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ФИЛОЛОГИЯ           ФИЛОЛОГИЯ 

 

РУШДУ ТАКОМУЛИ ДОНИШИ ПИЗИШКИИ ТОҶИК ДАР АДАБИЁТИ ДИНИВУ 

МАЗҲАБИИ КУҲАН 
 

Тағоймуродов Р.Ҳ., Муродов А.А. 

 Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Дониши пизишкӣ ба унвони яке аз шохаҳои муҳимми маҷмуаи улуми мавсум ба ҳикмат, 

илму-л ахлоқ ва фалсафа дар иртибот бо суннату ойин, низом ва қавонини собиқаи ин илм, аз 

таваҷҷуҳи вижаи хоссу ом бархӯрдор буд, ҳаст ва хоҳад буд. 

Ковишҳо, пажӯҳишот ва ёфтаҳо дар ин замина нишон медиҳанд, ки дониши пизишкӣ ба 

сифати яке аз суннатҳои илмӣ ва фикрии решадор дар таърихи Эрони бостон, бо он ки дар 

дарозои таърих ба иллати густариши ҳассосатҳо ва таассуботи мазҳабӣ дар байни нухбагони 

мазҳабӣ ва авоми ҳамсӯ бо онҳо мувоҷеҳ ба баъзе маҳдудиятҳо шудааст, вале ба ҷиҳати мабонии 

илмӣ ва бархӯрдорӣ аз ниҳодҳои омӯзишии фарогир, ҳамчунин ба хотири иртибот доштанаш бо 

ҳифзи сиҳатии инсон ва дармони бемориҳо на танҳо ба мавҷудияти худ идома дод, балки 

башиддат мавриди ниёзи ҳокимон, аҳли қудрат ва нухбагони сиёсиву мазҳабӣ гардида, 

мавҷудияти худро бозофаринӣ ва истимрор бахшид. Ба сухани дигар, илми тиб ба хотири он ки 

барои ҳама ақвоми башар як хел нуфузу таъсир ва манфиат дорад, боиси пайванд задани миллату 

қавмҳои мухталиф ва наслҳои гуногуни рубъи маскун дар ҳама асру замон гардидааст. Бо 

дарназардошти ба эътибор гирифтани ҳамин ҷиҳатҳо, агар иддао кунем, ки яке аз василаҳои хуби 

ҳамкорӣ, муомилаву муносибат, омӯзиш аз дастовардҳои илмии ҳамдигарӣ ва истеҳком ёфтани 

равобити ҳасанаи илмӣ ва мутақобилан судманд миёни миллатҳои дунё маҳз тавассути ҳамин 

илм сурат гирифтааст, аз доираи инсоф берун нахоҳем буд.  

Омӯзишу пажӯҳиш дар заминаи дониши пизишкӣ бармало месозад, ки тибби мардумӣ ва 

касбӣ, махсусан дониши пизишкии миллати форс-тоҷик, дорои собиқаи дерина буда, роҷеъ ба 

муваффақияту дастовардҳои он дар бахши шинохти беморӣ, таъйини набзу мизоҷи бемор, 

дармону чораи онҳо, муқаррару мушаххас кардани хусусиятҳои дармонии рустаниву гиёҳҳо ва 

амсоли инҳо дар катибаву сангнавиштаҳо, андарзномаҳо ва китобҳои диниву мазҳабии қадим 

андешаҳои хусусияти раҳнамоидоштае дарҷ шудааст.  

Афзун бар инҳо, аз навишта ва гузоришоти муаррихону ҷуғрофиёнависон ва ёддошти 

сайёҳон равшан мегардад, ки дар замон ва раванди шаклгирии тамаддунҳои муҳим ва 

арзишманди ҷаҳонӣ, мушаххасан дар аснои арзи ҳастӣ кардани императориҳои бузург, ба даст 

омадани иқтидорҳои сиёсиву низомӣ, иқтисодиву фарҳангӣ ва монанди инҳо шаҳрҳои қаламрави 

забони форсӣ бо доштани донишмандони мутабаҳҳиру мақоми баланди илмӣ дар тайи адвори 

мухталиф дорои шукӯҳу азамати чашмгире будааст. Шаҳрҳои ориёнишин ва дигар музофоти 

қаламрави ҳукми эшон дар масъалаи доштани пизишкони соҳибном ва китобҳои ба тиб 

нигаронидашуда баъзан ҳатто дар садри шаҳрҳои ҷаҳон ёд мешаванд. Дар ин миён Канти Шопур, 

ки дар гузашта маъмулан бо унвонҳои Ҷуде Шопур ё Гунди Шопур низ хонда мешуд, яке аз 

шаҳрҳои устон ё иёлоти Хӯзистони Эрон маҳсуб мешуд. Шаҳри мазкур ба ҷиҳати доштани 

донишгоҳи фарогиру донишмандони муътабар дар соҳаҳои гуногуни улум, бавижа дар самти 

пизишкӣ, ҳамчун як шаҳри илмӣ-донишгоҳӣ пазируфта шуда, пуровозатарин мавзеъ дар тамоми 

рубъи маскун буд. Мақому ҷойгоҳи илмӣ ва шуҳрати Канти Шопур дар аҳди Сосониён ба андозае 

буд, ки ҳатто муаллифони баъзе сарчашмаҳо онро ба хотири рушду пешрафти илми пизишкӣ ба 

унвони «шаҳри Буқрот» ёд кардаанд.  

Донишгоҳи Канти Шопур бо дарназардошти он ки дар давоми фаъолияти худ дар 

риштаҳои гуногуни улум, махсусан дар бахши пизишкӣ, донишу таҷриба ва дастовардҳои илмии  

донишмандони кишварҳои дорои таърих ва тамаддуни куҳани  эронӣ, ҳиндӣ, юнонӣ, сурёнӣ ва 

амсоли инҳоро дар пайванд бо ҳамдигар фароҳам сохт, дар тули садаҳои зиёд донишҷӯёни 

мутааддидеро аз гӯшаву канори дунё барои омӯзишу таҳсил фаро гирифт, дар таълиму тарбия ва 

ба камол расондани пизишкон, ки бархе аз эшон шуҳраи ҷаҳон гардидаанд, саҳми балеғе ба 

тақдим расонд, онро метавон донишгоҳи ҷаҳониву байналмилалӣ қаламдод кард. Дар ин замина 

ҳамчунин бояд афзуд, ки донишмандони соҳаи тибби форс-тоҷик он дастовард ва фарзияҳои 

олимони дигар мамолик, бавижа ҳиндиву юнониро, ки аксаран назарӣ буданд, дар таҷрибаи 

амалӣ татбиқ карданд. 
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Гузашта аз ин, бояд арз дошт, ки Канти Шопур ҳатто баъд аз заиф ва заволи Сосониён на 

танҳо аз байн нарафт, балки дар чанд қарни нахустини хилофати исломӣ низ ҳамчун донишгоҳи 

маъруфу шинохташудаи ҷаҳонӣ, бахусус дар буъди пизишкӣ, дар шаклгирӣ ва рушду густариши 

тамаддуни исломӣ мусоидат кард. Бо ин ҳама шукӯҳу ҷалол, Канти Шопур ҳарчанд дар 

шаклгирии маданияти ҷаҳониву исломӣ, интиқоли донишу донишмандон ба гӯшаҳои гуногуни 

дунё ва махсусан Бағдод, саҳми муносиб гузошт, билохира дар бархе аз улум таҳти таъсири ин 

шаҳр қарор гирифт.   

Аз он чи роҷеъ ба мақом ва ҷойгоҳи Канти Шопур дар масъалаи рушду густариши дониши 

пизишкӣ ва нақши он дар тамаддуни ҷаҳонӣ ба таври мухтасар иброз шуд, маълум мегардад, ки 

хидмати донишмандону мутафаккирони форс-тоҷик дар масъалаи мавриди назар хеле чашмгир 

аст. Сабаби таъсиргузории андешамандони форс-тоҷик бар тамаддуни ҷаҳонӣ, ва махсусан дар 

бахши пизишкӣ, пеш аз ҳама, дар он аст, ки онҳо аз дер боз ба ин дониш ошноӣ доштанд, моҳияту 

нафъи онро бар ҳар як инсон ва кулли ҷомеа хуб дарк мекарданд. Гузашта аз инҳо, дониши 

пизишкӣ дар мутуни китобҳои диниву мазҳабии пешин ва махсусан зардуштиён, муқаррар 

таъкид шуда, мақому ҷойгоҳи он баланд арзёбӣ гардидааст. Тибқи ёддошти ин китобҳо мубадони 

зардуштӣ бар он бовар буданд, ки илми тиб як навъ дониши аҳуроӣ буда, бо кумаки он инсонҳо 

имкон пайдо мекунанд, ки беморӣ, пирӣ ва маргро, ки гӯё зодаи Аҳримананд, аз вуҷуди 

офаридаҳои Аҳуромаздо дур созанд. Шояд ҳамин боварҳо омили асосии эътимоду эътиқод ва 

боқӣ мондани мазомини пизишкӣ дар навишторҳои динӣ шуда бошад.  

Китоби «Авасто», ки куҳантарину муҳимтарин манбаъ ва санади динии эрониёни бостон 

ва ё худ китоби муқаддаси дини зардуштист, бинобар маълумоти сарчашмаҳои мавҷудаи форсии 

миёна ва навиштаҳои бархе донишмандони аҳди исломӣ матни онро гӯё Зардушт бо илҳом аз 

Аҳуромаздо сурудааст. Муътақидон ва пайравони ин дин бар он бовар буданд, ки «Авасто» бо 

донишҳои гуногуни ҷаҳони ҳастӣ ороста шудааст, барои ҳамин ҳам онҳо ҳар чиро, ки ба он 

метавон дониш унвон кард ва сарфи назар аз он ки аз куҷо ворид шудааст, онро ҷузве аз  ин китоб 

медонистанд. Дар ин бора мураттиби китоби «Динкарди чорум» – Марям Ризоӣ ишора мекунад, 

ки «... ба фармони Шопури якуми Сосонӣ бисёре аз донишҳо ва улуми он замонро, аз ҷумла 

пизишкӣ, ситорашиносӣ, замон, макон ва ғайраро аз сарзаминҳои Ҳинд, Рум ва дигар ҷойҳо гирд 

оварданд ва бо «Авасто» санҷиданд ва ҳар чиро дуруст пиндоштанд, бад-он афзуданд» [2, с. 59-

63].  

Дар ин масъала мо бар он назарем, ки воқеан донишҳои зикргардида дар гузашта ва 

махсусан дар аҳди Сосониён, бахше аз суннат ва ё дини эрониён маҳсуб мешуданд ва бидуни 

шак, дар матни китоби «Авасто» мундариҷ буданд, вале баъд аз он ки Искандари Мақдунӣ ба 

Эрон ҳуҷум карду даст ба харобкориҳо зад, китоби «Авасто»-ро низ бо худ ба Юнон бурд, баъди 

ба забони юнонӣ баргардондани китоби мутазаккира онро ба оташ кашид. Роҷеъ ба ҳақиқат 

доштани ин масъала донишмандони зиёди ватаниву хориҷӣ назари хешро ироа доштаанд, ки 

манзур кардани ҳамаи онҳо аз имкон берун аст, вале барои тақвияту асоснок кардани орои хеш 

намунаеро аз он гуфтаҳо ба сифати шоҳид пешниҳод месозем. Муаллифи китоби «Ногуфтаҳои 

импиротурии Сосонӣ» – Тураҷ Дарёӣ дар мавзуи мавриди баҳс чунин нигоштааст: «Дар даврони 

газанди фармонравоии Искандари бадкори шарир бар эроншаҳр ва соҳибони дин нусхаи хизонаи 

шоҳӣ («Авасто» дар назар аст)-ро сӯзонданд ва нусхаи дигар, ки дар дижнибишт (қалъаи 

навиштаҳо, яъне ҷойи нигаҳдории асноди муҳимми давлатӣ, ки «Авасто» ҳам аз он ҷумла буд) 

буд, ба дасти румиён (юнониён) афтод ва ба юнонӣ баргардонда шуд» [3, с. 49].  

Аз иқтибоси мазкур бармеояд, ки Сосониён «Авасто»-ро, ки  аз назари муҳтаво на танҳо 

китоби диниву мазҳабӣ, балки онро метавон барҳақ донишномаи дорои улуму фунуни гуногун 

низ номид,  анқариб ҳаштсад сол пас аз яғмои Искандар дигарбора гирдовариву барқарор 

карданд ва ба бисту як наск (дурусташ нуск, ба маънии дафтар ва ё қисм) бахш намуданд. Аз 

ёдкардҳои китоби «Динкард», ки беҳтарин манбаи иттилооту огоҳӣ аз «Авасто»-и 

барқароршудаи давраи Сосониён аст, дониста мешавад, ки «Авасто» дар баробари арзёбию 

арҷгузорӣ ба масоили диниву мазҳабӣ ба мавзуи пизишкӣ ва қавонину қавоиди марбут ба ин илм 

низ пардохтааст. Аз иттилои «Динкард» маълум мегардад, ки илми пизишкӣ яке аз омӯзаҳои 

муҳимми дини зардуштӣ ва дониши аҳуроӣ ба шумор рафта, дар «Авасто» мақоми арҷнокеро 

молик аст. Дар ин бора муҳаққиқи эронӣ – Одили Аллоҳёрӣ дар мақолае таҳти унвони «Дониши 

пизишкӣ аз нигоҳи навишторҳои дини зардушт» бо сароҳат чунин нигоштааст: «Афзун бар ин, 

«Динкард» пизишкиро ҳамчун ҷаҳонбинии дини зардушт ба ду шохаи минупизишкӣ ва 
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гетипизишкӣ бахш кардаанд, ки худ нишон аз навъи нигариши ин мутун ба дониши пизишкӣ ва 

ҷойгоҳи он дар ҷаҳонбинии дини маздясно дорад» [14, с. 23]. 

Аз бахшбандии дониши пизишкие, ки дар иқтибоси фавқ ба он ишора шуд, маълум 

мегардад, ки мувофиқи андеша ва фалсафаи зардуштиён онҳо  олами ҳастиро ба ду бахш – мину 

(mēnōg) (олами улвӣ, осмон, муқобили гетӣ) ва гетӣ (getig) (ҷаҳон, кураи замин) тақсим 

мекардаанд. Минупизишкӣ навъи табобате буд, ки беморонро ба василаи хондани аврод ва дуоҳо 

аз китоби муқаддас, ба хотири бемориҳое, ки аз ҷониби Аҳриман содир мешуд, дармон 

мекарданд, яъне мақсуд аз минупизишкӣ ҳамон равонпизишкӣ (ruwān-bizeŠkih)-и кунунӣ дар 

назар аст. Гетипизишкӣ (getig- bizeŠkih)-ро  бошад, баҳрагирӣ аз дониш ва таҷрибаҳои дар собиқ 

шинохташуда, доноиҳо аз дини беҳӣ барои дармони бемориҳои аҳриманона медонистанд. Ба 

дигар сухан, ҳадаф аз гетипизишкӣ ҳамон танпизишкӣ (tan-bizeŠkih) аст.  

Тибқи иттилои «Динкарди савум» мақсад аз равонпизишкӣ, ки онро шомили се бахш – 

андеша (meniŠn), гуфтор (gōwiŠn) ва кирдор (kuniŠn) медонистанд, ин дониш аз омӯзаҳои 

урдибиҳишти амшоспанд (ин калима мураккаб буда, дар забони паҳлавӣ «уртаваҳишт» хонда 

мешавад ва аз ду ҷузъ иборат аст, аввал, «артаҳ» ба маънии дурустиву ростиву покӣ, дувум, 

«ваҳишта» сифати олӣ аз «ваҳ» ба маънии беҳ ва хуб аст, дар маҷмуъ ба маънии беҳтарин ва 

ростист) буда, мақсад аз он нигаҳдорандаи руҳу равон аз олудагиҳо ба гуноҳ ва зудудани равон, 

ҳангоме ки ба гуноҳ олуда мешавад, мебошад. 

Гузашта аз инҳо, гузаштагони мо аз се шеваи дармонӣ, яъне «гиёҳпизишкӣ», 

«кордпизишкӣ» ва «монсарпизишкӣ» (дуопизишкӣ), ки дар замони пеш роиҷ буд, истифода 

мекарданд. Роҷеъ ба ин се тарзи табобат дар китобҳои куҳане мисли «Вандидод», банди 44; 

«Урдиҳишт яшт», банди 6; фасли 157-и «Динкарди савум» ва фасли 37 «Динкарди ҳаштум», 

ҳамчунин дар дигар сарчашмаҳои диниву мазҳабӣ, таърихиву адабӣ, ки аз дигар мардумони 

ҳиндуаврупоӣ бозмондаанду дар дастрас қарор доранд ва бо навишторҳои паҳлавӣ, бавижа 

«Авасто», монанданд, маълумоти фаровоне метавон пайдо кард. Ҳадафи мо низ аз ин навишта 

баррасии иҷмолии се шеваи дармонии куҳан, ки дар гузашта корбурди зиёд доштанд, мебошад. 

1. Гиёҳпизишкӣ: Мувофиқи нишондоди «Авасто» Аҳуромаздо офаринандаи гиёҳони 

дармонбахш аст ва Амрдоди Амшоспанд сарварӣ ва нигаҳдории  онҳоро бар уҳда дорад. Дар 

миёни ҳамаи гиёҳон ва рустаниҳо гиёҳи ҳум (haoma) аз ҷойгоҳи вижае бархӯрдор аст, чунонки 

«Авасто» ва «Бундаҳиш» фишурдаи ин гиёҳро ба ҷиҳати хоси дармонияш садру сарвари бузурги 

гиёҳони доруйӣ хондаанд. Дар «Авасто» рустании ҳум ба сурати «дурауша» (dura-oŠa) омадааст 

ва тибқи тавзеҳи мураттиби китоби «Авасто»: куҳантарин ганҷинаи мактуби Эрони бостон», 

донишманди эронӣ Ҳошим Разӣ «ин вожа аз ду ҷузъи авастоии «дур», ки дар порсии бостон ва 

форсии кунунӣ ҳамчунон ба маънои худаш «дур» (дар муқобили наздик) бошад, омадааст ва 

ҷузъи дувум аз «аъюша» ба маънои «табоҳӣ, нестӣ ва марг» ташкил шудааст, ки рӯйи ҳам ба 

маънои дур дорандаи марг ё маргзудоӣ аст» [4, с. 246].  

Пайравони дини зардуштӣ бар он боваранд, ки Аҳуромаздо ба муқобили ҳар беморӣ, ки 

Аҳриман халқ кардааст, як рустании дармонбахш падид овардааст. Дар китоби савуми 

«Динкард» роҷеъ ба хусусиятҳои гиёҳҳои доруйӣ чунин омадааст: «Дастае аз гиёҳон аз нахуст 

дору будаанд ва ҳамвора дору хоҳанд монд ва аммо дастае дигар нахуст заҳрогин будаанд, аммо 

бо омезиш бо дигар гиёҳон дору шудаанд ва чи басо, ки дар оянда низ шуморе аз гиёҳони 

заҳрогин ба подзаҳр бадал шаванд...» [1, с. 169]. Ҳамин нукта дар китоби шашуми «Динкард» 

ҳам таъкид шудааст, аз ҷумла: «... охири доруи ҷовидонагӣ гиёҳони доруйӣ ҳастанд» [8, с. 107]. 

Дар робита ба ин, дар оини зардуштӣ ва махсусан барои пайравони маздясно, шинохт ва 

огоҳ будан аз вижагиҳои хоси рустаниҳои шифобахш барои муолиҷаи бемориҳо ва муқовимату 

набард бо талошҳои Аҳриман муҳим арзёбӣ мешавад. Афзун бар ин, дар китобҳои мазҳабиву 

динии қадим роҷеъ ба гиёҳпизишкӣ таъкид мешавад, ки ашхосе, ки ба ин усули табобат даст 

мезананд, бояд аз суду зиёни гиёҳу рустаниҳо ба таври куллӣ огоҳ бошанд.  

2. Кордпизишкӣ. Кордпизишкӣ агар дар «Авасто» ба сурати «Кариту баишаз» (Kareto 

baēŠaza) омада бошад, дар «Динкард»-и савум шакли «корд бишазишнӣ» (kārd-bēŠāziŠnih)-ро 

дорад. Кордпизишкон ба василаи корд (ҷарроҳӣ) беморонро дармон мекарданд. Тибқи ахбори 

«Авасто», шаҳривар Амшоспанд (Хшасра ваирия = khshathra – vairya), ки филизот ё ба истилоҳи 

имрӯзӣ оҳан намоди заминии ӯянд, нигаҳбониву пуштибоние аз онҳоро бар уҳда дорад. Ба назар 

чунин мерасад, ки дар гузашта кордпизишкӣ бисёр ривоҷ доштааст ва ҳатто Фаргарди ҳафтуми 

«Вандидод», бандҳои 36-40 (дар фарҷоми мақола ҷузъе аз онҳо иқтибос шудааст) ва ҳамчунин, 

банди 13 фасли 157 «Динкард»-и савум ба тавзеҳу ташреҳи ин равиши дармонӣ пардохтаанд.  
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Бо дарназардошти таъкидҳои мутааддиди китобҳои куҳани мазҳабии ориёниҳо дар бораи 
кордпизишкӣ муаллифи китоби «Таърихи тибби Эрон», Маҳмуди Наҷмободӣ роҷеъ ба 
мавҷудият ва деринагии кордпизишкии эронӣ таваққуф карда, перомуни он чунин нигоштааст: 
«Ҷолиб ин ки нависандагони румии ҳамрӯзгор бо Ашкониён аз кордпизишкӣ (ҷарроҳӣ)-и эронӣ 
ба номи Озунокс (Azonax) ёд кардаанд ва вайро дар ин ришта аз пизишке чунон кордон 
медонистаанд, ки ба ӯ лақаби муъҷизагар дода буданд» [12, с. 369]. 

