходимого для нравственно 
развитого человека. 
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СРЕДСТВАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
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методологических основах некоторых подходов к процессу обучения и воспитания средствами русского 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА МЕТОДИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 
 

Азимова Н.С. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
 

Современная система образования ориентирована на такую модель образования, основу 

которой составляет компетентностный подход. В связи с этим, целесообразно разрабатывать 

Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования 

Республики Таджикистан на принципах компетентностной модели образования, определяющие 

дальнейшее развитие высшего образования. 

Необходимость повышения качества высшего образования обусловлена различными 

требованиями современного общества, которые регулируют процесс профессиональной 

подготовки студентов вузов. Для профессиональной подготовки студентов математика создаёт 

прочную основу для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин и направлена, 

в первую очередь, на формирование у студентов готовности использовать математический 

аппарат для решения профессиональных задач. 

Компетентностный подход выступает основой для определения цели и результата–

развития математической компетентности студентов, как процесса постепенного повышения ее 

уровня [30, с. 42]. 

Идея компетентностного подхода находит свою реализацию в Государственных 

образовательных стандартах высшего профессионального образования. Но не во всех 

образовательных стандартах компетенции трактуются конкретно с определением навыков и 

умений реальной деятельности, которые должны при этом формироваться у студентов. Учебный 

процесс в вузе должен быть ориентирован на формирование определенных компетенций 

студентов, отражающих готовность действовать в конкретных ситуациях. 

Профессиональная компетентность студентов вуза – это многомерная интегральная 

характеристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающих его готовность к 

выполнению своей профессиональной деятельности на уровне ее психологической, учебной и 

социальной составляющих, которая базируется на профессионально значимых знаниях, умениях, 

навыках и опыте реализации субъектом должностных функций и проявляется в его способности 
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оказывать активное влияние на процесс развития и саморазвития социально-ценностных 

характеристик личности и выполнять социально-ценностные функции в коллективе [30, с. 29]. 

В структуре профессиональной компетентности наряду с общей образованностью, 

самостоятельностью, развитыми умениями и навыками реализовывать свои знания, 

способностью к творческому саморазвитию выделяют математическую компетентность. Анализ 

работ исследователей позволяет отмечать, что математическая компетентность студента – 

это качество специалиста, характеризующее его глубокие знания, умения и навыки в области 

математики, позволяющие эффективно действовать при решении задач профессиональной 

деятельности и вопросов, выходящих за ее пределы [30, с. 31]. 

Исследователи проблемы математического образования студентов отмечают, что 

математическая подготовка студентов вуза формируется с позиции различных 

методологических подходов: культурологического (О. Боев, О. Имас [6], В.Н. Худяков и др.), 

индивидуально-дифференцированного (М.И. Махмутов [16]), дифференцированного (В.М. 

Монахов [18]), контекстного (М.Г. Макарченко [15]), компетентностного (Р.М. Зайниев [8], Н.А. 

Бурмистрова [7], В.А. Шершнева, М.В. Носков [20] и др.); и рассматривают в аспекте интеграции 

нескольких научных подходов: с позиции системного, деятельностного, проблемно-

ориентированного, задачного подходов (Т.Б. Осолодкова [22] С.И. Панькина и Г.В. Токмазов 

[33]).  

Методологическую основу нашего исследования составляет компетентностный подход, а 

в качестве научных подходов мы опираемся на системно- деятельностный подход. Системно-

деятельностный подход к образованию создаёт концепции разработки квалификационных 

характеристик выпускников вузов, общих и конкретных требований к видам деятельности при 

подготовке выпускников вуза.  

«Система» (от греч. systema – целое, составленное из частей, соединение) – это множество 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную 

целостность, единство [21]. В своем исследовании мы придерживаемся определения Г.Н. 

Серикова, который утверждает, что, опираясь на этимологию слова, под системой следует 

рассматривать взаимосвязанное единство отдельных частей, образующее целое (по сравнению с 

каждой частью и их совокупностью); качество, которому присущи свои специфические 

свойства. Значит, каждая система имеет ряд отличительных признаков, которые не удается 

обнаружить ни в одной из составляющих ее частей [31].  

Применение системного подхода позволяет изучить закономерности формирования и 

развития математической компетентности студентов, рассматривать её как как систему, 

определить педагогические особенности организации процесса обучения математике и т.д.  

Системный подход, как общенаучный подход, представлен в работах В. П. Беспалько [4], 

И. В. Блауберга [5], В.Н. Садовского [27], Г.Н. Серикова [31], Э.Г. Юдина и др. В работах В.А. 

Беликова [2], В.П. Беспалько [4], Т.Г. Михалева [17], А.В. Никитина [19], Ф.И. Перегудова [23], 

Г.Н. Серикова [31], В.А. Сластенина [32] В.И. Крупич [13], В.М. Монахова [18], А.М. Пышкало 

[25], Г.И. Саранцева [28, 29], А.И. Уёмова [34], Г.П. Шедровицкого [36], более подробно 

рассмотрены особенности использования системного подхода в педагогических исследованиях. 

Но в своих работах ученые приводят различные точки зрения системного исследования.  

Для определения содержания системного подхода при обучении математике в вузе 

необходимо выявить и исследовать его взаимосвязанные компоненты, рассматривать эту 

систему как общность, и провести структурный анализ.  

Компоненты системного подхода взаимосвязаны между собой и основу этой связи 

составляет совместная деятельность преподавателя и студента: преподавание и изучение. 

«Благодаря их единству, множественность и разнотипность разнокачественных элементов и 

связей образуют целостную систему обучения, придают ей упорядоченность и 

организованность. Именно предметность деятельности системно связывает объект и субъект 

обучения. Без системной организации обучение вообще лишено смысла и не способно 

функционировать». 

Преимуществом системного подхода при обучении математике в вузе является его 

свойство рассматривать самостоятельные компоненты не изолированно друг от друга, а в их 

взаимосвязи, взаимодействии и в развитии. Компонентами, входящими в системный подход при 

обучении математике в вузе, являются цели математического образования, субъекты 

педагогического процесса, содержание математического образования, методы, формы, средства 
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обучения математике и ожидаемые результаты. Объектом рассмотрения системного подхода 

являются системные свойства и качественные характеристики всех элементов образовательного 

процесса, которые подчинены системе принципов исследования (историзм, конкретность, учет 

всесторонних связей и развития). Системный подход позволяет анализировать и получить 

системные знания о функционировании элементов образовательного процесса и принципы 

эффективной их организации.  

Системный подход позволяет рассматривать в единстве педагогическую теорию, практику 

и эксперимент. Правильный педагогический подход к этой системе способствует его развитию и 

позволяют определить существующую интеграцию науки в практику. 

Принцип системности проявляется в свойстве объекта обладать всеми признаками 

системы и позволяет рассмотреть процесс развития математической компетентности студентов 

как систему, состоящую из совокупности отдельных взаимосвязанных друг с другом элементов. 

Вслед за исследователями проблемы компетентностного подхода мы также считаем, что 

математическая компетентность студентов по праву считается «самостоятельным системным 

новообразованием личности, и как элемент системы математической подготовки студентов в 

вузе, которая в свою очередь сама по себе является элементом целостной педагогической 

системы профессиональной подготовки в высшей школе». 

 Согласно принципам системного подхода, процесс формирования математической 

компетентности студентов вуза, как и любая педагогическая система, рассматривается в трех 

аспектах, – в содержательном, процессуальном и результативном. В содержательном аспекте 

педагогическая система представляет собой целостный объект, имеющий следующие 

характеристики: компонентную структуру с системой внутренних и внешних связей, 

функциональность, интегративность, обобщенность. Процессуальный аспект отражает текущее 

функционирование педагогической системы и характеризуется дидактическими, когнитивными, 

управленческими, контрольно-коррекционными, проектировочными процессами, а также 

педагогическим взаимодействием, профессиональным совершенствованием учителя и 

динамикой личностного развития ученика. Содержание результативного аспекта педагогической 

системы определяется достижимостью цели и характеризуется особенностями 

функционирования системы и протекающих в ней коррекционных процессов [30, с. 54].  

 «Деятельностный подход регулирует включение студентов в активную учебную 

деятельность по овладению содержанием математической подготовки и обеспечивает 

эффективность развития их математической компетентности при создании соответствующих 

педагогических условий» [30, с. 41].  

В основе деятельностного подхода лежит базовое понятие – деятельность. 

Деятельность – активное взаимодействие живого существа с окружающим миром, в ходе 

которого оно целенаправленно воздействует на объект и за счет этого удовлетворяет свои 

потребности [24]. 

В деятельности раскрываются природные наклонности и способности человека. В 

результате деятельности усваиваются знания, формируется опыт, умения и навыки использовать 

приобретенные знания на практике. 

Деятельностный подход в психологии и педагогике основан на общепсихологической 

теории деятельности, в которой понятие деятельности рассматривается как ключевое для 

понимания других психических явлений [26, с. 22]. 

Впервые концепцию деятельностного подхода предложил Д. Дьюи в начале ХХ века. Д. 

Дьюи под знаниями понимал только те, которые были получены в результате практической 

деятельности, которая в его педагогических работах рассматривается не только как средство, но 

и как цель обучения [9, с. 22]. 

Исследователи С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьева с психологической точки зрения научно 

обосновали деятельностный подход и после этого он стал постепенно использоваться в практике 

образования.  

А.Н. Леонтьев в своих трудах о теории деятельности отмечает, что это теория 

«рассматривает процесс учения как формирование познавательной деятельности обучаемых» 

[14]. А.Н. Леонтьев подчеркивает, что «эта деятельность должна быть адекватной, т.е. должна 

воспроизводить в себе черты той деятельности людей, которая кристаллизована, аккумулирована 

в данном предмете или явлении, точнее, в системах, которые они образуют» [14]. 
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Н.Л. Караваев определяет деятельность, как «сложную систему, имеющую 

организованную структуру в форме совокупности различных компонентов и процессов. В 

наиболее развернутом виде структура деятельности включает в себя следующие девять 

компонентов: 1) субъект (тот, кто выполняет деятельность); 2) потребность (то, что является 

причиной выполнения деятельности); 3) цель и задачи (то, что позволит удовлетворить 

потребность субъекта); 4) предмет (то, на что направлена деятельность); 5) технология (то, с 

помощью чего выполняется деятельность); 6) условия (в которых существуют субъект и 

объекты, другими словами, окружающая среда); 7) действия (основные элементы деятельности 

по преобразованию предмета с помощью технологий; именно они приводят субъекта к 

достижению цели); 8) результат, или продукт (то, что получается в итоге выполнения 

деятельности); 9) оценка результата (на основе которой решается вопрос об эффективности 

выполненной деятельности)» [10]. 

К преимуществам деятельностного подхода можно отнести [26, с. 22]: 

- более глубокое усвоение учебного материала по сравнению со знанием подходом; 

- активизация личностных качеств и мотивации даже при отсутствии индивидуальной 

работы; 

- формирование умений и навыков уже в процессе обучения, а не в реальной ситуации. 

Система Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Система «Школа 2100» являются 

одними из наиболее известных современных примеров реализации деятельностного подхода. 

Понятие системно-деятельностного подхода впервые стало употребляться, начиная с 

1985 года. Он был сформулирован с целью сближения и объединения двух понятий: системного 

и деятельностного подходов к обучению.  

Одни авторы считают, что деятельностный подход всегда считался системным. Другие 

считают, что понятие деятельностного подхода в своём историческом развитии имело свойство 

несистемности и «разрозненность»-и элементов. Мы согласны с мнением первых и 

поддерживаем В.В. Краевского, который подчеркивает, что системно-деятельностный подход 

«интегрирует представления системного и деятельностного способов рассмотрения явлений 

педагогической науки и практики», при этом обучение необходимо строить на непрерывной 

связи науки и практики [12].  

Системно-деятельностный подход разрабатывали Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. 

Лурия, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и многие др.  

По мнению А.В. Хуторского, «термин «системно-деятельностный подход» применим к 

любой теории или системе обучения. В любом типе обучения выделяются определённые 

деятельности, и эти деятельности, как правило, задаются, организуются и реализуются с 

помощью той или иной системы» [35]. 

Необходимо признать тот факт, что системно-деятельностный подход при обучении 

математике обеспечивает также реализацию непрерывного математического образования между 

школой и вузом, и вполне оправдывает ожидаемый его результат. Но здесь важно, чтобы 

соблюдались условия сформированности у обучающихся универсальных учебных действий: 

познавательных, коммуникативных и личностных. 

При системно-деятельностном подходе при обучении математике в вузе 

системообразующим элементом учебного процесса являются различные виды деятельности 

(познавательная, самостоятельная, предметная, поисковая, исследовательская, творческая и т.д.) 

и активная позиция студента, которые являются основой, средством и условием развития 

личности студента. Такой подход кардинально меняет устаревшую модель образования, с 

позиции взаимодействия студента и преподавателя в образовательном процессе. 

На основе изучения работ исследователей, мы считаем, что основными принципами 

построения содержания обучения математики в вузе на основе системно-деятельностного 

подхода по формированию математической компетентности студентов должны стать: 

- принцип системного построения курса математики; 

- принцип описания курса математики в единстве общего, особенного и единичного; 

- принцип оптимального сочетания фундаментальности и профессиональной 

направленности обучения курсу математики; 

- принцип активности; 

- принцип предметной деятельности при изучении курса математики; 

- принцип деятельности в процессе решения математических задач. 
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Для достижения поставленных выше образовательных целей сформулируем следующие 

требования к организации процесса обучения: 

- интегративный подход к организации образовательного процесса; 

- организация учебной деятельности студентов с учётом развития учебно-познавательных 

мотивов; 

- целесообразное системное управление процессом обучения математике; 

- выбор конкретных методов и приемов обучения, обеспечивающих активную 

деятельность и ориентировку студента в задании; 

- организация таких форм учебного сотрудничества, где были бы востребованы активность 

и инициатива каждого студента; 

- выбор технологии обучения, предполагающий построение учебного процесса на 

деятельностной основе, на непрерывности обучения, на проектировании деятельности, на 

целостности и адаптивности обучения, на проблемной основе, на личностно-смысловой основе, 

на самостоятельности и творческой активности и др. 

Применение указанных требований приводит к переосмыслению целей обучения в 

сторону комплексного формирования профессиональных качеств, повышению мотивации 

студентов в успешном последующем применении результатов обучения и развития концепции 

компетентностного подхода к обучению математике в вузе. 

Наряду с достоинствами системно-деятельностного подхода можно констатировать 

мнение некоторых исследователей [26, с. 23] о том, что «методическая сложность 

образовательного процесса в этом случае возрастает пропорционально количеству и сложности 

образовательных траекторий, что в условиях массового образования делает его применение 

весьма проблематичным». 

Построение методической системы реализации компетентностного подхода в подготовке 

студентов при обучении математике на основе системно-деятельностного подхода в рамках 

определенной технологии обучения может оказать принципиальное влияние на повышение 

качества обучения. Эта система должна включать научно-методическое обеспечение процесса 

развития математической компетентности студентов в процессе профессиональной подготовки 

в вузе. При разработке научно-методических материалов необходимо учитывать принципы 

компетентностного, системного, личностно-ориентированного, деятельностного и проектного 

подходов; использовать методику развития математической компетентности студентов вуза, а 

также оценочно-критериальный мониторинг исследуемого процесса, методические 

рекомендации для преподавателей, а также электронное пособие для преподавателей и студентов 

[30, с. 54].  

Основными принципами построения вузовского курса математики на основе системно-

деятельностного подхода должны стать: 

- разработка системы типовых задач для диагностики сформированности универсальных 

учебных действий на каждой из ступеней образовательного процесса и др.; 

- организовать процесс обучения математике, интегрирующей аудиторную и 

внеаудиторную деятельность студентов, через реализованную в ней систему средств обучения, 

справочных материалов, дополнительной литературы, всех сопутствующих учебному процессу 

материалов, необходимых и достаточных для получения качественного образования;  

- самотестирования знаний обучаемых на всех этапах изучения курса, содержащих 

разноуровневые задания с комментариями; 

- разделы самоконтроля, с использованием нетрадиционных форм представления заданий; 

- структурное представление теоретического материала - конспекты-схемы; 

- проблемные задания, организованные в форме конкурсов; 

- учитывая особенности математики в формировании компетенций студентов, провести 

отбор содержания, методов, организационных форм и средств обучения.  

Для реализации целей системно-деятельностного подхода при обучении математике в вузе 

применяются проблемные задачи, которые побуждают студентов к познанию. Проблемность 

должна служить основой занятий и развивать критическое мышление студентов. Студенты 

должны сами находить ошибки и недостатки в своих знаниях, что побуждает к действию. 

Принцип деятельности в процессе решения математических задач. [2, с. 12]. Он состоит 

в постоянной необходимости применять полученные знания, преобразовывать, расширять и 
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дополнять, находить новые связи и соотношения, рассматривать их в разных моделях и 

контекстах. 

Педагог должен обеспечить активную деятельность студентов на протяжении всего 

занятия, вовлекать студентов в учебный процесс путем использования современных средств 

обучения и различных организационных форм работы на уроке. 

Н.В. Абрамовских подчеркивает, что «построение содержания дисциплины, основанное на 

системно-деятельностной основе, предполагает… определения конкретных типов задач и 

заданий, с помощью которых данные единицы учебного материала будут осваиваться 

обучающимися в рамках образовательного процесса» [1]. 

Мотивировать студентов на активную мыслительную деятельность в процессе решения 

математических задач позволяют логические упражнения и задачи. В процессе решения 

математических задач мы используем задания [2]: 

- на аналогию; 

- исключение лишнего; 

- «в худшем случае»; 

- на классификацию; 

- перебор и т.д. 

Аналогия – это сходство между объектами в некотором отношении. Использование 

аналогии в процессе решения математических задач является одной из основ поиска решения 

задач. Задачи этой серии направлены на отработку таких познавательных приемов, как 

проведение словесных аналогий и нахождение аналогий между фигурами. 

«Исключение лишнего». В каждой задаче этой серии указаны четыре объекта, из которых 

три в значительной мере сходны друг с другом, и только один отличается от всех остальных. 

«В худшем случае» – это прием решения задачи, где для доказательства какого-либо 

утверждения можно рассмотреть самый неудобный, худший случай, в котором утверждение 

выполняется. Если мы докажем утверждение для худшего случая, то тем более оно будет верно 

и в остальных случаях. Главное – правильно определить этот худший случай. 

Классификация – это общепознавательный прием мышления, суть которого заключается в 

разделении данного множества объектов на попарно непересекающиеся подмножества. Число 

таких подмножеств, а также их состав зависит от основания. 

Сущность приема перебора заключается в проведении организованного разбора и анализа 

всех случаев, которые потенциально возможны в ситуации, описанной в задаче.  

Все это приводит к формированию гибкости ума, освобождает мышление от шаблонов, 

учит студентов умению рассуждать, развивает математический стиль мышления, учит 

полноценно логически рассуждать и ясно излагать свои мысли. 

Рассмотрим пример на интегрирование функций [2]. 

Пример. Найти ∫(𝑆𝑖𝑛𝑥 − 𝐶𝑜𝑠𝑥)2 (𝑆𝑖𝑛𝑥 + 𝐶𝑜𝑠𝑥)𝑑𝑥 

Данный интеграл нетабличный. Анализ подынтегрального выражения и свойство 

интеграла наводит студентов к одному действию- возвести в квадрат, раскрыть скобки и 

проинтегрировать почленно. В данном случае имеющиеся навыки решения интеграла не 

помогут. Необходимо применять математическое действие (мыслительную деятельность), 

которое обеспечило бы понимание структуры подынтегрального выражения. Сравниваем 

выражения 𝑆𝑖𝑛𝑥 − 𝐶𝑜𝑠𝑥и𝑆𝑖𝑛𝑥 + 𝐶𝑜𝑠𝑥. В поисках сходства приходим к выводу, что второе 

выражение совпадает с производной первого. Согласно свойству, интеграл является табличным: 

∫ 𝑢2 𝑑𝑢. Результат активной мыслительной деятельности – определение системы, недостающего 

в имеющихся знаний студентов о приемах интегрирования. 

Реализация принципа активности в обучении имеет определенное значение, т.к. обучение 

и развитие носят деятельностный характер и от качества учения как деятельности зависит 

результат обучения, развития и воспитания студентов. 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного 

процесса является активизация учения студентов. Ее особая значимость состоит в том, что 

учение, являясь отражательно-преобразующей деятельностью, направлено не только на 

восприятие учебного материала, но и на формирование отношения студента к самой 

познавательной деятельности. Преобразующий характер деятельности всегда связан с 

активностью субъекта. Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения 
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студентов в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению конкретных задач 

[2, с. 4].  

Реализацию данных подходов, которые взаимосвязаны между собой, взаимодополняют 

друг друга и, обеспечивают соответствующие этим подходам принципы. 

Для реализации компетентностной парадигмы образования, мы рассматривали системно-

деятельностный подход, который реализует его идеи о формировании и содействии развитию 

личности и индивидуальности. При таком подходе приобретение знаний, умений и навыков 

является не целью, а средством развития личности студента; деятельность строится на учёте 

точки зрения, чувств, эмоций, признании и понимании личности студента; учитываются идеи 

сотрудничества; преподаватель определяет свою позицию исходя из интересов студента и 

перспектив его развития.  

Таким образом, реализация системно-деятельностного подхода к обучению математике в 

вузе способствует постоянному развитию студентов, обеспечивает успешное усвоение знаний, 

умений и навыков, формирует способы действий, которые могут быть сформированы только в 

результате деятельности, формирует личностные качества и компетентность студентов. 
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МУНОСИБАТИ ФАЪОЛИЯТИ БОНИЗОМ ҲАМЧУН АСОСИ НИЗОМИ МЕТОДИИ 

АМАЛИГАРДОНИИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ОМОДАНАМОИИ ДОНИШҶӮЁН 

ҲАНГОМИ ОМӮЗИШИ МАТЕМАТИКА  
 

Муаллиф дар мақола таъкид мекунад, ки раванди таълим дар донишгоҳ бояд ба ташаккули 

салоҳиятҳои муайяни донишҷӯён, ки омодагии онҳоро баҳри амал намудан дар ҳолатҳои мушаххас нишон 

медиҳад, равона карда шавад. Асоси методологии омӯзиши ин масъаларо муносибати салоҳиятнок ташкил 

медиҳад ва муносибати фаъолияти бонизом ҳамчун равишҳои илмӣ амал мекунад. Муносибати фаъолияти 

бонизом ба таълим консепсияи таҳияи тавсифи тахассусии хатмкунандагони донишгоҳ, талаботи умумӣ 

ва мушаххасро нисбат ба намудҳои фаъолият дар тайёр кардани хатмкунандагони донишгоҳ ба вуҷуд 

меорад.  

Истифодаи муносибати бонизом имкон медиҳад, ки қонуниятҳои ташаккул ва инкишофи салоҳияти 

математикии донишҷӯён омӯхта шуда, онро ҳамчун низом баррасӣ кунем ва хусусиятҳои педагогии 

ташкили раванди таълими математика ва ғайраҳоро муайян намоем. Тартиб додани низоми методии 

татбиқи муносибати салоҳиятнокӣ дар таълими математикии донишҷӯён дар асоси муносибати фаъолияти 

бонизом дар доираи технологияи муайяни таълим метавонад ба баланд шудани сифати таълим таъсири 

мусбат расонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: салоҳиятнокии донишҷӯён, муносибати босалоҳият, омодагии касбӣ, 

ташаккул, маҳорат ва малака, муносибати методологӣ, муносибати бонизом, принсипи низомнокӣ, 

фаъолият, муносибати фаъолиятнокӣ, таълими математика. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
 

В данной статье автор подчёркивает, что учебный процесс в вузе должен быть ориентирован на 
формирование определенных компетенций студентов, отражающих готовность действовать в конкретных 
ситуациях. Методологическую основу исследования этой проблемы составляет компетентностный 
подход, а в качестве научных подходов выступает системно- деятельностный подход. Системно-
деятельностный подход к образованию создаёт концепции разработки квалификационных характеристик 
выпускников вузов, общих и конкретных требований к видам деятельности при подготовке выпускников 
вуза. Применение системного подхода позволяет изучить закономерности формирования и развития 
математической компетентности студентов, рассматривать её как как систему, определить педагогические 
особенности организации процесса обучения математике и т.д. Построение методической системы 
реализации компетентностного подхода в подготовке студентов при обучении математике на основе 
системно-деятельностного подхода в рамках определенной технологии обучения может оказать 
принципиальное влияние на повышение качества обучения.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентность студентов, компетентностный подход, профессиональная 
подготовка, формирование, умения и навыки, методологический подход, системный подход, принцип 
системности, деятельность, деятельностный подход, обучение математике.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Азимова Назира Самадовна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры математических дисциплин и современного естествознания Таджикского государственного 
университета права, бизнеса и политики. Тел.: (+992) 92-707-71-07; e-mail: nazira-tgu@mail.ru. 
 

SYSTEM AND ACTIVITY APPROACH AS THE BASIS OF THE METHODOLOGICAL SYSTEM 
FOR IMPLEMENTING THE COMPETENCE APPROACH IN THE TRAINING OF STUDENTS 

WHEN LEARNING MATHEMATICS 
 

In this article, the author emphasizes that the educational process at the university should be focused on the 
formation of certain competencies of students, reflecting the willingness to act in specific situations. The 
methodological basis for the study of this problem is the competence-based approach, and the system-activity 
approach acts as scientific approaches. The system-activity approach to education creates the concept of 
developing the qualification characteristics of university graduates, general and specific requirements for the types 
of activities in the preparation of university graduates. The use of a systematic approach allows us to study the 
patterns of formation and development of students' mathematical competence, to consider it as a system, to 
determine the pedagogical features of organizing the process of teaching mathematics, etc. The construction of a 
methodological system for the implementation of a competence-based approach in training students in teaching 
mathematics based on a system-activity approach within the framework of a certain teaching technology can have 
a fundamental impact on improving the quality of education. 

KEY WORDS: students' competence, competence-based approach, professional training, formation, 
skills and abilities, methodological approach, systematic approach, the principle of consistency, activity, activity 
approach, teaching mathematics. 
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ТАТБИҚИ БАРНОМАИ MATLAB ДАР ОМӮЗИШИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ 

АЛГЕБРАИ ОЛӢ 
 

Расулов М.Б., Сатторов А.Э. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Нақши барномаи Мatlab ва татбиқи он дар ҳалли масъалаҳои алгебраи олӣ босуръат 
инкишоф ёфта истодааст. Муайянкунии робитаи байни барномаи Мatlab ва алгебраи олӣ яке аз 
омилҳои баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯён ба ҳисоб меравад, аммо ин робита то ба 
ҳол дар сатҳи зарурӣ омӯхта нашудааст. 

Дар ин мақола кӯшиш шудааст, ки корбурд ва равобити илмии алгебра дар компютер ва 
барномасозӣ мавриди баҳс қарор дода шавад. Корбурди илмии алгебра дар компютер ва 
барномасозиро метавон ба ду бахш ҷудо кард: 

1. Истифодаи илми алгебра дар сохти сахтафзорҳои компютер; 
2. Истифодаи илми алгебра дар сохти нармафзорҳои компютер. 
Метавон гуфт, ки асоси корбурди алгебра дар компютер ин нармафзорҳои Мatlab ва 

Mathematical мебошад. Дар ин хусус, нармафзорҳои барномасозӣ ҳамчун java, php, prolog, sql, net 
ва ғайра бар асоси мантиқи алгебра навишта шудаанд. 

Асоси мантиқ ин «калима, фикр, андеша, гуфтор» буда, аммо мантиқи математикӣ, ин 
ҳисобкунии мантиқӣ мебошад. Маҷмуаи намуди A={p, q, r, x, y, z,…… pi, qi, ri, xi, yi, zi,……˥, ˄, ˅, 
→, ~, 0, 1, (, ) }-ро алифбои алгебраи мулоҳизаҳо меноманд, ки онҳо иборатанд аз: 
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1. Конъюнксия (зарби мантиқӣ) бо аломати ˄ ё &; 
2. Дизъюнксия (ҷамъи мантиқӣ) бо аломати ˅; 
3. Импликатсия (натиҷаи мантиқӣ) бо аломати →; 
4. Инкор (инверсия) бо аломати ˥x;  
5. Эквиваленсия (айнияти мантиқӣ) ↔ ё ~. 
Барои тасдиқи фикрҳои боло мо алифбои алгебраи мулоҳизаҳоро дар ҷадвали зерин зикр 

намудем. Чунончи: 
 

x y ˥x x^y x ˅y x→y x~y 

0 0 1 0 0 1 1 

0 1 1 0 1 1 0 

1 0 0 0 1 0 0 

1 1 0 1 1 1 1 
  

Matlab нармафзоре мебошад, ки барои ҳисоб кардани ададҳо дар забони барномасозии 
компютерӣ ба кор бурда мешавад. «Ин нармафзор аз ду калима MATrix(матриса) ва LABoratory 
(озмоишгоҳ) таркиб ёфтааст» [1, с. 44]. Дар ин нармафзор иттилоот дар шакли матритса ва онҳо 
дар қолаби як сатру чанд сутун захира мешаванд. Муҳаққиқони соҳаи копютерӣ барномаи 
зикршударо бо забони барномасозии С навишта ва корҳои графикиашро бо забони барномасозии 
java анҷом додаанд. Дар Matlab ду раванди амалкардҳои алгебравӣ истифода шудааст, ки онҳо 
амалҳои арифметикӣ, монанди: ҷамъ, тарҳ, зарб, тақсим ва функсияҳо мебошад. Аз тарафи дигар, 
ҳадафи аслии нармафзор (Matlab) ҳалли мисолу масъалаҳо бо суръати боло ва бо истифода аз 
равиши (numerical computation) ё ҳисоб кардани ададҳо аст. Забони барномасозии Matlab ба 
забонҳои барномасозии с, с++ монанд буда, қобилияти иртиботӣ бо онҳоро дорад. 

Дар барномаи Matlab самтҳои зерин истифода бурда мешаванд: 
1) математика ва ҳисобкунӣ; 
2) графикаҳои инженерӣ ва илмӣ (таҳлил намудани додашудаҳо, таҳқиқот ва 

визуализатсияи ҳисобҳои ҳосилшуда); 
3) эксперименти ҳисобкунӣ, амсиласозии имитатсионӣ; 
4) ҳисоб намудани алгоритмҳо; 
5) тартиб додани масъалаҳо (ба ғайр аз интерфейси графикии истифодабаранда). 
Мо равиши насби барномаи Matlab-ро таҳлил мекунем. 
1) баъд аз боз кардани панҷараи MathWorks Installer қисми use a File installation Key-ро 

интихоб карда, тугмаи Next-ро пахш мекунем; 
2) дар панҷараи License Agreement аз қисмати «Do you accept the terms of the license 

agreement» бахши Yes-ро интихоб карда тугмаи Next-ро фишор медиҳем; 
3) дар панҷараи File Installation Key қисми «I have the File Installation Key for license»-ро 

интихоб намуда, худи барнома ба таври автоматӣ (худкор) рамзҳои барномаро интихоб мекунад 
ва барои панҷараи баъдӣ Next-ро пахш мекунем; 

4) дар майдони «Choose installation folder» ҷузвдоне, ки дар он барномаи мазкур насб 
мешавад, интихоб шудааст ва барои панҷараи баъд тугмаи Next пахш мекунем; 

5) дар сафҳаи Installation Options қисми интихоби тамғаи барнома дар мизи корӣ ва 
ҷузвдони шурӯи меню мебошад. Барои сафҳаи баъдӣ тугмаи Next-ро пахш мекунем; 

6) барои насби барнома тугмаи Install-ро пахш мекунем; 
7) барои ин барнома якчанд дақиқа нтизор мемонем; 
8) барои итмоми барнома тугмаи finish-ро пахш мекунем. 
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Баъд аз ин барномаи Matlab-ро дар нақши мошинаҳисоб дида мебароем. 

Барои нишондоди дохилкунӣ, система аз ишораи >> истифода мебарем ва агар натиҷаи 

ҳисобкуниҳо бо ягон тағйирёбанда ифода нашуда бошад, он гоҳ натиҷаро бо ans хориҷ менамоем. 

>> a=2 

>> c=a+4-7+67+a*4 

C=74 

>> c-a 

Ans= 72 

Тағйирёбандаҳо «ин номи обектҳои мавҷуда мебошанд, ки қудрати нигоҳ доштани баъзе 

маълумотро аз рӯи қиматашон доранд» [2, c. 27] . 

Дар рӯйхати тағйирёбандаҳо аломатҳои +, -,*, /, ҷои холӣ ва ғайра дохил намешавад. Барои 

тоза намудани тағйирёбандаҳо аз функсияи clear истифода мебарем. 

Мисол: 

>> x=2*5 

X=10 

>> d=x*7 

D= 70 

>> clear 

>> c 

>> 

Акнун, оператор ва функсияҳоро дар Matlab таҳлил мекунем. 

Дар Matlab аксарияти операторҳо ба операторҳои матритсавӣ тааллуқ доранд, барои 

шинохти умумии операторҳо аз дастури >>help ops истифода мекунем. 

Функсияҳо дар ҳолати умумии аз номгӯи аргументҳо иборат мебошад, ки онҳо дар дохили 

қавс навишта мешаванд. Функсияҳо бо якчанд аргумент: 

[ Y1, Y2, …]=func( X1, X2,…). 

Барои шинохти умумии функсияҳо аз дастури >>help elfun истифода мекунем. 

Мисол: 
 

 
 

Намуди графикии функсияи sin(x) 
Дар ин ҳолат операторҳои мантиқӣ ва символҳоро ҳосил мекунем. Мантиқи алгебравӣ 

бошад дар боло зикр шудааст. Баъзе аз символҳоро хотиррасон менамоем: 
: (ду нуқта) – ададҳои пайдарпайро ба вуҷуд меоварад; 
... (идома) – дар охири сатр истифода мешавад; 
, (вергул) – барои аргументҳоро ҷудо кардан истифода мегардад; 
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; (нуқта вергул) – ҷудо намудани сатрҳои матриса; 
%(аломати фоиз) – дар охири мантиқи сатр истифода мешавад ва матн пас аз ин аломат 

беэътибор дониста мешавад. 
Мисол: 
>> 1:7 
Ans= 
1 2 3 4 5 6 7  
>> i= 0:2:10 
i=0 2 4 6 8 10 

Mатритсаҳо дар барномаи Мatlab 
Объектҳои асоси барномаи Matlab-ро матритса, вектор ва массивҳо ташкил медиҳанд. Як 

сатр аз матритсаро вектор мегӯянд, аммо матритса ва векторро дар якҷоягӣ массив мегӯянд. 
Маълум аст, ки матриса ҷадвали муайяни иборат аз ададҳо аст, ки дар сурати сатру сутун 

ба низом дароварда шудааст. 
Таъриф. «Матритсаи m×n ченак гуфта, (дар ин ҷо m-адади сатрҳо, n-адади сутунҳо 

мебошад) ҷадвали ададиеро меноманд, ки дар он ададҳо бо як тартиби муайян гузошта мешаванд 
ва ин ададҳоро элементҳои матритса меноманд» [4, c. 4]. Элементҳои матрисаро чунин ишора 
кардан мумкин аст: а𝑖𝑗 (дар ин ҷо I-рақами сатр, j-рақами сутун мебошад). Ченакҳои матрисаи 

m×n чунин навишта мешаванд: 

A = [

𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1 ⋯ 𝑎𝑚𝑛

] 

Мисол: 
>> N=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] 
N= 
1  2  3 
4  5  6 
7  8  9  
Сутуни дуюмашро ихроҷ мекунем  
>> N(:,2)=[] 
N= 
1               3 
4  6 
7  9 

 Сатри дуюмро ихроҷ мекунем 
>> N(2,:)=[] 
N= 
1  3 
7 9 
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ТАТБИҚИ БАРНОМАИ MATLAB ДАР ОМӮЗИШИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ АЛГЕБРАИ ОЛӢ 
 

Дар мақола таъкид шудааст, ки нақши барномасозӣ ва татбиқи он дар фанни алгебраи олӣ босуръат 
инкишоф ёфта истодааст. Робитаи байнифаннии барномасозӣ ва алгебраи олӣ яке аз омилҳои баланд 
бардоштани савияи дониши донишҷӯён ба ҳисоб меравад. Аммо ин робита то ба ҳол дар сатҳи зарурӣ 
омӯхта нашудааст. Ин боиси он гардид, ки ба омӯзиши алоқамандии мафҳумҳои алгебра ва барномасозӣ 
оғоз намоем. Дар мақола истифодабарии мафҳумҳои алгебраи олӣ аз қабили амалҳои мантиқӣ, матритса, 
ҷузъҳо ва намудҳои матритса дар барномасозӣ таҳқиқ шудааст. Татбиқи онҳо дар барномасозӣ бо забони 
Matlab мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. 
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ПРИМЕНЕНИИ ПРОГРАММЫ MATLAB В ИЗУЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ  

ВОПРОСОВ ВЫСШЕЙ АЛГЕБРЫ 
 

В статье подчеркивается что роль программирования и его приложений в высшей алгебре быстро 

развивается. Междисциплинарная взаимосвязь программирования и высшей алгебры - один из факторов 

повышения уровня знаний студентов. Однако эта взаимосвязь еще недостаточно изучена. Это привело нас 

к изучению взаимосвязи между понятиями алгебры и программирования. В статье также исследуется 

использование в программировании концепций высшей алгебры, таких как логические операции, 

матрицы, компоненты и типы матриц. Их реализация в программировании на Matlab изучена, и мы 

достигли значительных результатов. Следовательно, этот вопрос актуален. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алгебра, логика, программирование, язык Matlab, связность, рассуждения. 
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APPLICATION OF THE MATLAB PROGRAM IN THE STUDY OF SOME QUESTIONS OF 

HIGHER ALGEBRA 
 

The role of programming and its applications in higher algebra is rapidly evolving. The interdisciplinary 

relationship of programming and higher algebra is one of the factors in increasing the level of students' knowledge. 

However, this relationship has not yet been adequately studied. This led us to explore the relationship between the 

concepts of algebra and programming. This article explores the use of higher algebra concepts in programming 

such as boolean operations, matrices, components, and matrix types. Their implementation in Matlab programming 

has been studied, and we have achieved significant results. Therefore, this question is relevant. 
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ИСТИФОДАИ ТАЪМИНОТИ БАРНОМАВИИ КОМПЮТЕРӢ БАРОИ ТАҚВИЯТИ 

РАВАНДИ БАРГУЗОРНАМОИ МАШҒУЛИЯТҲО 
 

Муродов М.К., Бобозода А.А. 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 
 

Таълими замони муосир тақозо мекунад, ки бештар дар рафти таълими фанҳо усулҳои 
фаъол ва интерактивиро истифода барем. Бо ёрии ин усулҳо омӯзгорон ба саволи кӯҳнаи чиро 
таълим додан ва чи гуна таълим додан дар шароити олами зудтағйирёбанда ҷавоб меҷӯянд. 

Масъалаи сатҳу сифати таълим яке аз масоили муҳимтарин дар низоми маорифи ҷумҳурӣ 
ба ҳисоб меравад. Боис ба зикр аст, ки Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати 
баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ва донишазхудкунии таълимгирандагон, дар ҳама 
муассисаҳои таълимӣ пайваста корҳои лозима ва иқдомоти судмандро роҳандозӣ менамояд. 
Аммо рушди низоми маорифи ҷаҳонӣ низ дар як ҷой наистода пайваста дар ҳоли рушд мебошад. 
Аз ин лиҳоз, ҳар як фарди дар низоми маорифи кишвар воридбударо лозим аст, ки фаъолияти 
худро дучанд намуда, баҳри баланд бардоштани самаранокии таълим саҳми худро гузорад ва 
технологияҳои иттилоотиву барномаҳои компютерӣ ба ӯ баҳри ноил гардидан ба ин ҳадафҳо 
кумакрасон мебошанд.  

Ғояҳои асосии усулҳои фаъоли таълим ва интерактивӣ дар он зоҳир мешавад, ки донишро 
дар шакли тайёр ба таълимгиранда додан имкон надорад. Танҳо барои худсозӣ ва худривоҷдиҳӣ 
шароити педагогӣ ба вуҷуд овардан мумкин аст. Ин маънои онро дорад, ки муаллими замони 
муосир бояд ҷараёнеро ба роҳ монда тавонад, ки ба донишҷӯён барои «кашф»-и дониш ёрӣ 
расонад. Маҳз барои ҳамин таълим донишҷӯёнро бояд ба ҷустуҷӯ, таҳқиқ ва ҳалли мушкилиҳои 
муҳимми муҳити ӯро иҳотакарда ворид созад [1, с. 34]. 

Таълими интерактивӣ баръакси усулҳои анъанавии таълим мебошад, ки таваҷҷуҳи асосии 
он ба мундариҷаи ин ё он фан ва талаботи хос ва алоҳида ба шахсияти донишҷӯ равона карда 
мешавад. Ин бар он асос меёбад, ки вазифаи омӯзгори муосир дигаргун мешавад ва ӯро лозим 
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аст, ки дар низоми фаъолияти якшаклаи худ тағйирот дарорад. Лекин ин маънои онро надорад, 
ки ӯ бояд аз усулҳои анъанавии таълим даст кашад. 

Ҳадафи асосӣ дар он аст, ки ӯ бояд бештар захираи методии худро бой гардонад. Омӯзгори 
касбиро зарур аст, ки маҳорати кор бо усулҳои анъанавӣ ва бад ин васила ҳамҷоя истифода 
намудани усулҳои интерактивиро дошта бошад. Омӯзгор дар раванди дарс, ҳангоми иҷрои 
супоришҳои гуногун метавонад, аз як усул ба усули дигар гузарад. 

Мақсади интихоби методҳои гуногун дар он аст, ки омӯзиши маводи таълимиро бештар 
самарабахш менамояд. Методи самаранок ҳамон ба ҳисоб меравад, ки тавассути он бо истифодаи 
ками вақт ва кӯшишҳои зеҳниву ҷисмонӣ ҳадафҳои таълим ба даст оварда шавад.  

Бо ёрии ин усулҳо, бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки таълим дар муассисаҳои таҳсилотӣ, 
дигар шаклро мегирад ва бад ин васила низоми маориф бе ягон монеа метавонад ба фазои 
таҳсилоти ҷаҳонӣ ворид гардад. 

Дилхоҳ таълифоти эҷодӣ, хусусан барномаи компютерӣ дар ҷараёни коркардаш якчанд 
марҳалаҳоро аз сар мегузаронад. Аммо дар байни ин марҳалаҳо зинаи аз ҳама асоситарин 
балоиҳагирӣ ба ҳисоб меравад. Чунки сохтори барнома маҳз дар рафти балоиҳагирӣ ташкил 
карда шуда, натиҷабардорӣ дар асоси он ба роҳ монда мешавад.  

Пеш аз навиштани барнома амалиётҳои зерин иҷро карда мешавад: 
1. Шинос шудан бо доираи мавзуъ; 
2. Омӯхтани ҷараёни балоиҳагирӣ, забонҳои барномасозӣ; 
3. Коркарди сохтори барномаи додашуда; 
4. Ҷамъ намудани ахборот ҷиҳати сохтани барномаи универсалӣ барои мактаби миёна [2, 

с. 54]. 
Ҳангоми ташкилкунии маводи электронӣ бояд дар назар дошт, ки мавод ба тартиб ва ба 

тарзи кӯтоҳ дода шавад, то ба истифодабаранда фаҳмо бошад. Оинаҳои кории барнома низ бояд 
ба чунин тарз сохта шавад, ки аз дигар барномаҳо фарқият дошта бошад ва набояд, ки мушкилоти 
зиёдро эҷод намояд.  

Мувофиқи ин гуфтаҳо маводи электронии омӯзишӣ бояд худро муаррифӣ намояд ва бо 
омӯзанда дар рафти таълим бояд муомилот дошта бошад. 

Мақсади асосии сохтани таълимдиҳии электронӣ ин ба донишҷӯ пешниҳод намудани 
маҷмуи пурраи маводи таълимӣ-методӣ барои омӯзиши мустақилонаи фан мебошад. Дар ин 
ҳолат вазифаи омӯзгор ба ғайр аз омӯзонидани бевосита боз аз: расонидани ёрии машваратӣ, 
баҳодиҳӣ ба дониши ҷорӣ ва ниҳоӣ, равона кардани фаъолияти хонандагон ба иҷрои корҳои 
мустақилона иборат мебошад. 

Таълимдиҳии электронӣ маҷмуи пурраи маводи таълимӣ ва методӣ барои омӯзгор ва 
толибилмон мебошад, ки ба ҳалли масъалаҳои таълимӣ-методӣ имкон медиҳанд ва барои корҳои 
мустақилонаи донишҷӯ шароит муҳайё менамоянд. 

Бо ин мақсад барои баландбардории сифати таълим ва осонгардонии дарс, азхудкунии 
донишҷӯён зарур аст, ки аз воситаҳои техникӣ ва барномаҳои компютерӣ истифода шаванд. 
Барои истифодаи барномаҳои компютерӣ, пеш аз ҳама, тартибдиҳии барнома барои самти 
таълим дар мадди аввал меистад. Яъне, бояд чунин таъминоти барномавие муҳайё шавад, ки он 
барои донишҷӯ ҳам дастрас ва ҳам дорои маълумоти барои таълим зарурӣ бошад. Бо ин мақсад 
аз ҷониби мо барномае тартиб дода шуд, ки робитаи байни устод ва донишҷӯро устувортар 
гардонида, ба донишҷӯ имкониятҳои иловагии омӯзишро пешниҳод мекунад. Таълимгиранда 
метавонад дар дилхоҳ вақт бо устод дар алоқа бошад, ё ин ки ба саволҳои худ ба таври умумӣ 
посух гирад. Қайд кардан бамаврид аст, ки истифодаи чунин худомӯзҳои электронӣ, пеш аз ҳама, 
барои баланд бардоштани сатҳи дониши донишҷӯ, мустақилона кор кардан хеле кӯмак 
мерасонад [3, с. 67]. 

Истифодаи худомӯзҳои электронӣ барои инкишоф додани фаъолияти маърифатӣ, фикр, 
диққат, мустақилият хизмат мекунад. Дар шароити имрӯза таъминоти барномавии компютерҳои 
фардӣ дар аксарияти соҳаҳо татбиқ шуда истодааст. Аммо мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар 
ҷумҳурии мо, автоматикунонӣ асосан дар соҳаҳои тиҷоратӣ, бонк ва алоқаи мобилӣ бештар ба 
роҳ монда шуда истодааст. Дар соҳаҳои иҷтимоӣ, аз қабили маориф бошад автоматикунонӣ бо 
суръати на он қадар баланд пеш рафта истодааст. Имрӯзҳо қариб дар тамоми соҳаҳо инқилоб ва 
ё дигаргункунии сохтори кории онҳо ба назар мерасад. Ин инқилоб рушди технологияҳои 
инноватсионӣ, яъне татбиқи автоматикунонии соҳаҳо мебошад.  

Барномаи таълифшуда доир ба омӯзиши комплекси фанҳо пешбинӣ шуда, дар он омӯзиши 
фанҳо осонтар буда, истифодабаранда метавонад дониши худро боз ҳам сайқал диҳад. 

Намуди зоҳирии барнома чунин аст: 
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Расми 1. Намуди зоҳирии барнома. 

 

Таъминоти барномавии таълимӣ ин воситаи таълимии махсусе мебошад, ки барои 

мустақилона омӯхтани донишҷӯён кӯмак мерасонад. Дар шароити имрӯза раванди таълиму 

тадрисро бе истифодаи васеи воситаҳои техникӣ, барномаҳои компютерӣ ва технологияҳои 

муосир тасаввур кардан ғайриимкон аст. 