Аз осори қадими даврони бостонии Эрон, ки доир ба кордпизишкӣ тафсилот доранд, 
дониста мешавад, ки кордпизишкон, дар қиёс бо гунаҳои дигари пизишкӣ, мавриди имтиҳону 
санҷишҳои зиёде қарор мегирифтанд, мушкилтарин марҳалаву давраҳоро аз сар мегузаронданд, 
то битавонанд иҷозати пизишкии худро ба даст оваранд. Дар «Вандидод» ва «Динкард» таъкид 
шудааст, ки кордпизишк бояд, нахуст, се тан аз ғайризардуштиёнро, ки беморанд, дармон кунад. 
Вақте ки дар ин амал муваффақият ба даст овард ва чирадастияшро дар кордпизишкӣ нишон дод, 
он гоҳ ба вай иҷозат медоданд, то ба дармони намояндагони зардуштӣ пардозад ва баръакс, агар 
дар ин кор муваффақ нагардид, ҳаргиз наметавонист пизишкӣ кунад.  

3. Дуопизишкӣ. Ин мафҳум дар китоби «Авасто» шакли «Монтра байшаза» (mantro 
baēŠaza) дошта, дар «Динкард» ба «Монсар бишазишнӣ» (mānsar-bēŠāziŠnih) бадал шудааст. Аз 
номи ин шеваи табобат маълум мегардад, ки дуопизишкон ба воситаи хондани аврод аз каломи 
муқаддасу дуо дармон мекарданд. Тибқи нишондоди «Авасто» мақому ҷойгоҳи дуопизишкон 
нисбат ба дигар пизишкон хеле баланд ва худи онҳо дармонбахштарин пизишкон маҳсуб 
мешуданд: «Агар пизишкон чанд бо якдигар ба дармони бемор бипардозанд, яке бо 
кордпизишкӣ, дигаре бо гиёҳдармонӣ ва он дигаре бо мансарадармонӣ. Ин савумист, ки беҳтар 
аз ҳама бемориро аз тани бемор ашаван (шаън, пок, муқаддас) дур мекунад» [10, с. 737]. 

Аз ин гуфта маълум мегардад, ки пайравони оини зардуштӣ дар якҷоягӣ табобат кардани 
бемору рафъи бемориро беҳтарин усул медонистаанд ва дар ин миён дуопизишкиро бартару 
авлотар мешумурданд. Сабаби руҷҳон додани минупизишкӣ аз ҷониби эшон, пеш аз ҳама, дар 
он зоҳир мегардад, ки ба андешаи онҳо, гӯё ҳар гуна беморӣ дар вуҷуди офаридаҳои поки аҳуроӣ 
ё худ инсон ба таъсири тозишҳои Аҳриман арзи вуҷуд мекунад, яъне иллати бемор шудани 
инсонҳоро онҳо дар ворид гардидани неруҳои аҳриманӣ ва ғолиб омадани ин қувваҳо дар ботини 
инсонҳо медонистанд. Ба пиндори мубадони зардуштӣ, хондани дуо бо истифода аз каломи 
муқаддас муассиртарин васила ҷиҳати рафъ сохтани неруву қувваҳои аҳриманӣ аз тани бемор 
маҳсуб мешудааст.  

Тибқи ахбори Жолаи Омӯзгор дар китоби «Таърихи асотирии Эрон»: «Назди зартуштиён 
шинохтатарин каломи муқаддас барои дур рондани беморӣ дуои «Айиряман айшияҳ» мебошад, 
зеро Айиряман нахустин пизишки минуӣ дониста мешуд, ки чораву дармони бемориҳо ба дасти 
ӯ супурда шудааст» [7, с. 39]. Айиряман дар фасли 157 «Динкарди савум» низ чандин бор такрор 
шудаст ва дар он изҳор мешавад, ки Айиряман асосгузори ин навъи пизишкист [1, с. 161-162]. 
Аз ин андешаҳо мантиқан чунин натиҷа ба даст меояд, ки пизишкон бад-ин васила як навъ 
мубаллиғи мазҳаби зардуштӣ низ мешуданд. 

Мувофиқи андешаи донишманд ва ховаршиноси бурунмарзӣ – Артур Кристенсен, «дар 
мавриди чигунагии илоҷи беморон низ дар китоби «Динкард» аз панҷ равиш ва абзор ном бурда 
шудааст, ки шомили: каломи муқаддас; оташ; наботот; корд ва доғ будааст, ки мақсуд аз доғ гӯё 
дуд додани узви бадан бо баъзе гиёҳони муаттар будааст. Аммо муолиҷа ба василаи калом, яъне 
аврод ва адвия, ки аз катаби муқаддас истихроҷ кардаанд, муассиртарин тариқа дониста 
мешудааст» [11, с. 301]. 

Дар дигар китоби муҳимми мазҳабии асри сосонӣ – «Вандидод», ки ба пизишкӣ низ 
пардохтааст, тибқи андешаи баргардонандаи ин китоб – Ҳошим Разӣ васоили илоҷ аз се қисм: 
корд, наботот ва каломи муқаддас иборат буда, василаи охир муассиртар аз дигарон ба шумор 
мерафтааст» [5, с. 44/7]. 

Аз дидгоҳи мазҳаби Зардушт иллати ҳама амроз ва маойиб мутаассир аз арвоҳи хабиса 
буда ва аз сардиву хушкӣ падид меоянд. Таркиби ағзияро низ шоёни таваҷҷуҳи том медонистанд. 
Хӯрок боястӣ ба қадри кофӣ рутубат (яъне унсури об) дошта бошад, то осори зиёнбори хушкиро 
бартараф кунад ва ба ҳадди кофӣ ҳарорат (унсури оташ) дошта бошад, то бурудатро дафъ 
намоянд.  

Дар матн ва тафсири китоби авастоӣ мавсум ба «Ҳуспом наск», ки дар он бар пизишкӣ ва 
пизишкон афзалият дода шудааст, дар мавриди ҷойгоҳи пизишкӣ ва аҳамияти он дар ҷомеа 
чунин омадааст: «Барои музди пизишкон қавоиде муқаррар шуда буд, ки он иборатанд аз ғаллоти 
неку, ҷомаи зебо ва аспи тундрав». Афзун бар инҳо, ҳамчунин қоидаҳое вуҷуд дошт, ки ҳар 
қишри ҷомеа, мушаххасан раиси хона, раиси қария, раиси вилоят ё раиси кишвар ва монанди 
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инҳо, вобаста ба мақому ҷойгоҳ ва сатҳи дороиҳояшон, баъд аз табобату шифо ёфтан маблағи 
муайяне бояд ба пизишк мепардохтанд. Дар «Вандидод» мушаххасоти пизишки ҷисмӣ низ ба 
равшанӣ таъриф шудааст. Мувофиқи он табиби доно касе буд, ки битавонад бадиққат амрозро 
муоина кунад ва китоби бисёр хонда бошад. Боястӣ аъзои бадан ва мафосил (банди андом ва ҳар 
ҷои пайвастагии ду устухон)-ро бишносад, иттилое низ роҷеъ ба адвия дошта бошад, маҳбубу 
ширинсухан бошад, бо беморон аз рӯи шикебоӣ ва меҳрубонӣ рафтор кунад. Боястӣ имтиҳоноти 
лозимро дар маҳорат ва забардастии худ дода бошад.  

Масъалаи ба беморӣ гирифтор нагардидан, ҳифзи тандурустии фардиву ҷамъиятӣ ва 
риояти тарзи ҳаёти солим дар меҳвари таваҷҷуҳи  гузаштагони мо қарор доштааст. Аз хилоли 
мутуни паҳлавӣ ва оини зардуштӣ бармеояд, ки гузаштагони мо солимиву тандурустиро асосан 
дар риояти ҳадди эътидол медонистанд. Тибқи назари онҳо, риоят накардани ин амр боиси 
мувоҷеҳ шудани тандурустӣ ба ифроту тафрит мегардад, ифроту тафрит бошад реша ва бунёди 
бемориҳоро ташкил медиҳад. Ба сухани дигар, дар дин ва оини зардуштӣ тандурустӣ бо як 
калима, яъне «эътидол», вале  бемориҳо бо ду вожа – «ифрот» ва «тафрит» ифода мегардидааст.  

Дар китоби «Динкарди савум», махсусан фасли 157, роҷеъ ба ифроту тафрит ва робитааш 
бо дониши пизишкӣ чунин омадааст: «Тандурустӣ дар як вожа хулоса мешавад, ки эътидол 
(паймон) аст. Беморӣ дар ду вожа хулоса мешавад – ифроту тафрит» [1, с. 167]. Дар иртибот ба 
ин мавзуъ ҳамчунин дар китоби «Динкарди шашум» ишора шудааст, ки беҳтарин тандурустӣ он 
аст, ки бо риояти эътидол сурат гирифта бошад. Аз ин маълум мегардад, ки вожаҳои «паймон» ё 
худ «эътидол», ки асоси саломативу тандурустист  ва «ифроту тафрит» (аз ҳадди эътидол афзун 
ва ё аз он ҳад кам), ки сарчашма ва марҷаи пайдоиши бемориҳост, бар мабнои биниши маздоӣ 
матраҳ шудааст, ҳарчанд масъалаи эътидол ва ифроту тафрит дар ахлоқ ва фалсафаи юнонӣ низ 
ба чашм мехӯрад. Шояд ин масъала аз дигар миллату мардум, бавижа юнонӣ, вом шуда бошад, 
лекин пайравони дини зардуштӣ иқтибос ва истифода аз дониши ақвоми дигарро дар ҳар 
заминае, бахусус ҳикмату фалсафа, нуҷум, пизишкӣ ва амсоли инҳо, айб намедонистанд, зеро 
зардуштиён ҳар чиро, ки ба қатори илм шомил мешуд,  сарфи назар аз он ки он донишҳо аз куҷо 
омадаанду мубтакири онҳо киҳо ҳастанд, ҷузве аз дини авастоӣ мешумурданд.  

Аз ёддоштҳои мутуни зардуштӣ роҷеъ ба илми пизишкӣ чунин натиҷа ба даст меояд, ки 
онҳо илму дониш, бахусус дониши тиббиро дарбардорандаи ҳамаи донишҳои марбут ба ҷаҳони 
ҳастӣ мепиндоштанд. Ҳадаф аз арҷгузории эшон ба ин илм, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, 
ки асос ва моҳияти дини зардуштиро аксаран муқовимат ва мухолифат бо кунишҳои Аҳриман 
дар бар мегирад. Бо дарназардошти моҳияти фалсафаи оини зардуштӣ, ки пайравони он ҳар гуна 
бемориро аз амалкардҳову тозишҳои Аҳриман бар вуҷуди офаридаҳои Аҳуромаздо медонистанд 
ва дармони бемориҳоро ба василаи дониши пизишкӣ як навъ набарду мубориза бар муқобили 
аъмоли ӯ ва вазифаву аҳдофи динии худ мешумурданд. Сабаби аслии мақоми баландро соҳиб 
гаштани дониши пизишкӣ дар оини зардуштӣ ва дар раъси умури динӣ қарор гирифтани ин илм, 
бидуни шак, дониши аҳуроӣ пиндоштани он аз ҷониби маздопарастон мебошад.  

Барои собит сохтани гуфтаҳои фавқ лозим медонем, ки бахшеро аз китоби «Вандидот», 
мушаххасан Фаргарди ҳафтуми он, ки ба масоили пизишку пизишкӣ ихтисос дорад аз рӯйи матни 
баргардонандаи он – Иброҳим пури Довуд манзур намоем. Аз ҷумла: 

Бахши ҳафтум (А) 
36. Эй додори ҷаҳон, Астуманд! Эй Ашаван! 
Агар маздопарасте бихоҳад пизишкӣ кунад, нахустин бор корозмудагӣ ва чирадастии 

хешро бар чӣ касе бояд биёзмояд? – Бар маздопарастон ё бар девпарастон? 
37. Аҳурамаздо посух дод: 
– Беҳтарин он аст, ки нахустин бор корозмудагӣ ва чирадастии хешро бар девпарастон 

биёзмояд, то бар маздопарастон. Агар се бор ҳангоми дармони девпарастон бо корд (ҷарроҳӣ ва 
амали пизишк рӯи тани бемор) бемор бимирад, он маздопараст ҳамвора пизишке ношоиста аст. 

38. ... Аз он пас ҳеҷ гоҳ набояд бигзоранд ӯ ба дармони маздопарастон даст занад. 
Ҳеҷ гоҳ набояд бигзоранд маздопарастеро бо корд дармон кунад ва тани вайро бихарошад. 

Агар ӯ ба дармони маздопарастон даст занад, ё маздопарастонро бо корд дармон кунад, 
подофараҳи (мукофоти бадӣ) гуноҳи куштани огоҳона бар ӯ равост.  

39. Агар ӯ се бор девпарастонро бо корд дармон кунад ва бемор тандурустии хешро боз 
ёбад. Аз он пас ҳамвора пизишке шоиста аст.  

40. Ӯ метавонад, ҳар гуна бихоҳад, ба дармони маздопарастон даст занад. Ӯ метавонад 
маздопарастонро бо корд дармон кунад ва беҳбуд бахшад.  
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Бахши ҳафтум (бе). 
41. Пизишк бояд мубадро дар баробари офарин ва омурзишхоҳии вай,  хонахудоро ба 

арзиши варзови (гови зироат, барзагов) камбаҳое, деҳхудоро ба арзиши варзови миёнабаҳое, 
шаҳрбонро ба арзиши варзови пурбаҳое ва шаҳрёрро ба арзиши гардунаи (ароба) чаҳораспа 
дармон кунад. 

42. ... Бонуи хонаводаро ба арзиши модахаре. Ҳамсари деҳхудоро ба арзиши модагове, 
ҳамсари шаҳрбонро ба арзиши модиёне ва шаҳрбонуро ба арзиши модауштуре дармон кунад. 

43. ... Писари деҳхудоро ба арзиши варзови пурбаҳое. Варзови пурбаҳоро ба арзиши 
варзови миёнабаҳое, варзови миёнабаҳоро ба арзиши варзови камбаҳое, варзови камбаҳоро ба 
арзиши гӯсфанде ва гӯсфандро ба арзиши як хӯрок гӯшт дармон кунад.  

44. Эй Спитамон, Зартушт! 
Агар пизишкон чанде бо якдигар ба дармони бемор пардозанд, яке бо кордпизишкӣ, дигаре 

бо гиёҳдармонӣ ва он дигаре бо «мансарадармонӣ» (хондани дуоҳо аз каломи муқаддас), ин 
савумин аст, ки беҳтар аз ҳама бемориро аз тани бемор ашаван (шаън, пок, муқаддас) дур 
мекунад.  

Ҳамин тариқ, аз он чи гуфта шуд, ба суҳулат бармало мегардад, ки агарчи тибби форсӣ-
тоҷикӣ комилан мутаассир аз рангу бӯи зардуштӣ ва мубтанӣ бар ривоёти авастоӣ будааст, аммо 
бо таваҷҷуҳ ба гузоришҳое аз вуҷуди пизишкони сурёнӣ-юнонӣ ва ҳиндӣ дар дарбори шоҳон 
нуфузи тибби соири милал, бахусус тибби юнонӣ дар ҷомеаи асри сосонӣ низ вуҷуд дошта ва 
барои мудовои беморон аз дониши онҳо низ истифода мешудааст. 
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савум. – Интишороти Донишгоҳи Теҳрон, 1375. 
14. Одили Аллоҳёрӣ. Дониши пизишкӣ аз нигоҳи навишторҳои дини зартушт // Фаслномаи Ҷунде 

Шопур, Донишгоҳи шаҳид Чамрони Аҳвоз, соли чаҳорум, шумораи 16, зимистони 1398. 
 

РУШДУ ТАКОМУЛИ ДОНИШИ ПИЗИШКИИ ТОҶИК ДАР АДАБИЁТИ ДИНИВУ  

МАЗҲАБИИ КУҲАН 
 

Аз муҳтавои мақолаи мавриди назар дониста мешавад, ки илми тиб ё худ дониши пизишкӣ, дар 
қаламрави ориёнажодон аз арзиши баланд ва қобили мулоҳизае бархӯрдор будааст, зеро илмварзӣ 
пайваста мавриди алоқаи мубадони зардуштӣ қарор дошт ва вуҷуди осори баҷоймонда, бахусус китобҳои 
динии зардуштиён аз қабили «Авасто», «Динкард», «Вандидод» ва монанди инҳо аз пешрафтҳои илмии 
мардуми эронитабор дарак дода, ҷойгоҳи баланд доштани илми пизишкиро собит месозанд. Илми тиб дар 
баробари дигар улуми мавриди ниёз яке аз арзишҳои мазҳабии дини зардуштӣ низ будааст. 

Муаллифон дар ин мақола талош кардаанд, ки нақши дониши пизишкиро дар адабиёти диниву 
мазҳабии аҳди бостон ба таври иҷмол баррасӣ кунанд ва иртиботи деринаи онро ба таъриху фарҳанги мо 
манзур созанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: дониши пизишкӣ, оини зардуштӣ, гиёҳпизишкӣ, кордпизишкӣ, дуопизишкӣ, 
равонпизишкӣ, Аҳуромаздо, Авасто, Динкард, Вандидод. 
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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ ТАДЖИКОВ В ДРЕВНЕЙ 

РЕЛИГИОЗНОЙ И СЕКТАНТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Из содержания данной статьи становится известно, что медицинская наука или медицинские знания 
имели огромную ценность на той территории, где проживали арийцы. Зороастрийские жрецы с древних 
пор занимались наукой и существование произведений, оставшихся до наших дней, особенно таких 
религиозных книг зороастрийцев, как «Авеста», «Динкард», «Вандидод» и другие свидетельствует о 
научных достижениях ираноязычных народов, подтверждает высокое место медицинской науки. Она 
наравне с другими необходимыми науками являлась одной из важных религиозных ценностей 
зороастризма. 

Авторы в этой статьи стремились вкратце рассматривают роль медицинских знаний в древней 
религиозной и сектантской литературе и показать их древнюю связь с историей и культурой нашего 
народы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медицинские знания, зороастрийская религия, лечение растениями, 
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DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MEDICAL KNOWLEDGE OF TAJIKS IN ANCIENT 

RELIGIOUS AND SECTANT LITERATURE 
 

From the content of this article, it becomes known that medical science or medical knowledge was of great 
value in the territory where the Aryans lived. Zoroastrian priests have been engaged in science since ancient times, 
and the existence of works that have survived to this day, especially such religious books of Zoroastrians as 
«Avesta», «Dinkard», «Vandidod» and others, testifies to the scientific achievements of the Iranian-speaking 
peoples, confirms the high place of medical science. It, along with other necessary sciences, was one of the 
important religious values of Zoroastrianism. 

The authors in this article have sought to briefly consider the role of medical knowledge in ancient religious 
and sectarian literature and to show their ancient connection with the history and culture of our peoples. 

KEY WORDS: medical knowledge, Zoroastrian religion, plant treatment, knife treatment, prayer 
treatment, psychological treatment, Ahura Mazda, Avesta, Dincard, Vandidod. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Tagaymurodov Rustam Hakimovich, Doctor of Philology, 
Professor of the Department of Tajik Literature of the Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav. Phone: 
(+992) 904-10-55-22. 

Murodov Alisher Aslonkhonovich, Candidate of Philological Sciences, Head of Department of Teaching 
Methods of the Tajik Language and Literature of the Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav. Phone: 
(+992) 904-49-43-44.  

 

НУСХАШИНОСӢ, НАШР ВА СОХТОРУ МУНДАРИҶАИ «МАҶМАЪ-УН НАФОИС»-И 

СИРОҶИДДИН АЛИХОНИ ОРЗУ 
 

Нуров Н.Н.  

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

«Маҷмаъ-ун-нафоис» тазкираи муътабари мутааллиқ ба қалами Сироҷиддин Алихони 

Орзу буда, аз ҷумлаи шоҳкориҳои адабиёти форсизабони Ҳинд эътироф гардидааст. Ин тазкира 

дар миёни осори гаронмояи ин шоир ва адиби барҷаста аз ҷойгоҳи хосае бархӯрдор аст, зеро ба 

таъкиди худи муаллиф дар муқаддимаи асар гӯё тамоми умр ӯ дар таълифу тадвини он иқдом 

карда. Сабаби таълиф ва ҳақиқати ин амрро Орзу дар оғози китобаш ба тартиби зайл тавзеҳ дода: 

«Аммо баъд фақир мегӯяд бо безабонии худ гармгуфтугӯ Сироҷиддин Алихони Орзу, ки аз 

табошири субҳи тифлӣ то алъон офтоби зарди пирист, завқи тамом ва муҳаббати молокалом   ба 

хондани ашъори форсия дорад ва хешро аз фидоиёни ҳусни сухан медонад ва чун муддате собиқ 

бар ин давовин ва тазкираҳо, сафоин ва ғайра китоби бузургон мутолиа менамуд ва ҳар чӣ хӯш 

меомад, ба газлики суулҳифз, ки ба қавли Вакеъ раҳматуллоҳи алайҳи натиҷаи касрати маосӣ 

аст, аз сафҳаи хотир мезудуд. Рӯзе дар пеши ошное шарҳи ин ҳол ба забон гузашт, ки хондаи 
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нахонда аз нисёни мо баробар гашт. Иттифоқан он азиз баъд аз ду-се рӯз сафинаи захиме, ки 

содатар аз узори хубон ва софтар аз оинаи рухсори маҳбубон буд, пеши фақир оварда, таклиф 

намуд, ки ҳол ҳар чӣ аз ашъори асотиза интихоб шавад, бар ин сабт бояд фармуд. Ҳарчанд ҳарфи 

мазкур холиуззеҳн гуфта буд, лекин поси гуфтори худ зарур шуд ва шуруъ дар интихоб намуда, 

то ин ки як сад девони мутавасситин ва мутааххирин, ки баъзе аз онҳо кам аз чиҳил ҳазору бархе 

пеш аз понсад байт набуд, ба интихоб расид ва дар сафинаи мазкур ва аҷзои қаламӣ гардид ва 

дар ин байн ба хотир расид, ки порае аз ҳолоти ин азизон ҳам агар марқум шавад, дур набошад 

[2, с. 43]. 