Аз ҳамин ҷиҳат, зарур меояд, ки барномаҳои комплексии таълимӣ барои хонандагон ё 

донишҷӯён бо интерфейси сода ва фаҳмо тартиб дода шавад, то ки барои онҳо шавқовар бошад. 

Ҳангоми интихоби тугмаи омӯзиши фанни технологияи информатсионӣ, чунин оина кушода 

мешавад: 

 
 

Расми 2. Омӯзиши фанни технологияи информатсионӣ. 
 

Дар қисми болоӣ 16 ҳафта дарси лексионӣ, вобаста ба лексия саволу супоришҳо, тестҳо 

оварда шудааст. Дар банди дуюми барнома корҳои лабораторӣ мавҷуд аст, ки дар он мисоли 

китобҳо аз технологияи иттилоотӣ, инчунин истилоҳҳо аз асоси информатика ва дигар 

технологияи ҳисоббарор, омӯзиши технологияҳои компютерӣ, дарёфти санаҳои таърихии ба 

технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ ва ғайра пешниҳод карда шудааст. 

Ҳангоми пахши тугмаи санҷиш (ё худтест) оинае пайдо мешавад (расми 3), ки дар он 

таълимгиранда метавонад, дониши худро санҷида аз болои хатоиҳои худ кор кунад: 
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Расми 3. Тестҳо аз фанни технологияи информатсионӣ. 
 

Барои боз ҳам мустаҳкамтар омӯхтани фанни технологияи информатсионӣ вобаста ба ҳар 

як мавзуи лексионӣ тестҳо оварда шудааст, ки дар охир аз тарафи истифодабаранда чандто 

ҷавоби дуруст ва нодурустро нишон медиҳад: 

Ҳангоми пахши тугмачаи омӯзиши таҷҳизоти компютерӣ чунин оина кушода мешавад: 
 

 
 

Расми 4. Омӯзиши қисмҳои компютер. 
 

Чи хеле ки аз расми боло аён аст, ҳангоми интихоби номи таҷҳизот барнома ба таври 

автоматӣ дуруст ё нодуруст будани номи таҷҳизотро месанҷад. 

Самарабахшии фаъолият дар низоми таълимию методӣ ин бо технологияи муосир, яъне 

компютерҳо, воситаҳои ҳисоббарор, воситаҳои сабти садо, овоз – видео ва дастгоҳҳои аккосию 

барномасозӣ муҷаҳҳаз гардонидани раванди таълим ба ҳисоб меравад. Бо ин роҳ имкон ба даст 

меояд, ки аз тамоми нозукиҳои технологияи инноватсионӣ огоҳ шуда, онро ҳамчун сарчашмаи 

таълим истифода намуда, аз он ғизои маънавӣ гиранд ва фарҳанги истифодаи технологияи 

инноватсиониро дуруст фаҳмида, онро ба манфиат ва барои пешбурди самти фаъолияти худ 

истифода намоянд. 

Инчунин, дар шароити имрӯза татбиқи таъминоти барномавии омӯзиш барои баланд 

бардоштани сифати таҳсилот кумаки ниҳоят зиёде мерасонад. Таълифи барномаҳои таълимӣ, 

барои омӯхтани дарс ва мустақилона кор кардани хонандагон ё донишҷӯён хизмат менамояд. 
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Барномаи компютерӣ барои омӯзиши инфиродӣ, баёни мавзуи нав, супоришҳо, мустаҳкамкунии 

мавзуъҳо, корҳои мустақилона ва арзёбии донишу санҷиши дониш васеъ истифода мешавад. 
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ИСТИФОДАИ ТАЪМИНОТИ БАРНОМАВИИ КОМПЮТЕРӢ БАРОИ ТАҚВИЯТИ РАВАНДИ 

БАРГУЗОРНАМОИ МАШҒУЛИЯТҲО 
 

Дар ин мақола доир ба нақш ва зарурати истифодаи таъминоти барномавии компютерӣ сухан рафта, 

иброз шудааст, ки бо истифодаи ингуна воситаҳо самарабахшии омӯзиши маводи таълимӣ аз ҷониби 

таълимгиранда бештар ва беҳтар қабул карда мешавад. Ҳамин гуна дар мақола оид ба ташкилкунии маводи 

электронии таълимӣ ва истифодаи барномаҳои компютерӣ барои худсанҷии таълимгиранда, яъне доир ба 

истифодаи худомӯзҳои электронӣ низ мавод пешниҳод шудааст. 
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ТАТБИҚИ УСУЛИ ВАРИАТИВӢ ДАР ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ АМАЛӢ 
 

Султонова Қ.Р. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
  

Ҳалли масъала яке аз воситаҳои муҳимми ташаккули мафкураи хонанда мебошад. Агар 

таълими муттасили математика тавассути масъала ва ҳалли он ҷараён гирад, муносибати хонанда 

ба омӯзиши фан бештар гардида, моҳият ва мақсади маводи омӯхташуда ба ӯ ошкор мегарданд 

[6]. Масъалаҳалкунӣ дар хонанда аз синфҳои ибтидоӣ оғоз меёбад. Дар ин зина хонандагон бо 

масъалаҳои содатарин шинос шуда ба ҳалли онҳо машғул мешаванд. Аксарияти омӯзгорони мо 

ҳангоми таълими фан аз ҳалли масъала канорагирӣ намуда, аксар вақти хешро ба ҳалли машқҳои 

ҳисобӣ сарф мекунанд. Бинобар ин, маҳорати ҳал кардани масъала дар хонанда пайдо нашуда, 

дар зинаҳои минбаъда боиси мушкилоти асосӣ мегардад. Омӯзгорон нисбат ба ҳалли масъала аз 

он ҷиҳат бетарафӣ зоҳир менамоянд, ки худашон ба он пурра сарфаҳм намераванд. Зинаи асосӣ 

ва муҳим дар ҳалли масъала зинаи синфҳои ибтидоӣ мебошад. Аз даст додани ин фурсат 

хонандагони моро ба нокомӣ мебарад. Вақте ки зеҳнияти хонанда обутоб ва ташаккул наёфт 

дараҷаи афзоиш ва камолоти он рӯ ба таназзул меорад ва ӯ аз уҳдаи одитарин фикрронӣ баромада 

наметавонад [4]. Дар барнома ва китобҳои дарсии математикаи синфҳои ибтидоӣ тамоми навъи 

масъалаҳо (таснифоташон хеле зиёд аст) пешниҳод шудаанд, ки дар зинаҳои минбаъда онҳо 

такмил ёфта, шаклан ва мазмунан мукаммал мешаванд. 

Барои таълими фанни математика 4 соат вақт ҷудо шудааст. Муаллим метавонад яке аз 

соатҳои онро барои ҳалли масъала истифода намуда, хонандагонро ба он машғул намояд. Дар 

синфҳои 5-6 низ миқдори масъалаҳои пешниҳодгардида вобаста ба мавзуоти таълимӣ хеле 

зиёданд. Гузориши масъала имконият медиҳад, ки хонандагон аз матни онҳо аз доираи дигар 

илмҳо ва соҳаҳои ҳаёт бохабар шуда, дар баробари ҳалли онҳо имконоти зеҳнии худро тавсеа 

бахшанд [3]. 

Дар ин замина, мо итминон гирифтем, ки диққати хонандагонро ба ҳалли масъалаҳои 

характери амалидошта ҷалб намоем. Масъалаҳои пешниҳоднамуда, доираи маҳдуди масъалаҳои 

математикиро дар бар гирифта, мақсад аз он шиносоии мукаммал бо масъала ва ҳалли он 

мебошад. Аз ҳар як навъ масъала якчанд адад пешкаш шуда, яке аз онҳо ба ҳайси намуна ҳал 

шудааст. Масъалаҳои ҳаммонанд, ки танҳо аз рӯи ададҳояшон фарқ мекунанд, оварда шуда барои 

ҳалли мустақилона тавсия мешаванд [1]. 

Ба ҳангоме, ки хонанда якчанд масъалаи монандро ҳал менамояд дар ӯ нисбат ба масъала 

ва ҳалли он таваҷҷуҳи хоса пайдо мешавад. Дар баробари ҳалли масъала ӯ имконияти тартиб 

додани онҳоро низ соҳиб мешавад. Муаллим метавонад, баъди ҳалли ин масъалаҳо ба 

хонандагон супориш диҳад, ки якчанд масъалаҳои ҳаммонанди дигарро тартиб дода, ҳал 

намоянд. 

Масъалаҳои гурӯҳи якум 

1. Суръати велосипедрон нисбат ба суръати мототсиклрон 36 км/с кам аст. Масофаи байни 

шаҳр ва деҳаро велосипедрон дар 6 соат ва мототсиклрон дар 2 соат тай мекунад. Суръати 

велосипедронро ёбед [2]. 

Ҳал: 

х - суръати велосипедрон; 

x+36 - суръати мототсиклрон; 

6x=2(x+36); 

6x=2x+72; 

6x-2x=72, 4x=72, x=18 kм/с. 

Ҷавоб: 18 kм/с. 

2. Суръати мототсиклрон нисбат ба суръати автомобил 20 км/с камтар аст. Масофаи байни 

шаҳр ва деҳаро мототсиклрон дар 7 соат ва автомобил дар 5 соат тай мекунад. Суръати 

мототсиклронро ёбед. 

3. Суръати мототсиклрон назар ба велосипедрон 25 км/с зиёд аст. Масофаи байни ду 

маҳалро мототсиклрон дар 2 соату 15 дақиқа ва велосипедрон бошад дар 6 соат тай мекунад. 

Суръати велосипедронро ёбед. 

4. Суръати автомобил назар ба суръати велосипед 51 км/с зиёд аст. Масофаи байни шаҳр 

ва деҳаро автомобил дар 2 соат ва велосипед дар 8 соат тай мекунад. Суръати автомобилро ёбед. 
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5. Суръати велосипедрон назар ба суръати мототсиклрон 20 км/с камтар аст. Масофаи 

байни шаҳр ва деҳаро велосипедрон дар 9 соат ва мототсиклрон дар 4 соат тай мекунад. Суръати 

мототсиклронро ёбед. 

6. Суръати велосипедрон нисбат ба пиёдагард 11 км/с зиёд аст. Аз маҳал то вокзал 

пиёдагард 6 соат ва велосипедрон 0,5 соат вақт сарф мекунанд. Суръати велосипедронро ёбед. 

7. Суръати велосипедрон аз суръати пиёдагард 11 км/с зиёд аст. Масофаи аз маҳал то 

стансияро пиёдагард дар 12 соат ва велосипедрон дар 1 соат тай менамояд. Суръати 

велосипедронро ёбед. 

8. Суръати пиёдагард нисбат ба велосипедрон 10 км/с камтар аст. Аз маҳал то стансияро 

пиёдагард дар 8 соат ва велосипедрон дар 3 соат тай карданд. Суръати пиёдагардро ёбед [5]. 

9. Суръати велосипедрон назар ба суръати пиёдагард 14 км/с зиёд аст. Барои аз маҳал то 

стансия расидан пиёдагард 15 соат ва велосипедрон дар 5 соат сарф мекунад. Суръати 

велосипедронро ёбед. 

10.  Суръати пиёдагард назар ба суръати велосипедрон 11 км/с камтар аст. Агар масофаи 

маҳал ва стансияро пиёдагард дар 16 соат ва велосипедрон дар 5 соат тай кунанд, суръати 

велосипедронро муайян намоед. 

{
1406х + 1102у = 4392,8
−1247х − 1102у = −4170,2

 

159х = 222,6 
х = 222,6: 159

 
х = 1,4 сомонӣ 

37 ⋅ 1,4 + 29у = 115,6
 

51,8 + 29у = 115,6
 

29у = 115,6 − 51,8 
29у = 63,8

 
у = 63,8: 29

 
у = 2,2 сомонӣ 

Масъалаҳои гурӯҳи дуюм 

1. Дар қуттӣ 36 тангаҳои 3 сомонӣ ва 5 сомонӣ мавҷуд аст. Агар маблағи умумии тангаҳо 

130 сомониро ташкил диҳанд, дар қуттӣ чанд тангаи 3 сомонӣ ва чанд тангаи 5 сомонӣ мавҷуд 

аст? [7]. 

Ҳал: 

х - тангаи 3 сомонӣ. 

(36 − х) - тангаи 5 сомонӣ. 

3х + 5(36 − х) = 130.
 

3х + 180 − 5х = 130.
 

180 − 130 = 5х − 3х.
 

50 = 2х,
 
х = 25- тангаи 3 сомонӣ. 

36 − х = 36 − 25 = 11 - тангаи 5 сомонӣ.
 

Ҷавоб: 25 тангаи 3 сомонӣ, 11 тангаи 5сомонӣ. 

2. Дар қуттӣ 42 тангаҳои 3 сомонӣ ва 5 сомонӣ мавҷуд аст. Миқдори онҳоро муайян 

намоед, агар маълум бошад, ки маблағи умумии онҳо 176 сомониро ташкил медиҳад. 

3. Дар қуттӣ 35 тангаҳои 3 сомонӣ ва 5 сомонӣ мавҷуданд. Адади онҳоро маълум намоед, 

агар маблағӣ умумии онҳо 133 сомониро ташкил диҳад. 

4. Дар қуттӣ 41 тангаҳои 3 сомонӣ ва 5 сомонӣ мавҷуданд. Агар маблағи умумии онҳо 155 

сомониро ташкил диҳад, адади тангаҳои 3 сомонӣ ва 5 сомониро муқаррар намоед. 

5. Дар қуттӣ 38 тангаҳои 3 сомонӣ ва 5 сомонӣ мавҷуд аст. Адади онҳоро муайян намоед, 

агар маълум бошад, ки маблағи умумии онҳо 158 сомониро ташкил медиҳад. 

Масъалаҳои гурӯҳи сеюм 

1. Дар синф 29 хонанда ҳаст. Дар мавсими кабудизоркунӣ ҳар як духтар 3 дарахт ва ҳар як 

писар 5 дарахтӣ шинонданд. Онҳо ҳамагӣ 121 дарахт шинонданд. Дар синф чанд писар ҳаст?  

Ҳал: 

х – писар. 

(29 − х) – духтар. 

5х + 3(29 − х) = 121. 

5х + 87 − 3х = 121. 
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2х = 121 − 87. 

2х = 34. 

х = 17. 

Ҷавоб: 17 писар. 

2. Дар синф 28 хонанда ҳаст. Дар рӯзи ободонӣ ҳар як духтар 4 дарахт ва ҳар як писар 3 

дарахтӣ шинонданд. Миқдори умумии дарахтҳои шинондаи онҳо 100 адад буд. Дар синф чанд 

духтар ҳаст? [8]. 

3. Дар синф 27 хонанда таҳсил мекунанд. Дар рӯзи ободонии шаҳр ҳар як духтар 3 дарахт 

ва ҳар як писар 5 дарахтӣ шинонданд. Дар синф чанд писар таҳсил дорад, агар маълум бошад, ки 

миқдори дарахтҳои шинондаи онҳо 113 адад аст? 

4. Дар синф 29 хонанда ҳаст. Агар дар ҳашари дарахтшинонӣ ҳар як духтар 4 дарахт ва 

ҳар як писар 2 дарахт шинонанд, миқдори дарахтҳои шинондаи онҳо 90 адад мешавад. Дар синф 

чанд духтар таҳсил дорад? 

5. Дар синф 29 нафар хонанда ҳаст. Агар дар ҳашари дарахтшинонӣ ҳар як духтар 2 дарахт 

ва ҳар як писар 4 дарахт шинонанд, миқдори дарахтҳои шинондаи онҳо 82 адад мешавад. 

Миқдори писарони синфро муайян кунед. 

Масъалаҳои гурӯҳи чорум 

1. Дар ошхонаи мактаб рӯзи душанбе 37 санбӯса ва 29 шиша оби газнокро ба маблағи 

115,6 сомонӣ ва рӯзи сешанбе 43 санбӯса ва 38 шишаи оби газнокро ба маблағи 143,8 сомонӣ 

фурӯхтанд. Нархи як дона санбӯса ва як шишаи оби газнокро муайян кунед.  

Ҳал: 

х - нархи 1 санбӯса. 

у - нархи 1 шиша оби газнок. 

{
37х + 29у = 115,6
43х + 38у = 143,8

|
38

−29
 

2. Дар ошхонаи мактаб рӯзи душанбе 36 санбӯса ва 36 шиша оби газнокро бо маблағи 

140,4 сомонӣ ва рӯзи сешанбе 38 санбӯса ва 30 шиша оби газнокро бо маблағи 130,6 сомонӣ 

фурӯхтанд. Нархи як санбӯса ва як шиша оби газнокро ёбед. 

3. Дар ошхонаи мактаб рӯзи душанбе 37 санбӯса ва 31 шиша оби газнокро бо маблағи 

116,3 ва рӯзи сешанбе 43 самбӯса ва 36 шиша оби газнокро бо маблағи 135,1 сомонӣ фурӯхтанд. 

Нархи як дона санбӯса ва як шиша оби газнокро муайян кунед. 

4. Дар ошхонаи мактаб рӯзи душанбе 41 санбӯса ва 27 шиша оби газнокро бо маблағи 96,5 

ва рӯзи сешанбе 36 самбӯсаю 32 шиша оби газнокро бо маблағи 98 сомонӣ фурӯхтанд. Нархи як 

дона санбӯса ва 1 шиша оби газнокро муайян кунед [9].  

5. Дар ошхонаи мактаб рӯзи душанбе 41 санбӯса ва 27 шиша оби газнокро бо маблағи 

105,7 ва рӯзи сешанбе 45 санбӯсаю 36 шиша оби газнокро бо маблағи 116,1 сомонӣ фурӯхтанд. 

Нархи як дона санбӯса ва 1 шиша оби газнокро муайян кунед. 

Масъалаҳои гурӯҳи панҷум 

1. Соҳибкор 208 кг чормағз, бодом ва писта харид кард. Агар миқдори писта нисбат ба 

чормағз ду маротиба камтар ва нисбат ба бодом 20 кг кам бошад, ӯ аз ҳар навъ чӣ миқдорӣ харид 

намуд? 

Ҳал: 

х кг – миқдори писта. 

2х кг- миқдори чормағз. 

(х + 20)кг - миқдори бодом. 

х + 2х + х + 20 = 208. 

4х = 208 − 20. 

4х = 188. 

х = 188: 4. 

х = 47 кг - писта. 

2х = 2 ⋅ 47 = 94 кг - чормағз. 

х + 20 = 47 + 20 = 67 кг - бодом. 

Ҷавоб: 47, 67, 94. 

2. Соҳибкор 385 кг писта, чормағз ва бодом харид кард. Агар миқдори пистаҳои 

харидашуда назар ба чормағз 5 маротиба камтар ва назар ба бодом 35 кг зиёдтар бошад, ӯ аз ҳар 

навъ чӣ миқдорӣ харид намуд? 
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3. Соҳибкор 527 кг чормағз, писта ва бодом харидорӣ кард. Агар бодоми харидашуда 

назар ба чормағз 5 маротиба камтар ва назар ба писта 40 кг зиёдтар бошад, ӯ аз ҳар анво чӣ 

миқдорӣ харид намуд? 

4. Соҳибкор 561 кг бодом, писта ва чормағз харид намуд. Агар пистаи харидашуда назар 

ба чормағз 6 маротиба камтар ва 55 кг назар ба бодом зиёдтар бошад, ӯ аз ҳар анво чӣ миқдорӣ 

харид намуд? 

5. Соҳибкор 342 кг бодом, писта ва чормағз харид намуд. Агар миқдори бодоми 

харидашуда назар ба чормағз 5 маротиба камтар ва назар ба писта 50 кг зиёд бошад, ӯ аз ҳар анво 

чӣ миқдорӣ харид намуд? 

Омӯзгор дар раванди дарси ҳалли масъалаҳо чунин тартибро идома дода, метавонад дар 

давоми сол қисмати зиёди хонандагонро ба ҳалли масъала, тартиб додани масъалаҳо ва дар 

намуди масъала ифода намудани проблемаҳои рӯзгор ҷалб намояд. 
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ИСТИФОДАИ ТАЪМИНОТИ БАРНОМАВИИ КОМПЮТЕРӢ БАРОИ ТАҚВИЯТИ РАВАНДИ 

БАРГУЗОРНАМОИ МАШҒУЛИЯТҲО 
 

Ҷомеаи инсонӣ дар ҳар давру замон масъалаҳоеро рӯи кор меоварад, ки ба он эҳтиёҷ дорад. Бахусус, 

масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва амалӣ дар ҳаёти инсон нақши калидӣ доранд. Татбиқи математика 

ҳамчун фанни дақиқ дар ҳалли ингуна масъалаҳо имкониятҳое фароҳам меоварад, ки мушкилот ба осонӣ 

ҳал мегарданд. 

Ҳамарӯза ҳазорон масъалаҳое пайдо мешаванд, ки ҳалли онҳо донишҳои мукаммал ва зеҳни 

баландро тақозо доранд. Дар бештар мавридҳо ин масъалаҳо на аз роҳи илм, балки аз роҳҳои эҳтимолӣ 

ҳаллу фасл мегарданд. Бинобар ин, натиҷагирӣ начандон дуруст арзёбӣ мегардад. 

Дар ин мақола, ки ба математикаи татбиқӣ алоқамандӣ дорад масъалаҳои актуалии ҳаёт мавриди 

баррасӣ қарор гирифтааст. Ҷиҳати характерноки гузориши мавзуъ аз он иборат аст, ки муаллиф барои 

сафарбар намудани устодон ва шогирдон ба ҳалли масъалаҳои амалӣ роҳи самаранокро пеш гирифтааст. 

Масъалаҳо ба якчанд гурӯҳ тақсимбандӣ шуда, аз ҳар як гурӯҳ як масъала бо шарҳу тавзеҳ ҳал карда 

шудаанд. Баъдан мушобеҳи масъалаҳои ҳалгардида, якчанд масъалаи дигар тартиб дода шуда, барои ҳалли 

мустақилона пешниҳод гардидаанд. Ин навъ муносибат метавонад ба ҷалби бештари хонандагон ба ҳалли 

масъала мусоидат намояд. Муаллиф кӯшиш намудааст, ки танҳо бо тағйир додани ҷиҳатҳои миқдории 

масъала иктифо намояд. Ба ақидаи ӯ барои он ки хонанда ба ҳалли мустақилонаи масъала одат кунад, бояд 

аз ҳар як навъи он адади зиёди масъалаҳоро ҳал намояд. Мақсади дигари муаллиф аз пешниҳоди 

масъалаҳои мушобеҳ аз он иборат аст, ки хонандагон тавонанд ингуна масъалаҳоро тартиб диҳанд. 

Мустақилият ва эҷодкорӣ дар ҳалли масъала заминаи устувори ташаккули зеҳнияти хонанда мегардад. 

КАЛИДВОЖАҲО: масъала ва сохти он, ҳалли масъала, ташаккули зеҳнияти хонанда, инсон дар 

иҳотаи масъалаҳо, татбиқи донишҳои математикӣ, мустақилияти хонанда дар ҳалли масъалаҳо, тартиб 

додани масъалаҳо. 
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математика ва методикаи таълими математикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи 

Рӯдакӣ. Тел.: (+992) 918-57-13-53. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

УСИЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

Человеческое общество во все времена ставит вопросы, к которым оно нуждается. Особенно 

социальные, экономические и практические вопросы в жизни человека играют ключевую роль. Реализация 

математики как такой науки в решении таких вопросов создаёт такие возможности, при которых легко 

решаются проблемы. 

Ежедневно появляются тысячи проблем, решение которых требует полных знаний и высокого 

интеллекта. Во многих случаях эти проблемы решаются не научно, а предположительно. Поэтому 

допускается их неправильная оценка. 
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В этой статье, посвященной реализуемой математике, рассматриваются актуальные проблемы 

жизни. Характерной особенностью постановки темы является то, что автор выбрал эффективный путь для 

мобилизации преподавателей и студентов к решению практических заданий, задания разделены на 

несколько групп, из каждой группы одно задание решается с комментариями. Затем аналогично решённым 

заданиям составляются другие задания и предлагаются для самостоятельно решения. Такой подход может 

способствовать большему привлечению учащихся к решению задания. Автор стремится остановиться 

только на изменение количественных сторон задания. На их взгляд для того, чтобы ученик самостоятельно 

решал задания, нужно ему из каждого вида решал большое количество заданий. Другая цель автора от 

предложения аналогичных заданий заключается в том, что учащиеся должны научиться составлять 

задания. Самостоятельность и творческая работа в решении заданий становится устойчивой предпосылкой 

в формировании интеллекта учащихся. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: задание и его структура, решение задачи, формирование интеллекта 

ученика, человек в окружении проблем, реализация математических знаний, самостоятельность ученика в 

решении заданий, составление заданий. 
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USING COMPUTER SOFTWARE TO ENHANCE LESSONS 
 

Human society at all times raises questions that it needs. Especially social, economic and practical issues 

in human life play a key role. The implementation of mathematics as such a science in solving such questions 

creates opportunities in which problems are easily solved. 

Every day there are thousands of problems, the solution of which requires complete knowledge and high 

intelligence. In many cases, these problems are not solved scientifically, but presumably. Therefore, they may be 

misjudged. 

In this article, dedicated to realizable mathematics, actual problems of life are considered. A characteristic 

feature of setting the topic is that the author has chosen an effective way to mobilize teachers and students to solve 

practical tasks, tasks are divided into several groups, one task from each group is solved with comments. Then, 

similarly to the solved tasks, other tasks are compiled and offered for independent solution. This approach can 

help students get more involved in solving the problem. The author tends to focus only on changing the quantitative 

aspects of the task. In their opinion, in order for a student to independently solve tasks, he needs to solve a large 

number of tasks from each type. Another goal of the author from offering similar assignments is that students 

should learn how to compose assignments. Independence and creative work in solving tasks becomes a stable 

prerequisite for the formation of the intellect of students. 

KEY WORDS: task and its structure, problem solving, the formation of the student's intellect, a person 

surrounded by problems, the implementation of mathematical knowledge, the student's independence in solving 

tasks, compiling tasks. 
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ИСТИФОДАИ МАВОДИ ТАЪРИХӢ ДАР РУШДИ МАЪРИФАТИ  

МАТЕМАТИКИИ ХОНАНДАГОН 
 

Холова Б.Д. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Яке аз ҷабҳаҳои муҳим дар таълими математика ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ ва равнақи 

тафаккури эҷодии хонандагон мебошад, ки аз омӯзгор маҳорати баланди касбӣ ва азбар 

намудани методҳои муосири таълимро талаб менамояд. Маводи таърихӣ дар ин раванд мавқеи 

муҳимро ишғол мекунад, чунки он ба мушоҳидакории хонанда мусоидат намуда, ба омӯзгор 

имкон медиҳад, ки сарчашмаҳои гуногуни маълумотро ба таври васеъ истифода барад. 

Дар ҳамаи шаклҳои таърихи тараққиёти ҷомеаи инсонӣ таълим ва тарбия мавқеи махсус 

дошт ва дорад ва дар ин ҷо ҷаҳони исломии асрҳои миёнаро низ аз мадди назар дур андохтан 

лозим нест. Паҳлуҳои гуногуни ин раванди муҳимми ташаккули шахсият дар рисолаҳои илмию 

асарҳои назмии олимону файласуфон дарҷ гардидаанд. 

Ба таври системанок ва мақсаднок дар таълими математика истифода бурдани мероси 
илмии олимони табиатшиноси асрҳои миёнаи Осиёи Марказӣ ба шинос намудани хонандагон бо 
ибтидои методологияи математика, ташаккули тасаввуроти дуруст оид ба математика, ҳамчун 
фанни куҳану равнақёбанда мусоидат мекунад. Дар ин раванд таълими математика шавқовар 
гардида, аз ҷониби хонандагон ҳавасмандӣ ба ин фан баланд мешавад, инчунин доираи 
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ҷаҳонбинии онҳо оид ба донишҳои таърихӣ-риёзӣ васеъ шуда, сифатҳои меҳнатдӯстӣ ва майлу 
рағбат ба гирифтани дониш ташаккул меёбад. 

Олимони асримиёнагии Осиёи Марказӣ дар соҳаҳои гуногуни илмҳои дақиқ ба 
дастовардҳои беназир ноил гардиданд ва ҳамзамон барои самаранокии ҷараёни ташаккул ва 
тарбияи шахсият ғояҳои арзишманд пешниҳод намудаанд. Аз ин лиҳоз, таҳлил ва баҳодиҳии 
объективонаи ақидаҳои таълиму тарбиявии онҳо, коркарди методҳои мақсаднок ва бомуваффақи 
онҳо дар ҷараёни муосири таълими риёзӣ муҳим мебошад [1].  

Чи хеле ки маълум аст, донишҳои табиатшиносӣ, хусусан математика ба васеъшавии 
ҷаҳонбинии амиқи хонандагон мусоидат намуда, доираи татбиқи амалии онҳоро зиёд мекунад, 
ки яке аз масъалаҳои муҳимми педагогика ва методикаи таълими математикаи муосир мебошад. 
Оид ба ин масъала олимони асримиёнагии Осиёи Марказӣ ақидаҳои ҷолиби диққат пешниҳод 
намудаанд. Масъалан, олими барҷастаи ин давр Абунасри Форобӣ (870-950) дар асари худ 
«Китоби бузурги мусиқӣ» чунин менависад: «Нисбати пайдо намудани тартиби хуби баён – дар 
ин асар чунин тартиб ду намуд аст: сараввал онеро ба пеш гузоштан лозим аст, ки барои ҳис 
кардан наздик бошад, дуюм, онеро ба пеш гузоштан лозим аст, ки ба ақл наздик бошад. 

Барои наздиктар ҳис кардан – ин ҷисм, баъд сатҳ, баъд хат ва дар охир нуқта мебошад. 
Барои ақл бошад наздик он аст, ки вай нисбат ба чизи муайяншуда аз қисмҳои хурд 
ташкилшударо фикр мекунад. Қисмҳо чи қадаре хурд бошанд, онҳо ба ақл ҳамон қадар 
наздиканд. Ҳамин тавр, мо то ҷое мерасем, ки он моҳиятан дигар ба қисмҳо ҷудо намешаванд. 
Аз ин рӯ, тартиби ба ақл мувофиқомада чунин аст – сараввал нуқта, баъд хат, сонӣ сатҳ ва дар 
охир ҷисм мебошад. Вале (тафаккури) талабаро ба назар гирем, чи тавре дар ибтидои таълим ӯ 
дар ҳис кардан пурқувват аст, барои ин мо ба талаба тартиберо пешниҳод менамоем, ки ба ҳис 
мувофиқ ояд… Бо ин сабаб, таълим (таълими геометрия – Б.Х.)-ро бояд аз ҷисмҳои ҳискунанда 
оғоз кард, баъд ба ҷисмҳо, ки аз ҳис кардан берун аст, баъд ба сатҳ, сонӣ ба хат ва дар охир ба 
нуқта гузаштан лозим» [2, с. 238-239].  

Барои баланд бардоштани самаранокии тамоили ҷаҳонбинии хонандагон нақши илмҳои 
табиатшиносӣ, пайдоиш ва ташаккули назарияҳои математикӣ ва дигар илмҳои табиатшиносиро 
ба таври объективона, материалистӣ маънидод кардан лозим аст. Ба таври дигар гӯем, роҳҳои 
таъсири ҳаёти амалиро ба ташаккули илмҳои табиӣ ва ба қонуниятҳои инкишофи дохилии онҳо 
ва баръакс, ба таври системанок кушодан лозим аст. Ба ақидаи мо дар тамоми дарсҳои 
математика ва дигар фанҳо ба қадри имкон ин корро кардан мумкин ва он зарур аст. 

Ба назари мо, барои ин корҳои зеринро иҷро намудан лозим аст: 
1. Ҳангоми дарс шароит фароҳам овардан лозим аст, ки фаъолияти ақлии хонанда барои 

азбаркунии донишҳои мушаххас таъмин гардад; бе иҷрои ҳар як амалиёти ақлии хонанда дониши 
нав аз худ намешавад; 

2. Мундариҷаи донишҳои илмӣ-табиатшиносиро дар робитаи байниҳамдигар ва бо ҷаҳони 
реалӣ, инчунин, бо амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ ва бо дигар илмҳо, ки асоси онҳо дар фанҳои мактабӣ 
инъикос мешаванд, нишон додан лозим; 

3. Дар хонандагон ташаккулёбии тасавуроти дурусти абстрактнокии бисёрзина будани 
мавҳумҳои математикӣ ва қоидаҳои он, хусусияти бисёрзинагӣ ва тағйирёбандагии онҳо; 

4. Системанок истифода бурдани манбаҳо аз таърихи илмҳои табиатшиносӣ (махсусан аз 
мероси ниёгонамон), ки пайдоиш ва ташаккули терминҳои математикӣ (аз рӯи этимология)-ро 
бо таъсири тараққиёти ҷамъият, иқтисод, техника ва фанҳои дигар, инчунин, инкишофи 
тафаккури инсониро мефаҳмонад;  

5. Нишон додан лозим аст, ки асоси пешрафти шуури инсонӣ фаъолияти амалию 
истеҳсолии ӯ меҳнат мебошад. 

Барои ин таҳлилу омӯзишро аз пайдоиш ва инкишофи донишро аз муайянкунии 
хусусиятҳои фаъолияти меҳнатии одамон, ки ба ин дониш мувофиқ мебошад, оғоз намудан 
лозим аст. Дар ин ҷо истифодаи мавод аз таърихи фанҳои табию риёзии асрҳои миёна фоидавор 
аст. 

Умуман, маводи таърихиро ҳам дар раванди таълим ва ҳам дар гузаронидани кору 
чорабиниҳои берун аз дарс ба таври системавӣ ва мақсаднок истифода бурдан ба маврид буда, 
ҳамчун маводи ёрирасон самараи таълимро хуб мекунад [3]. 

Ба ақидаи Шерматова Ӯ. ва Нугмонов М. [4] ҳамфикрӣ намуда, қайд кардан мумкин аст, 
ки дар омӯзиши таърихи математика ҳадафҳои зерин гузошта мешаванд: 

1) азхуд кардани донишҳои асосӣ аз таърихи математика; 
2) ҷудо карда тавонистани давраҳои инкишофи фанни математика; 
3) шиносоӣ ва аз худ кардани маълумот оид ба инкишофи мафҳумҳои асосии математика; 
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4) пайдо намудани донишҳои зарурӣ оид ба инкишофи математика дар Осиёи Марказӣ; 
5) васеъ намудани донишҳои математикии донишҷӯён вобаста ба қисмҳои алоҳидаи 

математика; 
6) ташаккул ва инкишофи тафаккури мантиқӣ ва фазоии донишҷӯён бо истифода маводи 

таърихӣ; 
7) умумикунонии донишҳои математикии донишҷӯён, ки аз фанҳои гуногуни сикли 

математикӣ гирифтаанд;  
8) шинос шудан ба инкишофи шохаҳои гуногуни математика дар асоси маводи таърихӣ ва 

муосири онҳо; 
9) истифодаи элементҳои таърихӣ дар раванди дарси математика. 
Дар баробари истифодаи маводи таърихӣ дар раванди таълим, ташкил ва гузаронидани 

чорабиниҳои гуногуни беруназдарсӣ ҷиҳати баланд бардоштани савияи донишу маҳорати 
таърихии донишҷӯён мусоидат мекунад.  
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ИСТИФОДАИ МАВОДИ ТАЪРИХӢ ДАР РУШДИ МАЪРИФАТИ 
МАТЕМАТИКИИ ХОНАНДАГОН 

 

Дар мақола муҳиммияти истифодаи маводи таърихӣ дар рушди маърифати математикии хонандагон 
бо мисолҳо аз корҳои олимони асримиёнагии Осиёи Марказӣ, ки дар аксар соҳаҳои илм ҳиссаи бебаҳо 
гузоштаанд, қайд гардидааст. Нишон дода шудааст, ки ба таври системанок ва мақсаднок истифода 
бурдани мероси илмии олимони табиатшиноси асрҳои миёнаи Осиёи Марказӣ дар таълими математика ба 
шинос намудани хонандагон бо ибтидои методологияи математика, ташаккули тасаввуроти дуруст ба 
математика, ҳамчун фани куҳану равнақёбанда мусоидат мекунад. 

КАЛИДВОЖАҲО: маводи таърихӣ, раванди таълим, математика, зеҳн, маърифати математикӣ, 
олимони асри миёна, тафаккури мантиқӣ, таърихи математика. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

В статье подчеркивается важность использования исторических материалов в развитии 
математических знаний студентов на примерах из трудов средневековых ученых Центральной Азии, 
внесших неоценимый вклад во многие области науки. Показано, что систематическое и целенаправленное 
использование научного наследия средневековых естествоиспытателей Центральной Азии в преподавании 
математики способствует ознакомлению учащихся с основами математической методологии, 
формированию правильного понимания математики как древней и развивающейся науки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исторические материалы, учебный процесс, математика, интеллект, 
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THE USE OF HISTORICAL MATERIALS IN THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL 

EDUCATION OF STUDENTS 
 

The article emphasizes the importance of the use of historical materials in the development of mathematical 
knowledge of students with examples from the work of medieval scientists of Central Asia, who made an 
invaluable contribution to many fields of science. It is shown that the systematic and purposeful use of the scientific 
heritage of medieval naturalists in Central Asia in the teaching of mathematics helps to acquaint students with the 
basics of mathematical methodology, the formation of a correct understanding of mathematics as an ancient and 
evolving science. 
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МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН ДОИР БА 
МАВЗУИ «ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД ВА КУБ. МАСОҲАТИ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД ВА КУБ» 

ДАР КУРСИ ГЕОМЕТРИЯИ МАКТАБӢ 
 

Мастонаи Раҳматзода 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ  

 

Таҷрибаҳо собит месозад, ки ташкили кори мустақилонаи хонандагон дар мактабҳои 
муосир дар шароити ҳозира самтҳои зиёдеро фаро мегирад, ки таҳқиқоти ҷиддиро талаб мекунад. 
Аз ин бармеояд, ки барои мукаммалгардонии таълими геометрия дар шароити муосир дар мактаб 
имкониятҳои нав ба миён омадаанд, вале нокифоя паҳн гардидани методикаҳои коркардашуда 
ва маводи дидактикӣ ин ҷараёнро бозмедорад. 

Ба ақидаи мо, байни набудани методикаи илман асосноккардашудаи ташкили чунин кор ва 
зарурати ташкили фаъолонаи кори хонандагон бо амсилаҳои объектҳои идеалиронидашуда, 
мавҷудоти геометрӣ, ҷараёнҳо, таҷрибаҳои бунёдӣ бо мақсади инкишофи тафаккури хаёлӣ ва 
назариявӣ, маҳорати таҳқиқотии онҳо ба зиддият дучор меояд [8, с. 120]. 

Таҳқиқоти махсуси гузаронидашуда собит намуданд, ки ташаккули номутаносиб маҳорати 
мустақилона кор кардан бо адабиёт ниҳоят суст ва бемаҳсул мегузарад. Дар ҳамин асос зарурати 
мақсадноки махсуси ташкили таълими самараноки кор бо китоб пеш меояд. 

Муаллим бояд дар хотир дошта бошад, ки худфаъолият кардани мазмуни савол барои 
такрор ва ёфтани ҷавоби мувофиқ дар матн барои хонанда на ҳамеша кори осон мебошад [5, с. 
6-7]. 

Кори мустақилона воситаи ташаккулдиҳии фаъолнокӣ ва мустақилият буда, ҳамчун 
тағйирдиҳандаи шахсият, инкишофи қобилияти ақлии хонандагон маҳсуб меёбад. Дар ҳамин 
робита, коркарди шаклҳои ташкили корҳои мустақилонаи хонандагон аҳамияти ниҳоят муҳимро 
ҳангоми омӯзиши асосҳои илм ва методҳои роҳбарии он соҳиб мегардад [6, с. 4-5]. 

Бо мақсади дуруст ба роҳ мондани корҳои мустақилонаи хонандагон яке аз мавзуҳои 
барномаи таълимии геометрияи синфи 11-ро, мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Мавзуи 
«Параллелепипед ва куб. Масоҳати параллелепипед ва куб» яке аз мавзуъҳои муҳимми омӯзишӣ 
буда, ташкили кори мустақилона дар асоси он барои дарки пурраи мафҳум мусоидат менамояд. 

Фигураи геометрие, ки дар натиҷаи пайвасти қуллаҳои ба ҳам 
мувофиқи ду параллелограммҳои баробари дар ду ҳамвории параллел 
хобанда ҳосил мешавад, параллелепипед ном дорад. Дар 
параллелепипед ҳамаи шаш рӯя аз параллелограммҳо иборатанд. Ду 
рӯяи параллелепипед бо ҳам ҳамсоя ҳисобида мешавад, агар онҳо 
дорои теғаи умумӣ бошанд (A𝐴1D𝐷1 ба A𝐴1ВВ1; 𝐴1𝐷1𝐶1𝐵1; D𝐷1𝐶𝐶1; 
𝐴𝐵𝐶𝐷). Рӯяҳои дорои теғаи умумӣ набударо рӯяҳои бо ҳам муқобил 
меноманд (A𝐴1ВВ1 ба 𝐴𝐵𝐶𝐷; (A𝐴1D𝐷1ба 𝐶𝐵𝐶1𝐵1). Рӯяҳои муқобили 
параллелепипед бо ҳам параллел ва баробаранд [7, с. 89-90]. 

Порчае, ки қуллаҳои дар як рӯя нахобандаи параллелепипедро пайваст мекунад, диагонали 
параллелепипед номида мешавад (A𝐶1 ; 𝐷1 𝐵). 

Параллелепипедҳо моил ва рост мешаванд. Агар теғаҳои паҳлуии параллелепипед ба 
ҳамвории асос перпендикуляр фароварда шуда бошанд, он гоҳ ин параллелепипедро 
параллелепипеди рост меноманд, ки дар ин ҷо теғаи паҳлуӣ ба баландӣ баробар мешавад. Дар 
параллелепипеди рост диагоналҳо ҷуфтан ба ҳам баробаранд [1, с. 24]. 

Агар асоси параллелепипедро росткунҷа ташкил диҳад, онро параллелепипеди росткунҷа 
меноманд. Дар параллелепипеди росткунҷа ҳамаи рӯяҳо аз росткунҷаҳо иборатанд. Кунҷҳои 
дурӯя бошанд, кунҷҳои ростро ташкил медиҳанд. Диагоналҳо дар маркази параллелепипед 
бурида шуда, ҳамдигарро ба ду қисми баробар ҷудо мекунанд. Дар ин 
навъи параллелепипед ба сифати асосҳо ду рӯяи дилхоҳро қабул кардан 
мумкин аст. 

Дар параллелепипеди росткунҷа ченакҳо ё андозаҳои хаттӣ 
гуфта, се теғаи аз як қулла бароянда (AB; BC; B𝐵1 )-ро меноманд, ки мо 
онҳоро дар зиндагии ҳаррӯза дарозӣ, бар ва баландӣ гуфта ном 
мебарем. Аз теоремаи Пифагор маълум аст, ки квадрати гипотенуза ба 
суммаи квадратҳои катетҳо баробар аст [4, с. 256]. Дар 
параллелепипеди росткунҷа мо диагонали праллелепипед (B𝐷1 )-ро ба 
сифати гипотенуза, диагонали асос (BD) ва теғаи паҳлуӣ (D𝐷1 )-ро ба 
сифати катетҳо қабул карда метавонем. Яъне, дар ин ҷо: 
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 𝑑2 = B𝐷1 
2 =  𝐵𝐷2 + D𝐷1 

2
 аст. 

Чи тавре ки аз расм маълум аст DB диагонали росткунҷаи ABCD аст. Ва аз сабабе, ки 
теғаҳои паҳлуӣ ба асосҳо перпендикуляр гузаронида шудаанд, DB-ро гипотенузаи секунҷаи ABD 
ҳисобидан мункин аст. Аз ин ҷо ВД2-ро меёбем:  𝐵𝐷2 =  𝐴𝐷2 +  𝐴𝐵2. Теғаҳои паҳлуӣ ба ҳам 
баробаранд. Бинобар ин, D𝐷1 = 𝐴𝐴1  мешавад [3, с. 138-140]. Баробариҳои ҳосилшударо дар 
формулаи боло гузошта, гипотенузаи параллелепипедро ба воситаи се ченак ифода мекунем: 

 𝑑2 =  𝐴𝐷2 +  𝐴𝐵2 + A𝐴1 
2 . 

Масоҳати сатҳи пурраи параллелепипед аз сабаби баробар будани рӯяҳои муқобил аз рӯи 
формулаи зерин ёфта мешавад: 

 𝑆пурра = 2(𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑐). 

Параллелепипеди росткунҷаи ҳар се ченакаш баробарро куб меноманд. Дар куб шаш рӯя 
аз квадратҳои баробар иборатанд. Бинобар ин, масоҳати сатҳи паҳлуии куб бо формулаи  𝑆пах =
4 𝑎2 ҳисоб карда мешавад. Масоҳати сатҳи пурраро бошад бо формулаи  𝑆пурра = 6 𝑎2 ёфтан 

мункин аст [7, с. 89-90]. Радиуси сфераи дар атрофии куб тасфирёфтаро бо формулаи R=
𝑑

2
 ва 

радиуси сфераи дар дохили куб тасвирёфтаро бо формулаи r=
𝑎

2
 меёбанд. 

Роҳи ҳалли масъалаи зеринро дида мебароем: 
1. Теғаи куб ба 7 м баробар аст. Диагонали кубро ёбед. 
Дода шудааст: 
ABCD𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1-куб; 
AB =  BC = А𝐴1 = а = 7м;  
В𝐷1 = 𝑑 =?; 

𝑑2 = 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2; 

𝑑=√𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2=√3𝑎2=а√3=7√3; 

Ҷавоб: 7√3 м. 
Масъалаҳо барои кори мустақилона: 

1. Тарафҳои асоси параллелепипеди рост ба 8 см ва 5 см, яке аз диагоналҳои асос ба 3,2 
см ва диагонали калон ба 13 см баробар аст. Диагонали хурдашро ёбед. 

Ҷавоб: 3,4 см. 
2. Диагонали параллелепипедро ёбед, агар вай ба ҳамвории асос кунҷи 60°-ро ташкил 

дода, тарфҳои асос 3 м ва 4 м бошад. 
Ҷавоб: 10м. 
3. Теғаи паҳлуии параллелепипеди рост 5 м, тарафҳои асос 6м ва 8 м, яке аз диагоналҳои 

асос 12 м мебошад. Диагонали асосро ёбед. 
Ҷавоб: 13 м ва 9 м. 
4. Масоҳати сатҳи пурраи куб 24 м2 аст. Теғаи онро ёбед. 
Ҷавоб: 2 м. 
5. Дар параллелепипеди росткунҷа тарафҳои асос 7 дм ва 24 дм буда, баландии 

параллелепипед ба 8 дм баробар мебошад. Масоҳати буриши диагоналиро ёбед. 
Ҷавоб: 2 м2. 
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МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН ДОИР БА МАВЗУИ 

«ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД ВА КУБ. МАСОҲАТИ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД ВА КУБ» ДАР КУРСИ 
ГЕОМЕТРИЯИ МАКТАБӢ 

 

Дар мақола методикаи ташкили корҳои мустақилонаи хонандагон аз курси геометрияи мактабӣ ва 
тарзҳои ташкили фаъолияти илмомӯзии хонандагон, асосҳои таъсири майлкунӣ ва зинаҳои ташаккули 
маҳоратҳои умумикунонидашуда баррасӣ гардидааст. 

Мавзуи «Параллелепипед ва куб. Масоҳати параллелепипед ва куб» дар курси геометрияи мактабӣ 
яке аз мавзуъҳои марказӣ ба ҳисоб меравад. Муаллиф қайд мекунад, ки дар ин маврид омӯзгор бояд аввал 
каме маълумоти назариявӣ дода, бо ҳалли якҷоя бо хонандагон мавзуъро мустаҳкам намояд, барои 
инкишофи зеҳнии хонандагон саволҳо пешниҳод созад. Дар асоси барномаи таълимӣ он барои омӯзиши 
мафҳумҳои дигари асосӣ заминаи воқӣ мебошад. Маълумоти дар китобҳои дарсӣ овардашуда барои 
мукаммал азхудкунии «Параллелепипед ва куб» кифоя нест. Чунин ташкил намудани кори мустақилона 
барои дар хонандагон пайдо шудани малакаву маҳорати бештар ва қобилияту донишазхудкунӣ ёрӣ 
мерасонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: кори мустақилона, маҳорат ва малакаҳои касбӣ, маҳорати таҳқиқотӣ, воситаи 
ташаккулдиҳии фаъолнокӣ, параллелепипед ва куб, масоҳати параллелепипед ва куб, диагонал, радиуси 
сфераи атрофи куб, ченакҳо ё андозаҳои хаттӣ, кунҷҳои дурӯя. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ НА ТЕМУ 
«ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД И КУБ. ПЛОЩАДЬ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА И КУБА» В КУРСЕ 

ШКОЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ  
 

В статье автор рассматривая методику организации самостоятельной работы учащихся из курса 
школьной геометрии, обращает особое внимание на способы организации учебной деятельности, основы 
воздействия интересов, на развитии умения и навыков учащихся.  

Сущность и содержание темы «Параллелепипед и куб. Площадь параллелепипеда и куба в курсе 
школьной геометрии» является одним из ключевых тем. Здесь преподаватель, сначала, предоставляя 
теоретический материал и решая задачи вместе с учениками, закрепляет тему. Для умственного и 
интеллектуального развития учащихся предлагает вопросы. На основе учебной программы он является 
необходимым фундаментом для изучения и освоения других основных понятий и категорий. 
Предоставленные материалы в учебной книге являются недостаточными для освоения «Параллелепипеда 
и куба». Подобная форма организации самостоятельной работы помогает для развития знаний и навыков 
учащихся в освоении данной темы. В статье основное внимание обращено на изучение темы площади куба 
и параллелепипеда, практически на их особенности.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельная работа, умения и профессиональные навыки, 
исследовательские умения, развивающиеся способы активности, параллелепипед и куб, площадь 
параллелепипеда и куба, диагональ, радиус сферы, круг куба, меры и линейные величины, двугранные 
углы. 
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METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK OF STUDENTS ON THE TOPIC 
«PARALLELEPIPED AND CUBE. THE AREA OF A PARALLELEPIPED AND CUBE»  

IN THE COURSE OF SCHOOL GEOMETRY 
 

The author, in the article considering the methods of organizing the independent work of students from the 
course of school geometry, pays special attention to the ways of organizing educational activities, the basis of the 
impact of interests, on the development of students' skills and abilities. 

The essence and content of the topic «Parallelepiped and cube. The area of a parallelepiped and a cube in 
the course of school geometry» is one of the key topics. Here, the teacher, first providing theoretical material, 
solving problems together with students, fixes the topic, offers questions for the mental and intellectual 
development of students. Based on the curriculum, it is a necessary foundation for studying and mastering other 
basic concepts and categories. The materials provided in the textbook are insufficient for mastering the 
«Parallelepiped and Cube». This form of organizing independent work helps to develop students' knowledge and 
skills in mastering this topic. The article mainly focuses on the study of the area of the cube and the parallelepiped, 
practically on their features. 

KEY WORDS: independent work, skills and professional skills, research skills, developing ways of 
activity, parallelepiped and cube, area of parallelepiped and cube, diagonal, radius of the sphere, around the cube, 
measures and linear quantities, dihedral angles. 
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ИСТИФОДАИ МЕТОДҲОИ ИНТЕРАКТИВИИ ТАЪЛИМ ДАР ДАРСҲОИ  

ЗАБОНИ ТОҶИКӢ  
 

Меҳрафзои Низомӣ 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Таълим ҳамчун рӯйдоди мураккаби маърифатӣ раванди махсуси мақсадноку муташаккил 

буда, ҳамқадами замон аст. Бинобар ин, субъектҳои таълим наметавонанд дигаргуниҳое, ки дар 

муҳити мутағайир ба вуқуъ пайвастаанд, нодида гиранд. Дар суханронии Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар мавриди усулу тадриси забони модарӣ (забони давлатӣ – М.Н.) омадааст: «Бо 

дарназардошти аҳамияти ин масъала бори дигар таъкид месозам, ки усули кунунии таълими 

забони модарӣ бар асоси шеваҳои кӯҳна қобили истифода набуда, ин сабку равиши таълим бояд 

таҷдиди назар карда шавад. Зеро чунин усули таълими забони модарӣ барои соҳибзабонон ва 

намояндагони забонҳои дигар, ки сокини кишвар мебошанд, чандон самарабахш нест» [6]. Пас 

омӯзгорро зарур аст, ки дар ҳама давру замон дарсҳои забонро ба ҳаёти воқеӣ мувофиқ намуда, 

дар доираи таълими салоҳиятнок ба роҳ монад. Ин нукта низ ҷойи баҳс нест, ки дарси забон 

танҳо хондан ва навиштан нест, балки инкишофи малакаю маҳоратҳост. Донишҷӯён бояд 

донишҳои андӯхтаашонро дар амал истифода баранд ва ба ҳайси як муҳаққиқи андешаманд дар 

раванди таълим худро муаррифӣ намоянд. Аз сӯи дигар, нақши забон дар инкишофи шууру 

тафаккур ва камолоти маънавии онҳо ҳамчун мутахассиси оянда бағоят муассир аст. Ба 

маданияти мутахассиси оянда аъзои ҷомеа, пеш аз ҳама, аз рӯи муоширату муносибат ва хулқу 

атвор баҳо медиҳанд. Аз ин рӯ, гузаронидани дарсҳо бо методҳои интерактивӣ ва муосири 

таълим ба сатҳи забондонӣ ва забоназхудкунии донишҷӯён мусоидат намуда, тақозои замони 

имрӯз ва талаботи стандарти ҷаҳонии таҳсилот аст. Дар ин мақола мо кӯшиш намудем, ки 

тавассути мавзуи «Сифати феълӣ ва сохти он» истифодаи чанд методи интерактивии таълим 

(лексия, викторина, баҳсу мунозира, намоиш, сайёҳат, омӯзиши вазъият, ҳамлаи фикрӣ)-ро дар 

ҷараёни дарсҳои забони тоҷикӣ дар ихтисосҳои аграрӣ мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор дода, дар 

пайравӣ ба усулдонон мулоҳизаҳои худро баён намоем [1-5]. Ҳамзамон қайд кардан ба маврид 

аст, ки на танҳо мавзуи сифати феълӣ, балки тамоми мавзуъҳои дарсӣ, ки дар барномаҳои 

таълимӣ барои ихтисосҳои аграрӣ пешниҳод шудаанд, метавонанд бо методҳои интерактивии 

таълим гузаронида шаванд. 

Намунаи таълими сифати феълӣ ва сохти он бо методҳои интерактивӣ 

Маърӯза (Lecture) 

Ба андешаи мо бо методи маърӯза гузаронидани мавзуи нав бо шумораи зиёди донишҷӯён 

беҳтар ва манфиатовар аст. Вижагии ин метод дар он аст, ки омӯзгор метавонад синфро пурра 

таҳти назорати худ қарор диҳад ва мундариҷаи дарсро пешгӯйӣ намояд. Аммо бояд қайд кард, 

ки маърӯза ба тариқи монолог сурат гирифта, метавонад шавқу ҳаваси толибилмон ва баҳсу 

мунозираро дар миёни онҳо аз байн барад. Ҳангоми истифодаи ин метод маърӯзачӣ фаъол буда, 

фикру андешаи хешро баён менамояд ва донишҷӯён наметавонанд эҷодкор бошанд. Бинобар ин, 

аксар маърӯзаҳо барои субъектҳои таълим дилгиркунанда мегузаранд.  

Омӯзгор дар бораи сифати феълӣ лексия хонда, мавзуро ба таври назариявӣ ба донишҷӯён 

пешниҳод менамояд. Аммо мушкилот дар он аст, ки донишҷӯён амалан машқҳоро оид ба мавзуъ 

иҷро кардан наметавонанд. Дар байни сифати феълӣ ва сифату феъл ҳамчун ҳиссаи мустақили 

нутқ ҳад гузошта наметавонанд. Донишҷӯён аз матн дар ёфтани сифати феълӣ ба мушкилот 

мувоҷеҳ мегарданд. Методи мазкур бештар ба қоидаҳои дар китобу дастурҳои таълимӣ 

овардашуда ва баёни омӯзгор такя мекунад. Омӯзгор ба донишҷӯён дар рафти дарсҳои амалии 

оянда бо саволҳои зерин муроҷиат мекунад: 

1. Сифати феълӣ чист? 

2. Роҳҳои сохта шудани сифати феълӣ кадомҳоянд? 

3. Сифати феълӣ аз феъл чӣ фарқ дорад? 

4. Сифати феълӣ аз сифат чӣ тафовут дорад? 

Ба ин саволҳо донишҷӯён ҷавоби асоснок медиҳанд, аммо ҳангоми истифодаи ин метод 

омӯзгор ба фикрронии донишҷӯён диққати зарурӣ намедиҳад. Агар дар вақти маърӯзахонӣ 

баъзан ба фаъолияти донишҷӯён мароқ зоҳир шавад, он гоҳ шавқу рағбати донишҷӯён ба дарс 

бештар мегардад.  
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Викторина (Quiz)  

Барои иҷрои викторина гурӯҳбандии донишҷӯён мувофиқи мақсад аст. Омӯзгор синфро ба 

гурӯҳҳо ҷудо намуда, мавзуъро интихоб мекунад. Маълумот аз тарафи мумайизон (экспертҳо) 

ба гурӯҳҳо пешниҳод мегардад. Бартарии ин метод дар он аст, ки дар маркази диққат донишҷӯён 

қарор доранд. Омӯзгор танҳо фаъолиятҳои зеринро иҷро мекунад: 

− мумайизонро даъват мекунад; 

− бо ҳайати доварон шинос мешавад; 

− донишҷӯёнро ба викторина омода мегардонад; 

− ороиши синфхонаро бо аёниятҳо ташкил карда, ҳайати доваронро муаррифӣ мекунад. 

Тайёрӣ ва оғози дарс 

Омӯзгор қоидаи сифати феълиро аз китоби дарсӣ хонда, донишҷӯёнро барои фикр кардан 

водор мекунад. Донишҷӯён калимаҳои душворфаҳмро дар дафтар қайд карда, аз луғат маънии 

онҳоро меёбанд ва шарҳ медиҳанд. 

Алоқамандии мавзуи нав бо мавзуъҳои гузашта 

Донишҷӯён қоидаи сифат ва феълро такрор мекунанд. Дар бораи тафовути сифати феълӣ 

аз сифат ва феъл ақидаронӣ мекунанд. Сипас, маълумоти мавҷударо қиёс менамоянд.  

Муайян намудани ақидаҳои нав 

Албатта, дар рафти баҳс дар донишҷӯён ақидаҳои нав ба вуҷуд меоянд. Онҳо соҳиби 

маълумоти нав гардида, бо истифода аз вожагони мансуб ба сифат ва феъл дар бораи сифати 

феълӣ маълумоти боварибахш пайдо мекунанд. Зикр мегардад, ки сифати феълӣ чун сифат 

тавассути изофат ба исм алоқа пайдо мекунад (мактуб+и навишташуда, гул+и шукуфтагӣ, 

гов+и гумшуда, нон+и пухтагӣ ва чун феъл замонро нишон медиҳад (навишташуда, шукуфтагӣ, 

гумшуда, пухтагӣ).  

Иҷро намудани машқҳо оид ба сифати феълӣ 

Бо роҳи иҷрои чунин машқҳо дониши донишҷӯён мустаҳкам гардида, ба малака табдил 

меёбад. 

Ба донишҷӯён аз ашъори шоирони форсу тоҷик байтҳо дода мешаванд. Онҳо дар вақти 

ҷудошуда мазмуни онро шарҳ медиҳанд ва муаллифи ашъорро меёбанд. Мувофиқи номи 

шоирон: Саъдӣ, Хайём, ва Ҳофиз донишҷӯён ба гурӯҳҳо ҷудо мешаванд ва ба ҳар як гурӯҳ 

саволҳои мухталиф пешниҳод мегардад. Аъзои гурӯҳ супоришҳоро иҷро намуда, аз ҳайати гурӯҳ 

як нафар баромад мекунад.  

Саволҳои пешниҳоднамуда чунинанд:  

Гурӯҳи Хайём: Аз машқи додашуда сифатҳои феълиро ҷудо карда, ба дафтаратон нависед. 

Гурӯҳи Ҳофиз: Бо калимаҳои пешниҳодшуда (намуна оварда мешавад) сифати феълӣ созед.  

Гурӯҳи Саъдӣ: Аз машқи додашуда сифатҳои феълиро ҷудо карда, ба сифат ва феъл табдил 

диҳед. 
Баъди ба охир расидани викторина мумайизон (экспертҳо) ба баромади гурӯҳҳо баҳои 

воқеӣ ва шаффоф дода, омӯзгор фикру ақидаҳои донишҷӯёнро пурра карда, роҳи иҷрои машқҳои 
душворфаҳмро нишон дода, мавзуъро ҷамъбаст мекунад.  

Баҳсу мунозира (Discussion) 
Баҳсу мунозира одатан бо роҳи ҳамлаи фикрӣ ва матраҳ кардани саволҳои проблемавӣ ба 

вуҷуд меояд. Албатта, роҷеъ ба саволҳо донишҷӯён фикру андешаҳои гуногун ва баъзан ба ҳам 
зидро пешкаш менамоянд. 

 

Нақши омӯзгор Нақши донишҷӯён 

Оид ба баҳсу мунозира бо донишҷӯён сӯҳбат 
менамояд. 
Мавзуъро интихоб менамояд. 
Ҳамчун роҳбар назорат мебарад. 
Маълумоти аниқро баъди баҳсу мунозира 
кушода медиҳад. 
Барои омӯзиши иловагӣ машқҳоро пешкаш 
менамояд. 

Ақидаҳои худро исбот менамоянд. 
Мақоми худро муайян менамоянд. 
Мустақилият ва устувории ақидаи худро собит 
мекунанд. 
Саволҳоро барои баҳсу мунозира пешниҳод 
менамоянд. 
Дар баҳсу мунозира ширкат меварзанд. 
Хулоса мебароранд. 

 

Намунаи фаъолиятҳо оид ба истифодаи методи баҳсу мунозира 
Фаъолияти аввал  
Ба донишҷӯён варақаҳо дода мешаванд, ки дар онҳо калимаҳои мансуб ба сифат, феъл ва 

сифати феълӣ навишта шудаанд. Онҳо баъд аз анҷоми вақти муқарраршуда оид ба маънои 
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луғавии калимаҳои дар варақаҳо овардашуда мулоҳиза меронанд. Омӯзгор донишҷӯёнро ба 
гурӯҳҳо ҷудо намуда, барои онҳо супоришҳои мухталиф пешниҳод мекунад. 

Гурӯҳи сифат. Фикратонро оид ба сифат баён намуда, фарқи онро аз сифати феълӣ нишон 
диҳед.  

Гурӯҳи феъл. Фикратонро оид ба феъл баён намуда, фарқи онро аз сифати феълӣ гӯед.  
Гурӯҳи сифати феълӣ. Оид ба сифати феълӣ фикратонро баён намуда, бо далелҳо шарҳ 

диҳед.  
Гурӯҳҳо баҳсу мунозира намуда, ақидаи хешро дар бораи сифати феълӣ исбот мекунанд. 

Онҳо фикрҳои худро тақвият бахшида, барои давом додани баҳсу мунозира оид ба ин мавзуъ 
саволҳоро тайёр мекунанд.  

Фаъолияти дуюм (ҳамлаи фикрӣ) 
Ба саволҳои зерин низ бо тартиби дар боло зикршуда посух диҳед? 
1. Оё калимаҳои таркиби ибораҳои зерин: дили шикаста, рӯзи дароз, китоби шахсӣ, гули 

чида сифати феълӣ мебошанд ё не? Агар ҳа, чаро? Агар не, чаро? 
2. Чаро калимаҳои муайяншавандаи ибораҳои китоби хондагӣ, оби равон, нони хӯрдагӣ-

ро сифати феълӣ меномем? 
3. Бо истифода аз пасвандҳои тоҷикии -а, -анда (-янда) сифати феълӣ созед. 
Фаъолияти сеюм 
Аввалан, донишҷӯёни гурӯҳ ба тариқи фардӣ барои сифати феълӣ калимаҳо менависанд, 

баъдан, дар гурӯҳҳо оид ба ақидаҳои ҳамдигар баҳсу мунозираҳоро оғоз мегардад. Омӯзгор дар 
баҳс танҳо ба ҳайси нозир ширкат варзида, фикри онҳоро ҷамъбаст ва мавзуъро пурра мекунад.  

Методи намоиш (Method of Showing)  
Намоиш барои тақвият бахшидани маҳоратҳо ва малакаи донишҷӯён, истифодаи дониши 

назариявӣ дар амал гузаронида мешавад. Донишҷӯён пас аз он ки дар бораи сифати феълӣ 
маълумот дастрас карданд, машқҳоро иҷро намуда, ба иҷрои нақши қаҳрамонони машқ 
мепардозанд. 

Намунаи фаъолиятҳо оид ба истифодаи методи намоиш 
Бо донишҷӯёни гурӯҳи аввал гузаронидани ягон бозӣ пешниҳод мешавад. Масалан, онҳо 

бозии «Сайёҳат дар боғи парандагон»-ро иҷро мекунанд. Ба дасти донишҷӯён варақчаҳои ранга 
дода мешаванд, ки дар онҳо калимаи булбул, кабк, уқоб, кабутар ва чуғз навишт шудаанд. 
Донишҷӯён дар назди тахтаи синф саф мекашанд. Бо раҳнамоии омӯзгор шарти иҷрои бозӣ ба 
онҳо фаҳмонда мешавад. Бо ишораи омӯзгор донишҷӯён ба тақлидкунии овози парандагон, ки 
номи онҳо дар варақа сабт шудааст, шуруъ менамоянд ва ҳамроҳи худро тавассути садои ӯ 
меёбанд. Дар натиҷа гурӯҳи булбулон, кабкон, уқобон, кабутарон ва чуғзон ташкил мешавад. Ба 
гурӯҳҳо чунин супоришҳо пешниҳод мегардад: 

1. Машқро хонед ва мазмуни онро ба ҳамдигар нақл кунед. Дар вақти нақл кардани 
мазмуни матн кӯшиш намоед, ки бештар сифатҳои феълиро истифода баред.  

2. Иҷрои нақшҳоро дар гурӯҳҳо тамрин кунед. 
Фаъолияти дигар 
Саволи умумӣ: Сифатҳои феълии дар вақти иҷрои нақшҳо истифодашударо номбар карда, 

ба дафтаратон нависед. Бо сифатҳои феълӣ ҷумлаҳо тартиб диҳед. 
Методи саёҳат//экскурсия (Excursion) 
Саёҳат методест, ки бо мақсади тақвият бахшидани дониши донишҷӯён ҳангоми мушоҳида 

ва омӯхтани мавзеъ, шаҳр ё чизи дигар гузаронида мешавад. Саёҳат аввалан омӯзиши назариявии 
ашё ва мавзеъро ба назар мегирад ва баъдан истифодаи амалии онро тақозо менамояд.  

Донишҷӯён мавзуи сифати феълиро дар синф ва хона хонда, аз худ менамоянд. Пас аз дарс 
(вобаста ба соати ҷудошуда) ба саёҳати маҳал баромада, аз тариқи мушоҳида мавзуъро 
мустаҳкам менамоянд. Омӯзгор метавонад, ки 1 соати дарсро ба саёҳати маҳал ҷиҳати аз худ 
кардани мавзуи «Сифати феълӣ ва сохти он» бахшад.  

Аз мушоҳидаи табиати маҳал донишҷӯён ҳангоми навиштани иншо ва эссе баҳра бурда, 
дар таълифот сифатҳои феълиро истифода мебаранд. Онҳо бо истифодаи машқҳо манзараи 
табиати зодгоҳи худро тасвир карда, пейзажи дилхоҳро меофаранд. Истифода аз ин метод даст 
медиҳад, ки дар донишҷӯён маҳорати хондан, навиштан, гӯшкунӣ, хулосабарорӣ, муқоисакунӣ, 
фикрронӣ, муошират ва амсоли онҳо инкишоф ёбанд. Масалан, яке менависад: Ман гулҳои 
шукуфтаро чида ба синф овардам. Онҳо дар пеши биноҳои навсохта рӯида буданд. 

Намунаи фаъолиятҳо оид ба истифодаи методи саёҳат 
Саволҳо барои натиҷагирӣ 
1. Мушкилот ҳангоми саёҳат ва тасвири маҳалро нишон дода, вазифаи истифодаи 

сифатҳои феълиро дар тасвир дар чӣ мебинед? 
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2. Тасвири манзараи табиат пеш аз баромадан ба сайёҳат аз тасвир дар рафти саёҳат чӣ 
тафовут дошт? 

Ҷамъбасти дарс ва вазифаи хонагӣ 
Сифатҳои феълиро аз тасвир ҷудо намуда, дар тахтаи синфӣ нависед. 
Байтҳоеро аз ашъори шоирон нависед, ки сифати феълӣ дошта бошанд. 
Методи омӯзиши вазъият (Method of learning situation) 
Методи омӯзиши вазъият донишҷӯро барои ҳаллу фасли воқеаи ҳаётӣ водор мекунад.  
Донишҷӯён метавонанд фардӣ ва ё гурӯҳӣ вазъиятро таҳлил намоянд. 
 

Нақши омӯзгор Нақши донишҷӯён 

Ба гурӯҳҳо ёрӣ мерасонад. 
Ҳалли муамморо нишон медиҳад 
Муайян менамояд, ки мушкилот дар чист. 
Ақидаи дурустро интихоб ва исбот мекунад. 
Машқҳои заруриро пешакӣ тайёр менамояд. 
Донишҷӯёнро раҳнамоӣ менамояд, ки ҳамаи 
супоришҳо ва фаъолиятҳоро бо истифода аз 
калимаҳои сифати феълӣ нависанд. 

Фаъолиятҳоро иҷро мекунанд. 
Озодона ақидаронӣ менамоянд. 
Муамморо ҳал мекунанд 
Дар ҳалли мушкилот ширкат меварзанд. 
Вазъияти гузашта ё мавҷударо таҳлил менамоянд. 
Хулоса мебароранд 
Мекӯшанд, ки ҳамаи супоришҳо ва фаъолиятҳоро бо 
истифода аз калимаҳои сифати феълӣ иҷро намоянд. 
Ақидаҳои худро исбот ва ҳимоя мекунанд. 

 

Намунаи фаъолиятҳо оид ба истифодаи амалии методи омӯзиши вазъият 
Фаъолияти аввал 
Донишҷӯён оид ба воқеаҳои таърихӣ, муносибати одамон дар вазъияти зикршуда, омилҳои 

иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, мушкилоти этникӣ фикру андешаҳои худро баён намуда, кӯшиш 
менамоянд, ки бештар дар нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ сифатҳои феълиро истифода баранд.  

1. Воқеаҳои таърихӣ 
Навиштани эссе дар мавзуи «Ҷанги шаҳрвандии солҳои 90-ум дар Тоҷикистон».  
2. Муносибатҳои одамон 
Ҷавоб ба саволи проблемавӣ: Чаро бародар бо бародар меҷангид? 
3. Омилҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ 
Чаро солҳои 90-ум сатҳи зиндагии мардум ба якборагӣ коҳиш ёфт. 
4. Мушкилоти этникӣ 
а) Бо кадом роҳ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист, ки сулҳро дар Тоҷикистон барқарор намояд?  
б) Агар шумо дар он замон ҳамчун Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекардед, чӣ 

корро анҷом медодед? 
Методи ҳамлаи фикрӣ (Method of brainstorm) 
Ин метод ҷиҳати истифодаи бештари саволҳо имконияти васеъ дорад. Методи номбурда 

диққати шунавандагонро ба масъалаи муҳокимашаванда ҷалб менамояд. Ин метод дар 
пешниҳоди саволҳои мантиқӣ ба ҳама донишҷӯён ҳуқуқи баробар медиҳад. Саволҳои гуногун 
ҳаллу фасли худро пайдо мекунанд. Барои фикрронӣ ба ҳамаи донишҷӯён имконияти баробар 
дода мешавад. 

Дар истифодаи ин метод нақши донишҷӯён ва омӯзгор мушаххасу муайян аст. 
 

Нақши омӯзгор Нақши донишҷӯён 

Саволро пешкаш менамояд. 
Қоидаро мефаҳмонад. 
Ҷавобҳоро барои худ қайд мекунад. 
Ҳама ҷавобҳои мантиқиро эътироф мекунад. 

Эҷодкорона фикр мекунанд. 
Ҳамаи ақидаҳоро пешкаш мекунанд. 
Барои пешкаш кардани саволҳо худро масъул 
мешуморанд. 
Ба саволҳои ҳамсабақон посух медиҳанд. 

 

Намунаи фаъолият оид ба методи ҳамлаи фикрӣ 
Ҷавоб ба саволҳо:  
1. Чаро сифати феълиро меомӯзем? 
2. Сифати феълӣ дар нутқ чӣ нақш мебозад? 
3. Агар сифатҳои феълӣ дар забон намебуданд, шумо мафҳумҳои гули шукуфта, мактуби 

навишта ва оби ҷӯшида-ро чӣ гуна ифода мекардед? 
Ҳамин тариқ, дар таълими ҳар фан методҳои зиёди интерактивиро истифода бурдан 

мумкин аст, ки мо дар ин мақола танҳо чанде аз онҳоро ёдрас шудем. Методҳои фавқуззикр 
шавқу завқи донишҷӯро бедор намуда, ба тақвият бахшидани тафаккур, аз бар намудани 
қоидаҳои дастурии забон ва истифодаи амалии онҳо шароити созгор муҳайё мекунанд. Омӯзгор 
вобаста ба фаъолияти шогирдон, шароити маҳал ва имкониятҳои мавҷуда аз ин методҳо кор 
гирифта, сатҳи саводи забонии донишҷӯёнро боло мебардорад. 
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ИСТИФОДАИ МЕТОДҲОИ ИНТЕРАКТИВИИ ТАЪЛИМ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ  
 

Дар мақола муаллиф чанде аз методҳои интерактивии таълим (маърӯза, викторина, баҳсу мунозира, 

намоиш, саёҳат, омӯзиши вазъият, ҳамлаи фикрӣ)-ро дар дарсҳои забони тоҷикӣ мавриди таҳқиқ қарор 

дода, афзалияти онҳоро бо далелҳои боварибахш ва қотеъ нишон додааст. Қайд мегардад, ки омӯзгор 

метавонад аз методҳои дар фавқ зикршуда зимни гузаронидани тамоми мавзуъҳои дарсии барномаи 

таълимӣ васеъ истифода барад. 
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В статье автор исследует интерактивные методы обучения (лекция, викторины, дискуссии, 

экскурсии, наблюдения ситуации, мозговой штурм) на уроках таджикского языка и на основе достоверных 

фактов показывает их преимущества. Отмечается, что учитель может широко использовать 

вышеназванные методы при изучении любых тем, которые намечены учебной программой. 
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ИҚТИСОДИЁТ           ЭКОНОМИКА 
 

УДК: 631.6.02.003.13:338.43 
  

БАҲОДИҲИИ САМАРАНОКИИ ИҚТИСОДИИ ВАРИАНТҲОИ ОБЁРИИ ЗИРОАТҲО 

ДАР ХОҶАГИҲОИ КИШОВАРЗИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Набиев И.И. 

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур  

Баротзода Ш.М. 

Филиали Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 

Шарипов И.О. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Бо вуҷуди он ки Тоҷикистон кишвари сероб аст, дар шароити имрӯз, бо дарназардошти 

манфиатҳои наслҳои оянда мо бояд роҳҳои истифодаи самараноку сарфакорона ва муносибати 

эҳтиёткорона бо захираҳои обро васеъ ҷорӣ намоем.  

Дар шароите, ки пайомадҳои тағйирёбии иқлим аксари мамолики дунёро ба ташвиш 

оварда, дараҷаи таъсиррасонии он дар иқтисодиёти Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор 

нагирифтааст, олимони моро зарур аст, ки ба ин масъалаи глобалӣ бештар аҳамият диҳанд. Сол 

аз сол афзоиш ёфтани масоҳати заминҳои аз гардиши кишоварзӣ баромада, биёбоншавӣ ва 

камобиву хушксолӣ боиси торафт паст шудани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ гардида 

истодааст. 

Моро зарур аст, ки маданияти баланди заминдориро риоя намуда, ҷиҳати истифодаи 

самараноку сарфакоронаи об барои обёрии заминҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои каммасраф 

дар соҳаи кишоварзӣ ва ҳифзи захираҳои об тадбирҳои доимӣ андешем [6, с. 17-19]. 

Таҳқиқоти солҳои охир нишон медиҳанд, ки масоили тағйирёбии иқлим кам шудани 

масоҳати заминҳои корам ва сол аз сол зиёдшавии аҳолии кураи замин илм ва истеҳсолотро ба 

ташвиш овардааст. Махсусан, тағйирёбии иқлим кори кишоварзонро душвор карда, монеаҳои 

зиёдеро дар ин самт ба бор овардааст. Масалан, ба таври ҳамешагӣ таҳи солҳои охир дар моҳи 

июн аз ҳад зиёд шудани гармӣ, дар ин замина зиёд гардидани талабот ба об ва ниҳоят хушк 

шудани зироатҳои киштшуда бисёр ба назар мерасад. Ин зуҳурот ба парвариши баъзе аз 

зироатҳои кишоварзӣ ва дар ниҳоят ба ҷамъи умумии ҳосили зироат таъсири манфӣ хоҳад 

расонд. Инсоният дар гармӣ ва хунукӣ барои худро нигоҳ доштан ҳамеша мубориза бурда, худро 

мутобиқ мекунад. Аз ин хотир, кам кардани таъсири хушкӣ ва гармӣ ба парвариши зироат ва 

самаранокгардонии кишоварзӣ низ басо муҳим мебошад [15, с. 1]. 

Бо дарназардошти ин гуфтаҳо дар шароити кунунӣ, истифодаи самараноки захираҳои об 

дар назария ва амалияи хоҷагидории соҳаи кишоварзӣ мавқеи калидиро ишғол менамояд. 

Натиҷаҳои ниҳоии бадастовардаи корхонаҳои кишоварзӣ, рушди иҷтимоию иқтисодии 

минтақаҳои мамлакат аз дуруст ба роҳ мондани истифодаи самарабахши захираҳои обӣ вобаста 

мебошанд. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки кишвари камзамин ва аҳолиаш ба таври каратӣ рӯ 

ба афзоиш аст, зиёдкунии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо дарназардошти истифодаи 

самараноки захираҳои обӣ, ҳамеша масъалаи зарурӣ эътироф гашта, дар замони муосир аҳамияти 

бештарро касб карда истодааст. 

Ҳамчунин, истифодаи самараноки иқтидори заминҳои кишоварзии ҳудудҳои ҷумҳурӣ аз 

олимони соҳаи аграрӣ таҳияи қоидаҳои нав, амсилаҳои истифодаи сарфакоронаи захираҳои обии 

ҷумҳуриро бо дарназардошти гуногунрангии ҷуғрофӣ ва боигариҳои табиию иқлимӣ талаб 

мекунад ва ҳамаи ин барои гузариш ба кишоварзии шакли самараноки бозорӣ мусоидат хоҳад 

кард.  

Дар шароити соҳибистиқлолию мустақилияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гузариш ба 

муносибатҳои бозорӣ дар назди аҳли ҷумҳурӣ масъалаи ноил гардидан ба таъмини амнияти 

ғизоӣ дар асоси захираҳои худӣ ҷиддӣ истодааст. Ба ин ҳадаф бе истифодаи самараноки ҳамаи 

намудҳои захираҳо, махсусан захираҳои обу инсонӣ ноил гардидан ғайриимкон аст [13, с. 51]. 

Аз таҳқиқоти мувофиқ бармеояд, ки дар шароити имрӯза равишҳои обёрии заминҳои 

кишоварзӣ ба пастшавии ҳосилхезии хок, бадшавии ҳолати киштзори кишоварзӣ чун оқибати он 

ба коҳиши ҳосилнокии зиротҳо оварда расондааст. Аз ин рӯ, мо бояд азхудкунии заминҳои навро 

вусъат бахшида ва ба ин васила майдони заминҳои корамро зиёд, заминҳои аз гардиши 

кишоварзӣ беруншударо барқарор кунем, то ки бо дарназардошти афзоиши аҳолӣ талаботи 

мардумро бо маводи ғизоӣ таъмин намоем [5, с. 20]. Ҳалли ҳамаи ин мушкилот самаранокии 
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истифодабарии захираҳои обро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан дар вилояти Хатлон хеле 

пуршиддат гардонида истодааст.  

Ҳамин тавр, бо дарназардошти хусусияти хоси равишҳои такрористеҳсолкунӣ ва 

мураккабии соҳаи кишоварзӣ вилояти Хатлон аз рӯйи истеҳсоли ғалла, пахта, сабзавот ҷойи 

аввал, таъминоти гӯшт ва ҷӯшиши шир ҷойи дувум ва аз руйи масоҳати кишту парвариши 

картошка бошад, ҷойи сеюмро ишғол менамояд [7, с. 12]. Аммо масоили обрасонии сохтори 

растанипарварӣ дар вилоят ба мушкилоти назаррас мувоҷеҳ гардида, боиси ба таври лозима 

истифода нашудани иқтидори заминҳои кишоварзӣ гардидааст.  

Аз ин бармеояд, ки мутобиқ ба талаботи муносибатҳои бозорӣ бояд принсипҳои ташкилии 

пешбурди хоҷагии об ва ҳамбастагии сохторҳои ташкилкунандаи он, хусусан кори обёрикунии 

хоҷагиҳои кишоварзии вилояти Хатлон таҷдиди назар карда шаванд. Мутаассифона, дар 

даҳсолаҳои охир ҳаҷми маблағгузории асосии заминҳои обёришаванда ва нигоҳдории 

ташкилотҳои хоҷагии об ба таври назаррас кам гардидааст. Айни ҳол маблағҳои буҷетӣ барои 

нигоҳдории системаҳои обёрии вилояти Хатлон дар сатҳи зарурӣ мавҷуд набуда, талаботи 

воқеии соҳаро ба пуррагӣ таъмин карда наметавонад, ки ин барои иҷрои чорабиниҳои азнавсозӣ 

ва таҷдид басанда нест.  

Ба андешаи Икромова М. ҳолати мелиоративии заминҳои обёришаванда яке аз омилҳои 

асосии ба ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва истеҳсоли онҳо таъсиркунанда ба ҳисоб меравад. 

Он аз ҳолати техникии шабакаи ирригатсионӣ-мелиоративӣ ва иншооти гидротехникӣ вобаста 

аст, ки бештари онҳо ҳанӯз солҳои 30-50-уми қарни гузашта сохташуда шуда буданд. Дар ояндаи 

наздик беҳтаршавии ҳолати мелиоративии заминҳои обёришаванда ва баланд шудани 

самаранокии онҳоро интизор шудан нашояд, чунки онҳо метавонанд сабаби боз ҳам 

баландшавии сатҳи обҳои зеризаминӣ, шӯрашавии хок ва бадшавии ҳолати мелиоративии ин 

заминҳо гардида, маҳсулнокӣ ва мувофиқан даромаднокии онҳоро паст намоянд [2, с. 15].  

Бо мақсади таҳқиқи ҳолати мелиоративии заминҳои обёришаванда, мо заминҳо, истифодаи 

об ва пойгоҳҳои обкаширо дар ноҳияҳои вилояти Хатлон мавриди баррасӣ қарор додем (ҷадвали 

1).  

Ҷадвали 1 

Майдони заминҳои истифодаи об ва пойгоҳҳои обкашӣ дар шаҳру ноҳияҳои 

 вилояти Хатлон дар соли 2018 
 

№ 
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1 Шаҳритус 18507 8812 3503 712 12761 105251 3524 4 13 

2 Н. Хусрав 14162 6722 2004 351 8204 60639 0 1 6 

3 Вахш 22908 15670 3933 1120 21930 175880 3061 6 27 

4 Ҷ. Балхӣ 24698 16680 4667 1561 22363 203123 6532 14 50 

5 Ҷайҳун 27992 16663 4333 1333 18773 176908 8432 8 43 

6 Кӯшониён 24391 16708 3552 1778 24320 198230 217 2 4 

7 Леваканд 2448 1704 378 181 2302 23096 933 1 8 

8 А. Ҷомӣ 19048 14250 2714 1350 18473 182486 1379 4 11 

9 Хуросон 10630 7152 1493 605 9388 68898 2681 4 14 

10 Дӯстӣ 22261 14564 4141 817 19490 183797 9801 9 48 

11 Қубодиён 23992 13354 2920 1543 17622 153422 9081 13 65 

12 Панҷ 15062 11268 2101 881 15721 123000 5533 16 63 

13 Ёвон 26824 21330 3292 599 26004 183391 14147 16 68 

14 Бохтар 1184 589 454 84 - - - - - 

15 Норак 712 106 326 15 - - - - - 

Ҷамъ дар мин. Бохтар 254819 165572 39811 12930 217351 1838121 65321 98 420 

1 Кӯлоб 8350 6261 997 430 5877 36612 610 4 15 

2 Муъминобод 2902 1971 413 50 904 2335 940 3 11 

3 Восеъ 19407 14034 2781 674 14298 92300 12839 23 102 

4 Темурмалик 1060 736 127 24 - - - - - 
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5 Фархор 24632 19022 1938 749 20957 156811 5762 5 32 

6 Ҳамадонӣ 16430 11997 1796 1416 14456 102995 - - - 

7 Ховалинг 2659 2314 116 91 699 1315 1305 4 13 

8 Данғара 10418 8546 588 221 5000 50074 1614 3 8 

9 Балҷувон 104 68 16 20 - - - - - 

10 Ш. Шоҳин 256 196 27 - - - - - - 

Ҷамъ дар мин. Кӯлоб 86218 65145 8799 3675 62191 442442 23070 42 181 

Ҳамагӣ дар вилоят 341037 230717 48610 16605 279542 2280563 88391 140 601 

Сарчашма: Ҳисоботи солонаи Раёсати беҳдошти замин ва обёрии вилояти Хатлон дар соли 2018 ва ҳисоби 
муаллиф [9]. 

 

Таҳлил нишон медиҳад, ки соли 2018 аз майдони умумии кишоварзии вилояти Хатлон 

341037 гектарро заминҳои обӣ ташкил додааст. Аз ин миқдор замин 230717 гектар замини 

корами обӣ мебошад, ки ин 67,6 фоизи масоҳати умумии заминҳои обии вилоятро ташкил 

медиҳад. Майдони умумии заминҳои тавассути пойгоҳҳои обкашӣ обёришавандаи вилояти 

Хатлон 88391 гектарро ташкил медиҳанд. 

Дар давраи таҳлилӣ истеъмоли оби 25 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон барои эҳтиёҷоти 

кишоварзӣ 2280563 ҳаз. мукаабро ташкил медиҳад, ки аз ин миқдор 80,6% ба хоҷагиҳои 

минтақаи Бохтар ва 19,4 фоизи он ба хоҷагиҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон рост меоянд.  

Барои обёрии заминҳои мазкур 140 адад пойгоҳҳо ва 601 адад агрегатҳои обкашӣ хизмат 

мерасонанд. Назорати давлатӣ ва тафтиш оид ба истифода ва ҳифзи объектҳои об аз тарафи 

Кумитаи назорати табиат оид ба ҳифзи муҳити зист дар вилояти Хатлон ва Хадамоти давлатӣ 

оид ба ҳифзи муҳити зисти вилояти Хатлон анҷом дода мешавад. 

Бо истифода аз таҳқиқоти мувофиқ Элмуродов Х.З. хулоса мекунад, ки дараҷаи 

таъминнокии об, сарфи он ба соҳаи кишоварзӣ ва фаъолияти заминистифодабарандагон 

махсусияти хосро доро мебошад. Таъмин будани зироатҳо бо миқдори зарурии об тавассути 

коэффитсиенти таъминнокии об танзим карда мешавад. Коэффитсиенти аз об таъмин будан 

ҳамчун таносуби оби воқеии додашуда ба миқдори оби ҳисобӣ, ки мувофиқи нақшаи 

обистифодабарӣ муқаррар шудааст, муайян карда мешавад. Дар ҳолати коэффитсиенти 

таъминнокии об аз як кам ё зиёд будан, ба нархи замин мутаносибан коэффитсиентҳои ислоҳии 

паст ё баландкунанда истифода бурда мешаванд [14, с. 168]. 

Барои ҳалли ин мушкилот хоҷагии обро зарур аст, ки ба сохтори майдони кишти хоҷагиҳои 

кишоварзӣ баҳои иқтисодӣ диҳад. Воқеан чунин самти кор, имконият медиҳад муайян шавад, ки 

сохтори қабулшуда то чи андоза обистифодабарии сарфанокро метавонад таъмин кунад [12, с. 

202]. 

Бинобар ин, ҳар як корхонаи кишоварзиро лозим меояд, бо асбобҳои зарурии ченкунии 

намнокии хок таъмин бошад, ки ин имкон медиҳад обёрӣ сари вақт гузаронда шавад ва ба ин 

васила ҳаҷми истифодаи об низ сарфа шуда, самаранокии он таъмин гардад. Аммо ин кор танҳо 

ҳамон вақт имконпазир аст, ки агар корхона мунтазам миқдори зарурии обро қабул карда 

тавонад.  

Обёрии аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок ҳамон вақт имконпазир аст, ки давраи обёрӣ ва 

хароҷоти оби обёрӣ барои як навбат обмонӣ дуруст ҳисоб карда шаванд. Дар мавриди мушкилоти 

дувум бояд гуфт, ки он ба муайянкунии талабот ба об барои намноккунии хок то намнокии 

пурраи саҳроӣ вобаста ба намуди растанӣ аст. Дар ин маврид хосияти обғунҷоиши хоки мазкур 

ва махсусияти зироати киштшаванда (чуқурии ҷойгиршавии низоми решагии он) ба назар 

гирифта мешавад.  

Таҳқиқот дар ин самт нишон дод, ки дар раванди ташаккулёбии муносибатҳои истеҳсолӣ 

масъалаи самаранокии истифодаи захираҳои об ба варианти обмонӣ вобастагии мустақим дорад. 

Ҳамин тариқ, таъмини самарабахши захираҳои обӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ аз интихоби 

варианти обмонӣ алоқамандии зич дорад. Ҳангоми интихоби варианти нисбатан намноки обёрӣ 

бо камии пастшавии намнокии саҳроӣ бояд бештар об дод. Ин ба афзоиши ҳосил мусоидат 

мекунад, аммо хароҷоти калони истеҳсолӣ ва хароҷоти бештари обро талаб мекунад. Варианти 

камтари намнокӣ бошад, бо камшавии бештари намнокии саҳроӣ натиҷаи баръакс медиҳад. 

Одатан, обёрӣ хароҷоти зиёди маблағҳои асосӣ ва ҷориро металабад. Хароҷоти асосӣ 

вобаста ба бунёди шабакаи дохилихоҷагии мелиоративӣ, хариди техника ва таҷҳизоти зарурӣ ба 

миён меояд. Агар сарчашмаҳои худии оби обёрӣ истифода шавад, харидани техника ва таҷҳизоти 

обрасонӣ лозим аст, то обро соҳиб шуда, ба майдони кишт равона созад. Хароҷоти ҷорӣ дар 
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натиҷаи ҳамлу нақли об ба ҳудуди корхона, расондани он барои обёрӣ ба шабакаи дохилихоҷагии 

обёрӣ ва бевосита обёрии замин ба амал меояд.  

Бояд иброз дошт, ки дар замони муносибатҳои бозорӣ самаранокии истифодабарии об 

тибқи низоми нишондиҳандаҳои муайян арзёбӣ мегарданд. Яке аз чунин нишондиҳандаҳо 

маҳсулнокии истифодабарии об ба ҳисоб меравад, ки ҳамчун таносуби арзиши маҳсулоти умумӣ 

ба 1 га ва ҳаҷми оби истифодашуда барои 1 га муайян карда мешавад.  

Баҳодиҳии ҷамъбастии истифодабарии обро бошад, метавон тавассути нишондиҳандаи 

самаранокии 1м3 об арзёбӣ намуд, ки таносуби андозаи фоидаро аз парвариши маҳсулоти 

муайяни кишоварзӣ ба ҳисоби 1 м3 оби истифодашуда ифода менамояд. 

Дар навбати худ бузургии ҳаҷми оби истифодашуда аз намуди хок, сатҳи обҳои 

зеризаминӣ, намуди обёрӣ, меъёри об аз рӯйи намудҳои зироати кишоварзӣ ва мувофиқан 

маротибаи обмонӣ дар давоми давраи вегетатсионии парвариши он вобастагӣ дорад. Дар ин 

маврид, нишондиҳандае, ки сарфанокии истифодабарии обро инъикос менамояд, обғунҷоиши 

маҳсулоти кишоварзӣ маҳсуб меёбад. Обғунҷоиш харҷи обро (м3) барои парвариши як воҳиди 

ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ (сентнер, тонна) ифода менамояд. Мусаллам аст, ки чи қадаре сатҳи 

ин нишондиҳанда коҳиш ёбад, ин маънои баланд шудани самаранокиро дорад.  

Аз назари методологӣ муҳим аст, ки муқоисашавандагии нишондиҳандаҳои овардашуда 

таъмин карда шаванд. Аз ин рӯ, зарур аст, ки низоми нишондиҳандаҳо ба ҳисоби 1 га аз рӯйи 

вариантҳои гуногуни обмонӣ ҳисоб карда шуда, самаранокии истифодабарии об дар муқоиса 

муайян карда шавад. Дар замони ҳозира обёрии зироатҳои кишоварзӣ бо чунин технология 

гузаронида мешавад: рӯйизаминӣ, боронӣ ва зеризаминӣ [8, с. 47]. 

Бо мақсади тасдиқи муқаррароти овардашуда, дар доираи мақолаи мазкур самаранокии 

иқтисодии истифодабарии обро вобаста аз вариантҳои обмонии рӯйизаминӣ ва зеризаминӣ дар 

мисоли соҳаи пахтакории хоҷагии деҳқонии «Истиқлол»-и ноҳияи Вахш ва хоҷагии деҳқонии 

«Бобои Муродалӣ»-и ноҳияи Кӯшониён муқоиса менамоем (ҷадвали 2).  