Аз ин таъкид равшан мешавад, ки ҳарчанд дар мавриди замони оғози нигориши тазкира 

дар худи асар ва сарчашмаҳои дигар матолиби муайяну дақиқе мазкур аст, аммо таъкид бар он 

ки тамоми умр дар тадвини ин китоби муътабар машғул будааст, сарчашма дар ҳамин сухани 

худи ӯ дорад, ки аз субҳи тифлӣ ва тулуи офтоби зарди пирӣ дар мутолиаи девон ва осори 

бузургон будаву  интихоби онон кардааст. Аз ин рӯ, ин тазкираи муҳташам ҳам бештар фарогири 

ашъори мунтахаб ва баргузидаи шоирони гузаштаву ҳамасри Орзу ба шумор меравад, ки 

бегумон, маҳсули ҳамон мутолиаи ҳамешагии муаллиф ва ҳам завқи баланди интихоби вай 

маҳсуб мешавад.  Муаллиф ба ин нукта низ худ ишорат фармуда, ки дар «Маҷмаъ-ун-нафоис» 

ба шарҳи ҳоли шуаро камтар ва ба интихоби каломашон бештар таваҷҷуҳ шудааст [2, с. 37]. 

Орзу дар мавриди соли анҷоми таълифи тазкираи хеш ба моддаи таърихе ҳам ишорат 

мефармояд, ки гӯё маҳсули хомаи яке аз шогирдони вай бо тахаллуси Бедор будааст: 

«Бедортахаллусе аз таломизаи фақир таърихи ихтитоми ин тазкира чунин навишта: 

Ин тазкираи суханварони кайҳон, 

Бемисл чу бинвишт Сироҷиддинхон. 

Бедор ба орзу чунин кард рақам, 

«Гулзори хаёли маънии аҳли ҷаҳон». 

Мисраи чаҳорум моддаи таърихи анҷоми нигориши тазкира ба шумор меравад, ки аз он 

соли 1164 ҳиҷрӣ берун меояд, ки ба соли 1775 милодӣ мутобиқ аст.  

«Маҷмаъ-ун-нафоис» аз лиҳози сохтор аз муқаддима, бисту ҳашт боб ва феҳристи номи 

шоирон таркиб ёфтааст. Дар муқаддимаи тазкира сухан дар боби нахустин гӯяндаи шеър ва 

чигунагии пайдоиши он рафтааст. Ҳарчанд роҷеъ ба танзими тазкираи мазкур нақду назарҳои 

мухталиф ҷой доранд, ки бар риоят нашудани тартиби алифбои форсӣ дар ҷараёни тадвини мавод 

дар он ишорат мекунанд, вале таҳиягари яке аз матнҳои илмӣ-интиқодии тазкира Зебуннисо 

Алихон дар пешгуфтори хеш бар ҷилди аввали китоб изҳор медорад, ки «ба тартиби ҳуруфи 

таҳаҷҷӣ» тадвин шудааст». Аз ин ҷо маълум мешавад, ки аз бисту ҳашт боб таркиб ёфтани 

тазкира марбут ба бисту ҳашт ҳарфи алифбоӣ арабиасос аст, ки шуаро мутобиқи он, яъне «ба 

тартиби ҳуруфи таҳаҷҷӣ» ҷойгузин шудаанд.  

Ҳамзамон, дар асоси матни мазкур муқаррар шудааст, ки дар ин тазкира роҷеъ ба 1750 

нафар шоирон сухан рафта, намунаҳои ашъори эшон зикр ёфтааст. Аммо дар муқаддимаи як 

нашри дигари тазкира, ки асосан бахши муосиронро фаро гирифта, дар Ҳинд ба кӯшиши Обид 

Ризо Бедорӣ, мудири китобхонаи Худобахши Панта ба чоп расидааст, аз нусхаи муътабари 

хаттие дар ин китобхона ёд мешавад, ки гӯё «комилтарин нусхаест, ки дорои 1735 суханварони 

форсист» [5]. Ба эҳтимоли зиёд, чун ин тазкира хеле барвақт чоп шуда ва мураттиби он ба нусахи 

дигар дастрасӣ надошта, ин рақамро муайян ва нусхаи мазкурро комилтарин ба шумор овардааст. 

Вале аз рӯи нашри комиле, ки соли 2006 дар се ҷилд аз ҷониби Зебуннисо Алихон (ҷилди аввал), 

Меҳрнури Муҳаммадхон бо ҳамкории Зебуннисо Алихон (ҷилди дувум) ва Муҳаммад Сарфароз 

Зафар бо ҳамкории Зебунисо Алихон дар Покистон бар асоси чаҳор нусхаи хаттӣ ба анҷом расид, 

бегумон аз ҷумлаи нашрҳои илмӣ-интиқодии тазкира аст, муайян мегардад, ки дар кори тасҳеҳи 

он яке аз нусхаҳои муътабари тазкира, маҳфуз дар китобхонаи миллии Қарочӣ бар асос гирифта 

шудааст. Ба навиштаи таҳиягари китоб ин нусха 12 сол баъд аз даргузашти Сироҷиддин Алихони 

Орзу аз рӯи нусхаи хаттии дастхати худи муаллиф китобат шудааст. Котиби нусха дар охири он 

чунин навиштааст: «Ба таърихи ҳафтуми ҷамодиуссонии 1185 ҳиҷрӣ ба рӯзи сешанбе ин китоб 

аз нусхаи асли дастхати Сироҷиддин Алихони Орзу раҳматуллоҳи ба итмом расид [2, с. 39]. Бо 

такя бар ҳамин арзиш ва аҳамияти нусхаи мазкур метавон ба иттилои муаллифи сарсухани он 

итминон ҳосил кард, ки теъдоди дақиқ ва дурусти шуаро нишондоди ӯ, яъне 1750 ва нусхаи 

муътабари тазкира ҳам бояд ин ҳамин бошад. Ризо Бедорӣ, мудири китобхонаи Худобахши 

Патна, ки асосан бахши муосиринро таҳия ва нашр намудаанд, дар муқаддимаи хеш теъдоди 

шуарои вориди тазкираро 109 нафар муқаррар кардааст. 
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Аз муҳтавои тазкира ва таҳқиқи марбут ба он анҷомёфта дақиқ мешавад, ки ҳарчанд Орзу 

бештар ба интихоби ашъор авлавият додааст ва қисмати зиёди матни онро баргузидаи каломи 

манзури суханварони пешин ва ҳамасри вай ба вуҷуд овардаанд, вале дар зикри маълумот ва 

ҳатто интихоби бахше аз ашъор ӯ аз маводи тазкираҳои қабл аз хеш, аз ҷумла «Арафот-ул-

ошиқин»-и Тақиуддин Авҳадии Балёнӣ, Тазкираи Насробододӣ, «Калимот уш-шуаро»-и Сархуш 

ва «Туҳфаи Сомӣ»-и Соммирзои Сафавӣ суд ҷустааст. Шеваи матлуби кори вай дар ҷараёни 

истинод аз ин тазкираҳо дар он муҷассам мегардад, ки ҳар ҷо матолиби онҳо истифода карда, 

исми кутубро низ зикр намудааст. Дар баробари ин, аз матолиби тазкираи «Маҷмаъ-ун-нафоис» 

суханварон ва тазкиранигорони замони худ ва баъди вай низ баҳраҳо бардоштаанд, ки аз ҷумлаи 

онҳо Муҳаммад Қудратуллоҳ, мутахаллис ба Шавқ муаллифи «Такмилат-уш-шуарои Ҷоми 

Ҷамшед», Ҳусайнқулихони Азимободӣ, нависандаи тазкираи «Наштари ишқ», Раҳимқулихони 

Имон, нависандаи тазкираи «Мунтахаб-ул-латоиф», Хушгӯ, муаллифи «Сафинаи Хушгӯ» ба 

шумор мераванд.    

Агар аз нигоҳи таърих ба мақоми тазкираи «Маҷмаъ-ун-нафоис» руҷуъ шавад, маълум 

мегардад, ки дар он асосан шуаро аз аҳди Ғазнавиён то замони зиндагонии шоир ҷой дода 

шудаанд. Бар асоси ҳамин шеваи кори гузиниши ашъор ва баёни матолиб тазкираи мазкурро 

муҳаққиқон ва донишварони доиратулмаорифи шеъри форсӣ ва таърихи ҷомеи нуфузи фарҳанг 

ва адабиёти форсӣ дар Шибҳи Қораи Ҳинду Покистон ва намояндаи сабкҳои гуногун унвон 

намудаанд [2, с. 23]. 

Шеваи хоси дигари кори муаллифи тазкира дар он зуҳур меёбад, ки ӯ тарҷумаи ҳоли 

шуарои гузаштаро мухтасар, аммо каломашонро муфассалтар зикр намуда, ашъори эшонро бар 

пояи завқу салиқаи хеш баргузидааст. Аз сӯи дигар, баръакси ин, шарҳи ҳоли шоирони ҳамасри 

хешро бештар оварда, ҳамзамон роҷеъ ба суханвароне низ маълумот додааст, ки дар тазкираҳои 

дигар зикрашон камтар ё умуман нарафтааст. 

Муҳимтарин вежагии тазкираи мазкур дар нуфузи ҷанбаи нақду сухансанҷии он ба зуҳур 

меравад. Зимни интихоби ашъори шуаро Орзу ба ҳусну қубҳи каломи шоирон руҷуъ намуда, 

дидгоҳҳои интиқодӣ, мулоҳизоти хешро нисбат ба шуаро ва мақоми эшон дар адабиёти форсӣ 

баён кардааст. Аз ҷумла, дар бораи Мирзо Абдулқодири Бедил навиштааст: «Бедил ҷомеи 

фунуни шуарост. Чи ғазал ва чи маснавӣ ва чи қасида ва чи рубоӣ. Шеъри ӯро тарзи хосе аст ва 

дар наср низ бемислу беназир аст. Ҳарчанд суханро ба ҷое расонида, ки чу шеъри Ҳофизи Шероз 

интихоб надорад [2, с. 51]. 

Дар бархе маворид ашъори баъзе аз шоиронро бо шеваи худ низ ислоҳ намудааст, ки ин 

шеваи бархӯрд бо каломи суханварон дар тазкираҳои дигар камтар ба чашм мерасад. Дар канори 

ин, ихтилофотеро, ки роҷеъ ба муаллифи ашъор дар тазкираҳои дигар ҷой доранд, дақиқан 

муқаррар ва нигорандаи аслии онро муайян кардааст.  

Тавре гуфта омад, нусхаҳои муътабари хаттии тазкираи «Маҷмаъ-ун-нафоис» дар 

китобхонаҳои Қарочӣ ва донишгоҳи Лоҳури Покистон, Худобахши Патна ва Солорҷанги 

Ҳайдарободи Ҳиндустон маҳфузанд, ки нашрҳои тазкира низ мутобиқ бар ин нусах анҷом 

шудаанд. 

Ҳамин тавр, тазкираи «Маҷмаъ-ун-нафоис»-и Сироҷидин Алихони Орзу аз ҷумлаи 

сарчашмаҳои нодири адабиёти классикии форсу тоҷик ба шумор меравад, ки дар қаламрави 

Шибҳи Қораи Ҳинд ба қалам омада, нусхаҳои нодири он дар чандин китобхонаҳои ин сарзамин 

маҳфузанд. Бо ин ҳама нуфуз ва манзалати адабии ин тазкира танҳо тавассути Маркази 

таҳқиқоти форсии Эрон ва Покистон дар Исломобод дар се муҷаллад нашр шудааст. Арзишу 

аҳамияти он чун сарчашмаи муҳимми шинохти адабиёти гузашта, дидгоҳҳои муҳимми муаллиф 

дар нақду баррасии ашъори шоирон тақозои онро дорад, ки дар қаламравҳои дигари забону 

адабиёти форсӣ ин тазкир рӯи чоп ояд, то ихлосмандони шеъру адаби гузаштаи мо, хоса адабиёти 

форсизабони Ҳинд, аз матолиб ва маводи он файз бардоранд.   
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НУСХАШИНОСӢ, НАШР ВА СОХТОРУ МУНДАРИҶАИ «МАҶМАЪ-УН-НАФОИС»-И  

СИРОҶИДДИН АЛИХОНИ ОРЗУ 
  

Дар ин мақола саъй шудааст, ки баҳсу баррасиҳо дар бораи нусхаҳои хаттии «Маҷмаъ-ун-               
нафоис»-и Сироҷиддин Алихони Орзу, ки дар китобхонаҳои мухталиф маҳфузанд, инчунин нашри ягонаи 
анҷомёфтаи он дар Покистон, сабаби таълиф ва ҷойгоҳу мақоми ин тазкира дар адабиёти форсу тоҷик 
анҷом дода шавад. Муаллиф дар ҷараёни таҳқиқи тазкираи мазкур сарчашмаҳои аслии таълифи тазкираро 
дақиқ намуда, арзиш ва аҳамияти нусхаҳои хаттиеро аз он муқаррар сохтааст, ки асосан дар китобхонаҳои 
Шибҳи Қораи Ҳинд маҳфуз мебошанд. Дар баробари ин, шеваи нақду баррасии ашъори шоирон дар 
мисоли баҳои ӯ ба сабки сухани Бедил аз назари муаллиф берун намондааст. Дар заминаи таҳқиқи ин 
масъала муқаррар шудааст, ки Орзу дар тазкираи хеш нақду назарҳои мустақилонаи хешро баён дошта, 
ҳатто гоҳо аз рӯи завқу салиқаи хеш бархе аз абёти шоиронро ба гунаи матлуб тасҳеҳ низ кардааст.  
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ТЕКСТОЛОГИЯ, ПУБЛИКАЦИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ «МАДЖМА’-УН-НАФОИС» 

СИРОДЖИДДИНА АЛИХОНА ОРЗУ 
  

В данной статье старания направлены к тому, чтобы отобразить полемику, обсуждения и 
исследования рукописных текстов «Маджма’-ун-нафоис» Сироджиддина Алихона Орзу, хранящихся в 
различных библиотеках, её единственного текста, изданного в Пакистане, а также предоставить на суд 
читателя причины и мотивы написания этой антологии, её место и статус в персидско-таджикской 
литературе. Автор в процессе изучения данного сочинения подверг тщательному и подробному анализу 
основные источники написания антологии, изложил свои взгляды и суждения относительно ценности и 
значимости рукописных текстов данного сочинения, которые хранятся в библиотеках полуострова 
Индостана. Помимо этого, автор обратил своё пристальное внимание на применённые Сироджиддином 
Алихоном Орзу методы критики и исследования творений поэтов на примере его оценки прекрасного и 
возвышенного стиля Бедила. В результате изучения данной темы выяснено, что Орзу в составленной им 
антологии высказывает своё самостоятельное видение и критику, а в некоторых случаях, опираясь на своё 
чувство прекрасного и изящного, призвание, стиль и манеру, желанным образом корректирует 
произведения поэтов. 
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TEXTOLOGY, PUBLICATION, STRUCTURE AND CONTENT OF «MAJMA'-UN-NAFOIS» 

SIROJIDDIN ALIKHON ORZU 
 

In this article, efforts are made to reflect the controversy, discussions and studies of the handwritten texts 
of «Majma'-un-nafois» by Sirojiddin Alihon Orzu, stored in various libraries, her only text published in Pakistan, 
and also to provide the reader with reasons and motives for writing this anthology, its place and status in Persian-
Tajik literature. The author, in the process of studying this work, subjected to a thorough and detailed analysis of 
the main sources for writing the anthology, outlinedws and opinions regarding the value and significance of the 
handwritten texts of this work, which are stored in the libraries of the Hindustan Peninsula. In addition, the author 
turned his close attention to the methods of criticism and research of poets' works applied by Sirojiddin Alikhon 
Orzu on the example of his assessment of the beautiful and sublime style of Bedil. As a result of studying this 
topic, it was found out that Orzu, in the anthology compiled by him, expresses his own vision and criticism, and 
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УМУМИЯТИ НАЗАРИИ МУНОСИБАТИ ЛАФЗУ МАЪНӢ ДАР АШЪОРИ  

НОСИРИ ХУСРАВ  
 

Одинаев Н.С. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Шеър ва масоили марбут ба он дар таърихи тамаддуни асрҳои миёнаи Шарқи исломӣ 

мақоми хосе дошта, таваҷҷуҳи файласуфон, шоирон ва гоҳо таърихнигоронро низ ба худ ҷалб 

намудааст. Носири Хусрави Қубодиёнӣ (1004-1088) низ аз зумраи мутафаккироне мебошад, ки 

дар ашъори гаронбаҳои худ ҳақҷӯию худшиносӣ, панду андарзҳо бо истифода аз оёту аҳодис, 

озодию озодандешӣ, дифоъ аз ақидаву эътиқод, ситоиши хирад, накуҳиши дунёву таъсири дин 

ва амсоли онҳоро мавриди тасвир қарор додаст. Дар навбати худ мутафаккири бузург ва шоири 

хирадсаро дар ифодаи образҳои шоирона, истифодаи санооти бадеӣ, таносуби лафзу маънӣ дар 

шеър, чигунагии шеър аз ҳайси шаклу мазмун ва таъсири он ба мардум ва ғайра ибтикороти 

наҷибе ба мерос мондааст. 

Яке аз масоили муҳимми назариёти адабӣ, ки Носири Хусрав онро дар шеър ба баррасӣ 

гирифтааст, ин, пеш аз ҳама, муносибати лафз ва маънӣ мебошад.  

Донишманди бузурги Эрон Абдулҳусайни Зарринкӯб дар рисолаи «Шеъри бедурӯғ, шеъри 

бениқоб» [3, с. 52-63] доир ба муносибати лафзу маънӣ ва аҳамияти онҳо дар шеър боби 

махсусеро бахшида, таносуби онҳоро дар каломи мавзун зарур медонад. Баъзе муҳаққиқон 

аҳамияти алфозро дар шеър сарфи назар намуда, таносуби онро бо маъно нодида мегиранд. 

Устод Зарринкӯб аҳамияти таносуби лафзу маъниро дар пайкараи шеър таъкид намуда, бар 

алайҳи баъзе фаҳмишҳои нодуруст чунин ибрози назар менамояд: «Дар шеър аҳамияти лафз, ки 

ҷомае беш нест, аз аҳамияти маънӣ, ки сурат ва ҷавҳари воқеии шеър аст, камтар нест ва ин дуро 

аз якдигар ҷудо наметавон кард. Бо ин ҳама аз қадим ин масъала пеш омадааст, ки дар шеъру дар 

адаб ба таври куллӣ лафз муҳимтар аст ё маънӣ? Дар ин ҷо баҳс бисёр шудааст, аммо ҳақиқат он 

аст, ки дар шеър лафзу маънӣ ҳамтарозанд ва ҳамсанг» [3, с. 52]. Муҳаққиқони асримиёнагии 

тоҷик низ ба ин масъала таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, таносуби лафзу маъниро аз омилҳои 

асосии бунёди шеър медонанд. Донишманди бузурги илму адаби тоҷик, муаллифи рисолаи «Ал-

муъҷам» Шамс Қайси Розӣ доир ба таносуби лафзу маънӣ чунин менигорад: «Шоир бояд на бо 

овардани маънои хуб дар алфози паст розӣ шавад, на бо таъйини маъонии мубтазал дар алфози 

хуб» [1, с. 8]. Дар ин масъала аксари муҳаққиқони шеър ба ин тавзеҳоти Шамс Қайси Розӣ шарик 

мебошанд.  

Аз ҷумла, мутафаккири бузурги тоҷик Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ дар масоили 

муносибати лафзу маънӣ чунин менигоранд: 

Гар бувад лафзу маънияш бо ҳам: 

Ин дақиқу латифу он маҳкам, 

Сити ӯ роҳи осмон гирад, 

Номи шоир ҳама ҷаҳон гирад [4, с. 300]. 

Дар ҳолати мутобиқ наомадани лафзу маъниро Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ як нишони 

шеъри паст ва бемоя медонад: 

В-ар бувад аз табиати торик: 

Маънии ӯ касифу лафз ракик, 

Наравад аз бурути ӯ боло 

Пеши риш бимонад ин коло [4, с. 300]. 
Таносуби лафзу маънӣ дар шеър дар осори ба илми мантиқ бахшидаи мутафаккирони 

тоҷик чун Форобӣ, Ибни Сино, Ибни Рушд ва Насируддини Тӯсӣ мақоми хоса пайдо намуда, 
тадриҷан мутобиқати ин ду мақула дар шеъри Носири Хусрав, Хусрави Деҳлавӣ, Манучеҳрии 
Домғонӣ, Фаррухии Систонӣ, Унсурии Балхӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ аҳамияти бештар пайдо 
кард. Дар адабиётшиносии тоҷик мутобиқати ин ду мақулаи мантиқӣ аз солҳои 70-ум таваҷҷуҳи 
муҳаққиқонро ба худ ҷалб намуд. Соли 1970 донишманди тоҷик Худоӣ Шарифов дар рисолаи 
номзадии худ «Ташаккули афкори адабии тоҷик дар асрҳои Х-ХI» [10, с. 176-183] дар боби 
«Муносибати лафзу маънӣ дар шеър» масъалаи мавриди назарро дар эҷодиёти шуарои асри Х-
ХI мавриди таҳқиқ қарор дод. Дар ин нигошта устод Худоӣ Шарифов мутобиқат ва 
муқобилгузории лафзу маъниро дар афкори адабии шуарои ин замон баррасӣ намуд. Зимни 
таҳқиқи масъалаи фавқ устод Худоӣ Шарифов назари шуарои соҳибдевони тоҷик Манучеҳрии 
Домғонӣ, Унсурии Балхӣ, Фаррухии Систониро дар нисбати лафзу маънӣ ба мушоҳида гирифта, 
ба назари Носири Хусрав оид ба лафзу маънӣ бартарии махсус медиҳад: «Нуқтаи назари Носири 
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Хусрав дар ин маврид (лафзу маънӣ) ҳам аз дигарон фарқ дорад. Муҳимтар аз ҳама ин ки ӯ 
калимаи лафзро дар шеърҳояш ниҳоят кам кор фармудааст. Ба ҷои ин ӯ калимаи суханро хеле 
бисёр истеъмол менамояд» [7, с. 181]. Дар ҳақиқат, агар ба қасоиди Носири Хусрав бо назари 
таҳқиқ таваҷҷуҳ намоем, маълум мегардад, ки шоир вожаи «сухан»-ро ба маънии «ақл», «лафз», 
«шеър», «панд», «андарз», ба кор бурда, ақоиди илмӣ ва фалсафии худро дар либоси шеър ба 
ҷилва меорад. 

Ҷойи таъкид аст, ки эҷодиёти Носири Хусрав ва назари ӯ ба шеъру шоирӣ, хосатан 
муносибати лафзу маънӣ, дар таҳқиқоти муҳаққиқони тоҷик аҳамияти бештар пайдо намуд. Дар 
мақолаҳои муҳаққиқони тоҷик Абдунабӣ Сатторзода, Шоҳзамон Раҳмонов, Раҳими 
Мусулмониён, Лаъҷубаи Мирзоҳасан, Худоӣ Шарифов асосан назари ин мутафаккири бузург 
дар шеъру шоирӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

Хосатан, мақолаи «Хубсухан»-и Носири Хусрав, андешаҳои ӯ дар «перомуни шеър» соли 
1991 дар шинохти назари Носири Хусрав ба шеъру шоирӣ такони ҷиддиеро ба миён овард. 

«Хубсухан»-и Носири Хусравро профессор А. Сатторзода ба сифати як меъёри шинохти 
шеъри хуб ва ҳунари суханварӣ арзёбӣ мекунад. 

Хубсухан чист? Туро суди умр 
Хубсухан кард туро хубном [6, с. 136]. 

Носири Хусрав масоили шеъру шоирӣ, хосатан таносуби лафзу маъниро дар қасидаю 
маснавӣ ва рубоиёташ ба таври мушаххас иброз дошта, дар мавриди шинохти шеъри хуб ва риояи 
таносуби сухани маънидор қасидаҳои алоҳидаро ихтисос додаст. Дар қасидаи таҳти рақами 98, 
ки «Эй Ҳуҷҷати бисёрсухан, дафтар ор» ном дорад, Носири Хусрав масоили шеъру шоириро хеле 
амиқ ва рӯшан ба миён мегузорад. 

Эй Ҳуҷҷати бисёрсухан, дафтар пеш ор 
В-аз нӯги қалам дурри суханҳо-т фурӯ бор [5, с. 407]. 

Қасидаи мазкур аз 106 мисраъ иборат буда, дар он масоили мутобиқати лафзу маънӣ, 
такрори сухан, офариниши маънии тоза дар шеър ва монанди инҳо мавриди андеша қарор дода 
шудааст. 

Ба назари Носири Хусрав сухан агар хубу хуш бошад, аз дарозию бисёрии он ҳеҷ боке 
набувад, зеро ҳадаф аз сухани шеъри хубу хуш баён кардани мазмун буда, дар он ҳолат 
мутобиқати лафз (дарозию бисёрӣ) бо маъно (хубу хуш) ба даст меояд. 

Ҳарчанд ки бисёр дароз аст суханҳо-т, 
Чун хубу хуш аст, он на дароз асту на бисёр [5, с. 407]. 

Шоир муносибати сухану маъниро бо ташбеҳоти хеле рушан ва воқеият арзёбӣ менамояд. 
Ба назари ӯ, сухан амсоли хоки куҳан буда, бо омадани абри гуҳарбор (маънии тоза) таровати он 
бештар мегардад. 

Нав кун суханеро, ки куҳан шуд ба маонӣ, 
Чун хоки куҳанро ба баҳор абри гуҳарбор [5, с. 407]. 

Агарчи устодони каломи мавзун дар шеър такрори суханро аз фасоҳати калом дониста 
бошанд ҳам, вале Носири Хусрав такроре, ки сухани нек ба бор орад, пазируфтааст: 

Дар шеър зи такрори сухан бок набошад, 
Зеро ки хуш ояд сухани нағз ба такрор [4, с. 408].  

Ба назари Носири Хусрав, илму ҳикмат тухми сухани нек буда, ҳар инсонро лозим аст, ки 
дар хоки дил танҳо тухми сухани некро кишт намояд, зеро сухани нек мардумро ба ҳам оварда, 
бунёди адлу инсофро устувор месозад:  

Зи аҳли хирад тухми сухан ҳикмату илм аст, 
Дар хоки дил, эй марди хирад, тухми сухан кор [4, с. 408]. 

Шоир таносуби лафзу маъниро тору пуди соҳаи бофандагӣ медонад:  
Ҷон ҷома напӯшад, магар аз бофта ҳикмат,  
Мар-ҳикматро маънӣ пуд асту сухан тор [7, с. 410]. 

Носири Хусрав ғайр аз «Хубсухан» таъбири «сеҳри ҳалол»-ро чун меъёри мутобиқати 
аҷзои сухани шеърӣ медонад. Ин таъбирро шоир бештар чун мизони сухани динӣ ба миён оварда, 
дар ростои интихоб ва муаррифии мазмунҳои тоза таъбири «сеҳри ҳалол»-ро пеш меорад ва онро 
аз ҳадиси расули акрам медонад. 

Чи чиз аст, чизест ин к-аз шараф 
Расулаш лақаб дод, сеҳри ҳалол [2, с. 25]. 

Шоир шеърҳои худро ба «сеҳри ҳалол» нисбат дода, ҳаргиз онро чун дастовез ба даргоҳи 
шоҳу вазирон нияти бахшидан надорад. Зеро мояи асосии шеъри шоир ҳикмат ва оёту аҳодис 
буда, ин мероси гаронқадрро аз ҳама сарвату бойигарӣ беҳтару боло арзёбӣ мекунад: 
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Суханҳоят ҳама сеҳри ҳалол аст. 
Басе покизатар з-оби зулол аст, 
Мабар бар даргаҳи шоҳу вазираш. 
Зи ислоҳи ҳакимон кун мунираш, 
Набинад дида з-ин сон шеъри дилбанд, 
Ки бошад зевари ӯ ҳикмату панд 
Баҳояш ҳаст мулки ҷовидонӣ, 
Ту мафрӯшаш ба зарру сими коне [7, с. 122]. 

Дар назари шоир сухан чун муъҷиза аз осмон, аз арши аъло фуруд омадааст. Ӯ ҳамчун 
пешвои мазҳаби динӣ мартабаи суханеро, ки ба оёту ҳадис асос ёфтааст, хеле баланд арзёбӣ 
менамояд. 

Он сухан бошад сухан наздики ман к-аз дин бувад, 
Он сухан к-аз дин бурун бошад, чӣ бошад? Ҳину ҳон [2, с. 365]. 

Дар замони шоир сухан барои баъзе шоирон воситаи мадҳу ситоиши зимомдорон ва 
василаи ба даст овардани сарвату бойигарӣ ҳисоб мешуд. Дар фаҳмиши шоир танҳо дини рост, 
ки ба манфиати мардум хизмат мекунад, шоистаи қабул аст. Зеро шоир дар зери мафҳуми дин 
донишҳоеро дар назар дорад, ки онҳо метавонанд мардумро дар роҳи ҳақ, дифоъ аз ақидаву 
эътиқод ва ростӣ ҳидоят созанд:  

Беҳунар дон назди бедин, ҳам қалам ҳам теғро, 
Чун набошад дин набошад килку оҳанро саман [5, c. 407]. 

Носири Хусрав мутобиқати лафзу маъниро ба монанди мушку бӯйи муаттари он медонад. 
Ва дар назари ӯ, дар сухани шеърӣ бӯйи мушк (яъне маънӣ) муҳимтар аз худи мушк мебошад, 
зеро мушки бебӯӣ аз хокистар беш набувад. 

Мушк бошад лафзу маънӣ бӯйи ӯ, 
Мушки бебӯй, эй писар, хокистар аст [7, c. 407]. 

Ба назари Носири Хусрав, сухан чун дар асоси мутобиқати лафзу маънӣ изҳор гардад, 
метавонад боиси шуҳрати марди суханвар бошад ва муждаи расидан ба биҳишт низ аз сухани 
хуб ибтидо гирад: 

Шуҳра шавад мард ба шуҳра сухан, 
Шуҳра сухан раҳбар зӣ ҷаннат аст. 
Рӯй матоб аз сухани хубу илм, 
К-ин ду ба ду сарой туро бобат аст [2, c. 366]. 

Ҳадисҳои расули акрам дар боби сухан ва суханварӣ дар шеъри Носири Хусрав хеле 
фаровон истифода шудааст. Дар яке аз ҳадисҳо расули акрам забони суханваронро калиди ганҷҳо 
медонад. Ҳамин маъниро Носири Хусрав дар либоси назм кашида, суханро калиде барои 
кушодани дари ганҷи маъниҳои бикр медонад: 

Калид аст, эй писар, некусухан мар ганҷи ҳикматро, 
Дари ин ганҷ бар ту бе калиди ганҷ нагушояд [2, c. 39]. 

Аз назари шоир, агар Масеҳо бо муъҷиза, бо каромати махсус ба мурда ҷон бахшад, 
муъҷизаи Носири Хусрав сухани хуб аст, зеро сухани хуб ба инсонҳо дари хушбахтиву 
зиндагонии шоистаро боз менамояд: 

Гар ба фусун зинда кард, мурда Масеҳо, 
Ҷуз сухани хуб нест сӯи ман афсун [2, c. 9].  

Шоир дар ҳолати ба шеъри худ баҳо додан ҳам лафзу маъниро аз дигар ҷузъиятҳои шеър 
муҳимтар арзёбӣ мекунад. Ӯ ашъори ҷовидонаи худро аз дебои Рум беҳтар ва дар ҷойи дигар ба 
дарахте нисбат медиҳад, ки ҳар лафзу маънии он ба монанди дурри ноёб ва хурмои ширин бошад: 

Яке дебо тирозидам нигорида ба ҳикматҳо, 
Ки ҳаргиз то абад н-ояд чунин аз Рум дебое. 
Дарахте сохтам монанди ту бо хурраму зебо, 
Ки ҳар лафзеш диноресту ҳар маъни-ш хурмое [2, c. 404]. 

Дар ҷойи дигар Носири Хусрав шеъри худро маҳз бо маънӣ ва лафзи баланд аз дигар 
шоирони тамаъҷӯ ва маддоҳ боло медонад: 

На ҳамчун шоирони ёвагӯям, 
Ки даст аз обрӯи хеш шӯям.  
Зи маънӣ ҷони эшонро хабар нест, 
Суханшон ҷуз барои симу зар нест. 
Чӣ мехоҳанд аз ин беҳуда гуфтан? 
Чӣ мехоҳанд аз ин хармуҳра суфтан [7, c. 547]. 
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Носири Хусрав дар афкори адабии форс-тоҷик дар шинохти шеъру шоирӣ боби тозаро ба 
вуҷуд оварда, таъсир ва нуфузи он дар осори шоирони донишманд чун Саъдии Шерозӣ Хусрави 
Деҳлавӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ давоми худро пайдо намуд. 

Ҷойи таъкид аст, ки андешаҳои тозаи Носири Хусрав, ба дараҷае ҷаззоб ва асаргузор буд, 
ки суханварони бузурге ҳамчун Саноӣ, Низомӣ, Аттор, Мавлавӣ ва Ҷомӣ идомадиҳандагони 
назариёти адабии ин шоири бузург шудаанд. 

Ҳамин тариқ, шеъри Носири Хусрав аз назари ғановати мазмуну мундариҷаи бадеӣ, 
истифодаи санооти бадеӣ, мутобиқати алфозу маонӣ, забони содаву равон ва ҳифзи суннатҳои 
шеъри пешиниён дар ҳавзаи адабии форсизабонони дунёи имрӯз ва оянда мақому манзалати 
хосеро соҳиб буда, мероси гаронқадри ӯ дар ташаккули тамаддуни умумибашарӣ ҷойгоҳи худро 
дорад. 
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УМУМИЯТИ НАЗАРИИ МУНОСИБАТИ ЛАФЗУ МАЪНӢ ДАР АШЪОРИ НОСИРИ ХУСРАВ 
 

Муносибати лафзу маънӣ дар улуми адабӣ ва фалсафӣ яке аз масъалаҳои муҳим ва ниҳоят баҳсангез 
ба ҳисоб меравад. Ин масъала, пеш аз ҳама, дар осори файласуфон, хосатан дар асарҳои ба илми мантиқ 
бахшидаи онҳо, мавриди баррасӣ қарор гирифта, тадриҷан дар осори аҳли адаб ҳам аҳамияти илмӣ пайдо 
намуд. 

Зикр кардан ҷоиз аст, ки лафзу маънӣ ҳамчун масъалаи илми мантиқ ва наҳв тадриҷан аз доираи 
баҳси мантиқиён берун шуда, дар осори муҳаққиқони илми сегонаи шеър ва ашъори шоирон мавқеъ пайдо 
намуд. Зеро шеър ва муҳиммоти он аз бахши асосии илми мантиқ буда, бидуни назари аҳли адаб онро 
таҳқиқ кардан аз имкон берун мешуд. Дар навбати худ лафзу маънӣ аз муҳимтарин унсури сухан буда, 
таносуби онро дар шеър ба эътибор нагирифтан боиси харобии фасоҳати сухан мегардад. Ҳамчунин аз 
муносибат ва ё таносуби лафзу маънӣ сухани шеърӣ аз лиҳози шаклу мазмун тавозун пайдо карда, боиси 
ба вуҷуд омадани асари бадеӣ мегардад. Дар мақолаи мазкур муносибати лафзу маънӣ дар ашъори Носири 
Хусрав мавриди муҳокима қарор дода шудааст. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ СЛОВОЗНАЧЕНИЯ ПОДХОДА В ПОЭЗИИ  

НОСИРА ХУСРАВА 
 

Отношения являются одним из наиболее важных и дискуссионных вопросов литературоведческой 
и философской науки. Этот вопрос обсуждался, прежде всего, в трудах философов, особенно в их трудах 
по науке логике, и постепенно приобретал научное значение в трудах мислителей. 

Следует отметить, что слово и значение как основной вопрос логики и грамматики постепенно ушли 
из обсуждения логиков и нашли место в трудах поэтов. Это потому, что поэзия и ее значение составляют 
большую часть науки логики, и изучение ее было бы невозможно без внимания литераторов. В свою 
очередь, слова и значения являются важнейшими элементами речи, и игнорирование их пропорций в 
поэзии ведет к разрушению красноречия. Также поэтическая речь уравновешена по форме и содержанию, 
что приводит к созданию художественного произведения. В данной статье рассматриваются словесно-
смысловые отношения в поэзии Носира Хусрава. 
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THEORETICAL GENERALITY OF THE TERM OF THE APPROACH IN POETRY OF  

NOSIRI KHUSRAV  
 

Relationships are one of the most important and debatable issues of literary and philosophical science. This 
question was discussed, first of all, in the works of philosophers, especially in their works on the science of logic, 
and gradually acquired scientific significance in the works of thinkers. 

It should be noted that the word and meaning, as the main issue of logic and grammar, gradually left the 
discussion of logicians and found a place in the works of poets. This is because poetry and its significance make 
up a large part of the science of logic, and the study of it would be impossible without the attention of writers. In 
turn, words and meanings are the most important elements of speech, and ignoring their proportions in poetry leads 
to the destruction of eloquence. Also, poetic speech is balanced in form and content, which leads to the creation 
of a work of art. This article compares the verbal-semantic relations in the poetry of Nosiri Khusrav. 

KEY WORDS: word, meaning, thinking, proportion, poetry, science, logic. 
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БОЗТОБИ НАҚШИ ВАО ДАР БАРНОМАҲОИ ДАВЛАТӢ ДАР САМТИ  

МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГӢ 
 

Яқубов Ҷ. 

Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон 
 

Шуруъ аз нимаи дуюми асри ХХ ҳаллу фасли муаммоҳои экологӣ дар маркази таваҷҷуҳи 

сиёсатмадорон, коршиносону олимон қарор гирифтааст, яъне ин қазияи башарӣ аз ҳамаи 

кишварҳо дар якҷоягӣ амал карданро тақозо мекунад. Зеро солимиву бехатарии ҷомеаи башарӣ 

ва сифати ҳаёти инсон ба муҳити зисти солим сахт марбут аст. Проблемаҳои экологӣ силсилаи 

ҳалқаи занҷиреро мемонанд, ки бо ҳамдигар пайванди ногусастанӣ доранд. Коршиносону 

муҳаққиқон пайдоиши проблемаҳои экологиро ба омили антропогенӣ нисбат медиҳанд. Яъне 

аксар бар он назар ҳастанд, ки афзоиши бемайлони аҳолӣ ба вайроншавии мувозинати табиӣ 

сабабгор мешавад. Проблемаҳои экологии Тоҷикистон ҳам ба проблемаҳои экологии кишварҳои 

минтақаи Осиёи Марказӣ монанд аст. Ҷамъшавии партовҳо, шӯразании заминҳо, азбайнравии 

гуногунии биологӣ, ифлосшавии ҳавои атмосфера, коҳишёбии пиряхҳо, норасоии оби нӯшокӣ, 

мутаассифона, воқеияти имрӯзаи мост. Раванди тағйирёбии иқлим ҳамаи кишварҳоро водор 

мекунад, ки дар самти коҳиш додани оқибатҳои манфии он ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим 

чораҳои оқилона андешида шавад. Иттилоотонии саривақтии ҷомеа марбут ба мушкилоти 

ҷойдошта яке аз омилҳои ҳаллу фасли масоил мебошад. Дар ин ҷо, пеш аз ҳама, нақши ВАО-ро 

ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ-сиёсӣ, ки қудрати расондани таъсири бузург ба ҷомеаро дорад, дида 

баромадан зарур аст. Бояд гуфт, ки расонаҳо ё худ ВАО ба василаи иҷро кардани вазифаҳои 

иттилоотрасонӣ ва маърифатбахшӣ афкори ҷомеаро шакл медиҳанд. Ҳамин аст, ки дар ҳама 

барномаҳои давлатии қабулшуда дар самти рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолӣ ба 

нақши ВАО таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда шудааст. 

Дар матбуоти аввали солҳои 90-ум дар мавзуи зарурати тарбия ва маърифати экологии 

аҳолӣ як қатор мавод пайдо шуданд. Ҷомеаи байналмилалӣ соли 1992 дар Конфронси СММ оид 

ба рушд дар Рио-де-Жанейро ба баланд бардоштани сатҳи маърифати экологии ҷомеа ҳамчун 

пояи рушди устувор таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуданд. 

Бо дарназардошти дарки масоили экологии ҷомеа Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

радифи талаботи «Конфронси Рио-де-Жанейро» соли 1996 «Барномаи давлатии маърифат ва  

тарбияи экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2000 ва дар  давраи то соли 2010»-ро  

қабул намуд.  

Ин Барнома барои тарбия ва маърифати экологии мунтазам ва ҳамаҷониба дар Тоҷикистон  

бояд замина ба вуҷуд меовард. Он тарбия ва маърифати экологиро дар муассисаҳои томактабӣ 

ва муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ (синфҳои 1-4), тайёр намудани мутахассисон оид ба 

масъалаҳои ҳифзи муҳити зист дар муассисаҳои таҳсилоти  ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, 

курсҳои таълимиро барои шахсони мансабдор ва баланд бардоштани иттилоотонӣ байни 

намояндагони воситаҳои ахбори омма ва ҷомеаи васеъро дар бар мегирифт. 
Таҳлили иҷрои Барномаи давлатии маърифат ва тарбияи экологии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то соли 2000-ум ва дар дурнамои то соли 2010 нишон медиҳад, ки дар муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ, гимназияҳо, литсейҳо, коллеҷҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 
таълими фанни самтҳои экологӣ ҷорӣ шудаанд. Дар давоми татбиқи Барнома дар муассисаҳои 
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таҳсилоти олӣ, факултаҳо ва кафедраҳои нав оид ба экология ва ҳифзи муҳити зист таъсис 
ёфтанд.   

Дар барномаи мазкур вазифаи ВАО низ ҳамчун тарғиботчии донишҳои экологӣ муайян 
карда шуда, аз ҷумла дар он омадааст: «Ин ҳуҷҷат васоити ахбори умум (радио, телевизион, 
нашрияҳои даврӣ)-ро вазифадор мекунад, ки барномаҳои илмию методӣ, васоити таълимиро 
доир ба тарбия ва маълумоти экологӣ аз рӯи масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ба таваҷҷуҳи аҳолӣ 
расонанд» [1, с. 3].  