Ҷадвали 2 
Баҳодиҳии муқоисавии самаранокии иқтисодии истифодаи захираҳои обӣ вобаста ба намуди обмонӣ дар 

мисоли хоҷагиҳои пахтакории вилояти Хатлон дар соли 2019 
 

 

 

Нишондиҳандаҳо 

Обмонии 

рӯйизаминӣ 
Обмонии зеризаминӣ 

Фарқияти 

нисбӣ, % ХД «Истиқлол»-и 

ноҳияи Вахш 

ХД «Бобои Муродалӣ»-и 

ноҳияи Кушониён  

1. Даромад аз фурӯш ба 1 га, сомонӣ 12364 12612 102,00 

2. Хароҷоти тағйирёбанда ба 1 га, сомонӣ 9105 8800 96,65 

аз ҷумла:    

- хароҷоти кишоварзӣ 9105 8116 89,14 

- хароҷоти обтаъминкунӣ аз чоҳҳо 0 684 х 

3. Хароҷоти доимӣ ба 1 га, сомонӣ 685 562 82,04 

аз ҷумла:    

- шӯстани замин 102 0 х 

- нигоҳдории ШКО* 302 562 186,09 

- Асосиатсияи истифабарандагони об (АИО)  281 0 х 

4. Ҳамагӣ хароҷот ба 1 га, сомонӣ 9790 9362 95,63 

5. Ҳаҷми оби истифодашуда барои 1 га, м3 8500 5600 65,88 

6.Фоида ба 1 га, сомонӣ 2574 3250 126,26 

7. Арзиши аслии 1 сентнер пахта, сомонӣ 445 425 95,50 

8. Обғунҷоиши маҳсулот, м3/сентнер 386,4 250,0 64,69 

9. Даромаднокӣ, % 26,3 34,7 131,94 

10. Маҳсулнокии истифодабарии об, сомонӣ/м3 1,45 2,25 155,17 

11. Самаранокии 1м3 об (фоида), сомонӣ/м3 0,30 0,58 193,33 
Сарчашма: Ҳисоботи солонаи хоҷагии деҳқонии «Истиқлол»-и ноҳияи Вахш ва хоҷагии деҳқонии «Бобои 

Муродалӣ»-и ноҳияи Кӯшониёни вилояти Хатлон барои соли 2019 ва ҳисобҳои муаллиф [10, с. 11]. 

*Эзоҳ: ШКО – шабакаҳои коллекторию обпарто. 
 

Муқоисаи натиҷаҳои истифодабарии об аз рӯйи вариантҳои гуногуни обмонӣ дар ду 

хоҷагӣ нишон медиҳад, аз рӯйи аксари нишондиҳандаҳои обистифодабарии варианти обмонии 

зеризаминӣ дар хоҷагии деҳқонии «Бобои Муродалӣ»-и ноҳияи Кӯшониён бартарият дошта, 

самаранок ҳисобида мешавад.  
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Дар варианти обмонии зеризаминӣ хароҷоти тағйирёбанда ва доимӣ, ҳаҷми оби 

истифодашуда барои 1 га, обғунҷоиши маҳсулот нисбатан паст буда, сатҳи нишондиҳандаҳои 

фоида ба 1 га, даромаднокӣ, маҳсулнокии истифодабарии об ва самаранокии 1м3 об баланд аст. 

Чунончи, дар варианти обмонии зеризаминӣ сарфаи истифодаи об 34,12%, обғунҷоиши 1 сентнер 

пахта 35,31% ва арзиши аслии 1 сентнер пахта 4,5 фоизро ташкил медиҳанд.  

Ҳамзамон, дар хоҷагии деҳқонии «Бобои Муродалӣ»-и ноҳияи Кӯшониён нисбат ба 

хоҷагии деҳқонии «Истиқлол»-и ноҳияи Вахш сатҳи фоида ба 26,26%, даромаднокӣ ба 31,94%, 

маҳсулнокии истифодабарии об ба 55,17%, самаранокии 1м3 об қариб ду маротиба зиёд аст.  

Ҳисобҳои иҷрошуда бори дигар самаранокии обистифодабарии обро дар хоҷагии 

деҳқонии «Бобои Муродалӣ»-и ноҳияи Кӯшониён бо варианти обмонии зеризаминӣ нишон 

медиҳанд. Яъне, дар шароити рақобати шадид байни молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ 

самаранокии фаъолият аз бисёр ҷиҳат аз истифодаи усулҳои муосири обёрӣ ва технологияи 

парвариши зироати кишоварзӣ вобаста мебошад. 

Дар натиҷаи баҳодиҳии муқоисавии самаранокии иқтисодии вариантҳои обмонии соҳаи 

пахтапарварии хоҷагиҳои кишоварзии вилояти Хатлон маълум гардид, ки нишондиҳандаҳои 

истифодаи захираҳои об дар заминдории обии хоҷагиҳои мавриди назар ҳоло ҳам қаноаткунанда 

набуда, сабабҳои асосии он инҳоянд: 

- талафи зиёди оби обёрӣ дар каналу наҳрҳои магистралӣ, тақсимкунандаи дохили хоҷагӣ 

аз сабаби набудани рӯйкашҳои зидди филтратсионӣ; 

- истифодаи техникаи кӯҳнашудаи обёрӣ;  

- набудани технологияҳои обсарфакунандаи обёрӣ ва ғайраҳо. 

Ҳамин тариқ, ташаккул ва рушди маҷмуи агросаноатии вилояти Хатлон аз бисёр ҷиҳат аз 

сатҳи истифодаи захираҳои обӣ, таъминот бо об ва истифодаи вариантҳои обмонӣ вобаста аст. 

Ин аст, ки муттаҳидшавии иқтисодии субъектҳои кишоварзӣ ва корхонаҳои хоҷагии об бояд ба 

сатҳи боз ҳам баландтар бардошта шавад. Механизми ташкилию иқтисодии байни онҳо мутобиқ 

ба талаботи муносибатҳои обёрӣ, бо дарназардошти манфиатҳои тарафайн такмил дода шавад. 

Дар ин бобат, ба ҳавасмандии натиҷаҳои ниҳоии баланди иҷтимоию иқтисодӣ ноил гардидани 

корхонаҳои хоҷагии қишлоқ ва корхонаҳои хоҷагии об зарур аст. Дар асоси инноватсияи 

методҳои хоҷагидорӣ ва идораи истифодаи захираҳои замин ва об ба ин ноил гаштан мумкин 

аст.  

Инчунин, дар раванди хулосарезиҳои илмӣ таҳқиқ гардид, ки яке аз самтҳои афзалиятноки 

баландбардории истифодаи самараноки захираҳои об ҷоринамоии пешрафтҳои илмию техникӣ 

ва мустаҳкамкунии пойгоҳи моддию техникии ҳам корхонаҳои хоҷагии об ва ҳам корхонаҳои 

хоҷагии қишлоқ мебошад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 65-68 фоизи системаҳои обёрию 

обрасонии вилоят сатҳи мувофиқи техникӣ надоранд, ки ин ба истифодаи ғайрисарфакоронаи 

чунин як захираи муҳимми табиӣ - об оварда расондааст. 

Таъмини ҳамаи иншооти гидротехникӣ бо таҷҳизоти обченкунанда, ки бе онҳо кори 

пардохти об душвор шудааст, бояд ба анҷом расонда шавад. Дар шароити рушди муносибатҳои 

нави иқтисодӣ азнавсозии парки техникаи обёрӣ ва гузариш ба технологияҳои обсарфакунандаи 

обёрӣ низ аз зумраи чорабиниҳои муҳимми корхонаҳои кишоварзӣ эътироф гардида, ба 

ташаккул ва рушди самарноки корхонаҳои кишоварзии минтақа заминаи мусоид мегузорад. 

Ҳамин тавр, роҳбарони субъектҳои кишоварзӣ, масъулини идоравии шаҳру ноҳияҳои 

вилояти Хатлонро лозим аст, ки ҷиҳати ворид намудани технологияҳои инноватсионӣ ва дар 

шакли модулҳои илман асоснокшуда ба роҳ мондани идоракунии низоми обистифодабарии 

бахши кишоварзиро дар амал татбиқ намуда, дар ин замина самаранок истифода намудани 

заминҳои кишоварзиро таъмин намоянд, ки муҳимтарин заминаи расидан ба ҳадафи таъмини 

амнияти ғизоӣ дар минтақа ва кишвар мебошад. 
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БАҲОДИҲИИ САМАРАНОКИИ ИҚТИСОДИИ ВАРИАНТҲОИ ОБЁРИИ  

ЗИРОАТҲО ДАР ХОҶАГИҲОИ КИШОВАРЗИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Дар ин мақола андешаи илмии олимон оид ба самаранок истифодабарии захираҳои об дар 

кишоварзӣ мавриди таҳлил қарор дода шуда, маълум карда шудааст, ки солҳои охир олимон ва 

коршиносони соҳа ба масоили истифодаи оқилонаи захираҳои обии соҳаи кишоварзӣ аҳамияти хоса дода 

истодаанд. 

Дар таҳқиқот низоми нишондиҳандаҳои истифодабарии об мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, 

мақсаднок будани истифодаи равишҳои методологии баҳогузории иқтисодии захираҳои об, ҳаҷми оби 

истифодашуда барои 1 га, обғунҷоиши маҳсулот, фоида ба 1 га, даромаднокӣ, маҳсулнокии истифодабарии 

об, самаранокии 1 м3 об, самаранокии иқтисодии истифодабарии об вобаста аз намудҳои обмонӣ, 

технологияи парвариш ва намуди зироатҳои кишоварзӣ дар мисоли шароити агроиқлимӣ муайян карда 

шудааст. 

Бо истифода аз таҳқиқоти мувофиқ самаранокии иқтисодии истифодабарии об вобаста аз 

вариантҳои обмонии рӯйизаминӣ ва зеризаминӣ дар мисоли соҳаи пахтакории хоҷагии деҳқонии 

«Истиқлол»-и ноҳияи Вахш ва хоҷагии деҳқонии «Бобои Муродалӣ»-и ноҳияи Кӯшониён муайян карда 

шуд.  

Дар натиҷаи хулосарезиҳои илмӣ ба исбот расонида шуд, ки самаранокии истифодаи об дар 

варианти обмонии зеризаминӣ баландтар буда, нисбат ба варианти обмонии рӯйизаминӣ сарфаи 

истифодаи об 34,12%, обғунҷоиши 1 сентнер ҳосили рӯёнидаи пахта 35,31% ва арзиши аслии 1 сентнер 

пахта 4,5% самараноктар мебошад.  

КАЛИДВОЖАҲО: кишоварзӣ, самаранокӣ, истифодабарии об, замин, обғунҷоиш, обмонӣ, захира, 

технология, парвариш, зироат, хоҷагӣ. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ОРОШЕНИЯ В 

СЕЛЬСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В данной статье проанализированы научные взгляды ученых на эффективное использование 

водных ресурсов в сельском хозяйстве, и выявлено, что в последние годы ученые и специалисты в данной 

области уделяют особое внимание рациональному использованию водных ресурсов в сельском хозяйстве. 

В исследовании рассматриваются система показателей водопользования, целесообразность 

использования методических подходов к экономической оценке водных ресурсов, объем использованной 

воды на 1 га, запасы воды, прибыль на 1 га, рентабельность, эффективность водопользования, 

экономичность в зависимости от типа полива, технологии возделывания и вида сельскохозяйственных 
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культур определены на примере агроклиматических условий. 

С проведением соответствующего исследования определена экономическая эффективность 

использования воды в зависимости от вариантов поверхностного и подземного орошения на примере 

выращивания хлопка в фермерских хозяйствах «Истиклол» Вахшского района и «Бобой Муродали» 

Кушониёнского района. 

В результате научных исследований было доказано, что эффективность использования воды при 

подземном орошении выше, по сравнению с вариантом поверхностного орошения, экономия воды 

составляет 34,12%, орошение 1 центнера урожая хлопка 35,31% и стоимость 1 центнера хлопка на 4, 5% 

эффективнее. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельское хозяйство, эффективность, водопользование, вода, земля, 

орошение, запасы, технология, возделывание, посевы, сельское хозяйство. 
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EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE IRRIGATION OPTIONS OF CROPS IN 

AGRICULTURAL FARMS OF KHATLON PROVINCE 
 

In the context of this the scientific article under consideration, the scientific opinion of scientists on the 

effective use of water resources in agriculture was analyzed, and it was found that in recent years, scientists and 

experts of this field pay special attention to the rational use of water resources in agriculture. 

In the study, the system of indicators of water use was investigated, the expediency of using methodological 

approaches to the economic assessment of water resources, the volume of water used per 1 ha, water storage 

capacity of the product, profit per 1 ha, profitability, water use efficiency, 1m3 of water efficiency, economic 

efficiency of water use depending on the types of irrigation, the technology of cultivation and types of agricultural 

crops are determined on the example of agro-climatic conditions. 

By using the appropriate research, the economic efficiency of water use depending on surface and 

underground irrigation options was determined on the example of cotton growing in the farm «Istiqlol» of Vakhsh 

district and the farm «Boboi Murodali» of Kushoniyon district. 

As a result of scientific findings, it was proved that the efficiency of water use in the underground irrigation 

option is higher in comparison with the surface irrigation option which the water saving is 34.12%, irrigation of 1 

centner of cotton yield is 35.31% and cost of 1 centner of cotton is 4.5%. 

KEY WORDS: agriculture, efficiency, water use, water, land, water storage capacity, irrigation, resource, 

technology, cultivation/growing, crop, farm. 
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МЕТОДҲО ВА ДАВРАҲОИ ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ  

ШИРКАТҲОИ СУҒУРТАВӢ 
 

Шамсуллозода Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Фаъолияти сармоягузории ширкатҳои суғуртавӣ омили рушди иқтисодии мамлакат ва 

кафолати устувории ин рушд мебошад. Бинобар ин, рушди муносибатҳои иқтисодӣ ва 

мураккабшавии алоқаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии суғурта қисми ҷудонашавандаи иқтисодиёт ва 

маҷмуи муносибатҳои иқтисоди бозоргонӣ бо ҳамкориҳои субъектҳои хоҷагидорӣ байни худ 

гардид. 

Пасандозҳои ширкати суғуртавӣ, ки аз воридоти суғуртавӣ ҳосил мешаванд, фондҳои 

захиравии барои пӯшонидани зарар аз рӯи ҳолатҳои суғуртавӣ зарурӣ, ки ба методҳои илмии 

ташкили фаъолияти сармоягузорӣ асос меёбад, ташаккул медиҳанд. Бадастории ҳаҷми калони ин 

фондҳо ва ҷобаҷогузории бомуваффақияти онҳо ба активҳо сатҳи устувории ширкатҳои 
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суғуртавӣ ва эътимоднокии ҳифзи манфиатҳои моддии суғуртакунандагон ва 

суғурташавандагонро муайян менамояд [1]. Барои методи ташкили фаъолияти сармоягузории 

ширкати суғуртавӣ алоқаи иҷрои пайдарпайи амалиётҳои ҷараёни технологӣ бо тартиби интихоб 

ва ҷобаҷогузории кадрҳо, корбурди технологияҳои муосир ва истифодаи идоракунии зеҳнӣ ва 

ташкили системаҳои ҷараёни сармоягузорӣ дар лоиҳаҳои муҳим ва таъмини ҷараёни ташкилӣ 

хеле зарур мебошад. Се методи ташкили фаъолияти сармоягузории ширкати суғуртавӣ мавҷуд 

аст: ягона, пайдарҳам ва автоматикунонидашуда. Мумайзон (экспертҳо) доир ба сармоягузории 

ширкатҳои суғуртавӣ дар ҷойҳои кории худ миқдори начандон калони маълумотро аз миқдори 

маҳдуди сарчашмаҳои иттилоот доир ба лоиҳаҳои муҳимми сармоягузорӣ интихоб ва коркард 

мекунанд. Ин истифодаи методи ягонаро тавсиф медиҳад. Методи пайдарҳам методи самараноки 

ташкили ҷараёни сармоягузории ширкати суғуртавӣ, коркарди маълумот ва қабули қарорҳо доир 

ба сармоягузорӣ аз рӯи вақти ба қайд гирифташуда мебошад. Аммо ин метод ба таъмини кор бо 

ҳаҷми калони иттилоот имкон намедиҳад.  

Роботбарнома, системаи компютерҳо, ки зимни иштироки инсон амалиётҳои додашудаи 

технологӣ, аз ҷумла назорати самараноки фаъолияти сармоягузориро амалӣ менамоянд, 

экспертҳои ширкати суғуртавӣ мебошанд, пасандозҳои шахсиро ба ширкатҳои суғуртавӣ 

маблағгузорӣ мекунанд ва ба лоиҳаҳои муҳим мегузоранд.  

Ин методҳои ташкили ҷараёни сармоягузорӣ аз амалҳои сармоягузорони дигари институтӣ 

фарқ мекунанд. Ширкатҳои суғуртавӣ нисбат ба суғуртакунандагон функсияҳои кафолатӣ ва 

сармоягузориро иҷро мекунанд. 

Ширкатҳои суғуртавӣ зимни ҷамъоварии ҳаққи суғуртавӣ захираҳои калонро 

мутамарказонида мегардонанд. Барои нигоҳдории қобили пардохт будани худ ва баланд 

бардоштани эътимоднокӣ ширкатҳои суғуртавӣ фаъолияти суғуртавиро бо фаъолияти асосӣ 

якҷоя месозанд. Бинобар ин, ташкили фаъолияти сармоягузорӣ самаранокии фаъолияти ширкати 

суғуртавиро баланд мебардорад, агар хароҷот каму даромадҳо зиёд шаванд ё захираҳои 

сармоягузории ширкати суғуртавӣ васеъ гардад. Сарчашмаҳои захираҳои сармоягузории 

ширкатҳои суғуртавӣ инҳоянд: маблағҳои шахсӣ (сармояи низомномавӣ, сармояи захиравӣ, 

сармояи иловагӣ, фоидаи тақсимнашуда) ва маблағҳои ҷалбшудаи захираҳои суғуртавӣ, ки аз 

мукофотҳои суғуртавии ҷамъшуда ташаккул меёбанд. Хусусияти истифодаи сармояи ширкатҳои 

суғуртавӣ сарчашмаи мукофотҳои суғуртавии суғуртакунандаҳо мебошанд [2].  

Сармоягузорӣ самти асосии фаъолияти молиявии ширкати суғуртавӣ мебошад ва дар 

аксари ҳолатҳо зарар аз фаъолият аз ҳисоби сармоягузорӣ ба активҳои сердаромад ва муомилоти 

бозорӣ пӯшонида мешаванд. Илова бар ин, хатари иқтисодӣ имконияти нагирифтани даромадҳои 

пешгӯишаванда ва чун оқибат, пайдошавии зарарро дар бар мегирад. Аз ин лиҳоз, омили асосӣ 

балоиҳагирии сармоягузорӣ мебошад. Баҳисобгирӣ ва таҳлили он зимни интихоби 

алтернативаҳои бартаринокии рушд зарур аст. Ҷанбаи муҳимтарини фаъолияти суғуртавӣ, дар 

баробари гузаронидани муомилоти суғуртавӣ сармоягузорӣ ба захираҳои молиявии дар ихтиёри 

ширкатҳои суғуртавӣ ҷойдошта бо мақсади гирифтани фоидаи калон ва мустаҳкамкунии мавқеи 

худ дар бозор мебошад. 

Қайд кардан зарур аст, ки дар Тоҷикистон бозори коғазҳои қиматнок рушд наёфтааст ва 

имкониятҳои суғуртакунандагон аз рӯи сармоягузориҳо ба коғазҳои қиматнок низ маҳдуданд. 

Васеъсозии иқтидори сармоягузории ширкатҳои суғуртавиро дар асоси ҳузури онҳо дар бозори 

дуюмдараҷа пешниҳод менамоем. Бинобар ин, механизми ташкили иқтисодӣ, ҷалби 

сармоягузорӣ ба соҳаи молиявии мамлакат зарур аст.  

Азбаски депозитҳои бонкӣ ва сертификатҳои депозитӣ коғазҳои киматноки аз тарафи 

муассисаҳои қарзӣ баровардашаванда мебошанд, онҳоро якҷоя бо векселҳои бонкӣ баррасӣ 

кардан мушкил аст. Чунин муносибат бозоргирии сармоягузориҳои суғуртакунандагонро ба 

воситаҳои молиявии бонкӣ баланд мебардорад. Субъектҳои иқтисодиёт зимни баррасии лоиҳаи 

дилхоҳ ва ҳатто ояндадор дар нақшаи тиҷоратӣ ё лоиҳа мавҷудияти банди алоҳидаро талаб 

мекунанд, ки дар он хатарҳои имконпазир зимни татбиқи лоиҳа, таассури пешниҳодшаванда дар 

ҳолати фарорасии ин ё он вазъият ва мавҷудияти суғуртаи сармоягузориҳо тасвир мегарданд. 

Хатарҳои сармоягузориҳои ширкати суғуртавиро аз рӯи як қатор аломатҳое, ки дар ҷадвали 1 

оварда шудаанд, тасниф кардан мумкин аст.  

 



200 

 

Ҷадвали 1 

Таснифи хатарҳои сармоягузории ширкатҳои суғуртавӣ 
  

№ т/т Аз рӯи соҳаҳои зоҳиршавӣ 

1. Техникӣ -

технологӣ 

Персонали беихтисос, ки таҷрибаи кор бо бозори сармоягузориҳоро надорад, 

мавҷуд набудани креативияти менеҷмент ва менеҷер доир ба кор бо коғазҳои 

қиматнок. 

1. 2. Иқтисодӣ  Муфлисшавӣ ва надоштани қобилияти пардохткунӣ.  

3. Хатари сиёсӣ Интихоби сатҳҳои гуногун; тағйирёбии вазъи сиёсӣ; ивазшавии курси сиёсии 

амалигардонандаи давлат ва ҳ.к. 

4. Иҷтимоӣ  Шиддатнокии иҷтимоӣ; корпартоиҳо; иҷрои барномаҳои иҷтимоӣ ва ҳ.к. 

5. Экологӣ Ифлосшавии муҳити атроф; вазъи радиатсионӣ; фалокатҳои экологӣ ва 

ҳаракатҳои экологӣ. 

6. Қонунгузорӣ-

ҳуқуқӣ 

Ихтилофият, нопуррагӣ, тамомнашавандагӣ, номуносибии базаи 

қонунгузорӣ-ҳуқуқӣ; кафолатҳои қонунгузорӣ; номавҷудиятӣ; номавҷудияти 

мурофиаи судӣ ва арбитражи мустақил; бесалоҳиятӣ ё дастгирии 

манфиатҳои гурӯҳҳои алоҳидаи ашхос зимни қабули санадҳои қонунгузорӣ, 

номуносибии системаи андозбандии дар мамлакат мавҷуда ва ҳ.к. 
 

Ҳамин тариқ, функсияи ҳимоявии суғуртаро ба ҳисоб гирифта, агентҳои иқтисоди 

бозоргонӣ ҳифзи моддӣ-молиявиро аз зарарҳои молумулкӣ, ки онҳоро дар ҷараёни 

амалигардонии фаъолияти сармоягузорӣ аз сар мегузаронанд, ба роҳ мемонанд.  

Аммо дар адабиёти ватанӣ ба хатарҳои фаъолияти сармоягузорӣ дар суғурта диққати кофӣ 

дода намешавад. Одамон онро ба соҳаи сармоягузорӣ бевосита ба молу мулки ғайриманқул, ба 

тилло ва ғайраҳо ва бавосита (депозитҳо, векселҳо ва коғазҳои дигари қиматнок) иваз мекунанд. 

Хатарҳои фаъолияти сармоягузорӣ дар суғурта дар Тоҷикистон аз нагирифтани даромадҳо аз 

депозитҳои бонкӣ дар натиҷаи муфлисшавии бонкҳо, яъне чи тавре ки таҷриба нишон медиҳад, 

аз иқтисодиёт ибтидо мегирад. Масалан, дар натиҷаи муфлисшавии ҶСШК «Тоҷикпромбонк» 

ширкати суғуртавии ҶДММ «Имдод» соли 2017 аз рӯи депозитҳо ба ҳаҷми 110 ҳазор сомонӣ 

фоизҳояшро гирифта натавонист, ки дар охир ба муфлисшавӣ ва барҳамхӯрии он оварда расонд. 

Ин аломатҳои хоси хатарҳои фаъолияти сармоягузорӣ дар суғурта бо мақсади бартарафсозии 

онҳо таҳлили илмиро талаб мекунанд. Пеш аз ҳама, муайян сохтани категорияҳои хатар зарур 

аст, ки тибқи он меъёрҳо ва санадҳои қонунгузорӣ бояд такмил ёбанд. Аз рӯи дараҷаи хатар 

шартан се категорияро ҷудо мекунанд: сармоягузориҳои консервативӣ, сармоягузориҳои 

дараҷаи миёнаи хатар ва сармоягузориҳои хатари баланддошта (ҷадвали 2). 

 Ҷадвали 2 

Категорияҳои хатарҳои сармоягузориҳои ширкати суғуртавӣ 
 

№  Категорияҳои хатар Тавсифнома 

1. Категорияҳои консервативӣ Депозит дар бонк, сармоягузорӣ ба молу мулки 

ғайриманқул ё ба вомбаргҳои давлатӣ. 

2. Сармоягузориҳои дараҷаи миёнаи хатар Саҳмҳо ва вомбаргҳои муҳрачаҳои кабуд, инчунин, 

корхонаҳои дуюмдараҷа, маблағгузорӣ ба интернет- 

тиҷорати шахсӣ, ба замимаҳои мобилӣ ё ба тиҷорати 

маркетинги шабакавӣ.  

3. Сармоягузориҳои хатари баланддошта Фондҳои венчурӣ ва фондҳои сармоягузорӣ. 
  

Фоизи даромаднокӣ аз рӯи сармоягузориҳои консервативӣ дар сатҳи беқурбшавии пули 
миллӣ қарор дорад ва ё аз ин сатҳ каме баландтар аст, бинобар ин, мақсади чунин сармоягузориҳо 
ҳифзи маблағҳои мавҷуда бе хатари махсус ва гирифтани даромади кам барои қонеъгардонии 
талаботи шахсӣ мебошад. Барои ширкати суғуртавӣ маблағгузорӣ ба саҳмияҳо ва вомбаргҳои 
муҳрачаҳои кабуд, ки чунин корхонаҳои дуюмдараҷа, маблағгузорӣ ба интернет-тиҷорати 
шахсӣ, замимаҳои мобилӣ ва ё тиҷорати маркетинги шабакавӣ, фондҳои венчурӣ ва фондҳои 
сармоягузорӣ муҳиманд. 

Ҳамин тариқ, вижагиҳои назарияи ташкили фаъолияти сармоягузории ширкати суғуртавӣ 
соҳаи зудрушдёбандаи тафаккури иқтисодӣ буда, хусусияти таҷрибавӣ дорад ва мақсади он 
таъмини афзоиши сармояи суғуртакунанда мебошад. Дар тавофут назарияи умумии 
сармоягузориҳо ва консепсияи ташкили фаъолияти сармоягузорӣ ба ширкати суғуртавӣ 
афзалияти сармоягузориҳои бавосита бар бевосита, афзалияти кор бо сармоягузориҳои 
дарозмуддат ва инкори сармоягузориҳои миёна ва дарозмуддат хоссагиҳои худро дорад.  
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Мо функсияи сармоягузории суғуртаро, чун функсияи чорум, ки ба ширкати суғуртавӣ дар 

таъмини устувории молиявии шахсӣ ва доштани қобилияти пардохткунӣ кумак мерасонад, 

ҳавасмандсозии таҷрибаи якҷоясозӣ ва ҷабишҳо бо мақсади баланд бардоштани устувории 

ширкатҳои суғуртавӣ ва рақобатпазирӣ на танҳо дар бозори дохилӣ, балкӣ дар бозори берунӣ 

низ тавсия медиҳем.  

Дар Тоҷикистон бозори дуюмдараҷаи коғазҳои қиматнок низ рушд наёфтааст ва 

имкониятҳои суғуртакунандагон аз рӯи сармоягузориҳо ба коғазҳои қиматнок низ маҳдуданд. 

Васеъсозии иқтидори сармоягузории ширкатҳои суғуртавиро дар асоси ҳузури онҳо дар бозори 

дуюмдараҷа пешниҳод менамоем. Бинобар ин, механизми ташкили иқтисодӣ, ҷалби 

сармоягузориҳо ба соҳаи молиявии мамлакат зарур аст. 
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МЕТОДҲО ВА ДАВРАҲОИ ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ  

ШИРКАТҲОИ СУҒУРТАВӢ 
 

Дар ин мақола дар бораи се метод ва се давраи ташкили фаъолияти сармоягузории ширкатҳои 

суғуртавӣ сухан меравад. 

Муаллиф истифодаи се метод (ягона, пайдарҳам ва автоматикунонидашуда)-ро тавсиф медиҳад. 

Зимни истифодаи методи ягона доир ба сармоягузории ширкатҳои суғуртавӣ миқдори начандон калони 

маълумотро аз миқдори маҳдуди иттилоот оид ба лоиҳаҳои муҳимми сармоягузорӣ интихоб ва коркард 

мекунанд.  

Методи пайдарҳам методи ташкили коркарди маълумот ва қабули қарорҳо доир ба сармоягузорӣ 

мебошад. Роботбарнома, системаи компютерҳо методи автоматикунонидашударо ташкил медиҳанд. 

Дар мақола, инчунин се давраи ташкили фаъолияти сармоягузорӣ таҳлил карда шудааст. Давраи 

аввал бо корбурди методҳои алгебраи элементарӣ дар назария ва амалияи сармоягузорӣ вобаста мебошад. 

Давраи дуюм бо рушди назарияи сармоягузорӣ бо истифодаи методҳои содатарини назариявӣ, эҳтимолӣ 

ва муносибгардонӣ тавсиф меёбад. Давраи сеюми рушди назарияи ташкили фаъолияти сармоягузорӣ ба 

истифодаи назарияи ҷараёнҳои тасодуфӣ ва идоракунии муносиб асос ёфтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: методҳо, давраҳо, ширкатҳои суғуртавӣ, фаъолияти суғуртавӣ, амсилаҳо, 

сармоягузориҳои дарозмуддат, суғуртакунанда, фаъолияти сармоягузорӣ. 
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МЕТОДЫ И ПЕРИОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 СТРАХОВЫХ КОМПАНИИ 
  

В данной статье речь идёт о трёх методах и трёх периодах организации инвестиционной 

деятельности страховых компаний. 

Автор даёт характеристику трем методам, к которым относятся: единый, последовательный и 

автоматизированный. При использовании единого метода эксперты выбирают и разрабатывают 

небольшое количество сведений из ограниченного количества информации о важных инвестиционных 

проектах и инвестициях страховых компаний. Последовательный метод является методом организации 

разработки информации и принятия решений по инвестициям. Роботизация, система компьютеров 

составляют основу автоматизированного метода. 

В статье также подвергаются анализу периоды организации инвестиционной деятельности. Первый 

период связан с использованием методов элементарной алгебры в теории и практики инвестирования. 

Второй период характеризуется использованием важнейших теоретических, вероятностных и 

оптимальных методов. Третий период развития инвестиционный теории основывается использованием 

теории случайных процессов и оптимального управления. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методы, периоды, страховые компании, страховая деятельность, модели, 

долгосрочные инвестиции, страхователь, инвестиционная деятельность. 
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METHODS AND PERIODS OF ORGANIZATION OF INVESTMENT ACTIVITIES  

OF INSURANCE COMPANIES 
 

This article is about three periods of investment activities organizations of insurance companies. The author 

characterizes three methods which include single sequential and automated. Using a uniform method experts select 

and develop a small amount of information from a limited amount of information on important investment projects 

and investments of insurance companies.  

The sequential methods a method of organizing the development of information and making investment 

decisions. 

Robotization the system of computers from the basis of the automated method. The article also analyzed 

the periods of organizing investment activities. 

The first period is associated with the use of methods of elementary algebra in the theory and practice of 

investment. The second period is characterized by the use of the most important the article probable and optimal 

methods. 

The third period of development of investment theory is based on the use of the theory of random processes 

and optimal control.  

KЕY WORDS: methods, period, insurance companies, activities, long-term investment, insured, 

investment activities 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Shamsullozoda Kholnazar, Candidate of Economical 

Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Customs of Bokhtar State University named after Nosiri 

Khusrav. Phone: (+992) 93-888-07-00; e-mail: shamsullozoda0700mail.ru.  

 
УДК: 636 (575.3) 
 

МУКАММАЛГАРДОНИИ МЕХАНИЗМҲОИ САМАРАНОКИИ ИННОВАТСИОНӢ  

ДАР СОҲАИ ЧОРВОДОРӢ 
 

Шодиев Б.С., Ҷураева Х.Ҳ., Баротов М.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Расидан ба рушди устувори иқтисодӣ, беҳтар кардани сифати зиндагии аҳолӣ, таъмини 

амнияти озуқавории кишвар мушкилоти иқтисодиёти Тоҷикистон мебошанд, ки ҳалли онҳо 

танҳо дар доираи рушди инноватсионии сектори аграрии ватанӣ, аз ҷумла чорводорӣ имконпазир 

аст. 

Комплекси агросаноатӣ як низоми мураккаби иҷтимоӣ-иқтисодӣ мебошад, ки аз унсурҳои 

гуногуни сохторӣ ё зернизомҳо иборат аст. Пайвасти марказии он кишоварзӣ мебошад, ки дар 

он истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ ҷойи махсусро ишғол мекунад [1]. 

Зернизомҳо дар соҳаи чорводорӣ бо хусусиятҳои функсионалӣ ва ташкилӣ фарқ мекунанд. 

Зернизомҳои функсионалӣ аз: биологӣ, техникӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва иқтисодӣ  

иборатанд, ки ҷанбаҳои гуногуни раванди такрористеҳсолкуниро инъикос мекунанд. 

Механизми асосии ноил шудан ба ҳадафи асосии низоми чорводорӣ рушди инноватсионӣ 

мебошад ва категорияҳои асосӣ, ки асоси методологияи таҳқиқоти онро ташкил медиҳанд, 

такрористеҳсолӣ, самаранокӣ, пуршиддат, рақобатпазирӣ, инноватсионӣ, раванди 

инноватсионӣ, фаъолияти инноватсионӣ, ҷолибияти инноватсионӣ, сиёсати инноватсионӣ, 

сармояи инноватсионӣ, сармоягузорӣ мебошанд. 

Инноватсия натиҷаи ниҳоии ҷорӣ намудани маҳсулоти нав (такмилшуда), таҷҳизот, 

технология, ташкили истеҳсолот, низоми идоракунии он бо мақсади ба даст овардани самараҳои 

мухталиф ва суръатбахшии раванди тавсеаи такрористеҳсоли иҷтимоӣ мебошад [2]. 

Селексияи чорводорӣ бо як қатор вазифаҳои ҳалшаванда, сатҳи гуногуни манфиатҳои 

иқтисодӣ тавсиф меёбад, ки мавҷудияти навъҳои гуногуни самаранокии фаъолияти 

инноватсияро дар назар дорад, ки ҷанбаҳои гуногуни раванди такрористеҳсолкуниро инъикос 

мекунад (расми 1). 

Самаранокии иқтисодии миллии чорводорӣ дараҷаи қонеъгардонии эҳтиёҷоти давлат ба 

маҳсулоти чорводориро, ки истеҳсолкунандагони ватанӣ истеҳсол мекунанд ва амнияти 

озуқавории кишварро тавсиф мекунад. 

Самаранокии минтақавии чорводорӣ сатҳи истифодаи потенсиали инноватсионии соҳаро 

дар минтақа ва дараҷае, ки аҳолиро ба маҳсулоти чорво қонеъ мегардонад, муайян мекунад. 

Маҳсулнокии маҳаллӣ оид ба чорводорӣ ба сатҳи сифатан такрористеҳсоли 

истеҳсолкунандаи мол инъикос меёбад, ки имкон медиҳад нишондиҳандаҳои молиявӣ, иҷтимоӣ 

ва экологии соҳа беҳтар карда шаванд. 
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Расми 1. Таснифи намудҳои самаранокии инноватсия дар чорводорӣ. 

 

Самаранокии инноватсия дар соҳаи чорводорӣ бо ҳамбастагии мураккаби 

нишондиҳандаҳо тавсиф карда мешавад, ки вобаста ба намудҳои он низомӣ карда мешаванд ва 

унсурҳои гуногуни раванди такрористеҳсол ва дараҷаи истифодаи захираҳо ё омилҳои 

истеҳсолиро инъикос мекунанд. 

Самаранокии техникӣ-технологии инноватсия аз он вобаста аст, ки низоми оқилонаи 

хоҷагии деҳқонӣ ва чорводорӣ бо истифодаи нишондиҳандаҳо ба монанди афзоиши истеҳсоли 

маҳсулоти чорводорӣ ба 1 га замини кишоварзӣ ба даст оварда мешавад. Замин ва 1 сар чорвои 

шартӣ, кам шудани шиддатнокии энергетикии маҳсулот ва ғайра. Меъёр аз ҳадди аксар зиёд 

кардани истеҳсоли маҳсулоте мебошад, ки ҷавобгӯи талаботи бозор ба як воҳиди захираҳои 

истифодашуда мебошад. 

Самаранокии иқтисодии инноватсия тавассути ба даст овардани даромаднокии иловагии 

истеҳсолот аз ҳисоби баланд бардоштани сифати захираҳо муайян карда мешавад ва бо чунин 

нишондиҳандаҳо, ба монанди кам кардани хароҷот, афзоиши фоида, даромаднокӣ, ҳосилнокии 

меҳнат ва ғайра чен карда мешавад. 

Самаранокии иҷтимоии инноватсия сифати зиндагии аҳолиро инъикос мекунад ва бо 

афзоиши музди меҳнати кормандони соҳа, таносуби даромади воқеӣ ва арзиши зиндагӣ ва беҳтар 

шудани нишондиҳандаҳои демографӣ муайян карда мешавад. Меъёр беҳтар кардани сифати 

зиндагии кормандони соҳаи чорводорӣ мебошад. 

Самаранокии экологии инноватсия бо беҳтар кардани муҳити зист муайян карда мешавад. 

Барои арзёбии он чунин нишондиҳандаҳо ба монанди афзоиши истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати 

САМАРАНОКИИ ИННОВАТСИЯ ДАР СОҲАИ ЧОРВОДОРӢ 

Аз рӯи дараҷаи тақсимот 
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экологӣ тоза барои як воҳиди арзиши умумӣ ва миқёси хусусияти барқарорсозӣ истифода 

мешаванд. Меъёр ин ҳифз ва беҳтар намудани муҳити табиӣ мебошад. 

 
Расми 2. Самтҳои ҷараёни инноватсия дар чорводорӣ. 

 

Хусусияти таҳлили самаранокии инноватсия дар соҳаи чорводорӣ баррасии ҳатмии 

хатарҳои технологӣ ва тиҷоратӣ, омилҳои вақт, миқёс, сифат ва шароити истифодаи инноватсия 

мебошад [3]. 

Ҳамин тавр, омӯзиши рушди инноватсионии чорводорӣ ба категорияҳои асосии усули 

такрористеҳсолӣ асос ёфтааст, ки имкон медиҳад ҳам қонунҳои дохилӣ ва ҳам берунии рушд ва 

ҳам робитаи унсурҳои низом ба эътибор гирифта шаванд. 

Омӯзиши масъалаҳои методологии рушди инноватсионии чорводорӣ нишон медиҳад, ки 

самтҳои равандҳои инноватсионии соҳа бо рушди зернизомҳои он муайян карда мешаванд, ки 

бо ҳам зич алоқаманданд. Агар механизми ташкилию иқтисодии фаъолияти инноватсия дар 

соҳаҳои гуногун якхела бошад, пас роҳҳои рушди инноватсия хусусиятҳои хоси худро доранд, 

ки барои соҳаи муайяни фаъолият хос мебошанд. Самтҳои асосии инноватсия дар соҳаи 

чорводорӣ гурӯҳбандӣ карда шудаанд ва ба таври зайл: биологӣ, техникӣ-технологӣ, ташкилӣ-

иқтисодӣ ишора карда шудаанд (расми 2). 

Дар соҳаи чорводорӣ самтҳои биологие, ки ба истифодаи хоҷагиҳои чорводорӣ асос 

ёфтаанд, нақши махсус ва муҳим доранд: хусусиятҳои хӯронидан, потенсиали генетикӣ, 

муҳандисии генетикӣ, мақоми иммунологӣ ва ғайра.  

Самтҳои техникӣ-технологӣ, истифодаи таҷҳизоти захирасарфакунӣ ва энергия, инчунин 

технологияҳои захирасарфакунии истеҳсолиро барои баланд бардоштани самаранокии 

истифодаи захираҳои саноатӣ имкон медиҳанд. 

Соҳаҳои ташкилӣ-иқтисодӣ ташкили оқилонаи истеҳсолот, такмили кадрҳои 

баландихтисос, такмили идоракунии рушди инноватсия ва ғайраҳоро дар бар мегиранд, ки 

роҳҳои гуногуни инноватсияро ҳамоҳанг месозанд [4]. 

Афзалият ба чунин соҳаҳои инноватсияи саноат дода мешавад, ки рақобатнокии 

истеҳсолотро дар муддати кӯтоҳ баланд бардошта, зуд баргардонидани маблағро таъмин 

мекунад, аз ҷиҳати иқтисодӣ камхарҷтарин ва камхарҷ мебошад. Дар байни онҳо, соҳаҳои 

биологӣ муайян шудааст: беҳтар кардани таркиби зот ва генофонди чорво; дар байни техникӣ-

технологӣ - беҳтар кардани шароити хӯрокворӣ, ҷорӣ намудани равандҳои технологии 
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баландихтисос; дар байни бахшҳои ташкилӣ-иқтисодӣ татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ оид ба 

ташкили зоти сермаҳсули чорводорӣ, мутаносибгардонии нишондиҳандаҳои зербахшҳои 

чорводорӣ. Бояд қайд кард, ки ин соҳаҳо бо ҳам алоқамандии зич доранд ва ба ҳамдигар таъсир 

мерасонанд. 

Захираҳои маҳдуди сармоягузорӣ рушди афзалиятноки технологияҳои истеҳсолиро дар 

назар доранд, ки на танҳо самаранок, балки арзиши кам доранд. 

Ин технология имкон медиҳад, ки самаранокӣ ва рақобатпазирии маҳсулоти чорводорӣ бо 

хароҷоти ками сармоягузорӣ баланд бардошта шавад ва аз ҷиҳати амнияти экологӣ қобили 

таваҷҷуҳ бошад. 

Рушди равандҳои инноватсия дар чорводорӣ аз бисёр ҷиҳат ба мутобиқати арзёбии 

параметрҳои оптималии соҳа, ки ба миқёси истеҳсоли маҳсулоти чорво ва самаранокии он таъсир 

мерасонад, муайян карда мешавад. 
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МУКАММАЛГАРДОНИИ МЕХАНИЗМҲОИ САМАРАНОКИИ ИННОВАТСИОНӢ  

ДАР СОҲАИ ЧОРВОДОРӢ 
 

Дар мақола қайд шудааст, ки дар шароити ҷаҳонишавии хоҷагии халқ таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти 

баландсифати озуқаворӣ ба миқдори зарурӣ, асосан ба рушди устувори соҳаҳои зермаҷмааи озуқаворӣ 

вобастагӣ дорад. Муайян карда шудааст, ки рушди инноватсионии чорводорӣ бо интенсификация зич 

алоқаманд аст ва яке аз шаклҳои зуҳури он мебошад, зеро он ҳам раванди таҷдиди васеъ ва ҳам сифатан 

беҳтар кардани марҳалаҳои онро дар асоси татбиқи дастовардҳои пешрафти илмӣ-техникӣ дар бар 

мегирад. 
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СОВЕРШЕНСВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

В статье отмечается, что в условиях глобализации национальной экономики обеспечение 

населения необходимым количеством продуктов питания высокого качества во многом зависит от 

устойчивого развития продовольственного подсектора. Определено, что инновационное развитие 

животноводства тесно связано с интенсификацией и является одной из форм ее проявления, так как 

предполагает, как процесс экстенсивной модернизации, так и качественное совершенствование его 

этапов на основе применения достижений науки и техники. 
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IMPROVEMENT OF INNOVATIVE MECHANISMS OF LIVESTOCK EFFICIENCY 
 

The article assumes that in the context of the globalization of the national economy, the provision of the 

population with the necessary amount of high-quality food products largely depends on the sustainable 

development of the food subsector. It has been determined that the innovative development of animal husbandry 

is closely related to intensification and is one of the forms of its manifestation, since it involves both the process 

of extensive modernization and the qualitative improvement of its stages based on the application of the 

achievements of science and technology. 
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ТАҲИЯИ УСУЛИ БАҲИСОБГИРИИ ДОРОИҲОИ БИОЛОГӢ ДАР СОҲАИ 

КИШОВАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН МУВОФИҚИ СБҲМ 
 

Дадоматов Д.Н., Қӯзибоева Б.М. 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 
 

Ислоҳоти баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳамоҳангсозӣ баҳисобгирии дороиҳоро тибқи 

принсипҳо, меъёрҳо ва қоидаҳои аз ҷониби умум эътирофшуда, ки дар Стандартҳои 

Байналмилалии Ҳисоботи Молиявӣ (СБҲМ) таҳия шудаанд, пешакӣ муайян мекунад. Айни 

замон, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи баҳисобгирии миллӣ ба талаботи СБҲМ мутобиқ 

карда мешавад. Тағйирот қариб ба ҳама соҳаҳои баҳисобгирӣ дахл доранд ва ба соҳаҳои гуногуни 

иқтисодиёт, аз ҷумла ба кишоварзӣ таъсир мерасонанд. Зарурати мутобиқ кардани СБҲМ 41 

«Кишоварзӣ» ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нуқтаи назари ҷанбаҳои гуногун, аз ҷумла: 

соҳавӣ, методологӣ, қонунгузорӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ ба миён омад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар соҳаи баҳисобгирии чорвои маҳсулнок ва ниҳолҳои 

бисёрсолаи соҳаи кишоварзӣ Низомномаи баҳисобгирии «Баҳисобгирии воситаҳои асосӣ»-ро 

(НБМ №6 аз 11.01.2002с.) ба роҳбарӣ мегиранд [6]. Бо мақсади баҳисобгирии ҳайвонот барои 

парвариш ва фарбеҳкунӣ ва кишти зироатҳои кишоварзӣ, Низомномаи баҳисобгирии 

«Баҳисобгирии захираҳои моддӣ-истеҳсолӣ» (НБМ №5 аз 11.01.2002с.) истифода бурда 

мешавад. Ин ҳуҷҷатҳо, гарчанде ки онҳо соҳавӣ мебошанд, танзими раванди баҳисобгирии 

амалиёт бо дороиҳои биологиро дар ҳамаи ҷанбаҳои зарурӣ таъмин карда наметавонанд [5]. 

Айни замон, лоиҳаи НБМ «Баҳисобгирии дороиҳои биологӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ» 

таҳия шуда истодааст, ки дар асоси муқаррароти СБҲМ 41 «Кишоварзӣ» ин стандарт як қатор 

мафҳумҳоро дар бар мегирад ва қаблан дар таҷрибаи баҳисобгирии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин 

мафҳумҳо ба монанди: «дороиҳои биологӣ», «биотрансформатсияи дороиҳо», «баҳодиҳӣ оид ба 

арзиши одилона» истифода нашудаанд. 

Тағйироти асосии пешниҳодкардаи Лоиҳаи НБМ аз ҷудо кардани дороиҳои биологӣ ба 

категорияи алоҳида, татбиқи усулҳои мушаххаси баҳогузорӣ, масалан, баҳогузорӣ бо арзиши 

одилона бо хароҷоти тахминии фурӯш ва эътирофи даромад ва хароҷот аз тағйирёбии арзиши 

одилона иборат аст. 
Лоиҳаи НБМ мафҳумҳо ва таърифҳоро дар бар мегирад, ки баъзеи онҳо танҳо ба ин 

стандарт марбут буда, ба соҳаи кишоварзӣ хосанд, масалан: дороиҳои биологӣ ва маҳсулоти 
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кишоварзӣ, дороиҳои биологии истеъмолӣ ва мевадиҳанда, дороиҳои ҷорӣ ва дарозмуддати 
биологӣ ва ғайра. 