Қабули чунин ҳуҷҷати муҳим барои интишори маводи зиёди экологӣ дар саҳифаҳои 
нашрияҳо, таҳия ва рӯи эфир омадани барномаҳои муаллифӣ дар радио ва телевизиони 
Тоҷикистон асос гузошт. Масалан, шуруъ аз соли 1998 аз тариқи шабакаи якуми Телевизиони 
Тоҷикистон барномаҳои маърифатӣ бо унвонҳои «Дар олами вуҳуш», «Пайраҳа», «Инсон ва 
табиат» пахш мегардиданд.  

Ҳарчанд дар самти болоравии маърифатнокии аҳолӣ қадамҳои ҷиддӣ гузошта шуд, аммо 
бо дарназардошти таъсис гардидану рӯи кор омадани корхонаҳои саноатӣ норасоии донишҳои 
экологӣ дар ҷомеа эҳсос карда мешуд.  

Бо дарназардошти тақозои замон бо қарори Ҳукумати  Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели 
соли 2015, №178 «Барномаи давлатии комплексии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2020» тасдиқ гардид. Банди 28-и боби 5-и Барнома бо 
номи «Иттилоотонии аҳолӣ тавассути васоити ахбори омма дар системаи тарбия ва маърифати 
экологии мунтазам» ёд мешавад. Дар ин банд доир ба ҳадафи ВАО чунин нукта баён гаштааст. 
«Ҳадафи ВАО аз пешниҳод намудани маълумоти дақиқ оид ба муаммоҳои экологӣ аз тарғиби 
донишҳои экологӣ ба аҳолӣ иборат аст».  

Вазифаҳо ҳастанд аз «баланд бардоштани нақши васоити ахбори омма дар экологикунонии 
шуури ҷомеа, баланд бардоштани сатҳи саводнокии экологии аҳолӣ, баланд бардоштани 
талаботи ҷомеа ва кормандони воситаҳои ахбори омма ба маълумоти дақиқ ва асосноккунии 
хулосаҳои таҳлилӣ ва пешгӯиҳо иборатанд» [2]. 

Дар доираи амалигардии Барномаи давлатии комплексии рушди тарбия ва маърифати 
экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2020 озмунҳо байни намояндагони 
ВАО, кормандони радио ва телевизион ҳар сол гузаронида шуданд. Ба озмунҳои эҷодӣ ҳам 
журналистони пуртаҷриба ва ҳам навкор аз пойтахт ва ҳам шаҳру вилоятҳои мамлакат мавод 
пешкаш намуданд. Баргузории озмунҳо барои намояндагони васоити ахбор на танҳо аз тарафи 
мақомоти давлатии ҳифзи муҳити зист, балки аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ, ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ низ сурат гирифтанд. Ин омилҳо ба рушди журналистикаи экологӣ дар Тоҷикистон 
такони ҷиддӣ бахшиданд. 

Ниҳоят, «Барномаи давлатии маҷмуии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025», ки аз 3 апрели соли 2021 бо қарори Ҳуқумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид, аз ду барномаи пешин бо якчанд нишонаҳо фарқ мекунад. 
Дар ин Барнома якчанд масъалаҳои нав, монанди вазъи ҳолатҳои фавқулода, иқтисодиёти сабз, 
тағйирёбии иқлим, сайёҳии экологӣ ворид карда шуданд. Ҳамчунин нақши ВАО, аз ҷумла 
матбуот, радио, телевизион ва Интернет дар бандҳои 70, 71, 72 ва 73-и боби 8, ки «Нақши 
воситаҳои ахбори омма дар рушди тарбия, маърифат ва фарҳанги экологӣ» ном гирифтааст, 
ишора шудааст. Аз ҷумла, дар бораи аҳамият ва нақши ВАО дар баланд бардоштани тарбия ва 
маърифати экологии аҳолӣ омадааст: «Аҳамияти болоравандаи воситаҳои ахбори омма дар 
иттилоотонӣ ва тарбияи аҳолӣ хусусияти хоси ҳаёти муосири ҷомеа мебошад. Вазифаҳои асосие, 
ки воситаҳои ахбори омма дар низоми маърифат ва тарбияи экологӣ анҷом медиҳанд, ташаккули 
афкори ҷомеа ва мавқеи фаъоли ҷамъиятӣ оид ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, тарбияи 
фарҳанги экологӣ ва пешниҳоди маълумоти фаврӣ оид ба маърифати экологии аҳолӣ мебошад». 

Қобили зикр аст, ки барои расондани донишҳои экологӣ ва баланд бардоштани сатҳи 
маърифати экологии аҳолӣ ба ҷуз аз Барномаҳои маърифати экологӣ инчунин Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи маърифати экологии аҳолӣ» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи иттилооти экологӣ», ки соли 2011 ба имзо расида буданд, ба намояндагони ВАО 
метавонанд ёрирасон бошанд.   

Дар моддаи 12-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маърифати экологии аҳолӣ», 
ки бо унвони «Салоҳияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии шаҳрак ва 
деҳот» номгузорӣ шудааст, «идоракунӣ дар системаи маърифати экологии кормандони ВАО»            
[5, с. 86] зарур шуморида мешавад.  

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилооти экологӣ» банди 8-и моддаи 1 
«Мафҳумҳои асосӣ» омадааст: интишори иттилооти экологӣ – амали молики иттилооти экологӣ, 
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ки мақсадаш тавассути ҷойгиронӣ дар нашрияҳо, дигар воситаҳои ахбори омма, сомонаҳои 
расмии худ дар шабакаи умумиҷаҳонии иттилоотӣ ё бо роҳҳои дигари дастраси умум расондани 
иттилооти экологӣ ба мақомоти давлатӣ, шахсони дигари воқеӣ ва ҳуқуқӣ мебошад» [5, с. 125]. 

Бояд гуфт, ки ҳар як навъи ВАО махсусияти худро дорад. Агар  матбуот дар муқоиса бо 
воситаҳои дигари ахбори омма ҳамчун василаи пуриқтидортарин барои пурра ва муфассал ифшо 
намудани мундариҷаи ғояҳои тарғибшуда имкон фароҳам оварда тавонад, телевизион нисбат ба 
навъи ВАО воситаи пуриқтидортарини ба шуур ва рафтори одамон таъсиргузор мебошад. Дар 
мавриди радио бошад, коршиносон фаъолияти сусти васоити ахбори оммаро дар пешбурди 
арзишҳои экологӣ ва маърифати экологии аҳолӣ қайд мекунанд.  

Гуногунрангии иттилоот ба матбуот имкон медиҳад, ки масъалаҳои муҳити зистро, ки 
мавриди баррасӣ қарор мегиранд, ба таври васеъ ва бисёрҷониба инъикос намояд. Ин аз 
журналист тақозо мекунад, ки маводи ҷамъовардашударо доир ба вазъи экологӣ ба таври дуруст 
коркард ва таҳлил намояд.   

Таъсир ба шуури экологии тамошобинон, тавассути намоиш додани манзараҳои мубориза 
бо зараррасонҳо, пахши гузоришҳо, огоҳонӣ ва муроҷиатҳо ба аҳолӣ дар бораи рафти 
ниҳолшинонӣ, нигоҳубини дарахту буттаҳо ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ба даст 
оварда мешавад.  

Дар барномаҳои радиоӣ, ки ба масоили экологӣ бахшида шудаанд, журналистонро лозим 
аст, ки барои таъсиргузор будани барнома аз эффектҳои гуногуни овозӣ, ки дар табиат дучор 
шудан мумкин аст, истифода намоянд.   

«Ягона воситаи бештар рушдкунанда Интернет мебошад, ки бо хусусияти асосии худ 
ҳамчун воситаи коммуникатсионӣ ба рушди шаклҳои нави таълим ва фарҳанги экологӣ таъсири 
инқилобӣ дорад. Захираҳои интернет мунтазам такмил ёфта, шабакаҳои иҷтимоӣ оид ба 
маърифати экологӣ таҳия мегарданд» [3, с. 15]. 

Ба таври равшан ВАО ва интернет барои инъикоси ҳама гуна рӯйдоду воқеаҳо, бахусус 
муаммоҳои экологӣ, таблиғи фаъолиятҳои намунавӣ дар самти беҳдошти муҳити зист ва баланд 
бардоштани маърифати экологии аҳолӣ нақши бориз дорад.  

Бояд зикр намуд, ки дар самти маърифатбахшии намояндагони ВАО доир ба масъалаҳои 
экологӣ чорабиниҳои гуногун, аз ҷумла нишастҳои матбуотӣ, маҳфилҳои экожурналистон, 
мизҳои мудаввар дар мавзуъҳои мухталифи экологӣ, мисли таҷлили Рӯзи Замин, Рӯзи 
байналмилалии муҳити зист барои ҷалби рӯзноманигорон мусоидат менамояд.  

Солҳои охир бо мақсади ҷалби таваҷҷуҳи рӯзноманигорон аз ҷониби Кумитаи ҳифзи 
муҳити зист, Комиссияи экологии Маҷлиси намояндагон ва дигар ташкилотҳои ҷамъиятиву 
ширкатҳои байналмилалӣ баргузории озмунҳои эҷодӣ дар мавзуъҳои экологӣ роҳандозӣ 
гардидааст, ки чунин тадбирҳо метавонанд ҷалбу сатҳи иштироки  намояндагони ВАО-ро фаъол 
гардонида, ба болоравии маърифатнокии журналистон мусоидат намояд. 
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БОЗТОБИ НАҚШИ ВАО ДАР БАРНОМАҲОИ ДАВЛАТӢ ДАР САМТИ  

МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГӢ 
 

Дар ин мақола муаддиф нақши муҳимми ВАО-ро дар рушди маърифати экологӣ ва тарбияи 
маданияти экологии аҳолиро иломан асоснок менамояд. Агар дар Барномаи якуми давлатӣ оид ба тарбияи 
экологӣ (с. 1996) нақши ВАО дар рушди тарбияи экологӣ мушаххас нишон дода нашуда бошад, пас дар 
Барномаи давлатии комплексии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2021-2025, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 апрели соли 2021 қабул карда шуда 
буд, фасли махсусе ҳаст, ки аз 4 банд иборат аст. Дар он хоссагиҳои ҳар як намуди ВАО – матбуаот, радио, 
телевизион ва Интернет оварда шудааст. Дар мақола нақши тамоми намудҳои ВАО дар таъмини аҳолӣ бо 
иттилооти экологӣ ва истифодаи онҳо дар ҷодаи маърифату тарбияи маданияти экологӣ инъикос ёфтааст. 
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ОТРАЖЕНИЕ РОЛИ СМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ В ОБЛАСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В данной статье автор научно доказывает как СМИ играет важную роль в развитии экологического 

просвещения и воспитания экологической культуры населения. Если в первой Государственной 

Программе по экологическому воспитанию (1996 г.) роль СМИ в развитиии экологического воспитания 

указывается не конкретно, то в Государственой комплексной программе развития экологического 

воспитания и просвещения населения Республики Таджикистан на 2021-2025 годы, которая 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан была принята от 3 апреля 2021 года, есть 

специальный раздел состоящий из 4 пунктов, в котором приводится спецификация каждого вида СМИ – 

печать, радио, телевидение и Интернет. В статье отражена роль всех видов СМИ для обеспечивания 

населения экологической информацией и использование их в деле просвещения и воспитания 

экологической культуры.          
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REFLECTING THE ROLE OF THE MEDIA IN STATE PROGRAMS IN THE FIELD OF 

ENVIRONMENTAL EDUCATION 
 

In this article, the author scientifically proves how the media plays an important role in the development of 

environmental education and education of the ecological culture of the population. If in the first State Program on 

environmental education (1996) the role of the media in the development of environmental education is not 

specifically indicated, then in the State Comprehensive Program for the Development of Environmental Education 

and Education of the Population of the Republic of Tajikistan for 2021-2025, which was adopted by the Decree of 

the Government of the Republic of Tajikistan from April 3, 2021, there is a special section consisting of 4 points, 

which provides a specification for each type of media - print, radio, television and the Internet. The article reflects 

the role of all types of media in providing the population with environmental information and their use in the 

education and upbringing of environmental culture. 
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АШЪОРИ МУНТАШИРАИ САҲБО ДАР КУТУБ ВА МАҶАЛЛОТ 
 

Наимзода Қ.Қ. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Шарифзода Ё.Ш. 
Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 

 

Тазкираҳои дар нимаи дуюми асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ таълифгардида ба монанди 
«Афзал-ут-тазкор фӣ зикр-иш-шуаро»-и Афзал Махдуми Пирмастӣ (1840-1915), «Тазкират-уш-
шуаро»-и Абдуллоҳхоҷаи Абдӣ (1860-1022), «Миръот-ул-хаёл»-и Сомӣ (1838/39-1908), «Тазкор-
ул-ашъор»-и Садри Зиё (1857-1932), «Тазкират-уш-шуаро»-и Ҳоҷӣ Неъматуллоҳи Муҳтарам 
(1880-1920) ва «Намунаи адабиёти тоҷик»-и Садриддин Айнӣ (1878-1954) дар бораи рӯзгор ва 
осори Мирзо Ҳайити Саҳбо (1850-1918) маълумоти мухтасар дода, аз ашъораш намунаҳо низ 
овардаанд.  

Дар хусуси соҳибдевон будани Мирзо Ҳайити Саҳбо ва масъалаи ба нашр расонидани осор 
ва зинда гардонидани номи шоир устод Садриддин Айнӣ ҳанӯз  соли 1926 дар «Намунаи 
адабиёти тоҷик» чунин гуфта буд: «Саҳбо соҳибдевон аст. Номи ин пири қурбонии роҳи 
таҷаддуд, инқилоб ва ҳақгӯиро ба табъу нашр кардани девонаш, бо тарҷумаи ҳолаш зинда кардан 
аз ҷумлаи вазифаҳои инқилобист» [1, с. 236].  

Дар ин ҷо мо кӯшиш намудем, ки доир ба шеърҳои дар тазкираву баёзҳои пешазинқилобӣ 
ва дигар китобҳои баъдӣ интишоршудаи Саҳбо сухан ронем. Тавре ки дар боло зикр намудем, 
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тазкиранигорони нимаи дуюми асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ зимни баёни тарҷумаи ҳол, 
инчунин аз осори шоир низ чанд шеъреро намуна овардаанд.  

Дар тазкираи «Туҳфат-ул-аҳбоб фӣ тазкират-ил-асҳоб»-и Раҳматуллоҳи Возеҳ (1818-1893)  
доир ба Саҳбо маълумоте дода нашудаааст. Чунки дар вақти таълифи ин тазкира (1288/1871) 
шоир Мирзо Ҳайити Саҳбо ҳанӯз ҷавони 20-21-солае беш набуд ва табиист, ки ӯ дар мадраса 
таҳсили илм карда, чандон шуҳрати шоирӣ ҳам надошт, ки ба тазкираи мазкур ворид шавад ва 
аз ҳамин сабаб дар ин тазкира дар бораи Мирзо Ҳайити Саҳбо чизе гуфта нашудааст. Аммо 
муаллифи ин тазкира доир ба шоири Саҳботахаллуси дигар, яъне Мулло Убайдуллоҳ (охири асри 
ХIХ ва ибтидои асри ХХ), ки аз вилояти Панҷшанбеи Миёнколи Бухоро мебошад,  маълумот 
дода, як ғазал (9 байт)-и ӯро низ намуна меорад, ки матлааш чунин аст: 

Чу меҳр он ҳусни якто то ба доругир меояд, 
Нигоҳ аз дида то мижгон ба сад шабгир меояд [2, с. 110]. 

Тавре аз тазкираҳои ин давра маълум мегардад, дар шаҳри Бухорои он замон ду ё се шоир 
бо тахаллуси Саҳбо зиндагӣ ва эҷод кардаанд ва дар тазкираҳо низ бо тахаллуси Саҳбо се шоир 
оварда шудааст. Дуруст аст, ки яке аз ин шоирон дар «Тазкирату-уш-шуаро»-и Неъматуллоҳи 
Муҳтарам  бо тахаллуси Субҳӣ ёд шудааст» [3, с. 196].  

Расул Ҳодизода дар китоби «Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри ХIХ» доир ба се 
шоири Саҳбо тахаллусдошта маълумоти мухтасар додааст. Ӯ зимни таҳқиқи тазкираи «Афзал-
ут-тазкор фӣ зикр-иш-шуаро»-и Афзал Махдуми Пирмастӣ (1904) дар қатори дигар шоирони 
давр инчунин номи Саҳборо низ зикр менамояд: «Афзал ба тазкираи худ қариб 15 шоиреро, ки 
аз тазкираи Возеҳ берун монда буданд (чунончи, Аҳмади Дониш, Шоҳин, Офарин, Аҳқар ва 
ғайра), дохил кардааст. Аз тазкираи Возеҳ ба тазкираи худ танҳо ҳамон шоиронро такроран 
дохил намудааст, ки эҷодиёти он шоирон пас аз таълифи тазкираи Возеҳ давом дошт ва худи 
шоирон дар охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ ҳанӯз зинда буданд (масалан, Сомӣ, Сират, 
Амлаҳ, Афқар, Возеҳ, Музтариб, Маҷнун, Фитрат, Исо-махдум, Зарир, Саҳбо, Сарир, Шаръӣ ва 
монанди инҳо)» [4, с. 53]. 

Ӯ дар қисмати «Мулҳақот»-и китоб доир ба се шоири Саҳбо тахаллусдошта чунин 
маълумот додааст: «Саҳбо Мирзо Абдулло мударрисе буда дар нимаи аввали асри ХIХ зиндагӣ 
карда, гоҳе шеър ҳам менавиштааст; Саҳбо - Мулло Убайдуллои Миёнколӣ аз мударрисони 
охири асри ХIХ будааст; Саҳбо - Мирзо Ҳайити тӯпчибошӣ (соли қатл 1336/1918), аз арбобони 
пешқадами давлатӣ ва маърифатдӯсти аввали асри ХХ буд. Соли 1918 ба фармудаи амир 
Олимхон дар Қубодиён кушта шуд» [4, с.289]. 

Аз сабаби тазкираҳои «Афзал-ут-тазкор фӣ зикр-иш-шуаро»-и Афзал Махдуми Пирмастӣ 
ва «Миръот-ул-хаёл»-и Сомӣ (1904) дастрасамон нагаштан мо муайян карда натавонистем, ки 
дар онҳо чӣ қадар шеъри Саҳбо намуна оварда шудааст. 

Садри Зиё низ дар «Тазкор-ул-ашъор»-и хеш (1910) хислатҳои ҳақиқатгӯӣ ва адолатхоҳӣ 
доштани Саҳборо ёдрас шуда, чор ғазал (17 байт)-и ӯро намуна меоварад, ки матлаашон 
чунинанд:  

Гуфтам: «Ҳама побанди  ту шуд». Гуфт: «Шумо чӣ?» 
Гуфтам: «Зи ғамат сӯхт дилам». Гуфт: «Ба мо чӣ?» [1, с. 234]. 

   * * * 
Савдои хами зулфи ту то бар сарам афтод, 
Сад дарду алам дар дили ғампарварам афтод [1, с. 234]. 

* * * 
Кай тавонад, ки кунад фитна муҳайё наргис,  
З-ин сабаб нест ба чашмони ту ҳамто наргис [1, с. 235]. 

* * * 
Гар барафтад акси рухсори нигори ман дар об, 
Метавон кардан тамошои гулу гулшан дар об [1, с. 235]. 

Ҳамчунин Абдулоҳхоҷаи Абдӣ дар «Тазкират-уш-шуаро»-и худ (1904) ду ғазал ва як байти 
Саҳборо намуна меорад. Ғазалҳои намуна овардаи ӯ якеаш такрор аз «Тазкор-ул-ашъор»-и Садри 
Зиё буда (Гуфтам: «Ҳама побанди  ту шуд». Гуфт: «Шумо чӣ?»), як байт ва як ғазали он бори 
нахуст оварда мешавад. Дар поён матлаи шеърҳоро нишон медиҳем: 

Ҷуз остони туам ҳеҷ такягоҳе нест, 
Сари маро ҷуз аз ин дар ҳаволагоҳе нест [5, с. 145]. 

  * * * 
Гуфтам: «Ҳама побанди  ту шуд». Гуфт: «Шумо чӣ?» 

Гуфтам: «Зи ғамат сӯхт дилам». Гуфт: «Ба мо чӣ?» [5, с. 146]. 
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Ёди майгуни лабат кардам хуморам тоза шуд, 
Гулшани рӯи туро дидам, баҳорам тоза шуд [5, с. 146]. 

Ҳоҷӣ Неъматуллоҳи Муҳтарам ҳам дар «Тазкират-уш-шуаро»-и худ (1910) дар баробари 
шарҳи ҳол, инчунин як ғазал (4 байт) ва як байти шоирро низ намуна овардааст, ки матлаашон 
чунинанд: 

Зуҳду вараъ ба хидмати султон нақиз нест, 
Дилро ба Ҳақ бибанду камарро ба чокарӣ [3, с. 212]. 

* * * 
Савдои хами зулфи ту то бар сарам афтод, 
Сад дарду алам дар дили ғампарварам афтод [3, с. 213]. 

Аз иқтибоси дар боло оварда ва муқоисаи ғазалҳои дар тазкираҳои дигар омада маълум 
мегардад, ки Ҳоҷӣ Неъматуллоҳи Муҳтарам ғазали дар тазкираи хеш овардаашро аз «Тазкор-ул-
ашъор»-и Садри Зиё баргирифта будааст. 