Ҷорӣ намудани таърифҳои нав ба қоидаҳои нави эътироф ва баҳодиҳии дороиҳои биологӣ 
вобаста аст, ки дар лоиҳаи НБМ «Баҳисобгирии дороиҳои биологӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ» ба 
таври муфассал ифода ёфтааст. 

Дар лоиҳаи НБМ талабот вақте қайд карда мешавад, ки объект ба таърифи дороиҳои 
биологӣ ҷавобгӯ бошад ва талаботе, ки объекти дороиҳои биологӣ, бояд ҳамчун объекти 
дороиҳои биологӣ дар баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳӣ эътироф карда шаванд. Шарти асосӣ 
назорати соҳа аз болои дороиҳои биологӣ мебошад. 

Шартҳои эътироф, ки қобилияти ба даст овардани фоидаи (даромад)-и иқтисодии соҳаро 
дар оянда пешбинӣ мекунанд, эътирофро ҳамчун дороиҳои биологие, ки соҳа аз онҳо интизори 
гирифтани даромад нест, маҳдуд мекунад, масалан, ҳайвоноти бемор ё майдонҳои дарахти 
мевадор, ки мева намедиҳанд. 

Таҳиягарони лоиҳа таърифи дороиҳоро дар Консепсияи Шӯрои IASC ҳамчун нуқтаи 
ибтидоӣ истифода бурданд. Масалан, «дороиҳо манбаи мавҷудаест, ки соҳа дар натиҷаи 
далелҳои тиҷорате, ки аз он фоидаи иқтисодии оянда интизор аст, назорат мекунад». 

Чунин муносибат эътироф (баҳисобгирӣ)-и дороиҳои биологӣ талаботи якхеларо барои 
эътирофи (баҳисобгирӣ)-и ашё муқаррар мекунад. Дороиҳои биологӣ ҳайвонот ва набототро дар 
бар мегиранд, ки аз ҷониби ширкат дар асоси моликият тибқи қонун ё созишнома назорат карда 
мешаванд ва мутобиқи СБҲМ ба ҳисоб мераванд [12]. Ҳамчун усули асосӣ ва ягона, лоиҳаи НБМ 
баҳодиҳии арзиши одилонаро, ки дар СБҲМ 41 «Кишоварзӣ» пешбинӣ шудааст, пешбинӣ 
мекунад ва ба истиснои он, дар ҳолатҳое, ки баҳодиҳии арзиши одилона муайян карда 
намешавад, арзиши аслиро чен кардан иҷозат дода мешавад [9]. 

Истилоҳи «арзиши одилона» бори аввал дар баҳисобгирӣ дар ибтидои солҳои 90-уми асри 
ХХ, вақте пайдо шуд, ки Шӯрои стандартҳои баҳисобгирии ИМА (FASB) стандартҳоеро танзим 
мекард, ки қоидаҳои ифшои маълумотро дар бораи воситаҳои молиявӣ, аз ҷумла ҳосилаҳои 
молиявиро ба танзим медароранд [12]. 

Барои идоракунии дурусти дороиҳои биологӣ ва равандҳои тағйир додани ин дороиҳо, 
муайян кардани таснифи аз ҷиҳати илмӣ асосёфтаи дороиҳои биологӣ дар низоми идоракунии 
истеҳсолоти кишоварзӣ аҳамияти махсус дорад (расми 1). 

 

 
Расми 1. Таснифи дороиҳои биологӣ. 

Дар айни замон, усулҳои зерини баҳодиҳии маҳсулот бештар истифода мешаванд: аз рӯи 
арзиши аслӣ ва аз рӯи арзиши нақшавӣ (стандартӣ) (бо нархҳои тахфифӣ). Дар ташкилотҳои 
комплекси агросаноатӣ аксар вақт аксар вақт усули дуюми баҳодиҳӣ истифода. 

Бо дарназардошти хусусиятҳои хоси соҳаи кишоварзӣ, ин маънои зарурати тартиб додани 
ҳаҷми калони ҳисобҳо дар робита бо навъҳои зиёди маҳсулотро дорад, ки бо даромаднокии 
гуногун тавсиф карда мешаванд. Ҳамин тариқ, ҳангоми баҳодиҳии маҳсулот бо нархҳои тахфифӣ 
ба соҳа кафолат дода мешавад, ки ҳаҷми иловагии кор барои тасҳеҳи баҳодиҳии маҳсулот ба даст 
оварда мешавад, ки дар натиҷа ин усул хеле заҳматталаб аст. 

Дар ин шароит усулҳои ба бозор нигаронидашудаи баҳодиҳии маҳсулоти кишоварзӣ 
арзиши амалӣ доранд, ки яке аз онҳо муайян кардани арзиши одилона мебошад. Дороиҳои 
биологӣ бо арзиши одилонаи хароҷоти фурӯш муайян карда мешаванд, агар арзиши одилона 
боэътимод чен карда нашавад. 
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Зарурати ҷорӣ намудани категорияи «арзиши одилона»-ро дар амалияи баҳисобгирии 
муҳосибии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи кишоварзӣ бо далелҳои муайян асоснок кардан 
мумкин аст. Хусусияти рушди иқтисодиёти аграрӣ дар шароити муосир раванди босуръати 
ислоҳот, азнавташкилдиҳӣ ва ҳамгиро кардани фаъолияти соҳаи кишоварзӣ ва тиҷоратӣ 
мебошад. 

Дар натиҷаи ин равандҳо қоидаҳои баҳисобгирӣ, ташаккули ҳисоботи баҳисобгирӣ 
(консолидатсия, ҷамъбаст) тағйир меёбанд. Дар шароити муосир, таъмин намудани ҳамаи 
корбарони дохилӣ ва хориҷии ҳисоботи молиявӣ бо маълумоти боэътимод, объективӣ ва 
мувофиқ барои қабули қарорҳои оқилона махсусан муҳим аст. 

Рушди минбаъдаи иқтисодиёти маҷмааи агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба баланд 
бардоштани ҷаззобияти он барои сармоягузорон, кредиторон, соҳаҳои қарзӣ бо шафофияти 
ҳисоботи баҳисобгирии (молиявӣ)-и соҳаҳо, баҳодиҳии объективии амвол, сармоя ва уҳдадориҳо 
дар ин ҳисоботҳо, инчунин инъикоси даромад, хароҷот ва фоидаи соф дар самтҳои фаъолияти 
субъектҳои хоҷагидорӣ равона гардидааст. 

Шумораи соҳаҳои ба ҳам алоқаманд дар бахши кишоварзии иқтисод хеле афзудааст. Ин 
субъектҳои иқтисодӣ вазифадоранд, ки мутобиқи принсипҳои СБҲМ, аз ҷумла СБҲМ 41 
«Кишоварзӣ» ва баҳодиҳии дороиҳои биологӣ бо арзиши одилона ҳисоботи баҳисобгирии 
муҳосибӣ (молиявӣ) тартиб диҳанд. Ин ба таври назаррас тавассути татбиқи категорияи 
баҳодиҳии «арзиши одилона» ба даст оварда мешавад. 

Соҳаи кишоварзӣ, беш аз пеш, сармоя ва субсидияро аз манбаъҳои беруна - бонкҳо, 
кооперативҳои қарзӣ, давлат, инчунин қарзҳои тиҷоратии таъминкунандагони захираҳои моддӣ 
ҷалб мекунанд. Афзоиши сармоягузорӣ боиси тавсеаи фаъолиятҳои кишоварзӣ ва тиҷоратии 
онҳо гардид. 

Дар натиҷа, зарурати таҳияи ҳисоботи молиявӣ дар асоси принсипҳои аз ҷониби умум 
қабулшудаи баҳисобгирӣ ба миён омадааст. Ҳамин тариқ, зарурати ворид намудани категорияи 
«арзиши одилона» ба стандартҳои (муқаррарот)-и миллии баҳисобгирии миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо талабот ба ҳисоботи молиявии соҳаҳо аз ҷониби ҳам корбарони дохилии иттилоот 
барои идоракунии амвол ва ҳам корбарони беруна барои дуруст ба роҳ мондани қарорҳои 
иқтисодӣ ба миён омадааст [14]. 

Тибқи лоиҳаи НБМ дороиҳои биологӣ бояд аз рӯи арзиши одилона дар ҳар як рӯзи 
ҳисоботӣ аз нав баҳогузорӣ карда шаванд. Агар ҳангоми эътироф, бинобар имконнопазирии 
муайян кардани арзиши одилона, дороии биологӣ аз рӯи арзиши аслӣ эътироф карда шуда бошад, 
пас дар санаи ҳисоботӣ санҷидан лозим аст, ки оё арзиши одилона муайян карда шудааст ё не. 

Дар сурати имконпазир будан, дороиҳои биологӣ дар тавозун бо арзиши одилона бо 
хароҷоти тахминии фурӯш ба ҳисоб гирифта мешаванд. Агар муайян кардани арзиши одилона 
имконнопазир бошад, соҳа бояд баҳисобгирии дороиҳои биологиро аз рӯи арзиши аввалия бо 
дарназардошти истеҳлок ва талафоти беқурбшавӣ идома диҳад. 

Дороиҳои биологӣ пас аз он ки бо арзиши одилона чен карда мешавад, бо арзиши одилона 
бо хароҷоти тахминии фурӯш баҳодиҳӣ карда мешаванд. 

Дар асоси таърифи қабулшудаи арзиши одилона, мо метавонем нақшаи зеринро барои 
муайян кардани он пешниҳод намоем (расми 2) [12]. 

 

 
Расми 2. Нақшаи ташаккули арзиши одилонаи дороиҳои биологӣ. 

Арзиши бозории активҳои биологӣ дар ҳолати 

эътирофи аввалбакаморасида ва бакамолнорасида 

Арзиши бозории активҳои биологӣ дар ҳисоббарории хароҷотҳои 

нақлиётӣ ва ғайра 

нақлиётӣ борбарорӣ борфарорӣ ғайра 

Хароҷоти тахминии аз арзиши бозории активҳои биологӣ, ки ба маблағи 

хароҷоти нақлиёт ва дигар хароҷот кам карда шудааст, тарҳ карда мешавад 

даллолӣ брокерҳо комиссионӣ намояндагӣ хоҷагӣ 

Арзиши одилонаи активҳои биологӣ дар ҳолати эътирофи аввалаи он 
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Ҳисоботи молиявии омодашуда бо дарназардошти тасҳеҳи дороиҳо бо арзиши одилона, ба 

натиҷаҳои фаъолияти ширкат ва иқтидори ояндаи он назари боэътимод ва объективӣ медиҳад, 

зеро арзиши одилона шароити ҷории нархро инъикос мекунад, метавонад вобаста ба бозорҳое, 

ки маҳсулоти онҳо фарқ мекунад, фурӯхта мешаванд ва омили ноҳиявиро ба назар мегиранд. Яке 

аз шартҳои истифодаи самарабахши чунин баҳодиҳӣ мавҷудияти бозори фаъоли баъзе дороиҳои 

биологӣ мебошад; бе чунин бозор арзиши одилона бо дараҷаи кофии дақиқ муайян карда 

намешавад. Аммо, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин бозор вуҷуд надорад. 
 

1. Муқаррар намудани меъёрҳои фаъолияти бозорҳои фаъол 

Маҳдудияти 

ҳудудии бозори 

фаъол 

Иштирок накардани 

сегментҳои 

монополӣ 

Ахборот оид ба 

нархҳои якхела 

Объектҳои муомилоти 

якхела 

Фурӯшандаҳо ва 

харидорон 

2. Муайян кардани низоми мақомотҳое, ки мониторинги нархро ба амал мебароранд 

Шӯрои биржаҳои 

фурӯшӣ 

Биржаҳои 

байналхалқии 

фурӯшӣ 

Маркази нархҳои 

фаврӣ ва ахбороти 

конюнкурӣ 

Биржаҳои фурӯшии 

субъектҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Ташкилотҳои 

оммавӣ 

3. Муқаррар намудани нархҳои минтақавӣ ва консолидатсияи ҳуқуқи базаи маълумоти ташкилшуда 

Хадамоти омори давлатӣ  Мақомоти ҳудудии хадамоти омори давлатӣ 

4. Истифодаи арзиши одилонаи баҳисобгирии бухгалтерии соҳаи кишоварзӣ 

5. Истифодаи ахборот оид ба арзиши одилонаи ташкилотҳои аудиторӣ, маблағгузорони потенсиалӣ, 

мақомотҳои андоз ва ғайра. 
 

Расми 3. Нақшаи муайян кардани арзиши одилонаи дороиҳои биологӣ. 
 

Аз ин рӯ, муайян кардани арзиши одилона дар сурати маҳдудияти ҳудудии минтақаи 

фаъоли бозор бо сабаби гуногунии омилҳои табиӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ, ки ба ҷойгиршавӣ, 

махсусгардонии истеҳсолоти кишоварзӣ ва нархгузорӣ дар ин соҳа таъсир мерасонанд, 

имконпазир аст. 

Тибқи НБМ «Баҳисобгирии дороиҳои биологӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ», танҳо дороиҳои 

биологии дарозмуҳлат, ки аз рӯи арзиши аслии онҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд, бояд истеҳлок 

карда шаванд, масалан, чорвои маҳсулдеҳ, ниҳолҳои бисёрсола ва ғайра. Дар натиҷаи 

ҳисобкунии истеҳлок, дар давоми муҳлати фоиданок мунтазам коҳиш ёфтани арзиши истеҳлок 

ба назар мерасад. Маблағҳои истеҳлоки ҳисобшудаи дороиҳои биологӣ дар баҳисобгирӣ бо роҳи 

ҷамъ кардани маблағҳои дахлдор дар суратҳисоби алоҳида инъикос карда мешаванд.  

Барои истеҳлок усулҳои зеринро истифода бурдан мумкин аст: усули хаттӣ; аз ҳисоб 

баровардани хароҷот аз рӯи ҷамъи миқдори солҳои ҳаёти фоиданок; усули кам кардани тавозун. 

Талаботи нав оид ба татбиқи муқаррароти СБҲМ 36 оид ба беқурбшавии дороиҳо ба 

дороиҳои биологӣ, ки ба эҷоди ёрдампулӣ барои беқурбшавии дороиҳои биологӣ дар ҳолати 

мавҷуд будани нишонаҳои беқурбшавӣ дахл дорад, пешниҳод карда шуд. Ба ин хусусиятҳо 

хусусиятҳои беруна, ки ба ташкилот вобаста нестанд ва дохилӣ, ки мустақиман ба соҳа 

вобастаанд, дохил шуда метавонанд. 

Аз хусусиятҳои беруна буҳронҳо, афзоиши арзиши сармоя ва ба хусусиятҳои дохилӣ кӯҳна 

шудани таҷҳизот (маҳсулот); бозхонди иҷозатнома; маълумоти ҳисоботи дохилӣ, ки бад шудани 

натиҷаҳоро нишон медиҳанд ва ғайра дохил мешаванд. Захираи талафоти беқурбшавӣ ба 

натиҷаҳои молиявии ташкилот ҳисоб карда мешавад. Ҷорӣ намудани ин талабот як қадами 

муҳим барои баланд бардоштани эътимоднокии ҳисоботи молиявӣ мебошад [9]. 

НБМ дорои рӯйхати мукаммали маълумотест, ки бояд дар робита бо фаъолияти кишоварзӣ, 

дороиҳои биологӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ ошкор карда шавад. Яке аз талаботи нави ифшои он 

инъикоси ҷудогона дар тавозуни дороиҳои биологӣ ҳамчун категорияи алоҳида, инчунин фоида 

ва зиён аз тағйирёбии арзиши одилонаи дороиҳои биологӣ бо хароҷоти тахминии фурӯш дар 

ҳисоботи даромад мебошад. 

Аз ин рӯ, коргарони муҳосибот метавонанд даромади ташкилотро аз фаъолияти кишоварзӣ 

ва тиҷоратӣ дар алоҳидагӣ бинанд. 

Ҳамин тариқ, ҳадафи НБМ-и пешниҳодшуда муқаррар намудани қоидаҳои нави 

баҳисобгирии муҳосибӣ дар соҳаи кишоварзӣ бо дарназардошти хусусиятҳои соҳа ва 

мувофиқати онҳо бо СБҲМ ҳамчун як қисми ислоҳоти баҳисобгирӣ, ки ҳоло дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷараён дорад, иборат мебошад. Ба соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон 

дода мешавад, ки натиҷаҳои фаъолияти худро холисона арзёбӣ кунад, ба корбарони ҳисоботи 

молиявӣ барои қабули қарорҳои оқилона маълумоти бештар объективӣ ва боэътимод диҳад, ки 
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ин, аз ҷумла, созмонҳои кишоварзии ватаниро барои сармоягузорон ҷолибтар мекунад ва барои 

ҷалби сармоя ва субсидия аз манбаъҳои беруна: бонкҳо, кооперативҳои қарзӣ, давлатҳо мусоидат 

менамояд. 

Ҳангоми баҳодиҳӣ ва баҳисобгирии дороиҳои биологӣ бо арзиши одилона бояд даромад, 

хароҷот, фоида ва зарари фаъолияти кишоварзиро инъикос кард. Даромад аз фаъолияти 

кишоварзӣ аз арзиши одилонаи дороиҳои биологӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ дар вақти эътироф ва 

инчунин аз нав дида баромадани арзиши одилонаи дороиҳои биологӣ дар санаи навбатии 

ҳисоботӣ иборат аст. 

Гранти давлатӣ марбут ба дороии биологӣ низ даромад ба ҳисоб меравад. Маблағи 

хароҷот, кам кардани истеҳлок ва зарари беқурбшавӣ, ки дороиҳои биологиро ҳангоми эътирофи 

ибтидоии онҳо чен кардан мумкин аст, низ бояд ба даромад дохил карда шаванд. Дар натиҷаи 

татбиқи СБҲМ 41 зарур аст, ки ба шаклҳои асосии ҳисоботи молиявӣ тасҳеҳоти ҷиддӣ ва ба 

Нақшаи ҳисобҳои ҷорӣ тағйирот ворид карда шавад. 

Методологияи баҳисобгирии даромадҳо, хароҷотҳо, фоидаи холис (зиён) дар натиҷаи 

идоракунии биотрансформатсияи дороиҳои биологӣ метавонад бо ворид намудани ҳисобҳои нав 

ба Нақшаи ҳисобҳо пешниҳод карда шавад.  

Ҳамин тариқ, инъикос дар баҳисобгирии дороиҳои биологӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ бо 

арзиши одилона тасҳеҳи ҷиддиро ба нақшаи муқаррарии баҳисобгирии кишоварзӣ тақозо 

мекунад. Ин имкон медиҳад, ки натиҷаҳои фаъолияти кишоварзиро дақиқтар муайян кунем, 

онҳоро дар ҳисоботи молиявӣ мустақиман ва шаффофтар пешниҳод намоем, ки ба қабули 

қарорҳои муассири идоракунӣ мусоидат мекунад. 

Татбиқи амалии ин пешниҳод дар роҳи худ бо як қатор омилҳои беруна ва дохилӣ ва як 

қатор мушкилоту зиддиятҳо ҷавобгӯ аст. Вазифаи аз ҳама мушкил муайян кардани арзиши 

одилона дар сурати набудани бозори фаъол мебошад, ки барои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хос аст. 

Бо дарназардошти хусусиятҳои кишоварзӣ, мумкин аст методологияи муайян кардани 

арзиши одилонаи маҳсулот дар асоси истифодаи усули интиқолшудаи гардиши пул ва амсилаи 

Гордон пешниҳод карда шавад. 

Илова бар ин, СБҲМ 41 истифодаи баъзе усулҳои дигари алтернативии ҳисобкунии 

арзиши одилонаро иҷозат медиҳад. Дар робита ба ин, алтернативаҳои зерини хароҷот 

метавонанд ҳамчун арзиши одилона дар баробари арзиши бозории объект истифода шаванд: 

нархи интиқоли дохили хоҷагӣ, ки бо дарназардошти таваррум, даромаднокии объект ҳисоб 

карда мешавад; арзиши ивазкунӣ; арзиши мувозинат; арзиши харид; арзиши фурӯш; арзиши 

воқеӣ ё стандартӣ, ки барои индекси таваррум тасҳеҳ карда шудааст; арзиши тахфифшуда ва 

ғайра [12]. 

Бояд қайд кард, ки шаклҳои асосии ҳисоботи молиявӣ (баҳисобгирӣ), ки ҳоло дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд, ислоҳи ҷиддиро талаб менамоянд. Ҳамин тариқ, дар 

тавозун мутобиқи СБҲМ 41 зарур аст, ки арзиши балансии дороиҳои биологӣ ва муқоисаи он 

дар қайдҳо, дар қисми даромади ҳисоботи даромад - арзиши одилонаи маҳсулоти кишоварзӣ, ки 

тағйир ёфтааст, арзиши одилонаи дороиҳои биологӣ ва ҳаҷми грантҳои давлатӣ инъикос карда 

шавад. 

Аён аст, ки дар асоси талаботи СБҲМ 41 онҳо тадриҷан ба ҳисоботи дохилӣ бо мақсади 

идоракунӣ табдил меёбанд ва маълумоти дар онҳо инъикосшуда барои корбарони беруна пӯшида 

хоҳад шуд. Дар шароити рақобати шадид чунин вазъ барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзӣ муфид хоҳад буд, ки ба онҳо имкони воқеии фаъолият бо захираҳо дар низоми бо 

дарназардошти манфиатҳои тиҷоратии онҳо тарҳрезишуда дода мешавад ва аз ҳисоби ин 

навовариҳо натиҷаҳои баланд ба даст меоранд, барои шарикони дигар дастрас аст. 

Аммо, чунин тағйирот метавонад боиси гум шудани шафофияти ҳисоботи молиявӣ гардад, 

ки шарикони хориҷӣ доимо дар бораи онҳо ҳарф мезананд [12]. 

Ҳамин тариқ, таҳияи методологияи баҳисобгирии дороиҳои биологӣ бо истифодаи 

таҷрибаи баҳисобгирии соҳаи кишоварзӣ, равишҳои методологии дар СБҲМ 41 «Кишоварзӣ» 

муқарраршуда, ки бояд ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ карда шаванд ва дар НБМ 

«Баҳисобгирии муҳосибӣ» сабт карда шаванд, алоқаманд аст. Барои дороиҳои биологӣ бо 

истифодаи арзиши одилона ҳангоми баҳодиҳии дороиҳои биологӣ мутобиқсозии СБҲМ 41 

«Кишоварзӣ» ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ба: 

1) эҷоди маълумоти боэътимоди молиявӣ; 
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2) таъмини муқоисаи маълумот дар ҳисоботи баҳисобгирӣ (молиявӣ) барои иштироки 

эҳтимолӣ дар лоиҳаҳои байналмилалии иқтисодӣ; 

3) баланд бардоштани эътимоди мақомоти давлатӣ ва шарикони хориҷӣ ба созмонҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

4) манфиатҳои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзиро дар сатҳи баландтар ҳимоя 

кардан; 

5) самараноктар идоракунии фаъолияти молиявию хоҷагии соҳаҳо; 

6) ба фаъолияти истеҳсолкунандагони кишоварзӣ баҳои воқеии сармоягузорӣ додан имкон 

медиҳад. 

Баҳодиҳии дороиҳои биологӣ дар ҳисоботи баҳисобгирӣ (молиявӣ) бо арзиши одилона 

имкон медиҳад, ки вазъи молиявӣ ва пардохтпазирии субъектҳои кишоварзӣ, барои таҳлили 

асоснокии потенсиали захиравӣ ва идоракунии самарабахши фаъолияти молиявию хоҷагии 

соҳаи кишоварзӣ дар муҳлат ва макони муайян ба таври воқеӣ баҳодиҳӣ карда шавад. 

Ғайр аз ин, бартарии мутлақи чунин восита, ба монанди арзиши одилона, гирифтани 
маълумоти боэътимод дар бораи гардиши нақшаи пешбинишуда ва ташаккули заминаи 
иттилоотӣ муқоисашаванда мебошад. 
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ТАҲИЯИ УСУЛИ БАҲИСОБГИРИИ ДОРОИҲОИ БИОЛОГӢ ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН МУВОФИҚИ СБҲМ 
 

Дар мақола таъсири ислоҳоти баҳисобгирии муҳосибӣ, ки мувофиқи фарзияҳо, меъёрҳо ва қоидаҳои 
эътирофшуда дар Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ пешниҳод гардидааст, нишон дода 
шудааст. Инчунин тағйироте, ки дар вақти қабули СБҲМ ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт ворид шудааст, 
низ ба СБҲМ 41 «Кишоварзӣ» аз нуқтаи назари соҳавӣ, методологӣ, қонунгузорӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ 
таъсир расондааст. Дар баробари ин, таҳқиқ гардидааст, ки ин таъсирот низ дар соҳаи кишоварзӣ ба як 
қатор мафҳумҳо, аз ҷумла: «дороиҳои биологӣ», «биотрансформатсияи дороиҳо», «баҳодиҳӣ оид ба 
арзиши одилона» таъсири худро расондааст. Муаллифон нишон додаанд, ки ҷорӣ намудани таърифҳои 
нав ба қоидаҳои нави эътироф ва баҳодиҳии дороиҳои биологӣ вобастабуда, дар лоиҳаи НБМ 
«Баҳисобгирии дороиҳои биологӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ» ба таври муфассал ифода ёфтааст. 
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НИЗОМИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ БАҲОДИҲИИ КОМПЛЕКСИИ САМАРАНОКИИ 

КООПЕРАТИВҲОИ КИШОВАРЗӢ ДАР ШАРОИТИ МУНОСИБАТҲОИ БОЗОРӢ 
 

Қурбонов А.Д.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Самаранокии кооперативи кишоварзӣ маҷмуи нишондиҳандаҳои натиҷавие мебошад, ки 

манфиатнокии молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ, қонеъгардонии талаботи иҷтимоӣ ва 

иқтисодии аъзоёни кооператив, аҳолии деҳотро ба маҳсулот, инчунин ошкоркунии захираҳо ва 

таҳкимёбии вазъи кооперативҳои кишоварзиро дар бозор ифода менамоянд. 
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Дар муқаррароти овардашуда намудҳои муҳимми самаранокии фаъолияти кооперативҳои 

кишоварзӣ ҷудо карда шудаанд: 

Якум, таърифи додашуда усулҳои баҳодиҳии самаранокии фаъолиятро тариқи якҷоякунии 

се унсури зерин муқаррар менамояд: 

- самаранокии иқтисодӣ, ки бо ноилгардии нишондиҳандаҳои натиҷавӣ, самаранокии 

истифодабарии захираҳо ва гирифтани фоида алоқаманд аст; 

- самаранокии иҷтимоӣ, ки сатҳи қаноатмандии талаботи иҷтимоӣ ва иқтисодии аъзоёни 

кооператив ва аҳолии деҳотро ба маҳсулот бо нархҳои дастрас ифода менамояд; 

- самаранокии диверсификатсионӣ, ки мавҷудияти захираҳоро баҳри таҳкими фаъолнокии 

бозории кооперативи кишоварзӣ нишон медиҳад. 

Дуюм, таърифи пешниҳодшуда ба ошкор намудани функсияҳои асосии кооперативи 

кишоварзӣ мусоидат менамояд. 

Сеюм, мафҳуми додашуда дар худ самтнокии фаъолияти кооперативи кишоварзиро баҳри 

ҳалли масъалаҳои идоракунӣ пешбинӣ менамояд, зеро самаранокии дар раванди фаъолияти 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва диверсификатсионӣ гирифташуда аслан ченшаванда ва идорашаванда 

мебошад. Яъне, баҳодиҳии самаранокии фаъолият барои идоракунии ҷории фаъолияти 

кооперативҳои кишоварзӣ ҳамчун асос хизмат менамояд. 

Самаранокии диверсификатсионӣ бошад ҳамчун заминаи имкониятҳои васеъшавии 

фаъолият арзёбӣ мегардад. Самаранокии умумимиллӣ бошад, манфиатҳои минтақа ва ҷомеаро 

дар умум ифода менамояд. Бояд қайд кард, ки байни намудҳои самаранокии кооперативҳои 

кишоварзӣ низ робита ва таъсири мутақобила ҷой дорад. Чунончи, самаранокии иқтисодӣ бо 

самаранокии иҷтимоӣ ва самаранокии умумимиллӣ таъсири мутақобила доранд. Дар навбати 

худ, самаранокии умумимиллӣ ба самаранокии иҷтимоӣ таъсиргузор мебошад.  

Баҳодиҳии самаранокии фаъолияти кооперативҳои кишоварзӣ аз марҳалаҳои зерин иборат 

буда метавонад: 

-  муқаррарсозии мақсади таҳқиқот; 

-  муайян намудани сарчашмаи маълумоти ибтидоӣ, ҳисоби нишондиҳандаҳо дар сатҳи 

корхонаҳои алоҳида; 

-  ҳисоби нишондиҳандаҳо аз рӯи намудҳои фаъолият ва намудҳои самаранокӣ; 

-  муайян намудани усули таҳлили системавии нишондиҳандаҳо (истифодаи усулҳои 

детерминантӣ ва стохастикии баҳодиҳӣ); 

-  истифодаи усулҳои ташаккули нишондиҳандаҳои интегралӣ аз рӯи бахшҳо (усулҳои 

миёнаи баркашида, коэффитсиенти муҳиммият, усули ҷамъкунӣ). 

Ҳамзамон, дар муайянсозии самаранокии фаъолияти кооперативҳои кишоварзӣ ба 

масъалаҳои зерин бояд аҳамият дода шавад: 

-  чи нишондиҳандаҳои натиҷавӣ ва чи хароҷоти ноилшавии он бояд пурра ва объективӣ 

ба ҳисоб гирифта шаванд; 

-  бояд талаботи иҷтимоӣ ва иқтисодии аҳолии деҳот ва аъзоёни кооператив қонеъ карда 

шавад; 

-  хусусиятҳои фаъолияти кооперативҳои кишоварзӣ бояд ба эътибор гирифта шаванд. 

Дар асоси омӯзиши методикаи Храмсова Т.Г. [3, c. 231] баҳодиҳии самаранокии иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ ва диверсификатсионии кооперативҳои кишоварзии вилояти Хатлони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тариқи ҷадвалҳои 1, 2, 3, 4 ва 5 гузаронда мешавад. 

Дар ҷадвали 1 низоми нишондиҳандаҳои самаранокии кооперативҳои кишоварзӣ оварда 

шудааст. 

Ҷадвали 1 

Низоми нишондиҳандаҳои самаранокии иқтисодии кооперативҳои кишоварзӣ 
 

Номгӯи нишондиҳанда Таснифи нишондиҳанда Усули ҳисоб 

Коэффитсиенти афзоиши 

ҳаҷми фаъолият 

Тамоюли тағйирёбии ҳаҷми 

фаъолият 

KQ=IQҳ/IQг, дар ин ҷо, IQҳ – индекси ҳаҷми 

фаъолият дар давраи ҳисобӣ; Iqг – индекси 

ҳаҷми фаъолият дар давраи гузашта 

Коэффитсиенти афзоиши 

фоида 

Тағйирёбии фоидаи софро 

дар ҳаҷми фаъолият нишон 

медиҳад 

Kф=Iфҳ/Iqг, дар ин ҷо, Iфҳ – индекси 

фоиданокӣ дар давраи ҳисобӣ; Iqг - индекси 

ҳаҷми фаъолият дар давраи гузашта 
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Коэффитсиенти 

фоиданокии дороиҳо 

Самаранокии истифода-

барии сарватҳои маҷмуиро 

инъикос менамояд 

Kфд=Iфдҳ/Iфдг, дар ин ҷо, Iфдҳ – индекси 

фоиданокии дороиҳо дар давраи ҳисобӣ; Iфдг - 

фоиданокии дороиҳо дар давраи гузашта 

Коэффитсиенти афзоиши 

маҳсулнокии меҳнат 

Ҳаҷми фаъолияти як 

корманди миёнарӯйхатро 

ифода менамояд. 

Кмм = Iммҳ/Iммг, дар ин ҷо, Iммҳ – индекси 

маҳсулнокии меҳнат дар давраи ҳисобӣ, Iммг - 

индекси маҳсулнокии меҳнат дар давраи 

гузашта 

Коэффитсиенти афзоиши 

сармояи худӣ 

Андозаи фоидаро ба як 

сомонии сармояи асосӣ 

муайян менамояд 

Kсх=Rсхҳ/Rсхг, дар ин ҷо, Rсхҳ – 

даромаднокии сармояи худӣ дар давраи 

ҳисобӣ, Rсхг - даромаднокии сармояи худӣ дар 

давраи гузашта 

Коэффитсиенти 

худмухтории молиявӣ 

Мустақилияти 

ташкилотро аз воситаҳои 

ҷалбӣ нишон медиҳад 

Kхм=Iхмф/Iхмг, дар ин ҷо, Iхмф – индекси 

худмухтории молиявӣ дар давраи ҳисобӣ, Iхмг 

- индекси худмухтории молиявӣ дар давраи 

гузашта 

Коэффитсиенти 

даромаднокӣ аз 

фаъолияти сармоягузорӣ 

Фоидаи софро ба як 

сомонии сармоягузорӣ 

Kдс=Iдсҳ/Iдсг, дар ин ҷо, Iдсҳ – индекси 

даромаднокӣ аз сармоягузориҳо дар давраи 

ҳисобӣ, Iдсг – индекси даромаднокӣ аз 

сармоягузориҳо дар давраи гузашта 
 

Тибқи методикаи баҳодиҳии самаранокии кооперативҳо чор сатҳи ноилгардии он 

пешниҳод карда мешавад (ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2 

Баҳодиҳии натиҷаҳои самаранокии иқтисодии кооперативҳои кишоварзӣ 
 

Нишондиҳанда Қимати индекс Ранги шартӣ Баҳодиҳии натиҷаҳо 

Самаранокии 

иқтисодии 

кооперативҳои 

кишоварзӣ 

0,40 3 Самаранокии иқтисодии баланд 

0,01 2 Самаранокии иқтисодии миёна 

0,00004 1 Самаранокии иқтисодии паст 

Аз 0 хурд ё ҳисоб номумкин аст 0 Самаранокии иқтисодии манфӣ 
 

Қимати индекси самаранокии иқтисодӣ тариқи зерин муайян карда мешавад:  

Iс = Д/Х К1К2К3 α                                                                         (1), 

дар ин ҷо, Д - ҳаҷми даромад аз фаъолияти асосӣ; Х – маблағи хароҷоти фаъолияти асосӣ;  

К1 – коэффитсиенти баҳисобгирандаи ҳиссаи бозори кооперативҳои кишоварзӣ дар ҳудуди 

вилояти Хатлон. Коэффитсиенти мазкур дар мавриди самаранокии иқтисодии баланд ҳамчун 1,0 

дар мавриди самаранокии иқтисодии миёна ҳамчун 0,40, самаранокии иқтисодии паст ҳамчун 

0,1 қабул гардидаанд; 

К2 – коэффитсиенти баҳисобгирандаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба сари аҳолӣ. 

Коэффитсиенти мазкур барои самаранокии иқтисодии баланд ҳамчун 1,0, самаранокии 

иқтисодии миёна ҳамчун 0,50 ва самаранокии иқтисодии паст ҳамчун 0,01 қабул гардидааст; 

К3 - коэффитсиенти баҳисобгирандаи ҳаҷми хизматрасониҳои пулакӣ ба сари аҳолӣ. 

Коэффитсиенти мазкур барои самаранокии иқтисодии баланд ҳамчун 1,0, самаранокии 

иқтисодии миёна ҳамчун 0,11 ва самаранокии иқтисодии паст ҳамчун 0,1 қабул гардидааст. 

α – коэффитсиенти дисконтӣ, ки бо формулаи зерин муайян карда мешавад:  

α = Ем(1+ Ем)t-1/(1+ Ем)t-1 ,                                                (2), 

дар ин ҷо, Ем – меъёри маблағгузориҳо (Ем = 0,15).  

Агар индекси самаранокии иқтисодии паст ба 0,0410-4 баробар гардад, қимати он паст аст, 

зеро коэффитсиентҳои ҳисобшуда пастанд. 

Агар индекси самаранокии иқтисодии миёна ба 0,01 баробар гардад, қимати он баланд 

нест, зеро коэффитсиентҳои ҳисобшуда пастанд. 

Агар индекси самаранокии иқтисодии баланд ба 0,4 баробар гардад, қимати он паст ва 

наздик ба 0,5 аст, зеро коэффитсиентҳои ҳисобшуда баланданд. Қимати индекс, ба ҳамин 

монанд, барои самаранокии иҷтимоӣ ва диверсификатсионӣ низ ҳисоб карда мешавад. 

Самаранокии иҷтимоӣ қонеъ будани талаботи иҷтимоӣ ва иқтисодии аҳолии деҳот ва 

саҳмдоронро барои маҳсулоти кишоварзӣ ифода менамояд.  

Дар асоси баҳодиҳии самаранокии иҷтимоии фаъолияти кооперативҳои кишоварзӣ 

нишондиҳандаҳои зерин дар ҷадвали 3 пешниҳод ва асоснок карда шудаанд. 

 



215 

 

Ҷадвали 3 

Низоми нишондиҳандаҳои самаранокии иҷтимоӣ 
 

Номгӯи нишондиҳандаҳо Усули ҳисоб 

Коэффитсиенти афзоиши 

ҷойҳои корӣ 

Kҷк=IҶКҳ/IҶКг, дар ин ҷо, IҶКҳ – индекси ҷойҳои кории нав дар 

давраи ҳисобӣ; IҶКг – индекси ҷойҳои кории нав дар давраи гузашта 

Коэффитсиенти афзоиши 

ҳаҷми хариди маҳсулоти 

кишоварзӣ аз аҳолӣ 

KQх=IQХҳ/IQХг, дар ин ҷо, IQХҳ – индекси афзоиши ҳаҷми хариди 

маҳсулоти кишоварзӣ аз аҳолӣ дар давраи ҳисобӣ; IQХг - индекси 

афзоиши ҳаҷми хариди маҳсулоти кишоварзӣ аз аҳолӣ дар давраи 

гузашта 

Коэффитсиенти афзоиши 

шумораи саҳмдорон 

KЧп=IСҳ/IСг, дар ин ҷо, IСҳ -индекси афзоиши шумораи саҳмдорон 

дар давраи ҳисобӣ; IСг - индекси афзоиши шумораи саҳмдорон дар 

давраи гузашта 

Коэффитсиенти таносуби 

афзоиши саҳмдорон ба 

фоидаи соф 

KЧпп=IСФСҳ/IСФг, дар ин ҷо, IСФСҳ – индекси таносуби шумораи 

саҳмдорон ба фоидаи соф дар давраи ҳисобӣ; IСФг - индекси 

таносуби шумораи саҳмдорон ба фоидаи соф дар давраи гузашта 

Коэффитсиенти таносуби 

ҳақгузории меҳнат ба ҳадди 

ақали зиндагонӣ 

Kзп=IҲМҳ/ IҲМг, дар ин ҷо, IҲМҳ – индекси афзоиши музди меҳнати 

миёна ба ҳисоби ҳадди ақали зиндагонӣ дар давраи ҳисобӣ; IҲМг – 

индекси афзоиши музди меҳнати миёна ба ҳисоби ҳадди ақали 

зиндагонӣ дар давраи гузашта 

Индекси сатҳи нархҳои молу 

хадамот  

Iн=IНҳ/IНг, дар ин ҷо, IНҳ -индекси нархҳо дар давраи ҳисобӣ; IНг -

индекси нархҳо дар давраи гузашта 

Афзоиши ҳаҷми фаъолият ба 

сари аҳолӣ 

КQ=IQҳ/IQг, дар ин ҷо, IQҲ – индекси ҳаҷми фаъолият ба сари аҳолӣ 

дар давраи ҳисобӣ; IQг – индекси ҳаҷми фаъолият ба сари аҳолӣ дар 

давраи гузашта 
 

Самаранокии диверсификатсионӣ захираҳо ва таҳким ёфтани ҳолати бозории 

кооперативҳои кишоварзиро ифода менамояд. Кооперативҳои кишоварзӣ дар раванди фаъолият 

дар мавриди тағйирёбии дараҷаи афзоиш ва самтҳои рушди иқтисодиёт дар муборизаи рақобатӣ 

ба зарурати диверсификатсияи фаъолияти худ дучор мегардад. Аз ин рӯ, дар ҷадвали 4 низоми 

нишондиҳандаҳои самаранокии диверсификатсионии фаъолияти кооперативи кишоварзӣ 

пешниҳод карда шудааст. 

Ҷадвали 4 

Низоми нишондиҳандаҳои самаранокии диверсификатсионии фаъолияти  

кооперативи кишоварзӣ 
 

Номгӯи нишондиҳандаҳо Усули ҳисоб 

Коэффитсиенти афзоиши фоидаи 

соф аз ҳисоби намудҳои нави 

фаъолият 

Кфс=IФСҳ/IФСг, дар ин ҷо, IФСҳ – индекси фоидаи соф аз ҳисоби 

намудҳои нави фаъолият дар давраи ҳисоботӣ; IФСг – индекси 

фоидаи софи аз ҳисоби намудҳои нави фаъолият дар давраи гузашта 

Коэффитсиенти афзоиши фоида 

нисбат ба зиёдшавии аъзоёни 

кооператив 

Кфк=Iфкҳ/Iфкг, дар ин ҷо, Iфкҳ – индекси афзоиши фоида ба 

зиёдшавии аъзоёни кооператив дар давраи ҳисобӣ, Iфкг - индекси 

афзоиши фоида ба зиёдшавии аъзоёни кооператив дар давраи 

гузашта 

Коэффитсиенти даромаднокии 

фаъолият аз ҳисоби афзоиши 

ҳаҷми фаъолият 

Кр=Iдфҳ/Iдфг, дар ин ҷо, Iдфҳ – индекси афзоиши даромаднокӣ 

ҳисоби афзоиши ҳаҷми фаъолият дар давраи ҳисобӣ; индекси 

афзоиши даромаднокӣ аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми фаъолият дар 

давраи гузашта 
 

Дар асоси баҳодиҳии диверсификатсионии самаранокии кооперативҳои кишоварзӣ дар 

ҷадвали 5 чор сатҳи ноилгардии онҳо пешниҳод карда мешавад. 

Ҷадвали 5 

Баҳодиҳии натиҷаҳои самаранокии диверсификатсионии кооперативҳои кишоварзӣ 
 

Нишондиҳанда Қимати индекс Ранги шартӣ Баҳодиҳии натиҷаҳо 

Самаранокии 

диверсификат-

сионии 

кооперативҳои 

кишоварзӣ 

0,40 3 Самаранокии диверсификатсионии баланд 

0,01 2 Самаранокии диверсификатсионии миёна 

0,00004 1 Самаранокии диверсификатсионии паст 

Аз 0 хурд ё ҳисоб 

номумкин аст 
0 Самаранокии диверсификатсионии манфӣ 
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Методикаи баҳодиҳии комплексии самаранокии фаъолияти кооперативҳои кишоварзӣ 

бартариҳои зеринро дорад: 

- натиҷаҳо ва хароҷоти ҳамаи иштирокдорони фаъолияти кооператсияи кишоварзӣ 

(корхонаҳо, харидорон, аъзоёни кооператив ва давлат)-ро ба эътибор мегирад; 

- таҳлили иттилооти ибтидоӣ гузаронда мешавад, ки ин дар навбати худ имконияти ҳосил 

намудани қимати муайяни нишондиҳандаҳои самаранокии фаъолиятро таъмин менамояд; 

- баҳодиҳӣ аз рӯйи нишондиҳандаҳои гуногун гузаронда мешавад; 

- барои баҳодиҳии самаранокии фаъолият дараҷаи таъсироти омилҳо ба натиҷаҳои 

молиявӣ муайян карда мешавад. 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: кооперативи кишоварзӣ, баҳодиҳии комплексӣ, нишондиҳанда, самаранокии 

иқтисодӣ, самаранокии иҷтимоӣ, самаранокии диверсификатсионӣ, усули ҳисоб.  

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Қурбонов Аминҷон Давлаталиевич, омӯзгори кафедраи 

фаъолияти гумруки Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 905-85-55-58.  
  

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В данной статье исследованы экономическая, социальная и диверсификационная эффективность 
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УДК: 338.43 

СОЗДАНИЕ МЯСНОГО КЛАСТЕРА В РЕГИОНЕ 

(на примере Хатлонской области Республики Таджикистана)  
 

Джалилов Ш.Н., Джабборова З.М., Махмадизод Р.Б. 

 Институт экономики и системного анализа развития сельского хозяйства ТАСХН 
 

В современных условиях одним из приоритетных вопросов для Республики Таджикистан 

и ее регионов является формирование кластеризации сельского хозяйства. Нужно отметить, что 
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кластеры показывают одной из прославленных форм интеграционных подходов для 

взаимодействия фирм и организаций для благополучного социально-экономического 

потенциала в рамках конкурентоспособности друг друга. Исходя из этого, одним из 

прогрессивных форм управления сельхозпредприятиями в современных условиях выступает 

формирования кластерных образований, способных аккумулировать весь производственный 

цикл в единое управляемое русло с учетом взаимодействия как производственных, так и научно-

исследовательских единиц хозяйственной деятельности. В связи с необходимостью решения 

данного вопроса в условиях глобализации экономики нами были обоснованы понятие 

мясопродуктового подкомплекса, который представляет собой единую систему 

производственного цикла, элементы между собой тесно переплетены. В числе пищевых 

продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни, в первую очередь, следует 

отнести продукцию мясопродуктового комплекса.  

Кластеризации сельского хозяйства в странах мира и в Республики Таджикистан как 

механизма пути повышения конкурентоспособности аграрного продукции. Существенного 

кластерного развития сельского хозяйства как инновационных типа аграрного сектора 

экономики республики и ее регионов, чему в значительной степени способствовала принятая 

стратегия инновационного развитие предусматривающая расширение конкурентных 

преимуществ в традиционных для сфер экономики (энергетика, транспорт, переработка 

ресурсов, аграрный сектор) и создание «точек роста» в высокотехнологичных отраслях 

промышленности. Опыт развития инновационных кластеров имеет большое значение для 

формирования интеграционных объединений в других отраслях народного хозяйства, в том 

числе и в агропромышленном бизнесе. Рассмотрим принципы управления кластерными 

образованиями на примере наиболее успешных из них. 

Кластеризации или кластер от английского термина (cluster) – это называется сеть система 

и взаимосвязанных взаимодополняющих фирм и организации как СУЗы, ВУЗы, НИИ, НЦ, ЗАО, 

ОАО, ООО и др. Кластер – это скопленная территориальных и региональных фирм компании и 

организаций как производителей и потребителей, комплектующих и услуги; элемент 

инфраструктуры, кадрового потенциала, информационного обеспечения, обеспечения техники и 

технологического оборудования, средней учебный заведения, висящий учебный заведения, 

центр обучение, научный центр, научно-исследовательских институтов, и других организации. 

Надо сказать, что в современных условиях агропромышленного комплекса считается один 

из ведущих отраслей народного хозяйства как основа производителей высокого качественной 

продукции Республики Таджикистан и ее регионов. Известно, что значение его в экономики 

страны определяется тем, что оно производит необходимые продукты питания для населения и 

важнейшие виды сырья для легкой и пищевой промышленности, без которых невозможно 

расширенное воспроизводство. В последние годы речь идёт в развития кластеризации форм 

интеграционных отношении. Если кластеризации результативность, чем интеграции надо 

переход в такой популярной мировой и отечественной опыта.  