Баъдан устод Садриддин Айнӣ ҳам дар «Намунаи адабиёти тоҷик» (1926) аз эҷодиёти 
Саҳбо ҳамон чор ғазал (17 байт)-и дар «Тазкор-ул-ашъор»-и Садри Зиё дарҷгардидаро бо таъкиди 
«аз «Тазкор-ул-ашъор»-и Садри Зиё» такроран ба ҳайси намуна меорад.  

Аввалин маротиба соли 1991 дар бораи нусхаи ягонаи девони шоир, ки таҳти рақами 1982 
дар захираи дастхатҳои ба номи Ҳ.С. Сулаймонови АИ Ӯзбекистон маҳфуз мебошад, Ҳалима 
Мухторова маълумот додааст. Бо вуҷуди ин, аксари адабиётшиносони тоҷик ҳангоми 
иқтибосоварӣ ба якчанд шеъри Саҳбо, ки дар тазкираҳои солҳои охир таълифгардида такрор ба 
такрор нашр шудаанд, иктифо варзида, шеърҳои тозаи ӯро камтар намуна овардаанд.  

Дар фосилаи 50 сол шеъри Саҳбо дар китобу нашрияҳои даврӣ ба чоп намерасад ва 
хушбахтона, соли 1975 Саид Алиев ва Ҳусейн Муҳсинзода дар натиҷаи кофтукови баёзҳо ва 
пурсупоси одамоне, ки шоирро мешинохтанд, 15 ғазал, 2 мухаммас ва 1 мусаддаси шоирро 
дастрас менамоянд ва аз байни онҳо 9 ғазал (68 байт)-и Саҳборо дар маҷаллаи «Садои Шарқ» 
(№2, 1975) интишор менамоянд, ки хонандаи тоҷик ба осори шоир бештар ошноӣ пайдо мекунад.  

Бояд қайд кард, ки аз ғазалҳои дар маҷаллаи «Садои Шарқ» интишоршуда 6 ғазал такрор 
аз тазкираҳои собиқ буда, 3 ғазали он шеърҳои тоза ба ҳисоб мераванд. Мутаассифона, 
таҳиягарон маъхаз ва ё сарчашмаи шеърҳои пайдокардаашонро нишон надодаанд. Дар поён 
фақат матлаи ғазалҳои тозаи дар маҷаллаи мазкур чопшударо намуна меорем: 

Ба дил ҳар лаҳза сад таъзим месозам ҷанобатро, 
Ба ҳангоме тасаввур мекунам лаъли хушобатро [6, с. 131]. 

* * * 
Ёди майгуни лабат кардам, хуморам тоза шуд, 
Гулшани рӯи туро дидам, баҳорам тоза шуд [6, с. 132]. 

* * * 
Гуфтам ба дилбаре, ки рухи анварат чӣ шуд? 
Ҳусни нишотбахши сафогустарат чӣ шуд? [6, с. 132]. 

 

Муқоисаи ғазалҳои маҷаллаи «Садои Шарқ» бо ғазалҳои собиқ интишоршудаи Саҳбо 
нишон дод, ки ғазали чорум дар шакли мувашшаҳ навишта шуда («Ёди майгуни лабат кардам, 
хуморам тоза шуд») ва ҳамчунин ғазали панҷум («Аҳволи дил зи новаки дилсӯзи ёр пурс») аз 
ҷониби шоир таҳрири ҷиддӣ дида, ҷойи мисраву байтҳо дигаргун ва таркибу калимаҳои он ҳам 
хеле тағйир ёфта, ба гунаи ғазали нав монанд гаштааст, ки он ғазал дар девони шоир «Соғари 
Саҳбо» (2018) ба ин гуна омадааст:  

Шоми фироқро зи шаби интизор пурс, 
Аҳволи дил зи новаки дилсӯзи ёр пурс [7, с. 153]. 

Баъд аз гузаштани панҷ сол мураттибони баёзи «Гулшани адаб» (1980) 9 ғазал ва 3 
мухаммас (135 байт)-и Мирзо Ҳайити Саҳборо пешкаши ҳаводорони каломи мавзун 
мегардонанд. Ҳангоми муқоисаи ғазалҳои китоб бо ғазалҳои дохили тазкираҳо ва маҷаллаи 
«Садои Шарқ» маълум гардид, ки се мухаммас ва як ғазали Саҳбо шеърҳои тоза ба ҳисоб рафта, 
боқӣ 8 ғазал такрори нашрҳои собиқанд. 

Дар поён матлаи шеърҳои тозаи шоирро намуна меорем: 
Маро ҳам кош будӣ аз қазо фархундаайёме, 
Ки мебастам ба тавфи Каъбаи кӯи ту эҳроме [8, с. 398]. 

* * * 
Рухи худро зи ман кардӣ ниҳон оҳиста-оҳиста, 

Рабудӣ тоқатам аз мағзи ҷон оҳиста-оҳиста [8, с. 399]. 
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Агар гӯям, рухат Меҳри ҷаҳонорост, меранҷӣ, 

В-агар гӯям, ки Маҳ бар оразат шайдост, меранҷӣ [8, с. 400]. 

* * * 

Гулзори ҳусн бе ту камоле наёфта, 

Васфи туро хирад ба хаёле наёфта [8, с. 400]. 

Пас аз гузашти 7 сол С. Алиев дар «Энсиклопедияи шӯравии тоҷик» (ҷилди 7, 1987) дар 

бораи Мирзо Ҳайити Саҳбо маълумоти мухтасар дода, аз эҷодиёти шоир фақат ба ҳамон ғазали 

«Гуфтам: «Ҳама побанди  ту шуд». Гуфт: «Шумо чӣ?» ишора карда, чунин нигоштааст: «Ашъори 

Саҳбо дар баёзу тазкираҳои ибтидои асри ХХ ва дар дасти шахсони ҷудогона пароканда аст. 

Саҳбо шоири лирик буда, ғазалҳову мухаммасҳояш бо эҳсоси баланд суруда шудаанд. Якчанд 

ғазали Саҳбо ба репертуари ҳофизон дохил гардидааст. Ғазали машҳури Саҳбо «Гуфт: «Ба мо 

чӣ?...» ҳоло ҳам аз тарафи ҳофизони касбии тоҷик суруда мешаванд» [9, с. 5]. 

Хушбахтона, ин фазои холигиро мураттиби китоби «Саҳбо» (Танланган шеърлар) (1991) 

Ҳалима Мухторова то андозае пур мекунад. Мураттиб дар оғози китоб доир ба Мирзо Ҳайити 

Саҳбо ва девони маҳфузмондаи ӯ маълумоти муфассал дода, аз эҷодиёти шоир 38 ғазал (26-то 

тоҷикӣ, 12-то ӯзбекӣ) (334 байт), 46 мухаммас (9-то тоҷикӣ, 37-то ӯзбекӣ (740 байт) ва ду 

мусаддас (1-то тоҷикӣ, 1-то ӯзбекӣ) (27 байт)-ро намуна меоварад. Шеърҳои дар китоби «Саҳбо» 

(Танланган шеърлар) овардашуда бевосита аз девони шоир баргузида шудаанд ва теъдоди 

умумии онҳо 1101 байт буда, он 17 фоизи шеърҳои девонро ташкил медиҳад.  

Ҳалима Мухторова дар пешгуфтори ба китоб навиштааш доир ба миқдори ашъори Саҳбо 

чунин ёдрас мешавад: «Девон (-и Саҳбо, Н.К., Ш.Ё.) бо хатти нимшикастаи настаълиқ китобат 

шуда, аз 263 саҳифа фароҳам омадааст ва дар он зиёда аз 550 адад ғазал, қасида, мухаммас, 

мусаддас, қитъа ва фардиёти шоир ҷамъ оварда шудааст, ки 61 адади он (27 ғазалу 34 мухаммасу 

мусаддас) бо забони ӯзбекӣ эҷод шудааст. Ҳамагӣ девон дорои 12900 мисраъ шеър мебошад» 

[10, с. 10].  

Ҳамин тавр, то замони соҳибистиқлолии ҷумҳуриамон ба ҷуз китоби «Саҳбо» (Танланган 

шеърлар) ва баъзе ишораҳои адабиётшиносон дар осори илмӣ дар бораи Мирзо Ҳайити Саҳбо ва 

шеъри ӯ таҳқиқоти ҷиддие сурат нагирифтааст.   

Пас аз фосилаи зиёда аз 10-сола донишманди тоҷик Мирзо Муллоаҳмадов дар китоби «Ёди 

ёри меҳрубон» (Теҳрон, 1338/2002) аз осори шоир 26 ғазал, 9 мухаммас ва 1 мусаддас (369,5 

байт)-и Саҳборо ба нашр мерасонад, ки ӯ ин шеърҳоро аз китоби «Саҳбо» (Танланган шеърлар) 

интихоб намудааст. Ӯ дар пешгуфтори мухтасари навиштааш дар бораи мероси адабии шоир 

чунин мегӯяд: «Саҳбо шоири дузабона буд ва ба забонҳои форсию туркӣ шеър мегуфт. Девони 

шоир, ки ба хатти худи ӯ навишташуда боқӣ мондааст, ки беш аз 550 ғазал ва мухаммасро дар 

бар мегирад» [11, с. 763]. 

Ҳамон сол омӯзгори мактаби миёнаи №1-и ноҳияи Қубодиён Файз Зиёдалиев дар мақолаи 

бо номи «Қатли мири Қубодиён» навиштааш («Адабиёт ва санъат», №21-22, 31.05.2002) зимнан 

боз ҳамон ғазали «Гуфтам: «Ҳама побанди  ту шуд». Гуфт: «Шумо чӣ?» (4 байт)-и Саҳборо 

интишор менамояд, ки он низ такрор аз нашрҳои собиқ мебошад. Ӯ мақолаашро ба тасвири 

ҷараёни кушташавии шоир бахшида, доир ба омӯзиши мероси адабии Саҳбо низ масъалагузорӣ 

мекунад: «Ашъори Мирзо Ҳайити Саҳбо, яъне ин адиби ширингуфтор ва пайравони ақидаҳои 

маорифпарварии Аҳмади Дониш то ҳол мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор нагирифтааст ва мо дар 

бораи худи ӯ, ба истиснои маълумоти устод Садриддин Айнӣ иттилои пурра надорем» [12, с. 8].  

Баъдан М. Ҷалилова дар «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» (2004) дар бораи 

Саҳбо мухтасар маълумот дода, аз шеърҳои қаблан чопшудааш боз ҳамон ғазали «Гуфтам: «Ҳама 

побанди  ту шуд». Гуфт: «Шумо чӣ?» (8 байт)-и шоирро такроран намуна меорад. Ҳамчунин ӯ аз 

мавҷудияти девони шоир хабар надошта, иддао мекунад, ки «девони Саҳбо то ҳол дастрас нест» 

[13, с. 117].  

Пас аз ду соли он Муҳаммад Алии Хуросонӣ дар баёзи бо номи «Шоирони Мовароуннаҳр» 

таҳиякардааш дар бораи Мирзо Ҳайити Саҳбо маълумоти мухтасар дода, аз эҷодиёти ӯ 7 ғазалу 

2 мухаммас (105 байт)-ро пешкаши хонандагон мегардонад. Алии Муҳаммадии Хуросонӣ ба 

девони шоир ошноӣ надошта, ғазалҳоро аз «Намунаи адабиёти тоҷик»-и С. Айнӣ ва 

мухаммасҳоро аз баёзи «Гулшани адаб» интихоб менамояд, ки ҳамаашон такрори шеърҳои 

пештараанд. 

Муаллифи мақолаи «Мирзо Ҳайити Саҳбо - адиби Қубодиёнӣ» - Саид Зубайдуллоев, қайд 

мекунад, ки мураттибони баёзҳои «Гулшани адаб» ва «Шоирони Мовароуннаҳр» аз мавҷудияти 
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девони шоир хабар надошта, афсӯс хӯрдаанд, ки девони Саҳбо то ҳол пайдо нагаштааст. Ҳол он 

ки аз мавҷудияти девони шоир Ҳалима Мухторова дар пешгуфтори  «Маҷмуаи шеърҳо»-и Саҳбо 

(Танланган  шеърлар) ҳанӯз соли 1991 хабар дода, як миқдор шеърҳои тоҷикию ӯзбекии Саҳборо 

низ ба нашр расонидааст. 

Баъди сипарӣ шудани шаш сол аз нашри «Шоирони Мовароуннаҳр» Азизи Фаттоҳ дар 

рӯзномаи «Самак» №35, аз 2 июли соли 2012 мақолаеро бо номи «Қатли Саҳбо дар Қубодиён» 

интишор намуда, ду ғазали шоирро  намуна меорад, ки онҳо низ такрор аз нашрҳои пештараи 

шеърҳои шоир мебошанд. Дар поён матлаи онҳоро намуна меорем: 

Гуфтам: «Ҳама побанди  ту шуд». Гуфт: «Шумо чӣ?», 

Гуфтам: «Зи ғамат сӯхт дилам. Гуфт: Ба мо чӣ? [14, с. 75]. 

* * *  

Ҳарфи мо ношуниданат ганда, 

Доман аз мо кашиданат ганда [14, с. 83]. 

Хотиррасон менамоем, ки мақолаи мазкури Азизи Фаттоҳ баъдан дар рӯзномаи ноҳиявии 

«Субҳи Шаҳритуз» (№№23-14, 2018) ва китоби бо номи «Фатҳи қулла» (2021) чопкардааш ба 

табъ мерасанд. 

Бояд зикр намуд, ки қисми зиёди осори Саҳборо ғазалҳои ӯ ташкил медиҳанд ва худ низ 

ба ғазалгӯӣ бештар майл доштанашро дар байти зерин чунин таъкид намудааст: 

Баҳри тавсифи рухи меҳрфиребаш, Саҳбо, 

Доимо табъи ман омодаи байту ғазал аст [7, с. 52]. 

Ҳасани Муродиён дар пешгуфтори «Соғари Саҳбо» маълумоти Ҳалима Мухтороваро, ки 

соли 1991 дар «Маҷмуаи шеърҳо»-и Саҳбо (Танланган шеърлар) овардааст, чунин такрор 

менамояд: «Девон (-и Саҳбо, Н.К., Ш.Ё.) бо хатти нимшикастаи настаълиқ китобат шуда, аз 263 

саҳифа фароҳам омадааст ва дар он зиёда аз 550 адад ғазал, қасида, мухаммас, мусаддас, қитъа 

ва фардиёти шоир ҷамъ оварда шудааст, ки 61 адади он (27 ғазалу 34 мухаммасу мусаддас) бо 

забони ӯзбекӣ эҷод шудааст. Ҳамагӣ девон дорои 12900 мисраъ шеър мебошад» [7, с. 15].  

Аз гуфтаи боло теъдоди аниқи ғазал ва дигар анвои шеърӣ (ба ҷуз шеърҳои ба забони 

ӯзбекӣ гуфташуда)-и шоир маълум намегардад, вале як чиз дақиқ мегардад, ки девони шоир аз 

263 саҳифа иборат  буда, теъдоди шеърҳои он 12900 мисраъ (6450 байт)-ро ташкил медодаанд. 

Тибқи ҳисобу китоби мо дар ҷилди якуми девони шоир, ки он бо номи «Соғари Саҳбо» интишор 

гардидааст, 176 ғазал, 26 қасида, 73 мухаммас (тоҷикӣ), 38 мухаммас (ӯзбекӣ), ҳамагӣ 111 

мухаммас, 4 мусаддас, 6 қитъа ва 6 фард фароҳам омадаанд. Ғайр аз ин, мо аз рӯи нусхаи девони 

Саҳбо, ки таҳти рақами 1982 дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон маҳфуз аст, боз 13 ғазали шоирро 

мавриди истифода қарор додем. Агар ба шумораи умумии ғазалҳои бо хатти кириллӣ 

интишоргардида (тоҷикию ӯзбекӣ, 176-то) боз 13 ғазали дигарро илова намоем, 189 ғазал 

мешавад. Аз таҳқиқи ғазалҳои шоир ошкор гардид, ки ду ғазали шоир дар девон такроран 

омадаанд ва агар онҳоро аз шумораи умумии ғазалҳо тарҳ намоем, пас 187 ғазал боқӣ мемонад.  

Мураттиби девони шоир Ҳасани Муродиён теъдоди мухаммасу мусаддасҳои ба забони 

ӯзбекӣ сурудаи шоирро 34-то донистааст, вале пас аз таҳқиқ маълум гардид, ки дар китоби 

мазкур 38 мухаммас ва 1 мусаддас ба забони ӯзбекӣ оварда шудааст. 

Дар ҳолате ки девони шоир аз 6450 байт иборат бошад, тибқи ҳисобу китоби мо то ба имрӯз 

187 ғазал (1622 байт),  26 қасида (462 байт), 111 мухаммас (822,5 байт), 4 мусаддас (151 байт), 6 

қитъа (27 байт) ва 6 фард (6 байт) дар маҷмуъ 3090,5 байт шеъри Саҳбо ба ҳарфи кирилликӣ 

баргардон ва нашр шудааст, ки ин 47,9 фоизи девони ӯро ташкил медиҳад. 

Хулоса, як миқдор ғазалу мухаммасҳои Мирзо Ҳайити Саҳбо, ки дар тазкираву баёзҳои 

охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ ба сифати намуна оварда шудаанд, аз ҷониби муҳаққиқони 

муосир такрор ба такрор интишор гардида, баъзе адабиётшиносон аз мавҷудияти девони шоир, 

ки таҳти рақами 1982 дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон маҳфуз аст, бехабар мондаанд. То ба имрӯз 47,9 

фоизи ашъори Саҳбо интишор гардида, 52,1 фоизи он ҳанӯз баргардон нашудааст, ки таҳқиқоти 

ҷиддиро интизор аст. 
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АШЪОРИ МУНТАШИРАИ САҲБО ДАР КУТУБ ВА МАҶАЛЛОТ  
 

Дар мақола роҷеъ ба мунташир гаштани ашъори парокандаи шоир Мирзо Ҳайити Саҳбо, ки дар 

тазкираву баёзҳои охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ ба сифати намуна оварда шудаанд, сухан меравад. 

Муаллифон бо итминон иброз медоранд, ки ашъори шоир аз ҷониби муҳаққиқони муосир такрор ба такрор 

интишор гардида, баъзе адабиётшиносон аз мавҷудияти девони шоир, ки таҳти рақами 1982 дар Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон маҳфуз аст, бехабар мондаанд. То ба имрӯз 47,9 фоизи ашъори Саҳбо интишор гардида, 52,1 

фоизи он ҳанӯз баргардон нашудааст, ки таҳқиқоти ҷиддиро интизор аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: тазкира, девон, тахаллус, байт, ашъор, маъхаз, мураттиб, шоир, ғазал, шеър, 

мероси адабӣ, Саҳбо. 
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ИЗДАННЫЕ СТИХИ САХБО В КНИГАХ И ЖУРНАЛАХ 
 

В статье речь идёт о публикации разбросанных стихов поэта Мирзо Хайита Сахбо, приведённых в 

антологиях и сборниках стихов конца ХIХ – начала ХХ веков в качестве образца. Автор с уверенностью 

утверждает, что стихи поэта неоднократно были опубликованы современными исследователями, однако 

некоторые литературоведы до сих пор не знают о существовании сборника стихов поэта, который 

хранится под номером 1982 в Республике Узбекистан. До настоящего времени опубликовано 47,9% стихов 

Сахбо, а 52,1% его стихов ещё не переведены и требуют серьёзного исследования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антология, сборник стихов, псевдоним, бейт, стихи, источник, составитель, 

поэт, узбекский, газель, стихотворение, литературное наследие, Сахбо. 
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PUBLISHED POEMS OF SAHBO IN BOOKS AND MAGAZINES 
 

The article deals with the publication of scattered poems by the poet Mirzo Hayit Sakhbo, given in 

anthologies and collections of poems of the late 19th - early 20th centuries as a sample. The author claims with 

confidence that the poet's poems have been repeatedly published by modern researchers, but some literary critics 
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УДК: 891.550 
 

САҲМИ МУҲАҚҚИҚОНИ ТОҶИК ДАР ОМӮЗИШИ ОСОРИ ВИЛЯМ ШЕКСПИР  
 

Шозиёева Г.П.  

Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Ҳукуматова Г.Р. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Нахустин маълумот оид ба Вилям Шекспир ва ашъори ӯ дар нақд ва адабиётшиносии тоҷик 

дар ибтидои асри XX дар нашрияҳои тоҷик, яъне дар нахустин рӯзномаву маҷаллаҳо ба табъ 

расидаанд. Роҷеъ ба ин масъала корҳои илмӣ дар шакли мақолаҳои илмӣ ва қисматҳои тарҷумонӣ 

ба мисли С. Улуғзода, С. Бону Лоҳутӣ, Н. Нурҷонов, Қ. Киром ва дигарон анҷом ёфтанд.       

Дар баробари таҳқиқоти илмии осори Вилям Шекспир ба забонҳои русиву тоҷикӣ, пеш аз 

ҳама, таҳлилҳои англисӣ ҷойи намоёнро мегирад. Вобаста ба ин, соли 1947 аз тарафи муҳаққиқи 

англис Чарлз Лэмб бо шарҳу тавзеҳот ва тарҷумаҳои С.А. Крейнес ва С.С. Толстой китобе таҳти 

унвони «Three comedies of Shakespeare» («Се комедияи Шекспир») ба табъ расид [11, с. 56].  

Тарҷумаи асарҳои Вилям Шекспир ба забони тоҷикӣ нисбат ба дигар забонҳои дунё 

пурарзиштар, ҷаззобтар ва фаҳмотар мебошад, зеро он ҳама мазмуни ҳаёту рӯзгореро, ки дар 

осораш инъикос ёфтаанд, дар адабиёти ниёгони мо нав нестанд ва онҳоро садҳо сол пеш Рӯдакӣ, 

Дақиқӣ, Фирдавсӣ ва даҳҳо шоирону бузургонамон гуфтаанд. 