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года роль 

мясопродуктового комплекса как отрасли обеспечивающий населения высококалорийном 

питанием во все времена было огромной и усиливается в настоящее время с учетом роста 

численности населения, деградацией пастбищ, нарушением экосистемы, сужением полей 

выращивания кормовых трав и т.д. Развитие современных форм хозяйственной деятельности в 

отраслей производства мясных продуктов способствует более эффективно использовать 

существующие и потенциальные ресурсы предприятий сельского хозяйства. Нам 

представляется, что формирование региональных мясопродуктовых кластеров в регионах 

Республики Таджикистан вполне соответствует стратегическим целям развития национальной 

экономики на долгосрочной перспективе [1, с. 84]. 

Необходимо отметить, что данное определение частично совпадает с определениями, 

относящихся к кластерным образованиям. Поскольку формирования кластерных образований в 

мясопродуктовом подкомплексе не будут сопряжены особыми трудностями, то необходимые 

элементы, входящее в единой системе изначально присутствуют, вместе с тем характер 

взаимодействия и степень ответственности по отдельным операциям могут претерпевать 

определенные отличия. Вместе с тем, кластерный подход имеет ряд преимуществ, которые 

отличает его от традиционных форм управления производственными процессами в АПК.  
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По мнению экономистов Пиризода Дж.С., Махмадиев Ф.Б., Джалилов Ш.Н.                              

«… Кластерная политика – один из важнейших инновационных подходов национальной и 

региональной экономики к переходу от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной 

модели макроэкономики для сельского хозяйства. В условиях глобализации такой подход может 

сталкиваться с трудностями, но приведёт к весьма эффективному функционированию путём 

обеспечения кластерного развития национальной экономики и агропромышленного комплекса, 

в целом» [2]. 

Если рассмотреть мнение А. Романова и его коллег, то он подчеркивает, что «… 

администрациям регионов отводится важная роль в поддержке формирования кластерных 

структур, направлении усилий на стимулирование партнерских взаимоотношений между 

участниками кластера» [3]. Это означает, что возникновение кластерных образований не 

происходит на пустом месте. Также подчеркнуть, что совместное напряжение органов 

регулирования экономикой в различных уровнях, предприятий, потенциально выдающихся в 

роли ядро кластера, а также поставщиков и научно-исследовательских институтов, ожидающих 

установленные результаты от совместной деятельности с производственными предприятиями. 

Иными словами, необходимы комплекс стимулирование мер, устремленных на активизацию 

процесса формирования кластеров в среде экономического взаимодействия потенциальных 

участников мясопродуктового подкомплекса, которая происходит непосредственно на рынке 

мясных продуктов». Нам кажется, что важным представляется уровень развитости рынка мясных 

продуктов в рассматриваемом регионе.  

Следует отметить, что «… Таджикистан достиг определенных успехов в обеспечении 

населения отечественной продукцией животноводства и мясомолочными продуктами, в том 

числе мясом и мясными изделиями, молоком и молочными продуктами, сливочным маслом, 

колбасными изделиями и т.д. В таких условиях формирование кластеров мясомолочной 

продукции может способствовать развитию конкурентоспособности отечественных 

производителей на внутреннем и внешнем рынках. Также формирование кластерных 

образований требует постоянного изучения предпосылок, факторов и условий эффективного их 

функционирования в быстроменяющейся среде» [4]. 

Исследование показали, что Хатлонской область является самым крупным регионам 

республики. В регионе проживает более 3,2 млн. человек 36% населения республики. Анализом 

установлено, что 56,8% производства мясных республики производится в Хатлонской области. 

Таким образом, регион имеет огромный потенциал для дальнейшего развития мясопродуктового 

подкомплекса. Динамика тенденции развития основных видов животноводческой продукции 

Хатлонской области приводится в таблице 1.  

Таблица 1 

Динамика тенденции развития основных видов животноводческой продукции в Хатлонской 

области, во всех категориях хозяйств 
 

 Годы 2019 год по срав-

нению с 2015 г. в % 2015 2016 2017 2018 2019 

Мясо и птицы (в живом весе), тыс. тонн 116,9 125,7 137,7 148,0 155,8 133,2 

Молоко, тыс. тонн 431,9 447,0 467,6 487,2 500,8 115,9 

Яйца, тыс. штук 64827 69230 75248 78924 85341 131,6 
 

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Статсборник. Сельское 

хозяйство. – Душанбе, 2020. – С. 270-278. 
 

Данная таблица свидетельствует о том, что производство продукции животноводства за 

анализируемый период имеет тенденции к росту. Как ранее было отмечено, что более 56,5% 

объема производства мясных продуктов в республики приходится на долю Хатлонской области. 

Объем производства мясных на душу населения в регионе в 2019 г. составил 45,2 кг [5]. Следует 

отметить, что объем произведенного мяса во всех категориях хозяйств в 2019 году по сравнению 

с 2015 годом увеличился на – 133,8% и составил – 155,8 тыс. тонн, соответственно: молоко 

115,9%; яйца 131,6%. Можно учесть, что Исходя из этого, можно сделать выводы, что 

обеспечения потребность населения региона в краткосрочном времени можно обеспечить за счет 

увеличения производство мяса птицы.  

Исследованием установлено, что роль и место обеспечения продовольственной 

безопасности в республике и региона в последние годы являются актуальной проблемой. 
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Развитие животноводства мясного направления - одна из важных отраслей самообеспечения 

населения в собственном продовольствии. Исследование показали, что Республика Таджикистан 

и Хатлонская область достигла определенных успехов в обеспечении населения отечественной 

продукцией животноводства и мясомолочными продуктами, в том числе мясом и мясными 

изделиями, молоком и молочными продуктами, сливочным маслом, колбасными изделиями и 

т.д. 

Следует подчеркнуть, что использование производственной мощности по выработке мяса 

выросло в период с 2015 по 2019 гг. почти на четверть, что свидетельствует о позитивных сдвигах 

в динамике производства, подтверждать ростом потребления и продаж мяса. Производство 

основных мясных продуктов обрабатывающей промышленности в Хатлонской области 

приводится в (табл. 2).  

Как свидетельствуют данные таблицы 2, что перечня товаров наибольший рост, 

производства намечается для колбасных изделий в регионе за исследуемый период увеличился 

на 138,8%, а в других позициях промышленного производства мясных продуктов немного 

остается от темпа развития.  

Таблица 2  

Производство основных мясных продуктов обрабатывающей промышленности 

в Хатлонской области, тыс. тонн 
 

 
Годы 2019 г. по срав-

нению 2015 г. 2015 2016 2017 2018 2019 

Мясо (включая субпродукты 1 категории) тыс. тонн 13,8 15,5 16,3 24,8 26,5 192,0 

Колбасные изделия, тыс. тонн 283 233 313 300 393 138,8 

Животное масло, тыс. тонн 0,3 2,9 3,0 - - - 
 

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Статистический 
ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2020. – С. 282.  

  

В отличие от общереспубликанских показателей производства мясо, где показатели 

сельхозпредприятия имеют минусовый тренд, в Хатлонской области наибольший рост 

показателей наблюдается в сельхозпредприятиях. В 2018 г. объем производства мясо в 

сельхозпредприятиях составил 55032 тонн, что более в трех раз перевешает показателя 2009 г. В 

других хозяйствах тоже наблюдается устойчивый рост показателя производства мясо. Это, в 

частности, свидетельствует о назревании необходимости формирования кластерных 

образований на базе животноводческих хозяйствах области.  

В настоящее время животноводческий отрасль в Республике Таджикистан развивается 

достаточно высоким темпом (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика производство мясо в Республике Таджикистан 
 

Республика 

Таджикистан 
Все категории хозяйств 

Сельхоз 

предприятия 

Хозяйства 

населения 

Дехканские 

хозяйства 

2009 4200184 343679 3457010 399495 

2010 4394192 310128 3635789 448275 

2011 4618595 287226 3845831 485538 

2012 4732477 272285 3931132 529060 

2013 4923638 282790 4077100 563748 

2014 5056572 272975 4169979 613618 

2015 5279297 260629 4334365 684303 

2016 5456206 264051 4479994 712161 

2017 5581496 256474 4576143 748879 

2018 5620268 237913 4596576 785779 

2018/2009 в % 134 0,69 133 196 
 

Рассчитано по: Регионы Таджикистана. Статистический сборник. – Душанбе: АСПРТ, 2019. – С. 185. 
 

По нашему мнению, современное состояние мясных продуктов в регионе идет тенденция 

увеличения, а потребности населения в мясо и мясных продуктах растет. Поэтому целесообразно 

привести предложенное учеными Ф.Б. Махмадиевым, З.М. Джабборовой, что «… формирование 

и развитие регионального мясного кластера как основы повышения эффективности 

самообеспечения продовольствием. Уровень продовольствия, предоставляемого населению, 
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рассчитывается на основе утвержденных ставок потребления товаров на человека в год. Эти 

стандарты устанавливаются Комитетом всемирного наследия (SGT), и каждая страна 

разрабатывает и реализует свои собственные национальные стандарты. В республике эти 

стандарты находятся в центре внимания министерств и ведомств, и они будут разработаны с 

учетом конкретных характеристик населения. Исследование кластерной политики в АПК, в том 

числе в животноводческой отрасли развитых и развивающихся стран, показывает, что кластер 

является инструментом для использования конкурентных преимуществ. Наличие факторов 

производства, родственных и поддерживающих отраслей, роста спроса, конкуренция и 

кооперация между его субъектами, активное содействие государства, продуктивность 

образовательной и научной сферы позволяют им успешно создавать региональные кластеры» [6]. 

В Хатлонской области, где имеется большой потенциал производства животноводческой 

продукции, особенно мясных продуктов, также наблюдается устойчивый рост показателей 

производства мясо (табл. 4).  

Таблица 4 

Динамика производство мясо в Хатлонской области Республики Таджикистан (тонн) 
 

Годы Все категории хозяйств 
Сельхоз 

предприятия 

Хозяйства 

населения 

Дехканские 

хозяйства 

2009 134350 15415 1233558 138323 

2011 150764 28123 1344264 137579 

2013 172988 47646 1376182 132969 

2015 217701 54446 1474260 169090 

2017 248769 33091 1564599 211481 

2018 261927 55032 1577421 190310 

2018/2009 в % 194 3,5 раз 127 137 
 

Рассчитано по: Регионы Таджикистана. Статистический сборник. – Душанбе: АСПРТ, 2019. – С. 187. 
 

Необходимо отметить, что важным резервом увеличения мясных ресурсов региона 

является развитие специализированного мясного скотоводства на базе отечественных мясных 

пород. Прежде всего, значительная роль отводится казахской белоголовой породе, животные 

которой успешно разводятся во многих районах региона и республики с экстремальными 

климатическими условиями. Наряду с ценными признаками данная порода является 

скороспелой. 

Следует отмечается, что «… формирование и развитие мясных кластеров в регионе - это 

комплексная задача, требующая консолидации усилий представителей органов государственной 

власти, местных управлений, бизнес-сообществ, научно-исследовательских институтов, а также 

индивидуальных предпринимателей. Важно учесть, что для устойчивого развития кластерных 

образований и их стабильного функционирования необходимо создание соответствующих 

условий, способствующих эволюционному возникновению кластерных структур. В 

территориальном разрезе Республики Таджикистан наиболее благоприятные условия имеются в 

Хатлонской области. Регион имеет достаточный природно-ресурсный потенциал для развития 

мяспродуктового подкомплекса. Разработка и реализация стратегических направлений развития 

отрасли может способствовать формированию кластерных образований в мяспродуктовом 

подкомлексе региона» [7]. 

Важно признать, что созданные кластеры на пустом месте не могут действовать как 

единая система, внутри которого будет налажено эффективное взаимодействие участников. В 

этой связи требуется комплексные мероприятия, направленные на создания соответствующих 

ситуаций для возникновения кластерных структур с учетом содействия их развитию как 

полноценных структур, способных сотрудничать во внешней и внутренней среде.  

Следует подчеркнуть, что для устойчивого развития мясопродуктового кластера 

необходимо кластерных образований и их стабильное функционирование создание 

соответствующих условий, способствующих эволюционному возникновению кластерных 

структур. Хатлонская область среди регионов республики имеется наиболее благоприятные 

условия для развития мясопродуктового кластера. Разработка и реализация стратегических 

направлений развития отрасли может способствовать формированию кластерных образований в 

мяспродуктовом кластере региона. 
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Таким образом, предложенные в статье создадут необходимые условия для развития 

цивилизованного агропродовольственного рынка и обеспечат надежную основу 

продовольственного обеспечения населения республики и региона в целом. Следует 

подчеркнуть, что для устойчивого развития мясопродуктового кластера региона необходимо 

кластерных образований и их стабильное функционирование создание соответствующих 

условий, способствующих эволюционному возникновению кластерных структур. Хатлонская 

область среди регионов республики имеется наиболее благоприятные условия для развития 

мясопродуктового кластера. Формирование мясопродуктового кластера в Хатлонской области 

связано с совокупностью предприятий и организаций различных форм собственности, 

объединенных единой технологической цепочкой производства, переработки и реализации 

мясопродуктов с целью повышения конкурентоспособности мясной продукции и предприятий 

кластера. 
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ТАШКИЛИ КЛАСТЕРИ ГӮШТ ДАР ВИЛОЯТ  

(дар мисоли вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) 
 

Дар ин мақола дар бораи ташкили кластери гӯшт дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

робита ба таъмини аҳолии минтақа бо маҳсулоти гӯштӣ сухан меравад. Рушди назарраси кластери соҳаи 

кишоварзӣ ҳамчун як навъи инноватсионии бахши кишоварзии иқтисодиёти ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он, 

ки ба он асосан стратегияи қабулшудаи рушди инноватсионӣ мусоидат намуд, густариши афзалиятҳои 

рақобатиро дар бахшҳои анъанавии иқтисодиёт пешбинӣ мекунад. Таҷрибаи рушди кластерҳои 

инноватсионӣ барои ташаккули иттиҳодияҳои интегратсионӣ дар дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ, аз 

ҷумла дар тиҷорати агросаноатӣ аҳамияти калон дорад.  

КАЛИДВОЖАҲО: кластери гӯшт, кишоварзӣ, шароити муосир, маҳсулоти кишоварзӣ, бахши 

кишоварзӣ, равишҳои ҳамгироӣ, комплекси агросаноатӣ, рушди кишоварзӣ. 
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СОЗДАНИЕ МЯСНОГО КЛАСТЕРА В РЕГИОНЕ 

(на примере Хатлонской области Республики Таджикистан)  
 

В данной статье рассматривается создание мясного кластера в Хатлонской области Республики 

Таджикистан в условиях обеспечения населения региона в мясной продукции. Существенного кластерного 

развития сельского хозяйства как инновационных типа аграрного сектора экономики республики и ее 

регионов, чему в значительной степени способствовала принятая стратегия инновационного развитие 

предусматривающая расширение конкурентных преимуществ в традиционных для сфер экономики 

(энергетика, транспорт, переработка ресурсов, аграрный сектор) и создание «точек роста» в 
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высокотехнологичных отраслях промышленности. Опыт развития инновационных кластеров имеет 

большое значение для формирования интеграционных объединений в других отраслях народного 

хозяйства, в том числе и в агропромышленном бизнесе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мясного кластера, сельского хозяйства, современных условиях, аграрного 

продукции, аграрного сектора, интеграционных подходов, агропромышленного комплекса, развития 

сельского хозяйства. 
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(on the example of the Khatlon region of Republic of Tajikistan) 
 

This scientific article discusses the creation of a meat cluster in the Khatlon region of Republic of Tajikistan 

in terms of providing the population of the region with meat products. Clustering agriculture in the countries of 

the world and in the Republic of Tajikistan as a mechanism for increasing the competitiveness of agricultural 

products. Significant cluster development of agriculture as an innovative type of agricultural sector of the economy 

of the republic and its regions, which was largely facilitated by the adopted strategy of innovative development, 

which provides for the expansion of competitive advantages in traditional sectors of the economy (energy, 

transport, processing of resources, the agricultural sector) and the creation of «points of growth «In high-tech 

industries. The experience of developing innovative clusters is of great importance for the formation of integration 

associations in other sectors of the national economy, including in the agro-industrial business. Let us consider the 

principles of managing cluster formations using the example of the most successful of them. 
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ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ ИСТЕҲСОЛОТ ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚИ 

ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Акимов С.М. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Хоҷагии қишлоқи вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи пешбарандаи 

иқтисодиёти ҷумҳурӣ мебошад. Вилояти Хатлон яке аз минтақаҳои сераҳолӣ ва обёришавандаи 

ҷумҳурӣ дар қисмати ҷанубу ғарбии кишвар буда, дорои 2,98 млн. нафар аҳолӣ аст, ки 35 фоизи 

аҳолии ҷумҳуриро ташкил медиҳад. Вилояти Хатлон шароити мусоиди табиию иқлимӣ барои 

парвариши ғалладона, сабзавот, зироатҳои равғандор, картошкаю меваҷот, инчунин парвариши 

чорво барои истеҳсоли гӯшту шир дорад. Заминҳои обёришавандаи вилояти Хатлон 338 ҳазор 

гектарро ташкил медиҳад, ки ин ба 45 фоизи заминҳои обии Тоҷикистон баробар аст. Аз ин 

заминҳои лалмӣ 2,12 миллион гектар, боғҳо 22,5 ҳазор гектар, токзорҳо 8,2 ҳазор гектар, 

марғзорҳо 1,2 миллион гектар, заминҳои наздиҳавлигӣ 68 ҳазор гектарро ташкил менамоянд [1]. 

Соҳаи кишоварзӣ дар истеҳсоли маҳсулоти умумии минтақавӣ саҳми арзанда гузошта, 

таъминкунандаи ашёи хом барои саноати хӯрокворӣ ва коркард, манбаи даромади андоз ба 

буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ мебошад [2, с. 134-138]. 
Замин барои истеҳсолкунандаи кишоварзӣ воситаи асосии истеҳсолот мебошад. Дар айни 

замон объекти меҳнат (чунки амал ва саъю кӯшиши шахс ҳангоми истифода ё тағйир додани 
хосиятҳои замин ба он равона карда мешавад) ва олоти меҳнат нисбат ба растаниҳо, зеро он ба 
афзоиш ва рушди онҳо таъсир мерасонад. Барои хоҷагии қишлоқ қисми майдони замине, ки аз 
он маҳсулот мегиранд (ё гирифта метавонанд), чунончи заминҳои хоҷагии қишлоқ, аз ҷумла 
заминҳои корам, ниҳолҳои бисёрсола, алафзор ва чарогоҳҳо муҳим ҳисобида мешавад. Афзоиши 
ҳаҷми истеҳсолот ва самаранокии он, пеш аз ҳама, аз оқилона истифода бурдани майдонҳои кишт 
вобастагӣ дорад. Чи хеле ки аз маълумоти ҷадвали 1 дида мешавад соли 2019 дар вилоят 
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майдонҳои умумии кишт 421,8 ҳазор гектарро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2014 ҳамагӣ 3,4% 
зиёд шудааст. Зеро, дар вобастагӣ бо сохтори таърихан ташаккулёфтаи заминҳои хоҷагии 
қишлоқ дар минтақа мушкилоти маҳдуд шудани васеъ кардани майдонҳои кишт торафт 
пурзӯртар мегардад.  

Ҷадвали 1  
Динамикаи майдонҳои кишти зироатҳои асосии кишоварзӣ дар вилояти Хатлон (га) 

 

Нишондиҳандаҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 бо % 

нисбат ба 2014 

Майдони умумии кишт, га  406043 406795 412417 413916 40353 421837 103,4 

аз ҷумла:        

ғалладона, аз он чумла 

чуворимакка 
198034 200964 201093 199886 18099 188262 95,0 

зироатҳои техникй 131811 123001 125675 129009 131370 132944 100,8 

пахта 120494 113045 115535 119550 122404 122097 101,3 

картошока 10079 11470 11212 9693 12 270 12475 122,7 

сабзавот 26052 28995 29870 30497 34 499 34884 133,8 

полезиҳо 12197 13 107 13210 13381 14 176 15393 126,2 

зироатҳои хӯроки чорво 27865 29253 31354 31450 30240 37879 136,3 

Боғҳо  43 609 45094 46096 47075 47397 47202 108,2 

Токзорҳо  13808 13594 13624 13459 12935 12726 92,0 
 

Аз рӯи Омори солонаи вилояти Хатлон. – 2020. – С. 79-87 ҳисоб карда шудааст. 
 

Дар таркиби майдонҳои мавҷудбудаи умумии кишт тағйирот ё дигаргуниҳои сохторӣ дар 
майдонҳои кишти зироатҳои алоҳида ба амал омаданд. Дар давраи таҳлил майдонҳои кишти 
ғалладона 5% кам шуда, зироатҳои техникӣ тағйирот ба амал наомада, устувор монд (дар ин ҷо 
сиёсати давлатӣ оид ба кишти пахта мавҷуд аст). Майдонҳои кишти дигар зироатҳои хоҷагии 
қишлоқ тамоюли афзоиш доранд: картошка (22,7%), сабзавот (33,8%), зироатҳои полезӣ (26,2%), 
хӯроки чорво (36,3%). Ин тағйирот асосан бо таъсири механизмҳои бозор, пеш аз ҳама, тағйир 
ёфтани талаботи истеъмолкунандагон ба маҳсулоти мушаххаси хоҷагии қишлоқ алоқаманданд. 
Масалан, афзоиши ҳаҷми талабот ба маҳсулоти сабзавот боиси афзоиши захираҳо, яъне васеъ 
кардани майдони кишт гардид [3, с.79-87]. 

Дар истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ ташкилотҳои хоҷагии қишлоқ, хоҷагиҳои деҳқонӣ 
(фермерӣ), хоҷагиҳои аҳолӣ фаъолият мекунанд. Дар маҷмуъ истеҳсолкунандагони молҳои 
номбаршуда шакли бисёрсохтории истеҳсолотро дар соҳаи кишоварзӣ ташкил медиҳанд. Дар 
истеҳсолоти кишоварзии вилоят беш аз 308,4 ҳазор нафар машғул аст, ки ин беш аз 65 фоизи 
тамоми шуғли иқтисодиёти вилояти Хатлонро ташкил медиҳад. Дар натиҷаи истифодаи 
оқилонаи замин ва захираҳои меҳнатӣ сатҳи нисбатан муътадили истеҳсолоти кишоварзӣ таъмин 
гардид, ки дар ҷадвали 2 оварда шудааст.  

Ҷадвали 2  
Динамикаи истеҳсоли маҷмуи маҳсулоти кишоварзӣ дар вилояти Хатлон (ҳаз. сомонӣ) 

 

Нишондиҳандаҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 бо% 

нисбатба 2014 

Ҳамагӣ 11403594 11852956 12324439 12819225 13338563 14467871 126,9 

Аз он ҷумла:        

Растанӣ 7993200 8281863 8585075 8903660 9238495 10189840 127,4 

Чорводорӣ 3410394 3571093 3739365 3915565 4100068 4278031 125,4 

Аз рӯи Омори солонаи вилояти Хатлон. – 2020. – С. 78-79 ҳисоб карда шудааст: 
 

Тавре ки аз ҷадвали 2 бармеояд, маҷмуи маҳсулоти кишоварзӣ дар соли 2019 14467,8 
миллион сомониро ташкил дода, нисбат ба соли 2014 26,9% афзудааст. Зиёда аз 70 фоизи 
маҳсулоти умумиро маҳсулоти растанӣ ташкил медиҳад, ки афзоиши он нисбат ба соли 2014 
127,4 фоизро ташкил медиҳад, маҳсулоти чорво дар ин давра бештар аз 25,4% афзудааст.  

Оид ба натиҷаҳои истеҳсоли навъҳои асосии маҳсулоти хоҷагии қишлоқ аз рӯи ҷадвали 3 
мулоҳиза рондан мумкин аст. Тавре аз ҷадвали 3 бармеояд, соли 2019 афзоиши ҳаҷми истеҳсоли 
ғалладона нисбат ба соли 2014 6,4 ҳазор тонна ё 5% зиёдшавиро ташкил дод. Истеҳсоли ҳаҷми 
зиёди сабзавот (48,8%) ва зироатхои полезӣ (32,1%) мушоҳида мешавад. Ҳаҷми истеҳсоли 
картошка кам шудааст: он нисбат ба соли 2014 беш аз 204,1 тонна ё 2% коҳиш ёфтааст [4, с. 161-
167]. 
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Ҷадвали 3 

Динамикаи навъҳои асосии маҳсулоти озуқаворӣ дар ҳамаи категорияҳои хочагиҳои  

вилояти Хатлон (ҳаз. тонна) 
 

Маҳсулот 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 бо % 

нисбат ба 2014 

Зироатҳои ғалладона 828709 839328 870351  903125  822560 870256 105,0 

Картошка 227017 241995 245409 162677 216540 222943 98,1 

Сабзавот  846050 903915 954391 1021221 1198327 1258992 148,8 

Полезиҳо 422937 440405 463162 482440 512434 558908 132,1 

Мевагиҳо  135012 148191 158936 173877 188468 201535 149,2 

Ангур 188836 203806 214775 228303 241902 247167 130,8 
 

Сарчашма: Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2020. – С. 161-167. 
 

Афзоиши босуботи истеҳсоли меваю ангур ба назар расида, он дар давраи таҳлилшуда ба 

49,2 ва 30,8% афзудааст. Ҳамин тариқ, устуворӣ дар истеҳсоли маҳсулоти озуқавории растанигӣ, 

инчунин меваю ангур барои коркарди саноатӣ барои ташаккули стратегияи рушд бо 

дарназардошти он, ки базаи ашёи хом метавонад устувортар бошад, нишонаи равшан аст. Дар 

бобати мева ва ангур бошад, ин ҷо тамоюли афзоиш мушоҳида мешавад ва бо дарназардошти 

нақшаҳои минбаъдаи минтақа бо истифода аз технологияи интенсивӣ зиёд кардани майдонҳои 

парвариши боғҳо, коҳиши истеҳсолот дар назар нест.  

Чи тавре ки маълум аст, муҳимтарин нишондиҳандаи самаранокии соҳаи растанипарварӣ 

ҳосилнокии зироатҳои хоҷагии қишлоқ мебошад. Онро аз ҷадвали 4 мушоҳида кардан мумкин 

аст. Маълумоти ҷадвали 4 нишон медиҳанд, ки дар солҳои 2014-2019 баланд шудани ҳосилнокии 

зироатҳои асосии хоҷагии қишлоқ ба амал омадааст. Танҳо кам шудани ҳосилнокии картошка 

мушоҳида мегардад, ки ин боиси кам шудани ҳаҷми истеҳсоли он мегардад (ҷадвали 4). 

Ҷадвали 4  

Динамикаи ҳосилнокии зироатҳои асосии кишоварзӣ дар вилояти Хатлон (с/га) 
 

Маҳсулот 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 бо% нисбат ба 2014 

Зироатҳои ғалладона 33,8 33,9 34,7 35,8 35,1 35,9 106,2 

Картошка 218,9 207,6 214,0 163,0 173,4 174,9 79,8 

Сабзавот  252,5 249,9 253,3 263,3 272,7 280,0 110,9 

Полезиҳо 271,0 269,6 278,7 283,5 283,8 284,0 104,8 

Мевагиҳо  65,0 65,6 66,8 70,1 71,7 74,5 114,6 

Ангур 70,3 78,9 82,3 83,8 89,9 91,7 130,4 
 

Сарчашма: Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2020. – С. 212-229. 
 

Баланд шудани дараҷаи ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ на танҳо аз шароити обу ҳаво, 

инчунин аз нисбатан риоя намудани қоидаҳои киштгардон ба амал омад. Дар маҷмуъ бояд қайд 

кард, ки субъектҳои истеҳсолоти кишоварзии вилоят нисбат ба дигар минтақаҳои кишвар бо 

чунин махсусгардонии кишоварзӣ ҳосилнокии миёнаи баландро нишон медиҳанд. Аммо агар ин 

нишондиҳандҳоро бо вилояти Суғд муқоиса кунем, пас онҳо камтаранд, ҳарчанд имконияти 

афзоиши он вуҷуд дорад. 

Дар баробари ин, қайд кардан лозим аст, ки дар соҳаи растанипарварӣ дар фурӯши 

маҳсулоти рӯёндашуда баъзе мушкилиҳо ба назар мерасад, молистеҳсолкунандагон дар фурӯш, 

боркашонӣ ва нигоҳдорӣ ба душвориҳои калон дучор меоянд. Ҳалли ин мушкилот имконият 

медиҳад, ки дар оянда низ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зиёд карда шавад.  

Тамоюлҳои мусбати истеҳсоли маҳсулоти зироатро қайд намуда, бояд гуфт, ки ҷиҳатҳои 

манфӣ низ мавҷуданд, ки бо сохтори майдонҳои кишт алоқаманданд. Бояд иқрор шуд, ки сохтори 

ҳозира муътадил нест. То як андоза майдонҳои кишти сабзавоту картошка, майдони кишти 

сабзавоту полезӣ ва меваҷот мунтазам зиёд мешавад. Дар ин сурат барои онҳо заминҳои корам 

ҳам ҷудо карда мешавад, ҳамаи ин «тадбирҳо» аз ҳисоби кам кардани майдонҳое, ки пештар 

барои кишти ғалладона ҷудо карда шуда буданд, гузаронида мешаванд. 

Чорводорӣ соҳаи муҳимми хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ буда, зиёда аз 30 фоизи маҳсулоти 

умумиро истеҳсол мекунад. Ба ин шароити табиӣ-иқлимӣ, ҳудуд, мавҷудияти захираҳои меҳнатӣ 

ва майдонҳои чарогоҳу алафзорҳои табиӣ, анъанаҳои миллии чорводорӣ мусоидат мекунанд. 

Вазъияти муосири соҳаро бо дарназардошти ислоҳоте, ки дар комплекси агросаноатӣ ба 

амал бароварда шуда буданд, баҳо додан лозим аст. 
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Айни замон дар соҳаи чорводорӣ ҷараёни душвори барқарорсозӣ идома ёфта, барои рушди 

устувору пешравӣ асос гузошта мешавад. Вазъи истеҳсоли маҳсулоти асосии чорворо дар 

шароити ҳозира аз ҷадвали 5 мушоҳида кардан мумкин аст.  

Ҷадвали 5 

Истеҳсоли навъҳои асосии маҳсулоти чорво дар ҳамаи категорияҳои хочагиҳои вилоят (тонна) 
 

Маҳсулот 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 бо % 

нисбат ба 2014 

Чорво ва паранда 103659 116903 125700 137768 148017 155855 150, 0 

Шир  409990 431947 447070 467615 487262 500871 122,2 

Тухм, ҳаз. дона 60842 64827 69230 75248 78924 85341 140,2 

Пашм 4489 4700 4854 5028 5139 5332 118,7 

Пилла 360 375 381 417 262 367 101,9 
 

Сарчашма: Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2020. – С. 248-256. 

 

Ҷадвали 5 нишон медиҳад, ки нисбат ба соли 2014 истеҳсоли тамоми намудҳои маҳсулоти 

чорво афзоиш ёфтааст. Ҳамин тариқ, истеҳсоли гӯшти чорво ва паранда аз 10,3 то 15,5 ҳазор 

тонна ё зиёда аз 50%, шир 22,25, тухм бештар аз 40,2%, пашм - 18,7%, пилла - 1,9% афзудааст. 

Гуфтан мумкин аст, ки динамикаи мусбати истеҳсоли маҳсулоти чорво аз ҳисоби баланд 

шудани маҳсулнокии ҳайвонот ва қисман интенсификатсияи равандҳои истеҳсолӣ дар соҳа ба 

амал омад. 

Ҷадвали 6 

Маҳсулнокии чорво ва парранда дар хоҷагии қишлоқ дар ҳамаи категорияҳои хоҷагии халқ 
 

Маҳсулот 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 бо % нисбат ба 2014 

Шир (ба ҳисоби миёна) (кг) 1438 1477 1519 1576 1629 1654 115,0 

Истеҳсоли миёнаи тухм (дона) 144 123 134 108 115 154 106,9 

Тароши миёнаи пашм (кг) 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 109,0 
 

Сарчашма: Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2020. – С. 280-287. 
 

Дар давраи таҳқиқотӣ ширҷӯшӣ аз ҳар cap модагов афзуд. Соли 2019 он дар муқоиса бо 

1438 литри соли 2014 1654 литрро ташкил доданд, ки нисбат ба соли 2014 216 литр зиёд ё ин ки 

15% афзудааст. Инчунин истеҳсоли миёнаи тухм низ зиёд шуда, аз ҳар мурғ то 154 дона тухм 

гирифта шуд, ки нисбат ба соли 2014 6,9% афзуд. Тароши миёнаи пашм низ 9% зиёд шуд 

(ҷадвали 6). 

Маълум аст, ки саноати гӯшту шир меҳнатталаб ва серхарҷ буда, бо вуҷуди ин, дар солҳои 

охир тамоюли афзоиши сифатӣ ва миқдории нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ дар ин зеркомплексҳо 

мушоҳида карда мешаванд. Афзоиши истеҳсоли чорво ва паранда ба болоравии сатҳи истеъмоли 

гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ ба ҳар сари аҳолӣ мусоидат намуда, аз ҳисоби истеҳсоли дохилӣ 28 

килограммро ташкил дод. Дар сохтори истеъмоли гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ гӯшти мурғ бартарӣ 

дошта, гӯшти гов дар ҷои дуюм ва гӯсфанд дар ҷои сеюм меистад. Дараҷаи ба даст овардашудаи 

истеъмоли гӯшт ва маҳсулоти гуштӣ ҳанӯз ба меъёрҳои оқилонаю тиббӣ ҷавоб дода наметавонад, 

ки 45% ва 50% нишондиҳандаҳои заруриро ташкил медиҳад, вале тамоюли зиёд шудани 

истеъмоли маҳсулоти гӯштӣ мушоҳида карда мешавад.  

Дар таъмини афзоиши истеҳсоли гӯшт барномаҳои давлатии рушди комплекси 

агросаноатӣ ва барномаи давлатии рушди кишоварзӣ, танзими бозорҳои маҳсулоти кишоварзӣ, 

ашёи хом ва озуқаворӣ, ки ҳукумати кишвар дар сари вақт қабул карда буд, нақши калон бозид. 

Дастгирии молиявию иқтисодии аз ҷониби давлат расонидашуда ба зиёд шудани 

истеҳсоли на танҳо гӯшту маҳсулоти гӯштӣ, балки дар маҷмуъ соҳаи шир мусоидат намуд. Дар 

чорводории ширдеҳ азнавсозии технологии соҳа бо истифода аз чорвои дорои потенсиали 

баланди генетикии маҳсулнокӣ амалӣ карда шуд ва ҳоло ҳам идома дорад. Вобаста ба ғизои 

аълосифат тадбирҳои комплексӣ қабул карда мешаванд, хизматрасонии чорво ба механизмҳои 

компютерӣ ва мутахассисони баландихтисос «гузаронида» мешаванд. Бояд қайд намуд, ки ин 

кор дар марҳалаи ибтидоӣ буда, дар ҷумҳурӣ ҳамагӣ якчанд «ҷазирача» мавҷуданд, ки ин 

фаъолият устуворона ба роҳ монда шуда истодааст. 

Дар шароити бисёрзинагии истеҳсолот навъҳои асосии маҳсулоти хоҷагии қишлоқ дар 

категорияҳои алоҳидаи хоҷагиҳо ё бахшҳо тақсим мешавад. Ҳар як бахш бо динамикаи 

тараққиёти худ хос буда, ба истеҳсоли маҳсулоти умумии хоҷагии қишлоқ ҳиссаи муайян 

мегузорад [5]. 



226 

 

Дар айни замон қисми асосии маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ба хоҷагиҳои аҳолӣ ва деҳқонон 

(фермерҳо) рост меояд. Ҳиссаи онҳо дар ҳаҷми умумӣ 78-80 фоизро ташкил медиҳад. Дар 

ҷумҳурӣ қариб 179005 хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермер)-ӣ мавҷуданд, ки зиёда аз 70 фоизи заминҳои 

хоҷагии қишлоқро кишт ва ё истифода мебаранд. Дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермер)-ӣ истеҳсоли 

ғалла ва маҳсулоти чорво афзуда, маҳсулнокии чорво ва ҳосилнокии зироатҳои хоҷагии қишлоқ 

меафзояд. 

Агар динамикаи истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқро аз рӯи категорияҳои хоҷагиҳои 

ҷумҳурӣ дар шаш соли охир ба назар гирем, мебинем, ки аз нав тақсимкунии «ҳисса»-и ҳар як 

иштироккунанда дар истеҳсоли маҳсулоти умумӣ мушоҳида карда мешавад. Тавре ки маълумоти 

ҷадвали 7 шаҳодат медиҳад, дар соли 2019 истеҳсолот аз рӯи категорияи хоҷагиҳо чунин тақсим 

карда шудааст: ҳиссаи ташкилотҳои кишоварзӣ - бахши давлатӣ 7,5 фоизро ташкил дода, нисбат 

ба соли 2014 1 банди фоизӣ афзуда, индекси тағйироти сохторӣ, ки суръати ҳаракатро нишон 

медиҳад, 0,5 (1/6,5)-ро ташкил додаст. Хонаводаҳои аҳолӣ 51,4% маҳсулот истеҳсол карданд, 

вале ҳиссаи он торафт кам шуда, нисбат ба соли 2014 7,4 банди фоизӣ поён рафта, индекси 

тағйири сохторӣ (-0,12)-ро ташкил додааст. Саҳми хоҷагиҳои деҳқонӣ дар тавлиди маҳсулоти 

умумии кишоварзӣ афзоиш ёфта, ҳиссаи он дар давраи таҳлилшуда аз 34,7 то 41% зиёд шуда, 6,3 

банди фоизӣ афзудааст. Индекси тағйироти сохторӣ 0,18 аст, ки ҳавасмандии рушдро тавсиф 

мекунад. 

Ҷадвали 7 

Сохтори истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ аз рӯи категорияҳои хоҷагиҳои вилояти Хатлон 
 

Хоҷагиҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Ҳаҷми ҳаракат, 

пп, % 

Индекси ҳаракати 

сохторӣ 

Ҳамагӣ  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 

Бахши давлатӣ 6,5 6,5 6,0 5,5 5,9 7,5 1 0,15 

Хоҷагиҳои аҳолӣ 58,8 57,7 56,4 55,1 54,7 51,4 -7,4 - 0,12 

Хоҷагиҳои деҳқонӣ 34,7 35,7 37,5 39,4 39,4 41,0 6,3 0.18 
 

Мутобиқи Омори солонаи вилояти Хатлон. – 2020. – С. 78-79 ҳисоб карда шудааст. 
 

Умуман, қайд кардан мумкин аст, ки дар истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ тамоюли умумии 

мусбат мушоҳида карда шавад ҳам, вале бо вуҷуди ин, дар соҳаҳо як қатор проблемаҳои асосӣ 

боқӣ мондаанд, аз ҷумла: 

- дараҷаи пасти технологии истеҳсолот дар ҳамаи категорияҳои хоҷагиҳо ва паст будани 

дараҷаи рақобатпазирии субъектҳои хоҷагӣ; 

- нокифоя ва маҳдуд будани захираҳои пешниҳодшавандаи қарзӣ; 

- сатҳи пасти иқтидори сармоягузории субъектҳои хоҷагидор; 

- ҳаҷми пасти коркарди саноатии маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, ки оқибати мавҷуд набудани 

алоқаҳои устувори пайдарпайии байни истеҳсолот ва коркард мебошад; 

- дараҷаи пасти тахассуси коргарон ва мутахассисон, паст шудани захираҳои умумии 

меҳнатӣ; 

- дараҷаи пасти муносибатҳои байниминтақавӣ ва байнисоҳавӣ, набудани марказҳои 

ҳамоҳангсозӣ ва танзими пешбурди маҳсулоти хӯрокворӣ, ки дар минтақа истеҳсол мешавад; 

- мавҷуд набудани ташкилотҳои интегратсионӣ, кластерӣ ва кооперативӣ бо иштироки 

субъектҳои хоҷагии ҷумҳурӣ. 

Истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ дар як сатҳи тараққиёт наистода, минбаъд ҳам тараққӣ 

меёбад. Ду варианти рушдро пешниҳод карда метавонем:  

Мувофиқи варианти якум дар хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ тамоюли ҳозира нигоҳ дошта 

шавад. Он ҳоло тамоюли болоравӣ дорад. Фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ минбаъд низ дар 

заминаи проблемаҳои мавҷуда ва ҳалли онҳо ба роҳ монда мешавад. 

Низоми идоракунии истеҳсолот дар ҳолати аввала метавонад бо баъзе тағйирот боқӣ 

монад. Ҳангоми интихоби ин варианти рушд эҳтимоли аз даст додани рақобатпазирии маҳсулоти 

кишоварзӣ ва потенсиали афзоиш вуҷуд дорад.  

Варианти дуюм ба дастгирии соҳаҳои аз ҷиҳати стратегӣ муҳимми хоҷагии қишлоқ, 

тағийир додани муносибат ба ташаккули шароитҳои корӣ барои ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ асос 

меёбад, ки он аз ташкили ташкилотҳои интегронидашудаи навъҳои гуногун иборат буда, дар 

онҳо намояндагони ҳамаи категорияҳои хоҷагиҳо иштирок карда метавонанд. 
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Ҳамин тариқ, ба фикри мо, тамоюлҳои манфиеро, ки дар хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ ба 

амал омадаанд, бо роҳи фаъолгардонии равандҳои интегратсионӣ бартараф кардан мумкин аст, 

зеро онҳо ба: 

- оптимизатсияи хароҷоти захираҳои моддию техникӣ, меҳнатӣ ва захираҳои замин, 

оқилона ва самараноктар истифода бурдани онҳо; 

- барои ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ, коллективона истифода бурдани 

таҷҳизоти баландиқтидор, ба мақсад мувофиқ истифода бурдани меҳнати баландихтисос 

имконият фароҳам оварда мешавад; 

- ба баланд бардоштани самаранокии неруи истеҳсолии иштирокчиёни равандҳои 

интегратсия мусоидат мекунад; 

- ташаккули муҳити мусоиди иҷтимоию истеҳсолӣ, барои афзудани шавқу ҳавас ба 

меҳнати пурмаҳсул, баланд шудани сатҳи зиндагонӣ шароит фароҳам меоварад; 

- бартараф намудани ҷиҳатҳои манфӣ дар муносибатҳо ва муқаррар намудани манфиати 

умумии иштирокчиён барои ба даст овардани натиҷаи ниҳоии максималӣ мусоидат мекунад. 

Интегратсия (ҳамгироӣ) ба баланд бардоштани рақобатпазирии субъектҳои хоҷагидор дар 

истеҳсолоти кишоварзӣ, суръат бахшидан ба бунёди инфрасохтори бозори маҳсулот, такмил 

додани сохтори истеҳсолот, кам кардани сатҳи бекорӣ дар ҷумҳурӣ ва ба вуҷуд овардани ҷойҳои 

нави корӣ дар деҳот мусоидат мекунад.  
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ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ ИСТЕҲСОЛОТ ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚИ  

ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Дар мақола муаллиф шароиту имкониятҳо ва тамоюли рушди истеҳсолоти хоҷагии қишлоқи 

вилояти Хатлонро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст. Хоҷагии қишлоқи вилояти Хатлон яке аз 

соҳаҳои пешбарандаи иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, шароити табиию иқлимӣ барои истеҳсол ва 

парвариши ғалладона, сабзавот, зироатҳои равғандор, картошкаю меваҷот инчунин парвариши чорво 

барои истеҳсоли гӯшту ширро доро мебошад. 

Бояд тазаккур дод, ки яке соҳаҳои муҳимми хоҷагии қишлоқи вилояти Хатлон соҳаи кишоварзӣ 

мебошад, ки дар истеҳсолу парвариши молу маҳсулотҳои ин соҳа 65 % тамоми шуғли иқтисодиёти вилоят 

ба кору фаъолият фаро гирифта шудаанд. Инчунин соҳаи кишоварзии вилояти Хатлон дар истеҳсоли 

маҳсулоти умумии минтақавӣ саҳми арзанда соҳаи таъминкунандаи ашёи хом барои саноати хӯрокворӣ ва 

коркард, манбаи даромади андоз ба буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: хоҷагии қишлоқ, хоҷагиҳои аҳолӣ ва деҳқонӣ, соҳаи кишоварзӣ, комплекси 

агросаноатӣ, саноат, истеҳсоли маҳсулот, дараҷаи ҳосилнокӣ, самаранокӣ, интегратсия (ҳамгироӣ), 

технология. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье автор анализирует условия, возможности и тенденции развития сельскохозяйственного 

производства Хатлонской области. Сельское хозяйство Хатлонской области является одной из ведущих 

отраслей экономики и имеет природно-климатические условия для производства и выращивания 

зерновых, овощей, масличных культур, картофеля и фруктов, а также животноводства для производства 

мяса и молока. 

http://uecs.ru/uecs46-462012/item/1627-2012-10-31-08-27-49
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Следует отметить, что одной из важнейших отраслей сельского хозяйства Хатлонской области 

является сельское хозяйство, на долю которого приходится 65% всей экономической деятельности по 

производству и выращиванию товаров и продукции данной отрасли. Существенный вклад в производство 

валового регионального продукта вносит также аграрный сектор Хатлонской области, который является 

поставщиком сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности, источником налоговых 

поступлений в республиканский и местные бюджеты. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельское хозяйство, население и дехканские хозяйства, сельское хозяйство, 

агропромышленный комплекс, промышленность, производство, уровень производительности, 

эффективность, интеграция, технология. 
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ANALYSIS OF THE PRODUCTION SITUATION AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF 

AGRICULTURE IN KHATLON REGION 
 

In the article, the author analyzes the conditions, opportunities and trends in the development of agricultural 

production in Khatlon region. Agriculture of Khatlon region is one of the leading sectors of the economy and has 
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ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОҲИБКОРӢ ТАВАССУТИ НИЗОМИ БОНКӢ 
 

Наимов Б.Қ., Раҷабов М.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Боиси тазаккур аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои  миллат, Президенти 

кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди бахши хусусӣ, аз ҷумла соҳибкориро яке аз самтҳои 

асосии сиёсати иқтисодии давлат шуморида, таъкид намуданд, ки дар ҷумҳурӣ  тавассути 

татбиқи ислоҳот фазои мусоиди соҳибкориву сармоягузорӣ фароҳам гардида, шарикии давлат бо 

бахши хусусӣ густариш пайдо кард ва Тоҷикистон тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалии 

молиявӣ солҳои охир се маротиба ба қатори 10 кишвари ислоҳотгари пешсаф дохил гардид [1, с. 

2]. 

Дар ин самт Бонки миллии Тоҷикистон ва низоми бонкии кишвар фаъолиятро мунтазам 

идома дода, баҳри дастгирии соҳибкорӣ дар кишвар чораҳои таъсирбахш андешида истодаанд, 

аз ҷумла пешниҳоди қарзҳо ба соҳаи соҳибкорӣ сол то сол афзоиш ёфта истодааст ва Бонки 

миллии Тоҷикистон баҳри афзун намудани қарздиҳӣ ба соҳаи соҳибкорӣ ба ташкилотҳои кишвар 

мунтазам тавсияҳо пешниҳод менамояд. Ногуфта намонад, ки то 31 марти соли 2021 мувофиқи 

маълумоти оморӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 69 ташкилоти қарзии молиявӣ, 19 бонк, 18 бонкҳои 

анъанавӣ, 1 бонки исломӣ, 50 ташкилоти маблағгузории хурд, 18 ташкилоти амонатии қарзии 

хурд, 5 ташкилоти қарзии хурд, 27 фондҳои қарзии хурд, 1931 воҳидҳои сохтории тқм, 358 

филиалҳо, 1573 марказҳои хизматрасонии бонкӣ фаъолият менамоянд.  