Бояд тазаккур дод, ки мазмуну маъниҳои баланд дар осори ниёгонамон бештар дар 

чаҳорчӯбаи назм баён шуда ҳифз гаштаанд. Ҳар қадар ашъор равонтару ҷаззобтар бошад, ҳамон 

қадар тезтар аз худ карда мешаванд. Ногуфта намонад, ки дар айни замон ҳар шахс барои дақиқ 

баён кардан ва собит сохтани фикри худ аз осори ниёгон мисолҳо меорад. Бинобар ин, ҳар гуна 

осори адибони ҷаҳон ба забони форсии тоҷикӣ тобиши худро мегирад ва мутарҷими хушсалиқа 

онро бо унсурҳои шарқиёна тарҷума мекунад.  

Осори шоирони ҷаҳонро, беш аз ҳама, мутарҷими барҷаста С. Бону ва шоири тавоно А. 

Лоҳутӣ тарҷума кардаанд.  

Тарҷумаи асарҳои пурарзиши Вилям Шекспир низ дар баробари дигар нобиғони дунё ба 

забони форсии тоҷикӣ маҳз аз тарафи С. Бону ва А. Лоҳутӣ ба анҷом расидаанд. Дар тарҷумаи 

онҳо вазну қофия ва равонии назм дар чаҳорчӯбаи шеъру адаби форсии тоҷикӣ нигоҳ дошта 

шудаанд ва шахс бори аввал хаёл мекунад, ки он шеъри шоирони форсу тоҷик мебошад.     

Шарқшиносон, донишмандон ва олимони тоҷик дар замони пас аз соҳибистиқлол 

гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳқиқи осори адабии шоирон ва нависандагони ҷаҳон рӯ 

оварда, корҳои зиёди илмӣ-таҳқиқотиро анҷом додаанд. Албатта, ин имкониятҳо тавассути 

равобити илмӣ, адабӣ ва фарҳангӣ, инчунин дар заминаи тарҷумаҳо ба миён омаданд. Осори 

шоирону нависандагони Ғарб, бавижа англис, ба забони тоҷикӣ аз солҳои 20-30-уми асри XX 

тарҷума ва чоп шуданд. Осори нависанда ва намоишнависи (драмматург)-и бузурги англис 

Вилям Шекспир низ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва нашр гардидааст.  

Дар ин бора С. Бону чунин мегӯяд: «Образҳои фасеҳи Шекспир гоҳ ба Абулқосим Лоҳутӣ 

образҳои назми классикии азизи ӯро ба хотир меоваранд ва ин масъалаи табиӣ, шоирона садо 

додани тарҷумаро сабук мекард». Тарҷумаи осори Вилям Шекспир аз истеъдоди баланди шоири 

ширинкалом Абулқосим Лоҳутӣ дарак медиҳад. 

Тарҷумаи осори оламшумули Вилям Шекспир маҳз ба Абулқосим Лоҳутӣ ва С. Бону 

Лоҳутӣ муяссар гардидааст, ки ҳар дуи онҳо пештар дар тарҷумаи «Шоҳнома»-и безавол 

даҳсолаҳо заҳмат кашидаанд. Маҳз истеъдоди баланди тарҷумонӣ ва шоирии ин ду шахсият буд, 

ки осори пурарзиши шоирони бузургро ба оламиён муаррифӣ намуданд. 

Муҳаққиқ ва мунаққиди театр Нурҷонов Н. доир ба нозукиҳои тарҷумаи осори Вилям 

Шекспир аз ҷониби А. Лоҳутӣ ва С. Бону фикрҳои ҷолиб баён намудааст: «Дар вақти тарҷумаи 

шеъри беқофияи Шекспир, ки дар назми тоҷик вуҷуд надорад, А. Лоҳутӣ ва С. Бону як шакли 

махсус ёфтанд, ки аз насри хушоҳанг иборат буда, дар лаҳзаҳои хеле бошиддат бо монолог ва 

ҳикматҳо зебу оро дода шудааст. Дар адабиёти классикии тоҷик ин шакл анъанаҳои қадима 

дорад» [10, с. 67].   

Лозим ба зикр аст, ки аз осори Вилям Шекспир ду асари машҳур тарҷума шудаанд. 

«Отелло»-и Вилям Шекспир ҳанӯз соли 1940, ки замони оғози Ҷанги Бузурги Ватанӣ буд, аз 

тарафи шоири бузурги шӯравӣ Абулқосим Лоҳутӣ ва тарҷумони соҳибистеъдод Силтсилия Бону 

ба забони тоҷикӣ тарҷума шуд. Ба ғайр аз мутарҷимони асили шоҳкории беназири Абулқосим 
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Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир устод Лоҳутӣ ва Силтсилия Бону нависандаи бузурги шӯравии 

тоҷик Ҷалол Икромӣ низ даст задааст. Тарҷумаи осори нависандаи машҳури англис Вилям 

Шекспир дар адабиёти тоҷик аз ҷониби ин нависандаи хушсалиқа кори тоза маҳсуб меёбад. 

Сарсухани ин асари оламшумули Вилям Шекспир аз ҷониби Ф. Астафйев навишта 

шудааст. Ӯ тарҷумаи «Отелло»-и Вилям Шекспирро дастоварди олӣ барои хонандаи тоҷик 

дониста, барои он давра (солҳои 40-уми асри XX) муҳим ҳисоб намудааст: «Ба забони тоҷикӣ 

тарҷума шудани трагедияи «Отелло» асари драматурги бузурги англис – Вилям Шекспир 

аҳамияти хеле бузурги маданӣ дорад. Ин асар саҳифаи дурахшони таърихи эҷодиёти драматурги 

Европаи (Аврупо)-и ғарбиро мекушояд, ки он бо оҳанги ғоявии худаш дар эпохаи мо ҳамовоз 

шуда метавонад. Дар санъати тоҷик монда шудани мероси адабии Шекспир аҳамияти ба табъ 

расидани ин асарро боз ҳам зиёдтар мекунад» [12, с. 5]. Мазмун ва муҳтавои ин асари 

оламшумул, ки мисли «Шоҳнома»-и безаволи Ҳаким Фирдавсӣ саршор аз инсонгароӣ, 

хештаншиносӣ ва ватандӯстӣ аст, барои тарбияи маънавии мардум хеле судманд буд. 

Масъалаи тарбияи инсоният дар роҳи некиву накукорӣ, ватандӯстиву хештаншиносӣ дар 

ҳеҷ вақту замон аз байн намеравад. Бинобар ин, осори Фирдавсии бузург ва Шекспири тавоно то 

ҳол дар маркази диққати шоирону донишмандон, мунаққидону муҳаққиқон, муаррихону 

мутарҷимон ва умуман аҳли илму адаб ва фарҳанг қарор дорад.  

Дар саҳифаи рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» соли 1964 мақолаи иттилоотӣ таҳти унвони 

«Асарҳои Шекспир ба забонҳои халқҳои СССР» чоп шудааст. Дар он дар бораи шахсияти бузург 

ва эҷодиёти нотакрори ӯ баҳс шудааст. Маълум мешавад, ки дар он замон асарҳои Вилям 

Шекспир ба забонҳои гуногуни шӯравӣ тарҷума шуда, бо тиражи калон чоп шудаанд [4, с. 2].   

Воқеан, осори пурарзиши Вилям Шекспир дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ дар 15 ҷумҳурии 

шӯравӣ ба забонҳои мухталиф таҳия ва чоп шудаанд. Осори ӯ нахуст тарҷума шуда, баъдан 

мавриди пажӯҳиши олимону донишмандон ва шекспиршиносон қарор гирифтааст. Дар ин 

замина тарҷумонҳои варзидаи шӯравӣ ба мисли С. Маршак, В. Левин, Ю. Корнеев, М. Морозов, 

Б. Пастернак, Ю.И. Лифшитс, М. Шайзода, А. Лоҳутӣ, С. Бону ва дигарон хидмати шоиста анҷом 

додаанд.   

Ҳангоми тарҷумаи «Шоҳ Лир»-и Вилям Шекспир С. Бону ҳиссиёташро чунин баён 

намудааст: «Дар байни тарҷумаи «Отелло» ва ду фоҷиаи ояндае, ки қайд шудаанд, бо кори 

тарҷумаи асарҳои А.С. Пушкин рост омад. Шеъри буррову салиси драмаҳои хурди «Мотсарт ва 

Салери», «Меҳмони сангин», «Русалка» муносибати озодро ба худ раво намедид, дар болои шакл 

муттасил кор карданро талаб мекард. Шиносоии ман бо забони англисӣ имконият медод, асарҳои 

Шекспирро бевосита аз нусхаи асл тарҷума кунем, руҳи он, оҳангҳои зиндаашро ҳис кунем». 

Дар баробари дигар асарҳои Вилям Шекспир «Соннетҳо» дар Тоҷикистон тарҷума ва нашр 

шудааст. Шоири маъруфи тоҷик Қутбӣ Киром 74 соннетро ба забони тоҷикӣ бо лафзи бурро ва 

қолаби адабӣ ба назм даровардаст.   

Ҳамин тавр, боиси зикр аст, ки осори Вилям Шекспир ҳам дар тарҷума ва ҳам дар омӯзиши 

тоҷикӣ мақоми баланд дорад ва то ҳол дар маҳфилҳо ва ҷаласаҳои баландтарини илмӣ 

шоҳкориҳои зиёди ӯ таҳлил мешавад. 

Бояд гуфт, ки бузургони ангуштшуморе ҳастанд, ки аз рӯи осори пурарзишу гаронбаҳо ва 

ё дар бораи ҳаёт ва фаъолияти онҳо намоишеро дар саҳна нишон диҳанд. Устодони бузурги 

ҷаҳон, ки Шарқ ва Ғарбро бо ҳам наздик месохтанд, Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир 

мебошанд.  

Дар воқеъ, комёбиҳои осори Вилям Шекспир дар театри тоҷик барои баланд бардоштани 

ҳисси ватанпарварӣ, ҳувияти миллӣ, инсондӯстӣ ва ғ., зоҳир мегардад. Бештаре аз ғояҳои 

инсондӯстона ва хирадмандона дар осори Вилям Шекспир мавҷуданд, ки сифатҳои маърифатии 

одамонро баланд месозад.     

Роҷеъ ба шахсияти бузурги давраи Эҳё ва афкори инсондӯстонаи ӯ дар саҳифаҳои 

фарҳанги театрӣ суханҳо ва гуфторҳои зиёде вуҷуд доранд. Мавзуву муҳтавои амиқи осори ӯро 

маҳз ҳиссиёти мухталифи инсонӣ, чун ишқу рашк, хушбахтиву бадбахтӣ, хубиву бадӣ ва ғайра 

ташкил медиҳанд.  

Осори Вилям Шекспир маҳз тавассути намоишномаҳои театрӣ ба ҷаҳониён шиносонида 

шудаанд, зеро осори ӯ комилан мардумӣ ҳастанд. Ҳатто дар замони Вилям Шекспир осори ӯ 

қисматҳои зиёди Шарқу Ғарбро тасхир кард. Бинобар ин, Вилям Шекспир, дарвоқеъ, шахсияти 

ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад. Дар ин бора дар китоби «Вилям Шекспир дар осори рассомони театр» 

(«Вильям Шекспир в творчестве художников театра»), ки яке аз дастовардҳои бузурги театрӣ ба 
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ҳисоб меравад, чунин омадааст: «Намоишҳои Вилям Шекспир ба забонҳои мухталифи дунё 

тарҷума шуда, дар театрҳои ҷаҳон мавқеи калонро боқӣ гузоштаанд. Фоҷиаҳои «Ҳамлет», 

«Отелло», «Макбет», «Ромео ва Ҷулетта» ва дигарҳо ҳазорҳо соли дигар зинда хоҳанд монд         

[1, с. 3-4].   

Боиси зикр аст, ки намоишномаҳои театрӣ дар тамоми ҷаҳон бо муваффақият анҷом ёфта, 

шоҳистаи таҳсин гаштаанд.  

Метавон гуфт, ки асарҳои дар саҳна намоишдодашуда дар Тоҷикистон ва умуман дар 

Иттиҳоди Шӯравӣ ҷойи намоёнро касб намудаанд, ки то ҳанӯз дар маркази диққати 

тамошобинон мебошад. Вобаста ба ин, Казаков Б. чунин андешаронӣ намудааст: «Пйесаҳои 

Шекспир дар саҳнаи тамоми ҷаҳон гузошта мешаванд. Ва бо боварии қатъӣ метавон гуфт, ки 

песаҳои дар мамлакати озоди мо гузошташудаи Шекспир на танҳо аз ҷиҳати миқдор, балки аз 

ҷиҳати маънидод кардани ғояҳои мафкуравӣ-бадеӣ дар ҷаҳон дар ҷойи аввал меистад» [3, с. 120].     

Мутаассифона, осори онҳо ҳарҷониба таҳқиқ нашудааст. Бинобар ин, аз тарафи ҳар 

донишманд зимни кушодани ягон гиреҳи осорашон гиреҳҳои дигар нокушода мемонанд. Дар ин 

радиф муҳаққиқи эронӣ Мансури Растагор чунин гуфтааст: «Фирдавсӣ саҳнапардоз асту 

тасвирофарин ва чеҳраҳои гуногуни табиатро нек медонад ва менамоёнад» [5, с. 81].   

Боиси қайд аст, ки асарҳои Вилям Шекспир, ба мисли «Ҳамлет», «Отелло», «Ромео ва 

Ҷулетта», «Шоҳ Лир» ва ғ., дар Театри академии драмавии ба номи Лоҳутӣ ба забони тоҷикӣ 

намоиш дода шудаанд. Намоишҳо аз рӯи тарҷумаҳои А. Лоҳутӣ, С. Бону, С. Улуғзода, М. Фарҳат, 

А. Адҳам, Қ. Киром ва Ҳ. Файзулло дар саҳна нишон дода шуданд.  

Асарҳои саҳнавии Вилям Шекспирро муҳаққиқ ва мунаққиди тоҷик Нурҷонов Н., бештар 

мавриди пажӯҳиш қарор додааст. Мавсуф ба асарҳои Вилям Шекспир дар мақолаҳояш баҳои 

баланд додааст ва ҳар кадоми ин мақолаҳо ба мавзуъҳои амиқ ва дақиқ, хусусан ба театр, 

бахшида шудаанд. Масалан, муҳаққиқи тоҷик бар он андеша аст, ки соли 1979 драмаи Вилям 

Шекспир «Ҳамлет» (дар тарҷумаи С. Улуғзода) нахустин бор дар театри тоҷик, барои намоиш 

таҳия шуд ва ин шоҳасар то ҳол барномаи театри ба номи Лоҳутиро зеб медиҳад [9, с. 76-83].    

Боиси зикр аст, ки солҳои 60-70-уми асри XX шекспиршиносӣ на танҳо дар 

адабиётшиносӣ, балки дар санъатшиносӣ (театр) низ бештар мавқеи баландро касб намудааст. 

Ин солҳо дар баробари дигар кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар Тоҷикистони Советӣ низ 

рушд ёфта, ба маърази тамошои ҳамагон гузошта шудааст.  

Муҳаққиқ ва санъатшиноси маъруф Низом Нурҷонов дар шекспиршиносӣ таҳқиқоти илмӣ 

анҷом додааст. Ӯ роҷеъ ба ҳунарпешагоне, ки асарҳои Вилям Шекспирро намоиш доданд, 

андешаҳои муфассал иброз намудааст. М. Саидов, М. Қосимов, А. Сулаймонов, С. Туйбоева ва 

Ҳ. Раҳматуллоев аз зумраи ҳунармандони ҷаҳонӣ маҳсуб меёбанд, ки аз рӯи асарҳои Вилям 

Шекспир нақшҳои мондагорро офаридаанд. Мартаба ва шинохти ҳунармандони тоҷик то ҷое 

баланд буд, ки «Отелло» бори дуюм бо як қатор тағйирот ба саҳна гузошта шуд. Дар рӯзҳои 

Даҳаи санъати тоҷик дар Маскав моҳи апрели соли 1941 дар саҳнаи филиали МХАТ тамошо дода 

шуд» [10, с. 67].   

Роҷеъ ба бузургӣ ва ҳунари Вилям Шекспир олими шинохтаи тоҷик М. Зайниддинов дар 

мақолаи худ зери унвони «Нобиғаи фарҳанги ҷаҳонӣ» чунин менависад: «Шекспир на танҳо 

драматурги номии Англия дар аҳди Эҳё, балки бузургтарин драматурги тамоми дунё ва ҳама 

давраҳо ба ҳисоб рафта, поягузори театри Англия низ маҳсуб меёбад» [2, с. 1].   

Ҳақиқатан ҳам Вилям Шекспир шоири тавоноест, ки фарҳанги Ғарбро дар замони Эҳё ба 

оламиён нишон додааст. Маҳз осори Вилям Шекспир буд, ки оламиён ба муҳити адабӣ, сиёсӣ ва 

фархангии Аврупо пурра шинос шуданд.  

Муҳаққиқи тоҷик Мирзоев Қ. дар мақолаи худ зери унвони «Драмматурги оламшумул» 

роҷеъ ба намоиш додани асарҳои фоҷиавии Вилям Шекспир дар саҳнаҳои театрҳои гуногуни 

Иттиҳоди Шӯравӣ сухан рондааст: «Дар давраи шӯравӣ театрҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар кори ба 

саҳнагузории асарҳои ҷовидонии ин намоишнависи бузург ҳиссаи калон гузошта меояд»                 

[6, с. 1].    

Инчунин пажӯҳишгари тоҷик ҳодисаи дар саҳнаҳои шӯравӣ нишон додани осори Вилям 

Шекспирро ба таври мусбат арзёбӣ намудааст, зеро дар он ҳунармандони хушзавқ ва 

соҳибистеъдод нақш бозидаанд.  

Намоишҳои маъруфро аз рӯи асарҳои Вилям Шекспир режиссери рус Е.И. Мителман ба 

маърази тамошобинон гузоштааст, ки ҳамаи онҳо «ғояҳои фалсафӣ ва масъалаҳои 

умумиинсонии фоҷиа ва қаҳрамонони ӯро кушояд [9, с. 76-83].    
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Барои офаридани осори Вилям Шекспир дар саҳнаҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ҳунармандони 
театрҳои Москва ба номи Горкий, театри Тбилиси ба номи Ш. Руставели, театрҳои ҷумҳуриҳои 
Тоҷикистон, Арманистон, Озарбойҷон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Осетия ва ғ. саҳми бориз 
гузоштаанд. 

Пеш аз ин то соли 1940 нақши Отеллоро Миркарим Саидов бо тамоми хусусиятҳои 
касбиаш бозидааст. Баъди вафоти ӯ Муҳаммадҷон Қосимов нақши Отеллоро бозид. Лозим ба 
зикр аст, ки ҳар дуи онҳо дар кори худ услуби аз нав таҷассумшавӣ, тарзи ба вуҷуд овардани 
ҳолати руҳиро истифода бурда, образҳои бунёдкардаи худро бо таҳлили нозуки равонии 
(психологӣ)-и нақш бо ҳиссиёту ҳаяҷон, бо самимият иҷро мекарданд [10, с. 67].    

Дар Тоҷикистон намоиши «Отелло» дар театри ба номи А. Лоҳутӣ баргузор шудааст. 
Нақши Отеллоро ҳунарпешаи барҷастаи тоҷик М. Қосимов бо маҳорати баланд бозӣ кардааст. Ӯ 
нақши худро ба дараҷае офаридааст, ки ҷиҳатҳои равонӣ воқеӣ нишон дода шудаанд [6, с. 2].    

Муҳаққиқ ва рӯзноманигори тоҷик Р. Қудратов дар мақолаи худ «Шекспир дар театри 
тоҷикон» шуҳрати Вилям Шекспирро дар Тоҷикистон қобили қабул хонда, бузургдошти нобиғаи 
ҷаҳонро дар Тоҷикистон санади бениҳоят калон ҳисобидааст. Муҳаққиқ дар мақола аз заҳматҳо 
ва талошҳои шоири барҷастаи шӯравии тоҷик М. Турсунзода дар Конгресси мазкур ёдовар шуда 
собит намуд, ки бузургдошти Вилям Шекспирро нисбат ба Англис бо шукӯҳу шаҳомати бузург 
ҷашн мегиранд ва аз рӯи осори ӯ як қатор намоишномаҳо ба саҳна гузошта шуданд. Шоири 
бузург осори Вилям Шекспирро барои мардуми шӯравӣ лозим дониста, таъкид мекунад, ки 
«табиатан бо руҳ ва завқи халқи тоҷик наздик мебошанд. Вақте ки кас моҷарои ишқи шӯрангез 
ва фоҷиаомези Дездемонаву Ҷулетта ва Ромеову Отеллоро дар иҷрои артистони ҳунарманди 
тоҷик тамошо мекунад, беихтиёр симои бисёр қаҳрамонони асарҳои классикии тоҷик, ба мисли 
Лайливу Ширин ва Маҷнуну Фарҳод дар пеши назар таҷассум мешаванд [4, с. 1].   

Ҳамчунин тамошои аввалини «Ромео ва Ҷулетта», ки аз тарафи А. Лоҳутӣ ва С. Бону 
тарҷума карда шудааст, якуми октябри соли 1947 барпо гардид. Таҳиягар Е.И. Мителман мавзуи 
муборизаи ҳиссиёти поку баландро нишон дода, ба воситаи чандин образҳои дурахшон ғалабаи 
озодӣ, хушнудии ҳаёт ва зиндадилии инсонро тасдиқ намуд [10, с. 69].   