Чуноне ки Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо кормандони соҳаи 

молия, андоз, гумрук ва бонкдории кишвар, 10 майи соли 2019, қайд намуда буданд: «Бояд 

таъкид намоям, ки ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи олии давлат, яъне баланд бардоштани сатҳу 

сифати зиндагии мардуми кишвар ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, мо бояд пешрафти бахшҳои воқеии 

иқтисодиёт, такмили низоми идораи давлатӣ, суботи молиявӣ, беҳтар кардани сармоягузорӣ ва 

дастгирии соҳибкорӣ, хулоса рушди муназзаму устувори иқтисодиёти мамлакатро таъмин 

намоем. Ҳарчанд ки тайи 10 соли охир суръати миёнаи рушди иқтисодиёт дар сатҳи беш аз 7 

фоиз таъмин гардида истодааст, вале сифати он моро қонеъ карда наметавонад. Вобаста ба ин, 

дар  соҳаи иқтисоду молия ва бонкдорӣ камбудию мушкилоти зиёде ҷой дорад, ки андешидани 
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чораҳои дахлдорро тақозо менамояд. Хусусан, дар натиҷаи таъсирҳои омилҳои дохиливу берунӣ, 

инчунин, ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ набудани идораи як қатор бонкҳо, ба таври зарурӣ 

ба роҳ намондани назорат, вазъи умумии низоми бонкӣ дар кишвар буҳронӣ гардидааст. 

Мувофиқи маълумоти оморӣ  то оғози буҳрони бонкӣ, яъне дар соли 2014 дар кишвар 137 

ташкилоти қарзӣ вуҷуд дошт ва то соли 2018 шумораи онҳо ба 79 ташкилот расид. Бо сабабҳои 

муфлисшавӣ ва ё фаъолият накардани ташкилотҳои қарзӣ, махсусан ташкилотҳои маблағгузории 

хурд, ки шумораашон дар давоми солҳои 2012-2018 аз 125 то 62 гардид, аз ҷониби Бонки миллӣ 

иҷозатномаи онҳо бозхонд карда шуд. Дар робита ба ин, Бонки миллиро зарур аст, ки фаъолияти 

худро ҷиҳати рушди низоми бонкӣ ва барқарор намудани эътимоди аҳолӣ ба бонкҳо бо роҳҳои 

ҷоннок намудани назорати бонкӣ, арзёбии дороиҳои бонкҳо ва мониторинги доимии вазъи 

бозории хизматрасониҳои бонкӣ тақвият бахшад» [2, с. 23].   

Қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии 

соҳибкорӣ» аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз иқдомоти муҳим дар самти 

дастгирии соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад, ки муносибатҳои ҷамъиятиро дар робита ба ҳимоя, 

дастгирии давлатӣ ва рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим намуда, кафолатҳои 

давлатии фаъолияти субъектҳои соҳибкориро дар доираи қонун таъмин мекунад. 

Мутобиқи муқаррароти ин қонун яке аз роҳҳои дастгирии соҳибкорӣ қарздиҳӣ мебошад, 

ки дар навбати худ ба таъсиси Фонди давлатии дастгирии соҳибкорӣ мусоидат мекунад [3, с. 23]. 

Вобаста ба ҳамин, ёдрас намудан зарур аст, ки дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз 5.02.2013, №34 Муассисаи Давлатии «Фонди дастгирии соҳибкорӣ» таъсис дода 

шуд, ки мақсади асосии он пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ба фаъолияти субъекҳои соҳибкорӣ 

дар кишвар мебошад. Дар доираи ин аз ҷониби Фонд барои рушди субъектҳои соҳибкорӣ дар 

ҷумҳурӣ қарзҳои имтиёзнок пешниҳод карда шудааст. Ҳаҷми қарзҳои пешниҳод гардида, аз 

ҷониби Фонд дар солҳои 2013-2018 222412 ҳазор сомониро ташкил дод. Қарзҳои имтиёзнок бо 

12 фоизи солона ба муҳлати 3 сол  пешниҳод карда мешавад. Аз ҳаҷми умумии 222412 ҳазор 

сомонии  пешниҳодшуда 77081 ҳазор сомониаш ба вилояти Хатлон рост меояд, ки дар таносуби 

фоиз 34,6фоизро ташкил медиҳад. Дар вилояти Суғд ҳамин нишондиҳанда ба 14,3%, шаҳри 

Душанбе ба 29,4%, НТҶ ба 15,8% ва ВМКБ ба 5,6% баробар мебошад. Чунин дастгирӣ ва 

имтиёзҳои молиявии давлатӣ имкон медиҳад, ки фаъолияти соҳибкории хурду миёна дар соҳаҳои 

гуногун дар минтақаҳои  кишвар инкишоф ёфта, боиси ба вуҷуд омадани ҷойҳои нави корӣ, 

афзоиши маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, афзун гардидани даромадҳои андозӣ, рушди ҳунарҳои 

мардумӣ ва сайёҳӣ дар деҳот гардад [4, с. 53-54].     

Бо мақсади  боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ раванди 

иҷозатномадиҳӣ, аз 28 майи соли 2009, таҳти №305 «Комисия оид ба такмили санадҳои меъёрию 

ҳуқуқии танзимкунандаи тартиби додани ҳуҷҷатҳои иҷозатномадиҳӣ ба субъектҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ» таъсис дода шуд. Дар натиҷа Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми 

иҷозатномадиҳӣ»,  аз 2 августи соли 2011, таҳти №751 қабул гардид, ки ба туфайли он шумораи  

низоми иҷозатҳо аз 605 то 86 адад кам шуд, ки ин намунаи беназирӣ ислоҳот арзёбӣ мегардад. 

Бояд таъкид кард, ки дар баробари тақвият ёфтани робитаҳои тиҷоратии иқтисоди хориҷӣ 

барои нигоҳдории устувории қурби пули миллӣ, сиёсати пулию қарзӣ мунтазам такмил ёфта, дар 

мамлакат аз соли 2017 механизми барориши коғазҳои қиматнок ба роҳ монда шуд. Инчунин, дар 

мамлакат биржаи фондӣ ба фаъолият шурӯъ намуд, ки баҳри дастгирии минбаъдаи соҳибкорони 

кишвар заминаи мусоид фароҳам меоварад. Бахусус, ба роҳ мондани ҳисоббаробаркуниҳои 

ғайринақдӣ ва ташкили инфрасохтори низоми пардохт ба пешрафти низоми бонкии мамлакат 

мусоидат намуда, баҳри фаъолияти соҳибкорон ҳам дар дохили кишвар ва ҳам берун аз он 

шароити мусоид фароҳам овард. 

Аз байн бурдани ҳуҷҷатҳои пардохти шакли коғазӣ ва ҳисоббаробаркунӣ тавассути низоми 

электронӣ барои дар муддати кӯтоҳ анҷом додани амалиётҳои пардохтии дохилию берунӣ 

имкони мусоид фароҳам сохт. Бо мақсади ривоҷ додани амалиётҳои ғайринақдӣ ва беҳтар 

намудани хизматрасониҳои бонкӣ барои ҷорӣ намудани кортҳои пардохт ва насб кардани 

банкомат ва терминалҳо замина гузошта шуд. Ин иқдом ба соҳибкорон имкон дод, ки ҳангоми 

берун аз марзи кишвар қарор доштан аз чунин воситаҳо самаранок истифода баранд. Қайд кардан 

ба маврид аст, ки чораҳои андешидашуда ҷиҳати беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ натиҷаи 

мусбати худро дода истодааст, ки дар асоси он ба гузаронидани ислоҳоти дахлдори судманд 

ҷиҳати сода гардонидани расмиёт вобаста ба соҳибкорӣ ва дастрасӣ ба воситаҳои қарзӣ солҳои 

охир Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳодиҳии «Пешбурди тиҷорат», ки аз ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ 
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баҳогузорӣ мегардад, якчанд зина боло баромад. Аз ҷумла, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рейтинги 

ҳазорасолаи «Пешбурди тиҷорат – 2015» дар байни 189 кишвари олам ҷойи 166-умро ишғол 

намуда, мавқеи худро дар як сол 11 зина беҳтар намуд. Аз рӯи натиҷаҳои соли 2015 Тоҷикистон 

мавқеи худро 34 зина беҳтар намуда, дар рейтинги «Пешбурди тиҷорат – 2016» ҷои 130-умро 

ишғол кард. Дар рейтинги нави «Пешбурди тиҷорат – 2017» (Doing Business)-и Бонки Ҷаҳонӣ 

Тоҷикистон ҷои 128-умро ишғол карда, мавқеи худро 2 зина беҳтар намуд [5, с. 3].   

Дар натиҷаи татбиқи босамари сиёсати давлатӣ дар самти энергетика, «Иқтисоди сабз» ва 

масъалаҳои алоқаманд бо захираҳои об Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2018 дар намоишгоҳи 

байналмилалии «Экспо – 2017» дар шаҳри Остона дар бани 115 давлат ва 22 ташкилоти хориҷӣ 

аз рӯи номинатсияи «Муаррифии мавзуи намоишгоҳ» сазовори ҷойи якум гардида, бо мукофоти 

байналмилалии «Ҷоизаи тиллоӣ» сарфароз гардонида шуд.  

Дар замони соҳибистиқлолӣ бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди 

соҳибкорӣ ва ташаккули шаклҳои гуногуни моликият дар мамлакат дар зинаи корхонаҳои 

давлатӣ беш аз 1000 ҷамъияти саҳомии кушода таъсис ёфта, то имрӯз бастаи саҳмияҳои 88 фоизи 

онҳо хусусӣ гардонида шудаанд. 

Дар мамлакат бо мақсади дастгирии давлатии соҳибкории истеҳсолӣ ва воридоти 

таҷҳизоти нави истеҳсоливу технологӣ, инчунин, афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

ватанӣ воридоти як қатор таҷҳизоти истеҳсоливу технологӣ аз андози арзиши иловашуда ва боҷи 

гумрукӣ озод карда шудааст. 

Илова бар ин, бо пешниҳоди Президенти Мамлакат Эмомалӣ Раҳмон, аз 1 январи соли 

2018, ҳама намудҳои таҷҳизоти истеҳсоливу технологӣ ва қисмҳои такмилии онҳо аз андоз аз 

арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешавад. 

Соҳаи кишоварзӣ омили муҳимми ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва манбаи ашёи хом барои 

корхонаҳои саноатӣ мебошад, ки тибқи маълумоти оморӣ дар ин соҳа беш аз 1,5 миллион нафар 

ё 65 фоизи аҳолии дар иқтисодиёт машғулбуда фаъолият менамоянд. 

Ҳукумати кишвар барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва ташаккули инфрасохтори он дар 25 

соли охир лоиҳаҳои сармоягузориро дар ҳаҷми қариб 5 миллиард сомонӣ татбиқ кардааст ва ин 

раванд дар оянда низ идома меёбад. 

Танҳо дар 7 соли охир ба кишвар ба маблағи 730 миллион сомонӣ қариб 6 ҳазор трактор 

ва дигар техникаи таъиноти кишоварзӣ ворид гардидааст ва маблағи дар доираи имтиёзҳои 

гумрукӣ озодшуда беш аз 100 миллион сомониро ташкил медиҳад. 

Зиёд гардидани майдони боғу токзори мамлакат, истифодаи самараноки заминҳои кишт ва 

афзоиши саршумори чорво тақозо менамояд, ки корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ 

ҳарчи бештар таъсис дода шавад. 

Дар давоми се соли охир дар ин самт зиёда аз 170 корхонаи хурду миёна бунёд карда 

шудааст, ки ҳанӯз қонеъкунанда нест [6, с. 179-180].     

Соҳибкорон танҳо бо шарти ба роҳ мондани истеҳсолоти ба стандарти байналмилалӣ 

ҷавобгӯ, ташкили сардхонаҳо ва омӯзиши талаботи истеъмолкунандагони бозорҳои дохилӣ ва 

хориҷӣ метавонанд арзиши иловагии баландро ба даст оранд. 

Дар ин раванд, ворид намудани технологияҳои инноватсионӣ бо мақсади баланд 

бардоштани ҳосилнокии зироатҳо дар соҳаҳои растанипарварӣ ва маҳсулнокии чорво бисёр 

муҳим мебошад. 

Ҳукумати кишвар барои пешрафти соҳаҳои маорифу тандурустӣ заминаҳои меъёрии 

ҳуқуқиро фароҳам овардааст ва дар ин самт ташаббусҳои соҳибкоронро низ ҳамаҷониба 

дастгирӣ мекунад. 

 Тайи 10 соли охир аз ҷониби соҳибкорони саховатманди ватанӣ 132 бинои муассисаи 

таълимӣ бо беш аз 25 ҳазор ҷойи нишаст ба маблағи 105 миллион сомонӣ сохта, ба истифода 

дода шудааст. 

Соҳаи маориф ҳамчун бузургтарин бахши иҷтимоӣ буда, зиёда аз 2 миллион хонандаву 

донишҷӯ ва 120 ҳазор нафар омӯзгорро фаро мегирад. 

Шумораи хонандагон ҳамеша дар ҳоли афзоиш буда, ҳар сол ба ҳисоби миёна 50-60 ҳазор 

нафар зиёд мегардад. Табиист, ки бо афзоиши шумораи хонандагон талабот ба сарулибоси 

мактабӣ, лавозимоти хониш ва муассисаҳои таълимӣ низ ҳамасола зиёд мешавад. 

Ҳарчанд ки солҳои охир дар мамлакат аз ҷониби соҳибкорон як қатор корхонаҳои 

истеҳсоли либоси мактабӣ ба истифода дода шудаанд, вале на дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо қарори 

дахлдори ҳукумати кишвар дар ин самт иҷро гардидааст. Ҳаҷми истеҳсоли либоси мактабӣ ва 
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лавозимоти хониш кам ва сифати моли истеҳсолшаванда низ ба талабот пурра ҷавобгӯ 

намебошад. 

Бояд гуфт,ки дар шароити мунтазам афзоиш ёфтани шумораи хонандагон ва донишҷӯён 

бунёди муассисаҳои таълимии хусусӣ барои соҳибкорон низ самти муҳиму манфиатноки 

фаъолият мебошад. Ҳукумати кишвар барои ташкили чунин муассисаҳо ҳамаи заминаҳои 

заруриро фароҳам овардааст. 

Имрӯзҳо барои пешрафти соҳибкорӣ дар соҳаи тандурустӣ низ шароити мусоид фароҳам 

оварда шудааст. Бо ин мақсад дар кодексҳои андозу гумрук воридоти дорувории тиббӣ, асбобу 

таҷҳизоти тиббиву фарматсевтӣ аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод 

карда шудааст. Дар 7 соли охир воридоти таҷҳизоти тиббӣ ва фарматсевтӣ дар ҳаҷми беш аз 450 

миллион сомонӣ тибқи реҷаи имтиёзноки гумрукӣ сурат гирифта, маблағи имтиёз қариб 60 

миллион сомониро ташкил додааст. 

Яке аз масъалаҳои асосии соҳаи тандурустӣ дастрасӣ ба дорувории хушсифат мебошад, 

зеро то ҳол 90 фоизи доруворӣ аз хориҷи кишвар ворид ворид шуда истодааст ва на ҳамаи онҳо 

ба талаботи стандарт ҷавобгӯ мебошанд. Тибқи омори расмӣ ҳамасола ба кишвар дар ҳаҷми 250-

300 миллион сомонӣ маҳсулоти доруворӣ ворид карда мешавад [7, с. 16-20].  

Тибқи маълумоти Прокуратураи генералӣ фаъолияти гурӯҳи корӣ вобаста ба санҷиши 

сифати маҳсулоти воридотӣ дар 196 ширкати тиҷоратӣ нишон дод, ки ба кишвар ҳамасола 500 – 

600 тонна бозичаҳои гуногун аз 20 давлати дунё ворид мешаванд, ки 90 фоизии онҳо аз рӯи сифат 

ба талаботи бехатарӣ мувофиқ нестанд ва ба саломатии кӯдакон зараровар мебошанд. 

Фаъолияти мунтазами бахши молия ва бонкдорӣ – яке аз шартҳои асосӣ ва муҳимми рушди 

бахши хусусӣ мебошад. 

Мувофиқи омори бонкӣ дар панҷ соли охир фаъолияти соҳибкорӣ аз ҷониби бонкҳои 

тиҷоратӣ ва ташкилотҳои қарзии мамлакат дар ҳаҷми умумии 49 миллиард сомонӣ маблағгузорӣ 

карда шудааст. Танҳо тавассути Фонди дастгирии соҳибкорӣ зиёда аз 154 лоиҳаи тиҷоратӣ дар 9 

шаҳру ноҳияи кишвар ба маблағи 200 миллион сомонӣ сармоягузорӣ гардидааст. 

Ҳукумати Тоҷикистон дар баробари фароҳам омадани имкониятҳои моливӣ ҳаҷми 

маблағҳоро барои муассисаҳои давлатии Фонди дастгирии соҳибкорӣ минбаъд низ афзоиш дода, 

сандуқи қарзии онро зиёд менамояд.  

Аз сабаби баланд будани меъёри фоизҳои қарзӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ, ки меъёри миёнаи 

онҳо бо асъори миллӣ 25 фоизро ташкил медиҳад ва мушкилоти норасоии воситаҳои гардон 

ҳанӯз ҳам ҷой дорад. Ҳоло он ки фоизи миёнаи амонатҳои қабулшудаи бонкҳо бо асъори миллӣ 

13-15 фоиз ва бо асъори хориҷӣ 5-6 фоизро ташкил медиҳад. Дар баробари ин, фаъолияти 

номуназзами баъзе бонкҳои тиҷоратӣ боиси халалдор шудани фаъолияти соҳибкорон, аз ҷумла 

паст шудани ҳаҷми истеҳсоли молу маҳсулот ва хизматрасонӣ, гардиши молиявӣ ва дигар 

нишондиҳандаҳои корхонаҳо гардидааст. Бинобар ин, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо 

соҳибкорон ва сармоягузорони ватаниву хориҷӣ ба роҳбарони Бонки миллӣ, бонкҳои тиҷоратӣ 

ва ташкилотҳои молиявӣ дастур дод, ки ба масъалаҳои таъмин намудани рушди устувори низоми 

бонкӣ, ба беҳтар кардани сифати дороиҳо, ҷалби сармои дохиливу хориҷӣ, пурзӯр намудани 

идоракунии хавфҳо, зиёд намудани сармояи асосӣ, такмил додани усулҳои идоракунии 

корпоративӣ, сатҳи пардохтпазирӣ ва баланд бардоштани самаранокии фаъолият диққати ҷиддӣ 

диҳанд. 

Барои татбиқи ислоҳот дар самти қарздиҳӣ зарур аст, ки аввалан, феҳристи ягонаи 

электронии гарави амволи ғайри манқул, бо дарназардошти муттаҳид гардонидани он аз нуқтаи 

назари ҷуғрофӣ ва навъи дороӣ, инчунин, низоми иттилоотии электронии бақайдгирии 

қарздорон ташкил карда шавад.  

Дуюм, дар қонунгузории мамлакат ҳуқуқи афзалиятноки қарздорони таъминкардашуда 

муқаррар гардида, ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи гарави амволи манқул», 

Кодекси гражданӣ ва дигар санадҳои қонунгузорӣ тағйиру иловаҳои дахдор ворид карда шаванд.  

Барои дастгирии соҳибкории бонувон, ба касбомӯзӣ ҷалб намудани занону духтарон ва 

баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо дар даҳ соли охир аз ҳисоби грантҳои Президентӣ 

зиёда аз 12 миллион сомонӣ ҷудо гардидааст. Имрӯз бонувони соҳибкори мамлакат қариб 22 

фоизи субъектҳои соҳибкории кишварро ташкил медиҳанд ва роҳбарони 10 фоизи корхонаҳои 

хурду миёна занону бонувон мебошанд. Бонувони фаъоли мамлакат роҳбарии 25 фоизи 
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хоҷагиҳои деҳқонии амалкунандаро ба зимма доранд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2010 

даҳ баробар зиёд мебошад.  

Бо дастгирии роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Ассотсиатсияи 

миллии занон соҳибкори «Кадбону» дар мавзуи «Нақши бонкҳо дар  беҳтар намудани 

маблағгузории соҳибкории занон» бо иштироки бештар аз 70 бонуи соҳибкор чорабинии сатҳи 

ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. Мақсад аз ҷамъ овардани бонувони соҳибкор ва ташкилотҳои 

қарзӣ, дар паси мизи гирд аз он иборат буд, ки онҳо масоили маблағгузорӣ ба соҳибкории хурду 

миёнаро бо намояндагони ташкилотҳои қарзӣ баррасӣ намоянд ва ҳамкориро дар оянда боз ҳам 

таҳким бахшанд. Барои мисол қарзҳои хурди додашуда, дар нуҳ моҳи соли 2018 3488,6 млн. 

сомониро ташкил доданд. Аз ин лиҳоз, ҳиссаи қарзҳои хурди ба занони соҳибкори кишвар 

додашуда ба 20,3 фоиз баробар гардида, 707,0 млн. сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин 

давраи соли гузашта 64,3 млн. сомонӣ зиёд мебошад [8, с. 26-27]. 

Қобили зикр аст, ки яке аз омилҳои асосии рушди соҳибкорӣ, дастрасии соҳибкорон ба 

захираҳои молиявӣ барои маблағгузории нақшаҳои тиҷоратии худ ба ҳисоб меравад. Дар ин самт 

нақши ҳукумати мамлакат ва низоми бонкии он хеле муҳим арзёбӣ мегардад.  

Дар натиҷаи тадбирҳои амалинамудаи Ҳукумати мамлакат дар самти таъмин намудани 

пешрафти соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва таҳкими ҳамкории судманд бо шарикони рушд ҳаҷми 

воридоти сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар мунтазам афзоиш ёфта истода аст. 

Тибқи ҳисобҳои оморӣ дар давраи соҳибистиқлолӣ  ба соҳаҳои иқтисодиёти кишвар 

сармояи хориҷӣ дар ҳаҷми беш аз 84 миллиард сомонӣ, аз ҷумла дар ҳаҷми 37 миллиард сомонӣ 

сармояи мустақими хориҷӣ ворид гардидааст. 

 Мувофиқи маълумоти расмии оморӣ дар низоми бонкӣ ҳаҷми сармоягузориҳои давлатҳои 

хориҷӣ аз ҷониби низоми бонкии кишвар ҷалб гардида, дар давоми солҳои 2015-2016 маблағи 

1,1 млрд. доллари ИМА-ро ташкил дод. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 5-8 уми ноябри соли 2019 ба 2 кишвари Иттиҳоди Аврупо – 

Конфедератсияи Швейтсария ва Ҷумҳурии Франсия сафари расмӣ анҷом доданд. Зимни мулоқот 

густариши ҳамкорӣ беш аз пеш ба Швейтсария дар соҳаи иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, 

сайёҳӣ  ва ғайра таъкид гардид Ҳамин аст, ки ҳаҷми гардиши мол дар давоми 9 моҳи соли 2019 

нисбат ба солҳои пештара боло рафта, 132 миллион долларро ташкил дод. Ҳаҷми умумии 

гардиши тиҷорат миёни ширкатҳои Тоҷикистонии «ТАЛКО» ва Швейтсариягии «ГЛЕНКОР» 

дар 12 соли ҳамкорӣ ба 4,7 млрд. доллари ИМА расидааст. Тибқи шартномаҳои ҳамкорӣ дар 

назар аст, ки дар давоми 5 соли оянда ба маблағи 1,3 млрд. доллари амрикоӣ интиқоли 

мутақобилаи молу маҳсулот сурат гирад, ки ин худ далели возеҳи густариши муносибатҳои 

стратегии ин ду кишвар мебошад. Тайи даҳ соли охир аз ҷониби сармоягузории Швейтсария ба 

иқтисодиёти Тоҷикистон 167 миллион доллар сармоя ворид гардидааст. Аз ин маблағ 96 

миллионро сармояи мустақим ва 71 миллионро қарзҳои аз ҷониби корхонаву ташкилотҳо 

ҷалбгардида, ташкил медиҳад. Аз соли 2007 то соли 2019 ҳаҷми умумии сармоягузориҳо ба 

иқтисоди кишвар 9,5 миллиард долларро ташкил дод. 

Дар баробари ин, тибқи таҳлилҳои омории ташкилоти сайёҳӣ, Тоҷикистон ба қатори 10 

кишвари ҷолиб барои сайёҳон шомил гардид. Ин ва дигар нишондиҳандаҳо гувоҳи онанд, ки 

мавқеи байналмилалии Тоҷикистон аз ҳисоби сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ тадриҷан боло 

меравад. 

Соли 2020  аз ҷониби низоми бонкӣ дар ҳудуди вилоят Хатлон 1 миллиарду 750 миллион 

сомонӣ қарз дода шудааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2019 151 миллион сомонӣ зиёд 

буда, 33% ба соҳаи кишоварзӣ, 33%  ба мақсадҳои истеъмолӣ, 13% ба савдои хориҷӣ, 10% ба 

савдои хизматрасонӣ ва боқимонда ба дигар соҳаҳо рост меояд. Аз ҳаҷми умумии қарзҳои 

додашуда, 89 фоизро қарзҳои хурд ташкил медиҳанд. Бо вуҷуди ин, нишондиҳандаи зикршуда 

бо дарназардошти имкониятҳои вилоят дар самти рушди соҳибкорӣ, хусусан соҳибкории 

истеъмолӣ қонеъкунанда нест. Аз ин лиҳоз, ба Бонки миллӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ зарур 

аст, ки доир ба зиёд намудани ҳаҷми қарздиҳӣ ба соҳаҳои иқтисодиёт, алалхусус дар бахши 

соҳибкории истеҳсолӣ ба пешниҳоди қарзҳои хурд ба ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон тадбирҳои 

иловагӣ андешанд.  

Барои ҳалли масъалаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳои вилоят дар даҳ соли 

охир аз ҳисоби буҷети давлатӣ 24 миллиард сомонӣ равона шудааст. Илова бар ин, барои таъмин 

намудани тараққиёти соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти вилоят ва баланд бардоштани сатҳу сифати 
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зиндагии аҳолӣ дар барномаи нави рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Хатлон барои солҳои 

2021-2025 амалисозии 279 лоиҳа ба маблағи умумии зиёда аз 10,5 миллиард сомонӣ пешбинӣ 

гардидааст, ки аз роҳбарону масъулини вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он андешидани тадбирҳои 

заруриро тақозо менамояд. Зеро сатҳи пасти ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ, аз ҷумла сармояи 

мустақим боиси иҷро нашудани 54 фоизи лоиҳаҳои дар барномаи қаблии вилоят барои солҳои 

2016-2020 пешбинишуда гардид.  

Тибқи маълумоти оморӣ сармояи мустақими соли 2020 ба вилоят ҷалбшуда 790 миллион 

сомониро ташкил додааст, ки барои таъмин намудани рушди босуботи вилояти калонтарини 

кишвар нокифоя мебошад [9, с. 4]. 

Дар давраи соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар вилоят 71 лоиҳаи 

сармоягузории давлатӣ амалӣ шуда, маблағи дар доираи онҳо азхудшуда беш аз 11 миллиард 

сомониро ташкил медиҳад. Ҳоло дар ҳудуди вилоят татбиқи боз 35 лоиҳаи сармоягузории 

давлатӣ идома дошта, дар доираи онҳо то имрӯз беш аз 5,5 миллиард сомонӣ аз худ карда 

шудааст. Лоиҳаҳои мазкур барои сохтмону таъмир ва таҷҳизонидани муассисаҳои таълимӣ, 

беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ, бунёду таҷдиди роҳҳои мошингард, кам кардани 

талафоти неруи барқ ва устувории интиқоли он, дастгирии хоҷагиҳои деҳқонӣ ва рушди соҳаи 

кишоварзӣ, таъминот бо оби ошомиданӣ ва беҳдошт дар шаҳру деҳот, соҳилмустаҳкамкунӣ ва 

корҳо доир ба пешгирӣ кардани зарари офатҳои табиӣ равона шудаанд. Манбаи маблағгузории 

маҷмуи лоиҳаҳои муштараки сармоягузории давлатии амалкунанда асосан ба Бонки осиёии 

рушд – 851,1 млн. доллар ё 24 ,3 фоизи маблағи умумии портфел, Бонки умуми ҷаҳонӣ – 757,0 

млн. доллар ё 21,5 фоиз, Бонки аврупоии таҷдид ва рушд – 638,6 млн. доллар ё 18,1 фоиз, 

Ҷумҳурии Халқии Хитой – 331,4 млн. доллар ё 9,4 фоиз, Бонки исломии рушд – 163,3 млн. доллар  

ё 4,6 фоиз, Бонки аврупоии сармоягузорӣ – 117,9 млн. доллар ё 3,3 фоиз, Фонди саудии рушд – 

90,0 млн. доллар ё 2,6 фоиз, Бонки осиёии сармоягузориҳои инфрасохторӣ – 87,5 млн. доллар ё 

2,5 фоиз, Фонди ОПЕК – 72,0 млн. доллар ё 2 фоиз, Бонки олмонии рушд – 55,4 млн. доллар ё 

1,6 фоиз, Фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ – 53,1 млн. доллар ё 1,5 фоиз, дигар 

созмонҳои байналмилалии молиявӣ ё давлатҳои донор – 141 млн. доллар ё 4 фоиз, саҳми 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 128,5 млн. доллар ё 3,6 фоиз, дигар сарчашмаҳо (саҳми 

корхонаҳои давлатии ватанӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллии давлатӣ, ҷамоатҳо ва ғ.) 

36,3 млн. доллар ё 1 фоиз рост меояд. 

Дар маҷмуъ, тайи 20 соли охир ба бахшҳои гуногуни соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии 

кишвар ба маблағи беш аз 151 миллиард сомонӣ сармоя ҷалб гардидааст, ки 59 миллиард 

сомонии онро сармояи мустақим ташкил медиҳад. Яке аз мушкилоти низоми бонкӣ барои 

сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ айни замон сатҳи пасти сармоякунонии бонкҳо аз ҷониби саҳмдорон 

мебошад, ки дар натиҷа бонкҳо қудрати додани қарзҳои калон ва имтиёзноки дарозмуддатро 

надоранд, бинобар ин, аксари бонкҳо дар доираи лоиҳаҳои институтҳои бонуфузи байналмилалӣ 

бо истифода аз механизми маблағгузориҳои хурду миёна машғуланд.  

Бо вуҷуди ин, бонкҳо ҳамкориҳои судмандро бо ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ 

ҷиҳати ҷалби маблағҳои дарозмуҳлат мунтазам ба роҳ монда истодаанд, ки ин маблағҳо ба 

воситаи низоми бонкии кишвар ба соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории истеҳсолӣ равона карда 

мешавад [10, с. 4].  

Дар ин замина, аз ҳисоби барномаҳои Бонки Исломии Рушд 6,1 миллион доллари ИМА 

барои маблағгузории хурд, аз ҳисоби Бонки Рушди Хитой 20,0 миллион доллари ИМА барои 

соҳаи кишоварзӣ, аз ҳисоби Бонки Осиёии Рушд 3,6 миллион доллари ИМА барои рушди 

маблағгузории хурд дар кишвар ва аз ҳисоби Бонки Аврупоии Тавдид ва Рушд 58,0 миллион 

доллари ИМА барои дастгирии маблағгузории хурд, маблағгузории соҳаи савдо, кишоварзӣ ва 

соҳибкории хурду миёна ҷалб гардидаанд.  
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ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОҲИБКОРӢ ТАВАССУТИ НИЗОМИ БОНКӢ 
 

Дар ин мақола нишон дода шудааст, ки давлат ва ҳукумати кишвар таъмин намудани пешрафти 

соҳаи соҳибкориро яке аз самтҳои муҳимми фаъолияти худ қарор дода, барои дастгирии соҳибкорон, 

таъмини шароити мусоиди ташаккули соҳа тавассути муқаррар кардани имтиёзҳои мухталиф дар соҳаи 

андозбандӣ, пардохти боҷи гумрукӣ, ҷорӣ намудани мораторий барои санҷиши фаъолияти субъектҳои 

соҳибкорӣ тамоми чораҳои заруриро амалӣ месозад. Бо мақсади рушди соҳибкории хурду миёна ва 

дастрасии соҳибкорон ба захираҳои қарзии бонкӣ ва маблағҳои буҷетӣ Фонди дастгирии соҳибкорӣ таъсис 

дода шудааст, ки омили муҳимми пешрафти иқтисодиёт ба шумор меравад. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕРЕЗ 

БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ 
 

В данной статье показано, что государство и правительство страны является одним из важнейших 

направлений бизнеса, для поддержки предпринимателей, для создания благоприятных условий для 

формирования отрасли путем установления различных льгот в области налогообложения, таможенных 

пошлин, введение моратория принимает все необходимые меры для проверки деятельности субъектов 

хозяйствования. В целях развития малого и среднего бизнеса и доступа предпринимателей к банковским 

кредитным ресурсам и бюджетным средствам создан Фонд поддержки предпринимательства, который 

является важных фактором экономического развития. 
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STATE SUPPORT FOR ENTREPRENEURSHIP THROUGH THE BANKING SYSTEM 
 

 This article shows that the state and the government of the country is one of the most important areas of 

business, to support entrepreneurs, to create favorable conditions for the formation of the industry by establishing 

various benefits in the field of taxation, customs duties, the introduction of a moratorium is taking all necessary 

measures to check the activities of business entities.  In order to develop small and medium-sized businesses and 

provide entrepreneurs with access to bank loans and budgetary funds, the Entrepreneurship Support Fund has been 

created, which is an important factor in economic development. 
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ КОРХОНАҲОИ НАҚЛИЁТӢ, ЗАМИНАИ БОЭЪТИМОДИ 

САНОАТИКУНОНИИ МАМЛАКАТ 
 

Ашуров Н.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Қисми муҳимми инфрасохтори минтақа ин нақлиёт буда, фаъолияти самарабахши ҳамаи 

корхонаҳо дар минтақа, инчунин вазъи иҷтимоии онҳо низ  аз фаъолияти босамари нақлиётӣ 

вобаста мебошад. Корхонаҳои нақлиётӣ як соҳаҳои ташаккулёбандае мебошанд, ки на танҳо 

гардиши борҳо ва ҳамлу нақли мусофиронро таъмин менамоянд, балки дар баробари ин, ҳамчун 

катализатор барои рушди саноату хоҷагии қишлоқ хизмат мекунанд ва талаботро ба маҳсулоти 

технологияҳои баланд дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт фароҳам меоранд. 

Хусусияти корхонаҳои нақлиётӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои иқтисодиёт дар он аст, ки онҳо 

маҳсулоти нав истеҳсол намекунанд ва танҳо дар раванди ба вуҷудоварии он бо роҳи таъмин 

кардан бо ашёи хом, мавод, таҷҳизоти истеҳсолӣ ва интиқоли маҳсулоти тайёр ба 

истеъмолкунанда иштирок намуда, мувофиқан арзиши маҳсулотро мувофиқи хароҷоти 

нақлиётӣ, ки ба арзиши аслии маҳсулот дохил мешавад, зиёд мекунанд. 

Дар шароити муосир ҷиҳати  такмил ва рушди корхонаҳои нақлиётӣ, ки дар бозори 

хизматрасонии нақлиётӣ-логистикӣ фаъолият мекунанд, корҳои илмии зиёде бахшида шудаанд 

[1-6], ки дар онҳо ҷанбаҳои гуногуни масъалаҳои таҳлилии корхонаҳои нақлиётӣ, хусусиятҳои 

нақлиёт, намуди хизматрасониҳои нақлиётӣ, системаҳои нақлиётӣ, фаъолият дар бозори 

хизматрасонии нақлиётӣ, самтҳои афзалятноки рушди корхонаҳои нақлиётӣ ва ғайра баррасӣ 

шудаанд. Аз ҷумла, профессор Раҷабов Р.К. инфрасохтори нақлиётиро яке аз муҳимтарин 

зерсистемаҳои бозор меҳисобад. Қайд мекунад, ки он ҳамчун асосҳои моддӣ барои муносибатҳои 

байнидавлатӣ ва байниминтақавӣ шароити мусоид фароҳам меорад [10]. 

Дар шароити бозор ҳамаи корхонаҳо новобаста аз шакли моликияташон (корхонаҳои 

давлатӣ, хусусӣ, саҳомӣ, муштарак, кооперативӣ ва ғайра) дар асоси усулҳои ҳисоби тиҷорат 

фаъолият менамоянд, ки мақсади асосии онҳо қонеъ гардонидани талаботи ҷамъият ва 

гирифтани фоида мебошад. Яке аз корхонаҳои нақлиётии минтақаи Бохтари вилояти Хатлон, ки 

дар шароити иқтисоди бозорӣ тӯли даврони истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, вобаста ба 

арзаю тақозои бозор фаъолият мекунад, ин корхонаи Ҷамъити дорои масъулияташ маҳдуди 

«Хатлонтранс», ки дар даврони шӯравӣ «Автобазаи-21» ном бурда мешуд, мебошад. 

Сохтори корхонаи нақлиётии ҶДММ «Хатлонтранс» мувофиқи шартномаи байниякдигарӣ 

барои мусоидат намудан ба хизматрасониҳои хуб ва пешравиҳои кори корхона муқаррар карда 

шудааст. Робитаи наздик байни системаи идорашаванда ва системаи идоракунанда яке аз 

омилҳои асосии мутаҳаррикии истеҳсолот мебошад. Равандҳои истеҳсолии нақлиёти 

автомобилӣ ҳамчун объектҳои идоракунӣ бо намудҳои мухталиф ва мураккаби худ фарқ 

мекунанд. Мақсади асосии идоракунии истеҳсолоти нақлиёти автомобилӣ таъмини истифодаи 

самараноки ҳамаи имкониятҳои иҷтимоӣ, истеҳсолӣ ва иқтисодии мавҷуда ҷиҳати саривақт ва 

бо сифати баланд қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ мебошад. Барои расидан ба ин ҳадафҳо 

корхонаи нақлиётии автомобилӣ, пеш аз ҳама, бояд сохтори идоракунии оқилона ва 

фарогирандаи ҳамаи равандҳои истеҳсолотро доро бошад. 

Самаранокии фаъолияти корхона аз бисёр ҷиҳат ба ҳолатҳои зерин вобастагӣ дорад, аз 

ҷумла: дуруст муқаррар намудани миқдору сифат ва муҳлатҳои истеҳсоли маҳсулот дар робита 

ба арзаю тақозои бозор, интихоби технология ва ташкили қабули истеҳсолот, таъминоти 

саривақтӣ ва оқилонаи захираҳо, бузургии сармояи асосию гардон, шакл ва усулҳои фурӯши 

маҳсулот ё хизматрасонӣ ва ғайра. 

Дар корхонаи нақлиётии автомобилӣ, чун дар дигар соҳаҳои хоҷагии халқ, рушди техникӣ 

яке аз воситаҳои муҳимми баландшавии маҳсулнокии меҳнат, беҳтаршавии сифат ва пастшавии 

арзиши аслӣ ба шумор меравад. Инчунин, барои дар давоми сол банақшагирии корхона таҳлили 

даромаднокӣ ва хароҷоти истеҳсолии солонаи корхона  яке аз масъалаҳои муҳим дар корхона ба 

ҳисоб меравад.  

Мувофиқи маълумоти бухгалтерии корхонаи ҶДММ «Хатлонтранс», корхона дорои се 

манбаи асосии даромад мебошад, ки ин якум, аз ҳисоби иҷоракорон, дуюмин манбаи асосии 

даромади корхона ин аз ҳисоби корхонаю ташкилотҳо ва ниҳоят сеюмин манбаи асосии 

даромади корхона ин аз ҳисоби парки автомобилии корхона мебошад. Тамоми автомобилҳои 

боркаш ва мусофирбаре, ки дар баланси корхона ҳаст ва автомобилҳои шахсие, ки ба тариқи 
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шарномавӣ дар қайди корхона гирифта шудаасту кор мекунанд, корхона аз ҳисоби инҳо 

даромади бештар ба даст меорад. 

Барои муайян кардани шумораи умумии автомобилҳои боркаш ва мусофирбари ба корхона 

мансуббуда аз рӯи кори иҷрокардашуда дар як рӯз, шумораи автомобилҳои ба корхона 

дохилшуда ва хориҷшуда аз рӯи формулаи махсус ҳисоб карда мешавад. Бинобар ҳамин, дар ҳар 

як квартал автомобилҳои дохилшуда ва хориҷшуда дар корхона ба ҳисоб ва ба нақша гирифта 

мешаванд. Дар ин ҳолат автомобилҳои ба корхона дохил ва хориҷшуда дар миёнаи квартал 

муайян ва маълум мегардад. Дар ин вобастагӣ миқдори автомобилҳое, ки дар рӯйхати парки 

автомобилии корхона қарор доранд, инчунин воҳидҳои ба корхона ворид ва хориҷшаванда, 

шумораи рӯйхатии таркиби ҳаракаткунанда дар давраи додашуда, ҳисоб карда мешавад. 

Чи тавре ки дар ҷадвали 1 оварда шудааст, аз шумораи умумии нақлиёти мусофирбарӣ 170 

ададашро, ки 88,0 фоизро ташкил медиҳад, автомобилҳои мусофирбари сабукрав дар бар 

гирифта, аз ин миқдор автомобили Опел – 65 адад, автомобили Некси – 30 адад, автомобили 

Мерседес Бенс 180 – 35 адад, автомобили Тайота Корола – 13 адад, автомобили Хундай – 12 адад 

ва 15 адади дигарро автомобили Муссо ташкил медиҳад. 

Ҷадвали 1 

Нишондиҳандаҳои шумораи умуми нақлиёти автомобилии мусофирбарӣ аз рӯйи тамға ва 

маълумоти техникии онҳо дар корхонаи ҶДММ «Хатлонтранс»-и ш. Бохтар 
 

№ 
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1 Mercedes-Benz Sprinter 20 10,3 18 2 180 7,7-9,2 16-20 

2 Hyundai Starex 3 1,5 2 1 180  7-8 8-10 

3 Opel Astra - Vectra 65 33,7 60 5 200  6,5-7,5 4 

4 Некси-Daewoo Nexia 30 15,6 25 5 200  6,5-8,5 4 

5 Мерседес Бенс,  С180 35 18,2 32 3 200 7-9 4 

6 Таёта Корола 13 6,7 12 1 220 7-8 4 

7 Хундай 12 6,2 10 2 220  7-8 4 

8 Ssang Yong Musso (Муссо)  15 7,8 10 5 220  ~13,1 4 

Ҷамъ: 193 100 169 24    

Манбаъ: дар асоси ҳисоботҳои бухгалтерии корхонаи ҶДММ «Хатлонтранс»- и ш. Бохтар дар соли 2019-ум 

тартиб дода шудааст. 
 

Аз шумораи умумии нақлиёти автомобилии мусофирбарӣ дар корхона соли 2019-ум 169 

адади он, ки 87,5 фоизро ташкил медиҳад, дар ҳолати корӣ буда, 12,5 фоизи он, ки 24 ададро 

ташкил медиҳад, автомобилҳои дар таъмир қарордошта мебошад. 

Ҳангоми таҳлил ва мушоҳидаҳо аз корхонаи ҶДММ «Хатлонтранс» маълум гардид, ки 193 

адад автомобили мусофирбарие, ки дар қайди корхона ҳастанд, 15 адади он то 50 ҳаз. км 

гаштаанд, ки аз ин миқдор 7 адади онро автомобили сабукрави Хундай ва 8 адади дигарро Тайота 

Корола ташкил медиҳад. Инчунин 78 адади автомобилҳои мусофирбарӣ аз 50 то 150 ҳаз. км. ва 

100 адади дигар аз 50 ҳаз. км. зиёд гаштаанд (ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2 

Маълумотҳо оид ба гашти автомобилҳои мусофирбарии корхонаи нақлиётии ҶДММ 

«Хатлонтранс»-и ш. Бохтар 
 

№ Гашти автомобилҳо, ҳаз. км. Шумора (адад) Фоиз аз ҳисоби шумораи умумии автомобилҳо 

1 То 50 ҳазор километр 15 7,8 

2 Аз 50 то 150 ҳазор километр 78 40,4 

3 Аз 50 ҳазор километр зиёд 100 51,8 

Ҳамагӣ: 193 100 
Манбаъ: дар асоси ҳисоботҳои бухгалтерии корхонаи ҶДММ «Хаилонтранс»- и ш. Бохтар дар соли 2019-ум 

тартиб дода шудааст. 
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Ҷадвали 3 

Маълумот оид ба истифодабарии намудҳои сӯзишворӣ дар автомобилҳои мусофирбарии 

корхонаи ҶДММ «Хатлонтранс» 
 

№ Намуди сӯзишворӣ Шумора (адад) Фоиз аз шумораи умумӣ 

1 Дизелӣ 43 22,3 

2 Бензинӣ 37 19,2 

3 Газӣ 3 1,5 

4 Бензинӣ-Газӣ 110 57,0 

Ҳамагӣ: 193 100 
Манбаъ: дар асоси ҳисоботҳои бухгалтерии корхонаи ҶДММ «Хатлонтранс»-и ш. Бохтар дар соли 2019-ум 

тартиб дода шудааст. 
 

Оид ба маълумоте, ки дар ҷадвали 2 нишон дода шудааст, қайд намудан ба маврид аст, ки 

меъёри коркарди автомобилҳо аз рӯи истифодабарӣ касод шудаанд. Синну соли  миёнаи 

автомобилҳои дар парки автомобилии корхона қарордошта 20 солро ташкил дода, муҳлати 

истифодабарии қисми зиёди автомобилҳое, ки кор мекунанд, гузашта, чанд маротиба аз таъмири 

асосӣ гузаронида шудаанд. 

Таҳлили сохтори парки автомобилии корхона вобаста ба нақлиёти автомобилии 

боркашонӣ нишон медиҳад, ки дар соли 2019-ум корхона дорои 250 адад нақлиёти боркаш 

мебошад. Аз ин шумора 10 адад автомобили Газ 53А, 10 адад КАМАЗ 5320, 10 адад КАМАЗ 

5930, 10 адад КАМАЗ 55212, 15 адад ЗИЛ 130, 25 адад Форланд, 40 адад Хино, 50 адад Мерседес 

Бенс, 20 адад Дулан, 60 адад Хундай Портер буда, аз шумораи умумии автомобилҳои боркаш дар 

соли 2019-ум 203 адад дар ҳолати корӣ буда, 47 адади дигар дар ҳолати таъмир қарор доранд 

(ҷадвали 4). 

Ҷадвали 4 

Маълумот оид ба автомобилҳои боркаш аз рӯи тамға ва маълумоти техникии онҳо дар 

корхонаи ҶДММ «Хатлонтранс» 
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1 ГАЗ 53А 10 4,0 8 2 80  ~29,6 4000 

2 КамАЗ 5320 10 4,0 7 3 90  34 8000 

3 КамАЗ 5511 10 4,0 7 3 90  ~29 10000 

4 КАМАЗ 53212 10 4,0 6 4 90  ~25 10000 

5 ЗИЛ 130 15 6,0 12 3 90  ~29 6000 

6 Foton Forland 25 10,0 20 5 140  ~12 3000 

7 HINO 300 XZU6 40 16,0 35 5 140  ~12 3500 

8 Мерседес Бенс Атего-1218 50 20,0 40 10 120  14-18 6000 

9 SHACMAN - Дулан 20 8,0 18 2 77 25-30 25000 

10 Hyundai Porter H-100  60 24,0 50 10 160 ~10 1250 

Ҷамъ: 250 100 203 47 - - - 

Манбаъ: дар асоси ҳисоботҳои бухгалтерии корхонаи ҶДММ «Хатлонтранс»- и ш. Бохтар дар соли 2019-ум 
тартиб дода шудааст. 

 

Аз соли 2000-ум то ин ҷониб парки автомобилӣ аз сабаби самараи иқтисодии на он қадар 

баланд доштан мукаммал гардонида нашудааст. Ба гузаштани ҳолати техникии автомобилҳо 

нигоҳ накарда, корхона барои таъмир ва нигоҳубини автомобилҳо дорои базаи намунавӣ 

мебошад, ки қисми ҳаракаткунандаи корхонаро кушиш мекунад, ки доим мустаҳкам нигоҳ 

дорад. 

Агар таҳлили парки автомобилии корхонаро оид ба гашти автомобилҳо дида бароем, 

ҳамагӣ 10,0 фоизи онро автомобилҳое, ташкил медиҳанд, ки аз 50 ҳазор километр кам гаштаанд. 

Чи гунае ки дар ҷадвали 5 оварда шудааст, аз 25 адад автомобил 5 адади онро автомобили 

Форланд ва 20 адади дигарро Хундай Портер ташкил медиҳад. Автомобилҳое, ки аз 50 то 150 

ҳаз. км. гаштаанд 60 фоизи шумораи умумии нақлиёти боркаши корхонаро ташкил дода, бештар 
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ба ин гурӯҳи автомобилҳо Мерседес бенс, Дулан, Хино ва шумораи зиёди автомобили Хундай 

Портер дохил мешавад.   

Ҷадвали 5 

Маълумот оид ба гашти автомобилҳои боркашон дар корхонаи 

ҶДММ «Хатлонтранс»-и ш. Бохтар 
 

№ Гашти автомобилҳо, ҳаз.км. Шумора (адад) Фоиз аз ҳисоби шумораи умумии автомобилҳо 

1 То 50 ҳазор километр 25 10,0 

2 Аз 50 то 150 ҳазор километр 150 60 

3 Аз 50 ҳазор километр зиёд 75 30 

Ҳамагӣ: 250 100 
Манбаъ: дар асоси ҳисоботҳои бухгалтерии корхонаи ҶДММ «Хатлонтранс»- и ш. Бохтар дар соли 2019-ум 

тартиб дода шудааст. 
 

Муҳаррикҳои дизелӣ, ки барои кашонидани бор пурқувват ва тобовар ҳастанд. Аз ин рӯ, 

бештари корхонаҳои нақлиётӣ аз намуди автомобилҳои боркаше, ки бо сӯзишвории дизелӣ 

ҳаракат мекунанд, харидорӣ намуда, истифода мебаранд. Чи гунае ки дар ҷадвали боло оварда 

шудааст, шумораи нақлиёти боркаши корхонаи ҶДММ «Хатлонтранс» дар ҷамъ 250 ададро 

ташкил медиҳад. Аз ин миқдор 12 адад бо сӯзишвории бензин ва газ ҳаракат мекунанд, ки аз ин 

2 адад ГАЗ 53А ва 10 адад Хундай Портер мебошанд. 238 адад автомобиле, ки 95,2 фоизи 

шумораи умумии нақлиёти боркашро ташкил медиҳад, бо сӯзишвории дизелӣ кор мекунанд. Ин 

ва дигар маълумоти бештар оид ба истифодаи намуди сӯзишворӣ дар ҷадвали 6 оварда шудааст. 

Ҷадвали 6 

Маълумот оид ба истифодаи намуди сӯзишворӣ дар автомобилҳои боркаши корхонаи  

ҶДММ «Хатлонтранс» 
 

№ Намуди сӯзишворӣ Шумора (адад) Фоиз аз шумораи умумӣ 

1 Дизелӣ 238 95,2 

2 Бензинӣ-Газӣ 12 4,8 

Ҳамагӣ: 250 100 

Манбаъ: дар асоси ҳисоботҳои бухгалтерии корхонаи ҶДММ «Хатлонтранс»- и ш. Бохтар дар соли 2019-ум 

тартиб дода шудааст. 
 

Барои нигоҳубини техникӣ ва таъмири автомобилҳои дар қайди корхона буда, корхона 

дорои сехҳои зиёд мебошад, ки аз ҷумлаи онҳо ин: сехи таъмири насосҳои сӯзишворӣ, таъмири 

вулканизатсионӣ, таъмири аккумуляторҳо, сехи таъмири муҳаррикҳо, сехи ҳароратӣ, сехи 

таъмири радиаторҳо, сехи таъмири системаи барқии автомобил, сехи кафшергарӣ ва дигар 

сехҳои таъмир, ки ҳама рӯзҳои ҳафта мутахассисон кор мекунанд ва дар ҳолатҳои зарурӣ ва 

холигӣ автомобилҳои шахсиро низ таъмир мекунанд. 

Иҷрои нақшаи мусофирбарӣ ва боркашонӣ яке аз масъалаҳои асосии корхона мебошад. 

Нақшаи кашониш замина барои тамоми қисматҳои нақшаи молиявии нақлиёт мебошад. Дараҷаи 

иҷрои нақшаи мусофирбарӣ вазифаи муҳим ва бисёрпаҳлу ба шумор меравад. Ин аз фаъолияти 

кории муассиса, яъне ташкили дурусти хатсайрҳо, истифодаи дурусти таркиби ҳаракаткунанда, 

ташкили хизматрасониҳои дурусти техникӣ ва таъмири техникии таркиби ҳаракаткунанда, 

ташкили таъмини моддӣ-техникӣ ва ҳамчунин аз рӯйи чанд нишондиҳандаи дигар (номгӯй ва 

сохтори гардиши мусофирон ва бор, масофаи кашониш) вобаста аст. 

Мувофиқи маълумоте, ки ҳангоми таҳлил ва мушоҳидаҳо аз корхонаи ҶДММ 

«Хатлонтранс» соли 2019-ум, аз РМД «НАваХЛ»-и минтақаи Бохтар, ба даст омадааст, корхона 

дорои зиёда аз 78 адад нақлиёти мусофирбар буда, 16 хатсайри мусофирбарӣ мебошад. Вобаста 

ба фармоиши РМД «НАваХЛ»-и минтақаи Бохтар, дар чор хатсайри наздишаҳрӣ ва 12 хатсайри 

байнишаҳрӣ хизматрасонӣ мекунад.  

Ҷадвали 7 

Маълумот дар бораи хатсайрҳои нақлиёти автомобилии мусофирбарӣ дар корхонаи ҶДММ 

«Хатлонтранс»-и ш. Бохтар 
 

Номгӯи корхона Хатсайрҳо 
Рақами 

хатсайр 

Намуди 

хатсайр 

Масофаи 

хатсайр (км) 

Шумораи 

нақлиёт (адад) 

ҶДММ 

«Хатлонтранс» 

Бохтар – н. Ҷ. Балхӣ 120 н/шаҳрӣ 29,6 4 

Бохтар – н. А. Ҷомӣ 174 н/шаҳрӣ 33 7 

Бохтар – н. Дустӣ 170 н/шаҳрӣ 46,6 7 



239 

 

Бохтар – н. Хуросон  196 н/шаҳрӣ 43 4 

Бохтар – н. Ҳамадонӣ 311 б/шаҳрӣ 137,2 2 

Бохтар – ш. Кӯлоб 312 б/шаҳрӣ 154,7 7 

Бохтар – н. Восеъ 313 б/шаҳрӣ 135,7 1 

Бохтар – н. Темурмалик 316 б/шаҳрӣ 157,4 3 

Бохтар –ш. Душанбе 317 б/шаҳрӣ 93,5 42 

Бохтар – н. Шаҳритус 328 б/шаҳрӣ 106,8 13 

Бохтар – н. Панҷ 315 б/шаҳрӣ 108 23 

Бохтар – н. Ҷайҳун 331 б/шаҳрӣ 62 6 

Бохтар – н. Фархор 335 б/шаҳрӣ 155 5 

Бохтар – н. Ёвон 347 б/шаҳрӣ 92,5 11 

Бохтар – н. Қубодиён 351 б/шаҳрӣ 96 9 

Бохтар – ш. Хуҷанд 320 б/шаҳрӣ 440 11 

Ҷамъ: 16-хатсайр    155 
Манбаъ: аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумоти РМД «НАваХЛ» дар минтақаи Бохтар тартиб дода 

шудааст. 
 

Аз шумораи умумии нақлиёти автомобилие, ки корхона дар қайди худ дорад, 155 нақлиёт 

бо роҳхат кор мекунанд ва дар хатсайрҳое, ки дар ҷадвали 7 оварда шудааст, хизматрасонӣ 

мекунад. Вобаста ба маълумоте, ки дар ҷадвали зер оварда шудааст, корхона берун аз вилояти 

Хатлон танҳо ба ду хатсайри байнишаҳрии ш. Душанбе ва ш. Хуҷанд мусофир мекашонад ва 14 

хатсайри боқимонда ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон мебошад. Қайд кардан ба маврид аст, 

ки корхонаи ҶДММ «Хатлонтранс»-и ш. Бохтар, хатсайрҳои дохилишаҳрӣ надорад ва танҳо ба 

шаҳру ноҳияҳои дурдасти вилоят, ки масофаи миёнаи ин хатсайрҳо 62 километрро ташкил 

медиҳад, хизмат мерасонад. 

Барои инсони ҷомеаи муосир имконияту шароитҳои мусоиде фароҳам оварда шудааст, 

ки фоида бештар ба воситаи банақшагирии пешакӣ ва истифодаи техналогияҳои навине, ки 

талаботи бозор ба он бештар аст, ба даст оварда мешавад.  

Вобаста ба ин, корхонаи нақлиётии ҶДММ «Хатлонтранс» фаъолияти худро аз рӯйи 

нақшаҳои пешакӣ тасдиқшуда ба роҳ мемонад. Мақсади асосиии корхонаи таҳлилшаванда 

талаботи аҳолиро нисбат ба хизматрасониҳои боркашонӣ ва мусофирбарӣ қонеъ намудан, 

сифати баланди иҷроиши онро ба роҳ мондан ва аз натиҷаи фаъолияти худ самараи иқтисодии 

хуб ба даст овардан мебошад. Аз ин рӯ, тамоми хароҷоти ҷориро ба ҳисоб гирифта, 

чорабиниҳое бояд тадбиқ гардад, ки барои гирифтани самараи иқтисодии хуб ва ҳам дар рушди 

хизматрасонии нақлиётӣ-логистикии минтақа ва берун аз он мусоидат намояд. 

Қайд намудан зарур аст, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ ва ҳамгироии иқтисоди минтақа бо 

иқтисоди ҷаҳонӣ, ки робитаи устувори иқтисодӣ байни корхонаҳои маҳаллӣ аз дигар минтақа ва 

кишварҳо ба амал меояд, дар натиҷа талабот ба хизматрасонии нақлиётӣ-логистикӣ зиёд 

мегардад. Аз ин лиҳоз, ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ дар баробари ин, 

бо хараҷотҳои камтарин ба аҳолии минтақа ва берун аз он расонидани хизматрасониҳои 

боркашонӣ ва мусофирбарӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ, такмили парки автомобилии корхонаҳо 

ва ҷиҳозонидани онҳо бо таҷҳизоти рақамӣ, аз ҷумла системаи идоракунии интелектуалӣ, 

инчунин ворид намудани автомобилҳои барқӣ, ки ба ҳифзи манфиатҳои экологии ҷомеа таъсир 

мерасонад, вобаста ба шароити муосир кушодани шабакаҳои итернетии ҳар як корхона ва ба роҳ 

мондани фурӯши чиптаҳои электронӣ, дар баробари инҳо, ташкил намудани хизматрасониҳои 

нақлиётии фармоишӣ зарур шуморида мешавад. 

Бунёд, барқароркунӣ, ба кор андохта шудан ва такмили ҳар як корхонаи саноатӣ, махсусан 

корхонаҳои нақлиётии боркашонӣ ва мусофирбарӣ дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ 

ва таъсиси ҷоёҳои нави корӣ имкониятҳои зиёдеро фароҳам меорад. Инчунин барои 

саноатикунонии босуръати мамлакат заминаи боэътимод мегардад, ки саноатикунонии 

босуръати мамлакат яке аз масъалаҳои калидии пешрафти иқтисодиёти миллӣ ба шумор меравад. 
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ КОРХОНАҲОИ НАҚЛИЁТӢ, ЗАМИНАИ БОЭЪТИМОДИ 

САНОАТИКУНОНИИ МАМЛАКАТ 
 

Нақлиёт яке аз соҳаҳои муҳимми хоҷагӣ мебошад, ки функсияи системаи хоси хунгузарро дар 
организми мураккаби мамлакат иҷро мекунад. Дар ин мақола корхонаҳои нақлиётӣ ҳамчун қисми 
муҳимми инфрасохтори минтақа маънидод карда шуда, мавқеи онро дар рушди иқтисодиёти миллии 
мамлакат ва таъсири онро дар саноатикунонии босуръати мамлакат мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. 
Инчунин усулҳои таҳлили корхонаҳои нақлиётӣ пешниҳод карда шуда, таҳлили ҳолати техникӣ-
иқтисодии корхонаи нақлиётии ҶДММ «Хатлонтранс» мавриди омӯзиш қарор дода, тавсияҳои зарурӣ ва 
самтҳои афзалиятнок барои рушди корхонаҳои нақлиётии боркашонӣ ва мусофирбарӣ дар шароити 
ҷаҳонишавӣ ва ҳамгироии иқтисоди минтақа бо иқтисоди ҷаҳонӣ пешниҳод карда шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: корхона, нақлиёт, хизматрасонии нақлиётӣ-логистикӣ, инфрасохтори 
нақлиётӣ, ҷаҳонишави ва ҳамгироии корхонаҳо, иқтисодиёт, сохтори нақлиёти, сохтори корхона. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАДЕЖНАЯ ОСНОВА 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ 
 

Транспорт является одной из важнейших отраслей экономики, выполняющей функцию 
специфической кровеносной системы в сложном организме страны. В данной статье рассматриваются 
транспортные предприятия как важная часть инфраструктуры региона и рассматривается их роль в 
развитии национальной экономики и влияние на стремительную индустриализацию страны. Также 
представлены аналитические методы транспортных предприятий, изучен анализ технико-экономического 
состояния транспортного предприятия ООО «Хатлонтранс», необходимые предложения и приоритетные 
направления развития транспортных и пассажирских транспортных предприятий в условиях глобализации 
и экономической интеграция региона глобально определена. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF TRANSPORT ENTERPRISES, A RELIABLE BASIS FOR 

THE INDUSTRIALIZATION OF THE COUNTRY 
 

Transport is one of the most important sectors of the economy, performing the function of a specific 
circulatory system in the complex organism of the country. This article considers transport enterprises as an 
important part of the region's infrastructure and discusses their role in the development of the national economy 
and the impact on the country's rapid industrialization. Analytical methods of transport enterprises are also 
presented, an analysis of the technical and economic state of the transport enterprise «Khatlontrans» LLC, is 
studied, the necessary proposals and priority directions for the development of transport and passenger transport 
enterprises in the context of globalization and the economic integration of the region are globally defined. 
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МУКАММАЛГАРДОНИИ МЕХАНИЗМИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ТАЪМИНОТИ 

ЗАХИРАВИИ РУШДИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА  
 

Садриддинов М.И. 

Филиали Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар вилояти Суғд 

Маҳмадшарифова Г.М. 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 
 

Таҷрибаи ғании фаъолияти иқтисодии субъектҳои хоҷагидорӣ чи дар сатҳи иқтисоди 

миллӣ ва чи дар минтақаҳои алоҳидаи кишвар нишон медиҳад, ки дараҷаи рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ аз ҳисоби таъминоти захиравӣ нисбатан паст мушоҳида шуда, талаб карда мешавад, ки 

низоми идоракунии он пурзӯр карда шавад. Дар навбати худ, низоми идоракунии даврони 

шӯравӣ ба он оварда расонид, ки захираҳои иқтисодӣ ғайримақсаднок истифода гардида, дар 

давраи соҳибистиқлолӣ он ба куллӣ тағйир ёфт. Чунин дигаргуниҳои низоми идоракунии 

раванди таъминнокӣ аз ҳисоби захираҳои иқтисодӣ зарурати истифодаи усулҳо, омилҳо ва 

механизмҳои иқтисоди бозориро тақозо намуд. Ҳамзамон мукаммалгардонии низоми 

идоракунии дараҷаи таъминнокӣ барои пешбурди фаъолияти иқтисодӣ бояд бо дарназардошти 

ҳадафҳо ва вазифаи барномаҳои дарозмуҳлати рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар, аз ҷумла 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мувофиқ гардонида 

шавад. Дар ин ҳолат рушди устувор ва мутавозини сатҳи иқтисоди миллӣ таъмин карда мешавад.  

Бояд дар назар дошт, ки коркард ва амалӣ намудани сиёсати иқтисодии давлат дар сатҳи 

минтақавӣ яке аз ҳадафҳои стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҳалли 

масъалаи истифодаи оқилонаи захираҳои иқтисодиро дар фаъолияти субъектҳои иқтисодӣ 

тақозо менамояд. Дар навбати худ сиёсати иқтисодии давлат дар сатҳи маҳалҳо барои ҳалли 

муаммоҳои сатҳи минтақавӣ равона карда мешавад, ки миёни онҳо: пастшавии истеҳсоли 

маҳсулот аз ҳисоби ғайрисамаранок истифода намудани захираҳои иқтисодӣ; нобаробарии 

ҷуғрофии истифодаи захираҳои табиӣ; хӯрдашавии объектҳои моддии истеҳсолии бахши воқеии 

иқтисодиёт; сатҳи пасти инфрасохтори иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар сатҳи минтақавӣ; 

номутаносибии истеҳсолии ҳудудӣ ҳангоми истеҳсоли маҳсулоти соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ; 

сатҳи пасти коркарди маҳсулотҳои инноватсионӣ барои гузашти даври пурраи истеҳсоли 

маҳсулотро ҷудо кардан мумкин аст.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои алоҳидаи он захираҳои бойи  иқтисодӣ 

мавҷуданд, ки дараҷаи таъминнокии онҳо низ барои пешбурди фаъолияти иқтисодӣ бузург аст. 

Дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд мегардад, ки дар кишвар захираву имкониятҳо 

барои баланд бардоштани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва некӯаҳволии мардум ҳанӯз хеле 

зиёданд. Аз ин рӯ, Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки дар соли 2022 барои самаранок истифода 

намудани имконияту иқтидорҳои мавҷуда, ноил шудан ба нишондиҳандаҳои дурнамои рушди 

иҷтимоиву иқтисодӣ ва дар сатҳи на кам аз 8 фоиз таъмин намудани суръати рушди иқтисоди 

миллӣ тадбирҳои иловагӣ андешад [1]. 

Муаммоҳои рушди иқтисодиёти минтақа аз он дарак медиҳанд, ки низоми идоракунии 

дараҷаи таъминоти захиравии самаранок тарҳрезӣ гардида, он аз як тараф, хусусияти умумӣ 

дошта, аз ҷониби дигар, ба принсипҳои ташаккул ва рушди муносибатҳои иқтисодии сатҳи 

минтақавӣ мувофиқат намояд. Ҳамзамон, механизми амалкарди низоми идоракунии таъминоти 

захиравии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаи алоҳида бо дарназардошти хусусиятҳои сатҳи 

иқтисодиёти миллӣ бояд мукаммал гардонида шавад.     

Маълум аст, ки ҳар як минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби механизми идоракунии 

дараҷаи таъминнокии захираҳои табиӣ якзайл буда, вобаста аз мавҷудият ва имконоти захираҳои 

иқтисодӣ аз ҳамдигар фарқ менамоянд. Мукаммалгардонӣ ва азнавтаҷдид (модификатсия)-и 

механизмҳои мавҷудаи низоми идоракунии дараҷаи таъминнокии захиравӣ имкон медиҳад, ки 

аз як тараф, муаммоҳои ҷойдошта бартараф карда шаванд, аз тарафи дигар бошад, дараҷаи 

самаранокии истифодаи иқтидори захиравии мавҷуда ва аз ин ҳисоб сатҳи рақобатпазирии 

минтақаҳои кишварро баланд хоҳад намуд. 

Дар марҳалаи аввали ташаккули стратегияи идоракунии таъминоти захиравӣ мушкилоти 

ҷамъоварии маълумот оид ба дараҷаи таъминнокӣ ва хусусиятҳои миқдорӣ ва сифатии 

мавҷудияти базаи захиравии минтақа ва инчунин арзёбии ҳолати истифодаи захираҳо мавҷуд 
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аст. Дар баробари ин, таҳлили алоқамандӣ ва таъсиррасонии базаи захиравӣ бо омилҳои дохилӣ 

ва берунаи иҷтимоию иқтисодӣ ва дар баъзе ҳолатҳо экологӣ зарур буда, чунин фаҳмиши 

таъминоти захиравии минтақавӣ имкон медиҳад, ки дар натиҷаи ниҳоӣ сатҳи рушди устувор ва 

мутавозини истифодаи самараноки захираҳои табиӣ дар сатҳи минтақавӣ мутобиқ ба ҳадафҳои 

стратегии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа мутобиқ гардонида шавад.  

Барои дарки дурусти механизми амалкарди дараҷаи таъминнокӣ зарур аст, ки он ҳамчун 

ҷараёни мақсадноки танзимнамоӣ, тақсимот, азнавтақсимот ва оқилона истифода намудани 

захираҳои иқтисодӣ дар назар дошта мешавад, ки ивазнамоии захираҳои иқтисодиро аз як шакл 

ба шакли дигар ба роҳ монда, зарурати коркард ва амалишавии стратегияи рушди босуботи 

иҷтимоию иқтисодиро ба миён меорад. Барои он ки муҳити беруна гуногуншакл ва 

зудивазшаванда мебошад, аз ин лиҳоз, зарур аст, ки дар ин самт, яъне ҳангоми таъмин намудани 

иқтисодиёт бо захираҳо ва баланд бардоштани дараҷаи таъминнокии он шакл ва усулҳои 

идоракунӣ доимо мукаммал гардонида шаванд. Дараҷаи таъминоти захиравии рушди босуботи 

иқтисодӣ хусусиятҳои минтақавиро дар худ инъикос намуда, аз низоми идоракунӣ вобастагии 

калон дорад.  

Дар адабиёти илмӣ механизми амалкарди дараҷаи таъминоти захиравии рушди иқтисодӣ 

якзайл мавриди таҳқиқ қарор нагирифта, онро вобаста аз таъсири омилҳои гуногуни таъсиррасон 

ва шароитҳои дигар маънидод намудаанд. Худи шарҳи иқтисодии механизм дар бештари 

адабиёт, аз ҷумла Бичкова А.Н. онро ҳамчун таъсиррасонии мутақобилаи қисмҳо, яъне омилҳои 

гуногуни иқтисодӣ (замин, меҳнат, сармоя, фаъолияти соҳибкорӣ, истеъдоди соҳибкорон, 

инноватсияҳо) маънидод менамояд, ки дар натиҷа объекти таҳқиқшаванда ба ҷунбиш дароварда 

мешавад [3, с. 38]. Ба андешаи мо, чунин шарҳи мафҳуми механизм инъикоскунандаи пурраи 

муносибатҳо ва фаъолияти иқтисодии субъектҳои гуногун, аз ҷумла давлат ҳамчун субъекти 

асосии барпокунанда ва танзимгари тамоми фаъолияти иқтисодӣ маънидод карда мешавад. 

Таъиноти асосии механизмҳои иқтисодӣ ин, пеш аз ҳама, тағйири сохтор ва таркиби объекти 

таҳқиқшаванда буда, дар натиҷаи алоқамандии унсурҳои гуногуни иқтисодӣ метавонад ҳамчун 

олоти таъсиррасони ҷараёнҳои идоракунии ҳолати истифодаи захираҳои табииро нишон диҳад.  

Мавриди зикр аст, ки механизмҳоеро ки инъикоскунандаи низоми идоракунӣ ва ҷараёнҳои 

онро доранд, вобаста аз мавҷудияти имкониятҳои дошта, яъне иқтидори табиӣ-захиравашон 

метавон истифода ва дар бештари ҳолат мутобиқ ба сиёсати иқтисодии пешгирифта мукаммал 

намуд. Олими машҳури рус Гуриев С. қайд менамояд, ки механизмҳои иқтисодие, ки аз ҳисоби 

мавҷудияти захираҳои бойи табиӣ мавриди истифода қарор мегиранд, барои иқтисодиёти давлат 

муҳим арзёбӣ карда мешавад, вале таҷрибаи баъзе давлатҳои аврупоӣ нишон дод, ки дар натиҷаи 

истифодаи нодурусти механизми иқтисодӣ давлат метавонад гирифтори «бемории ҳоландӣ», ё 

ин ки «касалии захиравӣ» гардад [5, с. 6]. Дар ҳақиқат, дар давлатҳое, ки дорои захираҳои бойи 

иқтисодӣ ҳастанд, дар бештари ҳолатҳо аз ҳисоби номукаммалии истифодаи механизми 

иқтисодӣ манфиатҳо нисбат ба дигар давлатҳои тараққиёфта камтар ба назар мерасад. Аз лиҳози 

иқтисодӣ, чунин ҳолатро метавон чунин шарҳ дод, ки содироти маҳсулотҳои нимтайёр, ё ин ки 

ашёи хом барои дигар давлатҳо зарурати дубора харидорӣ намудани маҳсулотро ба давлатҳои 

содиркунанда ба миён меорад.   
Соли 1975 ду олими машҳури онвақта, яке олими шӯравӣ Л.В. Конторович ва дигаре олими 

ҳоландӣ Т.Ч. Купманс ҷоизаи Нобел сарфароз гардонида мешаванд, ки маҳз ҳиссаи онҳо дар 
ташаккул ва истифодаи оқилонаи механизмҳои иқтисодӣ дар истифодаи захираҳои табиӣ 
назаррас арзёбӣ мешавад [9]. Дар таҳқиқоти илмии худ Л.В. Конторович диққати асосиро ба 
ҳолати оптималии истифодаи захираҳои иқтисодӣ ва имконоти мавҷуда равона намуда, қайд 
менамояд, ки ҳангоме ки захираҳои иқтисодӣ мавҷуданд, онҳо бояд бо дарназардошти ҳолати 
таносубӣ ва ҷустуҷӯи ҳолати мувозинатӣ беҳтар (оптимизатсия) кунонида шаванд [6, с. 121]. 
Истифодаи барномаҳои хаттӣ ҳамчун механизми асосии истифодаи самараноки захираҳои табиӣ 
ва иқтисодӣ асоси таҳқиқоти олими русро ташкил дода, он захираҳое, ки дар табиат маҳдуданд 
ва имконияти истифодаи онҳо барои пешбурди фаъолияти иқтисодӣ дар сатҳи зарурӣ кофӣ нест, 
ба қисмҳо ҷудо гардида, дар натиҷаи усулҳои беҳтаргардонӣ (оптимизатсионӣ) истифодаи онҳо 
осонтар мегардад. Ивази як захираи иқтисодии монанд ба дигар захира ва маҳз дар ҳамин самт 
мукаммал гардонидани механизми мавҷуда бар асоси усулҳои математикӣ асоси таҳқиқоти Л.Н. 
Конторовичро ташкил медод.  

Бештари ҳисобҳои иқтисодии Конторович сарчашмаи худро аз таҳқиқоти олими дигари 
амрикоии рустабор В.В. Леонтев сарчашма мегиранд, ки дар назарияи иқтисодӣ он ҳамчун усули 
«хароҷотҳо-истеҳсол» шинохта мешавад [10, с 76]. Таҳқиқоти илмии В.В. Леонтев бобати 
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истифодаи самараноки захираҳои табиӣ ва дараҷаи таъминнокии онҳо ҳамчун ҷадвали мураббаи 
хароҷотҳо ва аз ҳисоби кам намудани онҳо ҳамчун замина барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти 
тайёр нишон дода шудааст. Ҷадвали мазкур ҳамчун чорчӯбаи фаъолияти иқтисодӣ хароҷотҳо ва 
ҷараёни истеҳсолро механизми амалкарди дараҷаи таъминнокии фаъолияти иқтисодӣ метавонад 
инъикос намояд. Хусусияти асосии фарқкунандаи механизми пешниҳоднамудаи ӯ дар он зоҳир 
мегардад, ки ҳангоми тақсимоти мол ва хизматрасониҳо аз ҳисоби хароҷотҳои ҷорӣ ва 
тағйирёбанда соҳаҳои иқтисоди миллӣ имкон пайдо карда метавонанд, ки гурӯҳи соҳаҳоеро 
муайян намоянд, ки дар онҳо хароҷотҳои истеҳсолӣ зиёд аст ва роҳҳои имкони кам намудани он 
аз ҳисоби оптимизатсияи фаъолияти иқтисодӣ пайдо карда мешавад.  

Механизми дараҷаи таъминнокии захиравии рушди иҷтимоию иқтисодӣ дарбаргирандаи 
хислатҳои соҳаҳои алоҳидаи иқтисоди миллӣ ва гурӯҳбандии онҳоро аз ҳисоби самти фаъолияти 
иқтисодӣ нишон медиҳад аз ин ҳисоб ҳолати динамикии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, аз 
ҷумла, ҳаҷми истеҳсол, истеъмолоти мобайнӣ ва ниҳоӣ, зарибҳои хароҷотҳои моддӣ, шохиси 
нархҳо ва маҷмӯи арзиши иловашударо метавон ба таври зарурӣ таҳлил намуд. Дар баробари 
оне, ки хусусиятҳои соҳавии ҷадвали мураббаъ ҳамчун механизми иқтисодӣ ошкор мешаванд, 
инчунин барои дараҷаи таъминнокии захиравии минтақаҳои алоҳида аз ҷониби як қатор олимони 
рус, аз ҷумла А.Г. Гранберг ва А. Г. Аганбегян хусусиятҳои ҳудудии ҷадвали мураббаъ коркард 
гардидаанд, ки онро ҳамчун тамсилаи оптимизатсионии байнисоҳавии байниминтақавӣ ном 
мебаранд [2, с. 76].  

Хусусияти фарқкунандаи тамсилаи пешниҳоднамудаи академикони рус дар он зоҳир 
мегардад, ки сиёсати иқтисодии минтақа вобаста аз мавҷудияти захираҳои иқтисодӣ ва ҳолати 
ҷуғрофӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд ва байни минтақаҳои алоҳидаи дохили як давлат хароҷотҳо 
вобаста ба кашонидани бор, ҳиссаи ин ё он соҳа дар нишондиҳандаҳои минтақавии рушд, аз 
қабили маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, ҳиссаи бахшҳои воқеии иқтисодиёт дар афзоиши 
маҳсулоти минтақавӣ, хусусиятҳои ҷуғрофии истифодаи захираҳои табиӣ, ҷойгиркунонии 
қувваҳои истеҳсолкунанда ва ғайраҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Қисмати муҳимми тамсилаи 
пешниҳоднамуда ва онро ҳамчун механизми амалкарди дараҷаи таъминнокии захиравӣ 
истифода намудан дар хароҷотҳои байни минтақаҳо аз ҳисоби интихоби ҷойгиркунонии 
қувваҳои истеҳсолкунанда ва таносуби байни талабот ва таклифоти мувозинати иқтисодии мол 
ва хизматрасониҳо намудор мегардад. 

Бояд дар назар дошт, ки вазъи рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бештари ҳолатҳо аз ҳисоби амалӣ нашудани лоиҳаҳои минтақавӣ беҳтар 
намегардад. Тамсилаи оптимизатсионии байнисоҳавии байниминтақавӣ ҳамчун механизми 
мувофиқакунандаи чунин лоиҳаҳо баромад намуда, имкон медиҳад, ки таносубҳои ҳудуди 
(фазоӣ)-и истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ нигоҳ дошта шуда, дар ҳолати дарозмуҳлати рушди 
иқтисодӣ тағйироти самти фаъолияти иқтисодии минтақаи алоҳида вобаста аз ҳадафҳои 
барномаҳои дарозмуҳлати рушди иҷтимоию иқтисодии сатҳи иқтисоди миллӣ мувофиқ 
гардонида шавад. 

Тамсилаи оптимизатсионии байнисоҳавии байниминтақавӣ натиҷаи рушд ва ҳамгироии 
низоми идоракунии рушди иқтисодии минтақа буда, намуди амалишавии он дар шакли порчаи 
хаттӣ-матритсавӣ ва алоқамандии омилҳои таъсиррасон чунин нишон дода мешавад: [4, с. 23]. 

(E - A r) X r≥ Y r, r = 1, …, m,       (1), 
ки дар ин ҷо: X r, Y r порчаи хатҳои маҳсулоти умумӣ ва ниҳоии минтақаи r; A r – матритсаи 
зариби хароҷотҳои моддии минтақаи r; m – миқдори минтақаҳо. 

Формулаи пешниҳодгардида инъикоскунандаи имкониятҳои истеҳсолии минтақаҳои 
алоҳидаи як кишвар буда, нишон медиҳад, ки то чӣ андоза ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолгардида бо 
дарназардошти хароҷотҳои моддии минтақа самаранок истеҳсол карда мешавад. Ҳамзамон 
порчаи хатҳои маҳсулоти умумӣ ва ниҳоӣ шакли ҳолати тавозунии маҳсулотро аз ҳисоби 
маҳдудияти қисматҳои тамсила, ба монанди ҳиссаи сармоягузории давлатӣ ё хусусӣ, фонди 
умумии истеъмолоти ғайриистеҳсолӣ, зариби меҳнатғунҷоиш, гузориши маблағҳо ба фондҳои 
алоҳидаи фаъол, қувваҳои истеҳсолкунандаи аввалия, рушди истеҳсолоти соҳавӣ ва ғ. тавсиф 
медиҳад. Дар навбати худ зариби хароҷотҳои моддии минтақа ҳиссаи хароҷотҳои як ашёро, ки 
барои истеҳсоли дигар маҳсулот сарф шудааст, нишон медиҳад. Нуқтаи муҳимро дар ин ҷо 
алоқамандии техникӣ-иқтисодии раванди истеҳсолот ишғол менамояд. Бо ибораи дигар, дар 
давраи гузариши муайяни вақт таҷҳизоти истифодагардида то чӣ андоза ба раванди технологӣ 
дучор гардидааст. Масалан, агар барои истеҳсоли як тонна алюминии авалия дар давраи шӯравӣ 
аз 16 то 18 ҳазор Квт энергия сарф мешуд, пас аз ҳисоби зариби технологӣ дар шароити имрӯза 
дар назар аст, ки ҳиссаи энергияи масрафшаванда камтар гардонида шавад.  
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Ба андешаи мо барои он, ки тамсилаи оптимизатсионии байнисоҳавии байниминтақавиро 
ҳамчун механизми иқтисодӣ истифода намоем, зарур аст, ки чунин шартҳои ҳисобҳои иқтисодии 
минтақа ба эътибор гирифта шаванд, то ин ки рушди иқтисодӣ аз ҳисоби дараҷаи таъминнокии 
захираҳо таъмин карда шавад: 

- тавозуни минтақавии истеҳсол ва тақсимоти маҳсулоти соҳавӣ барои давраи ҳисоботӣ 
таҳия карда шаванд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин гуна тавозунҳо дар давраи шӯравӣ танҳо дар 
сатҳи иқтисоди миллӣ таҳия мегардиданд. Айни замон бошад, ин гуна тавозунҳоро танҳо аз 
ҳисоби нишондиҳандаҳои макроиқтисодии сатҳи минтақавӣ ошкор намудан мумкин аст; 

- тавозуни истифодаи захираҳои меҳнатӣ, махсусан қувваи кории дарихтиёрбудаи 
минтақаи алоҳида бо дарназардошти суръати раванди муҳоҷират. Дарёфти қувваи корӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон имконпазир аст, танҳо дар сатҳи иқтисоди миллӣ. Маълумоти пурра оид 
ба қувваи корӣ ва раванди муҳоҷират дар ҳар як минтақаи кишвар (вилояти Суғд, вилояти 
Хатлон, Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи марказ) барои вазъи 
истифодаи захираҳои мавҷудаи иқтисодӣ муҳим арзёбӣ мегардад;  

- имкониятҳои васеъ намудани фаъолияти сармоягузорӣ ва дар ин асос гузоштани 
маҳдудиятҳо барои соҳаҳои аввалиндараҷа ва дуюминдараҷа. Фазои иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз ҳисоби ҷалби сармоягузорӣ дар сатҳи иқтисоди миллӣ мутаносибан тақсим 
нашудааст ва зарур аст, ки ҳиссаи он аз ҳисоби зарибҳои хароҷотҳои моддии тамсилаи 
оптимизатсонӣ ба роҳ монда шавад;  

- вазифа (функсия)-и мақсаднок, ки дарбаргирандаи таъсиси фонди истеъмолотро барои 
аҳолӣ дар сатҳи минтақавӣ дар назар дорад, зиёд карда шавад. Функсияи мазкур дар низоми 
счётҳои миллӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб карда мешавад, ҳамчун истеъмолоти ниҳоӣ дар назар дошта 
мешавад. Набояд фаромӯш кард, ки на ҳамаи маҳсулоти тайёр ба истеъмолоти ниҳоӣ ворид карда 
мешавад. Масалан, маҳсулоти тайёре, ки дар хоҷагии деҳқонӣ барои истеъмолоти худӣ (барои 
аъзои оилаи худ) истеҳсол карда мешавад, ба истеъмолоти мобайнӣ ворид мегардад, на ин ки 
барои истеъмолоти ниҳоӣ;  

- дигар хароҷотҳои тағйирёбандае, ки ба тамсила ворид карда мешаванд, бояд 
дарбаргирандаи маҳдудиятҳо бошанд. Масалан, хароҷотҳои нақлиёт миёни ду минтақае, ки бо 
ҳам алоқаманд нестанд ва миёни онҳо минтақаи пайвасткунанда (транзитӣ) мавҷуд аст, ҳиссаи 
минтақаи пайвасткунанда бояд ба эътибор гирифта шавад.  

Маълум аст, ки тамсилаҳои математики дар фаъолияти иқтисодӣ барои равшан сохтани 
оянда ва наздик намудани он ба вазъи имрӯза истифодашаванда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҳисоби тамсилаҳои оптимизатсионии байнисоҳавӣ мавқеи устувори худро наёфтаанд. Миёни 
олимони ватанӣ таҳқиқоти илмии олими ватанӣ, Ф.М. Мирзоахмедовро дар самти истифодаи 
тамсилаи оптимизатсионии тавозуни байнисоҳавӣ метавон ҷудо намуд [7 с. 169]. Ба ақидаи ӯ 
тавозуни байнисоҳавӣ ҳамчун механизм ва усули иқтисодӣ имкон медиҳад, ки вазъи иқтисодии 
кишварро аз ҳисоби таносубҳои соҳавӣ метавон устувор намуд. Ҳамчунин таҳлили 
нишондиҳандаҳои иқтисодӣ низ аз ҳисоби истифодаи усули тавозуни байнисоҳавӣ низ 
метавонад имконпазир бошад. Ғояи асосӣ аз он иборат аст, ки тавассути механизми мазкур 
истифодаи захираҳои иқтисодӣ ва таъсири онҳо ба рушди иқтисодӣ оварда мерасонад.  

 
Расми 1. Механизми пайдарҳамии ташаккули ҷадвали истеҳсол ва тақсимоти дараҷаи таъминнокии 

рушди иқтисодии сатҳи минтақавӣ. 
 

Дар баробари гуфтаҳои боло, бояд қайд намуд, ки истифодаи самараноки механизми 
иқтисодии дар боло зикргардида дар алоқамандии бевоситаи сифат ва пуррагии маълумоти 
оморӣ оид ба ҳолати иқтисодӣ, аз ҳисоби мавҷудияти захираҳои иқтисодӣ ва авлавияти он нисбат 
ба дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ, ҳаҷм ва миқдори маҳсулоти истеҳсолгардида дар сатҳи 
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минтақавӣ, масолеҳғунҷоиш ва меҳнатғунҷоиш ва сохтори онҳо, шумораи умумии 
шуғлдоштагон натанҳо дар сатҳи минтақа, инчунин дар сатҳи соҳаҳо ва маҷмааҳои умумӣ, 
сохтори технологии истеҳсолот ва дар ниҳоят ҳаҷми содирот ва воридот на аз ҳудуди кишвар, 
балки аз ҳисоби ҳудуди минтақаи алоҳида вобаста мебошад.  

Барои мутобиқ гардонидани механизми амалкарди мазкур ба шароити иқтисодиёти 
минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар баъзе таҳқиқоти олимони ватанӣ, пешниҳод карда 
мешавад, ки пайдарҳамии ташаккули ҷадвали истеҳсол ва тақсимоти молу хизматрасонӣ бо 
дарназардошти зариби хароҷотҳои моддӣ риоя карда шавад [8, с. 189]. 

Аз расм маълум мегардад, ки механизми мазкур, пеш аз ҳама, талаб менамояд, захираҳои 
мавҷудаи иқтисодӣ аз ҳисоби иқтидори истифоданагардида муайян карда шуда, ҳиссаи 
нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ танҳо аз ҳамин ҳисоб дар сатҳи минтақавӣ муайян карда 
шавад. Инчунин ҳангоми тағйири сохтори ҳамаи зарибҳои хароҷотҳои ҷорӣ низ иваз карда 
мешаванд. Маҳз дар ҳамин нуқта имконияти ворид намудани технология ва инноватсияҳо 
метавонад имконпазир бошад. Дар ин ҳолат таносуби истеъмолоти мобайнӣ ва ниҳоӣ, яъне 
маҷмуи арзиши иловашуда низ кам карда мешавад.  

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки истифодаи механизми амалкарди дараҷаи таъминнокии 
захиравии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаи алоҳида дар низоми идоракунӣ метавонад дар 
худ баъзе иштибоҳҳоро дошта бошад, зеро дар бештари ҳолатҳо аз дараҷаи воридшавии 
технология ва инноватсияҳо вобаста мебошад. Дигар қисматҳои тамсилаи мазкур бошад, танҳо 
хусусиятҳои миқдорӣ ва сифатиро доро буда, дар асоси мавҷудияти маълумоти омории мавҷуда 
метавон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро аз ҳисоби захираҳои иқтисодӣ афзоиш дод. Дар баробари 
ин, маҳаки оптималии тамсилаи байнисоҳавӣ ва байниминтақавӣ ин алоқамандии байни 
таносубҳои бавуҷудомада буда, имкон медиҳад, ки дар низоми идоракунӣ қабули қарорҳо бо 
дарназардошти манфиатҳои ҳамаи иштирокчиёни фаъолияти иқтисодӣ бошад.     
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МУКАММАЛГАРДОНИИ МЕХАНИЗМИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ТАЪМИНОТИ 
ЗАХИРАВИИ РУШДИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА 

 

Дар мақола ҷанбаъҳои гуногуни назариявӣ ва амалии истифодаи механизми низоми идоракунии 
таъминоти захиравӣ барои рушди иҷтимоию иқтисодии сатҳи минтақавӣ мавриди таҳқиқ қарор 
гирифтааст. Қайд мегардад, ки дар низоми идоракунии минтақавӣ барои баланд бардоштани дараҷаи 
таъминнокии захираҳои иқтисодӣ зарур аст, ки механизмҳои ҷойдошта мукаммал гардонида шаванд. 
Пешниҳод карда мешавад, ки мукаммалгардонии низоми идоракунии дараҷаи таъминнокӣ барои 
пешбурди фаъолияти иқтисодӣ бояд бо дарназардошти ҳадафҳо ва вазифаҳои барномаҳои дарозмуҳлати 
рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар, аз ҷумла Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
давраи то соли 2030 мувофиқ гардонида шавад. Дар ин ҳолат, рушди устувор ва мутавозини сатҳи 
иқтисоди миллӣ ва минтақавӣ аз ҳисоби механизмҳои иқтисодӣ таъмин карда мешавад.  

Дар мақола нишон дода шудааст, ки механизмҳои иқтисодии дараҷаи таъминнокии рушди иқтисодӣ 
зери таъсири омилҳои гуногуни иқтисодӣ ва ғайрииқтисодӣ қарор дошта, фаъолияти субъектҳои 
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иқтисодиро бодарназардошти тағйирёбии таносубҳои соҳавӣ ва минтақавӣ беҳтар мегардонад. Ҳамзамон, 
дар мақола ҳамчун механизми дараҷаи таъминоти захиравӣ тамсилаи оптимизатсионии байнисоҳавии 
байниминтақавӣ, ки сарчашма мегирад аз тавозуни байнисоҳавӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.       

КАЛИДВОЖАҲО: таъминоти захиравӣ, механизми иқтисодӣ, рушди иқтисодӣ, захираҳои 
иқтисодӣ, низоми идоракунӣ, иқтисодиёти миллӣ, иқтисодиёти минтақа, зариби хароҷотҳои моддӣ, зариби 
технологӣ, тавозуни соҳавӣ ва минтақавӣ, тамсилаи оптимизатсионии байнисоҳавии байниминтақавӣ.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

В статье исследуются теоретико-практические аспекты механизма системы управления ресурсным 
обеспечением социально-экономического развития на региональном уровне. Отмечается, что в системе 
регионального управления для уровня обеспеченности природными ресурсами необходимо, чтобы 
действующие механизмы совершенствовались. Предлагается совершенствовать уровень обеспеченности 
для ведения экономической деятельности и предложенные направления должны соответствовать целям и 
задачам долгосрочных программ социально-экономического развития, в частности Национальной 
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. В таких случаях, устойчивый и 
сбалансированный экономический рост национальной и региональной экономики обеспечивается за счёт 
выбранного экономического механизма. В статье показывается, что экономические механизмы уровня 
обеспеченности экономического роста находятся под воздействием различных экономических и 
неэкономических факторов, которые улучшают деятельность экономических субъектов в зависимости от 
изменения отраслевых и региональных пропорций. Наряду с этим, как механизм уровня ресурсного 
обеспечения в статье предлагается оптимизационная межотраслевая и межрегиональная модель, 
основанная на межотраслевом балансе.            

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ресурсное обеспечение, экономический механизм, экономический рост, 
экономические ресурсы, система управления, национальная экономика, региональная экономика, 
коэффициенты материальных затрат, технологический коэффициент, межотраслевой и межрегиональный 
баланс, оптимизационная межотраслевая и межрегиональная модель.    
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IMPROVING THE MECHANISM OF THE RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM FOR THE 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 
 

The article examines the theoretical and practical aspects of the mechanism of the resource management 
system for socio-economic development at the regional level. It is noted that in the system of regional management, 
for the level of provision of natural resources, it is necessary that the existing mechanisms be improved. It is 
proposed to improve the level of security for economic activity and the proposed directions should correspond to 
the goals and objectives of long-term socio-economic development programs, in particular the National 
Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030. In such cases, sustainable and 
balanced economic growth of the national and regional economies is ensured by the chosen economic mechanism. 
The article shows that the economic mechanisms of the level of security of economic growth are influenced by 
various economic and non-economic factors that improve the activities of economic entities depending on changes 
in sectorial and regional proportions. Along with this, as a mechanism for the level of resource provision, the 
article proposes an optimization intersect oral and interregional model based on an intersectional balance. 

KEY WORDS: Resource provision, economic mechanism, economic growth, economic resources, 
management system, national economy, regional economy, material cost coefficients, technological coefficient, 
intersectoral and interregional balance, optimization intersectoral and interregional model. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



248 

 

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: 
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