Нақши Ҷулеттаро соли 1953 Хайрӣ Назарова мебозад, ки ба тамоми меъёрҳои касбии 
зоҳирӣ – андоми нозук, ҷозибаи ҷавонӣ, ҳаракатҳои сабук ва ботинӣ – ақли расо, сухангӯӣ ва 
самимӣ баробар буд. Асарҳои Шекспир «бо руҳияи худ барои тоҷикҳо наздик ва азиз 
мебошад…» [10, с. 69]. Бинобар ин, нақши баланд бозидани ҳунармандон аз он иборат буд, ки 
онҳо осоре мисли ашъори Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Абуалӣ Сино ва дигаронро дар саҳна 
нишон доданд. 

Осори Вилям Шекспир дар баробари аз ҷониби муҳаққиқону донишмандон ва 
шарқшиносон пажӯҳишҳои дақиқу амиқ шудан, инчунин аз ҷониби ҳунармандони варзида дар 
саҳна гузошта шудаанд. Зимни дар саҳна нишон додани асарҳои Вилям Шекспир ҳазорҳо нафар 
ба он таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуданд.  

Боиси зикр аст, ки маҳсули таҳқиқу пажӯҳиши ҳар гуна осори шуҳратманди ҷаҳонии 
бузургон дар театр муайян мешавад. Дар баробари ин, шуҳрати он зиёдтар мегардад.  

Осори Вилям Шекспир аз қабили чунин осори ҷаҳониест, ки даҳҳо бор дар саҳнаҳои 
мухталифи театрҳо намоиш дода шудааст ва бештар шуҳратёб гардидааст.           

Нақши осори ҳар ду ситораи дурахшони адабии ҷаҳон - Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям 
Шекспир мушкилоти равонӣ-ботиниро то ҳадде аз байн мебурд. Чунин мушкилот сабабҳои 
муҳимтарини адабиёти Шарқу Ғарб шуда метавонанд. Барои бисёр нафарони онвақта осори 
Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир хеле муҳим ҳисоб меёфт, зеро онҳо мардумро ба ҳаёти 
нави маърифатӣ, маданӣ ва ахлоқӣ талқин менамуданд. 

Муҳимтарин мақсади Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир ҳидоят намудани ҳамагон 
зери истилоҳи «инсондӯстӣ» ва «башардӯстӣ» ба ҳамдигар наздик месохт. Чунин истилоҳот, ки 
мазмуну муҳтавояш дар асар ба ҳар шакл инъикос меёфтанд, дар таҳқиқоти олимони зиёд таҳқиқ 
шудааст. Ҳарчанд дар ин роҳ таҳқиқоти илмӣ зиёданд, мо дар он таҳқиқоти интиқодиро бештар 
ба риштаи таҳқиқ кашидем.  

Дар осори Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир ду марҳалаи муҳим таҳлил шуданд: 
1. Марҳалаи асотирӣ (мифологӣ), ки ҳар дуи ин бузургон осорашонро бо мавзуи мазкур 

шуруъ кардаанд. Ҳадафи онҳо аз офаридани мавзуъҳои асотирӣ дар он буд, ки онҳо мардумро аз 
давраи куҳна ба давраи нав роҳнамоӣ кардаанд ва фикрҳои кӯҳнаро ба замони худ мувофиқ 
намудаанд. 
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2. Марҳалаи нав, ки Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир зимни он ҳаёти иҷтимоӣ, 

сиёсӣ ва иқтисодиро нишон додаанд. Дар марҳалаи мазкур ақидаҳои онҳо равшантар ва ба 

афкори мардуми онвақта аллакай баробар мебошад.  

Марҳалаи мазкурро метавонем марҳалаи драмма (фоҷиа) ном бибарем, зеро дар он вақт 

ҳодисаҳои фоҷеавӣ-реалӣ зиёд ба вуҷуд омадаанд.  

Барои муайян кардани ақидаҳои Абулқосим Фирдавсӣ ва Вилям Шекспир дар осорашон аз 

таҳқиқоти олимони дохиливу хориҷӣ чун М. Морозов, Б. Казаков, Н. Нурҷонов, М. Ҳайдаршоев 

ва дигарон пажӯҳишҳои хубро ба даст овардем. 

Ҳарчанд осори Вилям Шекспир дар дохили кишвар кам таҳлилу таҳқиқ шудааст, мардум 

тавассути рӯзномаву маҷаллаҳо бо ҳаёт ва фаъолияти ӯ шинос шудаанд.  

Ҳамчунин осори Вилям Шекспир бештар тавассути намоишҳои театрӣ ба мардум маълум 

гардид. Ҳамин тавр, Вилям Шекспир то замони мо дар байни мардум маҳбубияти хосса дорад. 
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САҲМИ МУҲАҚҚИҚОНИ ТОҶИК ДАР ОМӮЗИШИ ОСОРИ ВИЛЯМ ШЕКСПИР 
  

Равобити гуногунҷабҳаи мамолики ҷаҳон аз оғоз на танҳо бо манотиқи Шарқ, балки бо ҷаҳони Ғарб, 

бавижа бо Англия, низ мустаҳкам буд. Роҷеъ ба равобити форсии тоҷикӣ ва англис як қатор корҳои илмӣ 

вуҷуд доранд, ки ба масъалаҳои мухталифи робитаҳои онҳо бахшида шудаанд. Дар қуруни таърих 

ҳамкориҳои гуногунҷабҳаи форсии тоҷикӣ ва англис диққати муҳаққиқон, муаррихон ва донишмандонро 

ба худ ҷалб намуд. Афзалияти асосӣ дар омӯзиши масъалаи мазкур ба донишмандони рус, англис ва тоҷик 

алоқаманд аст, ки онҳо таърихи ҳар ду ҷонибро омӯхта, пажӯҳишҳои амиқро пешниҳод намудаанд. 

Пажӯҳишҳои олимон ва шарқшиносони ҷаҳон, бахусус рус, тоҷик ва англис, дар асоси сарчашмаҳои 

таърихӣ ва осори бузургон сурат гирифтааст. 

Вилям Шекспир аз зумраи бузургтарин шоирон, мутаффакирон ва донишмандони адабиёти Ғарб 

мебошад, ки осори нотакрори ӯ аз тарафи олимон, донишмандон, муҳаққиқон, муаррихон, забоншиносон, 

файласуфон, санъатшиносон, бахусус муҳаққиқони тоҷик, таҳлилу таҳқиқ шудааст, аммо то ҳол бисёр 

ҷиҳатҳои он ба пажӯҳишҳои ҷиддии илмӣ ниёз дорад. 

Ҳамин тавр, дар таҳқиқоти илмии мазкур муаллифон кӯшиш намудаанд, ки дар асоси таҳлилҳои 

муҳаққиқони тоҷик, аз қабили адабиётшиносон, муаррихон, мутарҷимон ва намоишнависон осори Вилям 

Шекспирро таҳлил намоянд. 

Муаллифони мақола собит намудаанд, ки дар баробари таърихи равобити ҳазорсолаи ҳамкории 

тарафайни форсии тоҷикӣ ва англис, на танҳо самтҳои гуногуни иҷтимоиву иқтисодӣ, фарҳангиву сиёсӣ 

ва илмӣ, балки адабиётшиносӣ ва шарқшиносӣ комилан рушд ёфт.    
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ВКЛАД ТАДЖИКСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ИЗУЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВО  

ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА 
 

С самого начала многогранные отношения стран мира были прочны не только с восточным 

регионом, но и с западным миром, особенно с Англией. По таджикско-англо-персидским отношениям 

имеется ряд научных работ, посвященных различным вопросам их взаимоотношений. На протяжении всей 

истории различные аспекты таджикско-англо-персидского сотрудничества привлекали внимание 

исследователей, историков и ученых. Основным приоритетом в изучении данного вопроса являются 

российские, английские и таджикские ученые, изучившие историю обеих сторон и представившие 

углубленные исследования. Исследования ученых и востоковедов мира, особенно российских, таджикских 

и английских, основывается на исторических источниках и произведений великих людей. 

Уильям Шекспир – один из величайших поэтов, мыслителей и исследователей западной 

литературы, чьи уникальные произведения анализируются учеными, исследователями, историками, 

лингвистами, философами, искусствоведами, особенно таджикскими учеными, требует серьезное научное 

исследование. 

Таким образом, в данном исследовании авторы попытались проанализировать произведения 

Уильяма Шекспира на основе анализа таджикских ученых, таких как литературоведы, историки, 

переводчики и симфонисты. 

Авторы статьи доказывают, что наряду с историей тысячелетних отношений между таджикскими и 

английскими персами получили полное развитие не только различные социально-экономические, 

культурные, политические и научные направления, но и литература и востоковедение.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: разносторонние отношения, культура, история, Англия, цивилизация, 
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CONTRIBUTION OF TAJIK RESEARCHERS ON SHAKESPEARE'S HERITAGE 
 

From the very beginning, the multifaceted relations of the countries of the world were strong not only with 

the eastern region, but also with the western world, especially with England. There are a number of scientific 

works on Tajik-English-Persian relations devoted to various issues of their relationship. Throughout history, 

various aspects of Tajik-Anglo-Persian cooperation have attracted the attention of researchers, historians and 

scholars. The main priority in the study of this issue are Russian, British and Tajik scientists who have studied the 

history of both sides and presented in-depth studies. The research of scientists and orientalists of the world, 

especially Russian, Tajik and English, is based on historical sources and works of great people. 

William Shakespeare - one of the greatest poets, thinkers and researchers of Western literature, whose 

unique works are analyzed by scientists, researchers, historians, linguists, philosophers, art critics, especially Tajik 

scientists, requires serious scientific research. 

Thus, in this study, the authors tried to analyze the works of William Shakespeare based on the analysis of 

Tajik scholars such as literary critics, historians, translators and symphonists. 

The authors of the article prove that along with the history of millennial relations between the Tajik and 

English Persians, not only various socio-economic, cultural, political and scientific areas, but also literature and 

oriental studies have been fully developed. 
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ОБРАЗҲОИ ДУГОНА ДАР ҒАЗАЛИЁТИ СОИБИ ТАБРЕЗӢ 
 

Ӯрунова М.Р. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Соиби Табрезӣ аз ғазалсароёни маъруфи садаи ХVII маҳсуб ёфта, дар ғазалиёташ бисёр 
образҳои шеърие арзи вуҷуд намудаанд, ки паҳлуи ҳам омада образҳои ҷуфтро ташкил додаанд. 
Баррасиву таҳлили ғазалиёти суханвар аз он шаҳодат бар он медиҳад, ки дар коргоҳи эҷодии 
суханвар образҳои дугона мукарраран корбаст гардида, дафъатан ҷилваҳои тозае ба худ касб 
намудаанд. Ин тарзи сухангустарии шоир як вижагии сабки нигориши ӯро ба намоиш гузошта, 
сабабгори тасхири хотири дилбастагони ашъори суханвар гардидаанд. Дар коргоҳи эҷодии 
Мавлоно Соиби Табрезӣ теъдоди зиёди образҳои дугона, мисли «гавҳару ришта», «риштаву 
сӯзан», «гавҳару дарё», «занҷиру девона», «тифлу девона», «дарёву садаф», «тиру камон», 
«нуқтаву паргор», «гӯйу чавгон», «оинаву тӯтӣ», «қатраву садаф», «селу вайрона», «ҳумову 
устухон», «гулу булбул», «шамъу парвона», «сарву қумрӣ», «зулфу шона» ва ғайра дар 
мазмунсозиву маъниофарӣ нақш гузоштаанд. Масалан, тимсолоти «сел»-у «вайрона» аз ҷумлаи 
алфозест, ки дар меҳвари ашъори Соиб қарор гирифта, дар офаридани маонии мутанаввеъ саҳм 
мегиранд ва барои ифодаи маъниҳои бисёриву фаровонӣ, шодиву фараҳ, ғаму андӯҳ, фарёду 
фиғон, манзилу макон, дилу тан ва ғайра созгор меояд» [6, с. 121]. Дигаре аз ин гуна тимсолоти 
дугонаи пуркорбурд образи «гавҳару ришта» ба шумор мераванд. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» 
маънии луғавии калимаи «гавҳар» чунин тавзеҳ ёфтааст: «гавҳар - марворид; санги қиматбаҳо». 
Мураттибони фарҳанг барои исботи фикр байти зерини Мавлоно Ҷомиро ҳамчун асноди шоҳид 
овардаанд: 

Гавҳар чу тавон зи кон гирифтан, 
Сустӣ бувад аз дӯкон гирифтан [8, с. 289].  

Маъниҳои дигари маҷозиву кӯчидаи вожаи «гавҳар» низ тавзеҳ ёфтаанд, ки фарзанд, аслу 
сиришт, нажоду насаб, сухани мавзун, оби дида ва дандонро ифода намудаанд. Инчунин бисёр 
ибораву ифодаҳои бадеие, ки ба василаи ин вожа сохта шудаанду дар ашъори суханварони форсу 
тоҷик истифода мешаванд бо мисолҳои мушаххас шарҳу тавзеҳ дода шудаанд, ба монанди 
«гавҳари фурӯзон», «гавҳари шабчароғ», «гавҳари якто», «гавҳари ноб», «гавҳари биниш» ва 
ғайра. Лафзи «ришта» низ дар фарҳанг аз ҷиҳати маънои луғавӣ ва аз ҳайси маънои маҷозӣ шарҳу 
тавзеҳ ёфтааст. Чунончи: ресмон, нах. Барои шоҳидии маъно байти «Шоҳнома» оварда шудааст: 

Ҳаме ришта хонӣ каманди маро, 
Бубинӣ кунун танг банди маро [8, с. 140].  

Инчунин, дар фарҳанг калимаи ришта ба маънии як навъи беморӣ низ омадааст. Бо 
калимаи ришта як қатор ибораву ифодаҳои бадеӣ низ сохта шудаанд, ки дар фарҳанг тавзеҳи 
худро ёфтаанд, мисли «риштаи умр», «риштаи таб», «риштаи субҳ», «риштаи борон» ва ғайра. 

Аз тафсилоти фарҳанги мазбур бармеояд, ки калимаҳои «гавҳар»-у «ришта» дар осори 
суханварони форсу тоҷик басомади зиёд дорад, ҳамзамон, ҳар яке аз ин калимот боз бо калимоти 
бо худ мутаносиби дигар омада, тимсолоти ҷуфти дигарро низ ба вуҷуд оварда, мисли «гавҳару 
дарё», «риштаву сӯзан» ва ғайра, дорои имконоти васеи мазмунсозӣ дар шеър доштаи хешро ба 
намоиш гузоштаанд. Ҳамин имконоти вожаҳои мазбурро Соиби Табрезӣ низ ба назар гирифта, 
тавассути ба кор гирифтани маъниҳои луғавиву маҷозии онон як қатор маъниву мазомини 
латифи шоирона ба ҳам овардааст. Чунончи, дар байти зерин Соиби Табрезӣ ҳамчун 
мушоҳидагари санҷидакор ва насиҳатгари беминнат таъкид месозад, ки ҳар амали бадро 
подошест ва тамсил мезанад ба образи риштаву гавҳар ва мегӯяд: 

Агарчи ришта аз тори гуҳар беҷону лоғар шуд, 
Кашид аз мағзи гавҳар интиқом оҳиста-оҳиста [5, с. 666].  

Мусаллам аст, ки гавҳариён ба василаи ришта донаҳои гавҳарро силсилабанд месозанд. Бо 
мурури замон он риштае, ки донаҳои гавҳарро мурассаъ месохт, аз таҳрики гавҳардонаҳо хӯрда 
мешуд, ҳамзамон ришта низ дар навбати худ дар натиҷаи соиши муттасил сабабгори калон 
гардидани сӯрохи донаҳои гавҳар мегардид. Суханвар дар заминаи ҳамин воқеияти ҳақиқӣ 
маънии ҷолиби ҳикамиро пайрезӣ намудааст.  

Ё худ дар байти зерин Соиби Табрезӣ образҳои дугонаи «гавҳар»-у «дарё»-ро басо 
моҳирона корбаст намудааст: 

Чун гуҳар гарчи ҷигаргӯшаи ин дарёям, 
Аз ятимӣ зи дилам гард бурун меояд [5, с. 373].  

 Ин байт мазмуни ирфонӣ дошта, аз он метавон чунин натиҷа гирифт, ки қаҳрамони лирикӣ 
– «ман»-и шоир гарчанде худро шабеҳи гавҳар «ҷигаргӯша» – фарзанди азизи «дарё» – олами 
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улвӣ меҳисобад, вале аз «ятимӣ» помолу нобуд мегардад. Зеро ифодаи «гард аз дил баромадан»-
и шоир мутавозӣ ба ифодаи мардумии «гард баровардан аз чизе» буда, маънии поймол кардан, 
нобуд сохтанро дорад [8, с. 254]. Афзудан лозим аст, ки вожаи «ятим», ки сифати гавҳарро ифода 
намудааст, иҳом дорад: маънии наздики он бепадар аст, аммо муроди шоир аз лафзи мазбур 
баёни сифати бемислу монандии гавҳар аст. Дар ин хусус Ғиёсуддини Ромпурӣ дар 
фарҳангномаи хеш овардааст: Дурри ятим – иборат аз марвориди якдона, ки мислаш дигар 
набошад ва ятим аз одамӣ бепадар, аз баҳоим бемодар ва аз ҷавоҳир якто, ки мислаш набошад, 
аз «Баҳори борон» [7, с. 123]. Маънӣ ин аст, ки гарчанде тифли нозпарвари водии муҳаббатам, 
беҳамтоии ман дар ҷодаи ин водӣ маро помол сохтаааст. 

Дар байти дигар суханвар образи риштаву сӯзанро ба кор бурда маънии ҷолиберо тарҳрезӣ 
кардааст. Дар тасвири шоир, ки дар пешмисраъ омадааст, чашми равшан - оқибатбин сабабгори 
озурдагии дил мешавад ва дар мисраи барҷаста, ки бофтаи хаёли ӯст, таъкид месозад, ки гиреҳ 
дар ришта пайванди онро бо сӯзан ба намоиш мегузорад. Чунончи: 

Гирифтагии дил аз чашми равшан аст маро, 
Гиреҳ ба ришта зи пайванди сӯзан аст маро [5, с. 57].  

Байти зерини Соиби Табрезиро образҳои дугонаи «дарёву гавҳар» зеб дода бошад ҳам, боз 
дар он ду тимсолоти дигари ҷуфтро метавон мушоҳида кард, яъне тимсолоти «дарёву садаф» ва 
«гавҳару садаф». Чунончи: 

Шавад мустағнӣ аз дарё зи обу донаи гавҳар, 
Гузорад чун садаф бар рӯи ҳам ҳар кас, ки дасташро [5, с. 105].  

Ин байти суханвар мазмуни баланди ирфонӣ дошта, гузаштан аз тааллуқоти дунёиро 
талқин сохтааст, яъне Соиби Табрезӣ ҳамчун донандаи хуби ақоиди аҳли тасаввуф таъкид бар он 
менамояд, ки ҳар шахсе, ки аз дороиҳои ин дунё чашм мепӯшад – мисли садаф кафҳои дастро ба 
рӯйи ҳам мегузорад аз дарё – ҷаҳон ва тааллуқоти он - обу донаи гавҳар бениёз хоҳад шуд. Ҳар 
нафаре, ки дар талоши молу сарвати дунёст, ҳамвора дар азоб асту аз рафоҳи охират низ бенасиб 
хоҳад монд. 

Образҳои «гавҳар»-у «ришта» байти зерини суханварро мурассаъ гардонидаанд. Шоир дар 
ин байти иҷтимоии хеш мегӯяд, ки кори ман ба монанди садаф ҳамвора дар банди гиреҳ 
намемонад, чунки аз шӯхии гавҳар гиребонам чок хоҳад шуд, яъне омад дар корам маро раҳоӣ 
хоҳад бахшид. Чунончи, суханвар гуфтааст: 

Дар гираҳ доим нахоҳад монд корам чун садаф, 
Шӯхии гавҳар гиребончок месозад маро [5, с. 56].  

Дар байти дигар, ки мазмуни ошиқона дорад, образҳои «садаф»-у гавҳар» сабабгори 
тавлиди маънии латиф гардидаанд. Афзудан ҷоиз аст, ки дар айёми баҳор, вақте ки борони 
найсон меборад, тамоми садафҳои қаъри дарёҳо рӯи об мебароянд ва ҳар садафе, ки аз қатраи 
борони найсон баҳравар мегардад, боз ба қаъри дарё меравад ва бо гузашти вақт аз он қатра 
гавҳар ҳосил мешавад. Қаҳрамони лирикии шоир, ки ошиқи ёр аст, шиква дорад, ки садафи ӯ, 
яъне колбадаш аз ташнагӣ ранҷур гаштааст, лекин умедвор аз абри баҳор – маъшуқ аст, ки бо 
лутфи хеш - оби гуҳар шодобаш гардонад: 

Акнун, ки об шуд садафи ман зи ташнагӣ, 
Абри баҳор оби гуҳар медиҳад маро [5, с. 131].  

Дар байти дигар низ бо дарназардошти мазмуни болоӣ маънии зеҳнрасе пайрезӣ 
гардидааст. Қаҳрамони лирикии шоир, ки шахси ошиқ асту дар роҳи расидан ба ҷонон ашкҳои 
гарм аз ҷигари сӯхта мерезад, ба василаи гармии ашкҳои хеш ҳатто мурғони обиро самандар 
(мурғи оташхор) кардааст ва дар мисраи дуюм таъкид гардидааст, ки гарди ман – ошиқ ҳубоберо 
ба монанди садаф аз гавҳар пур сохт, яъне тасвири ҷолиби гиряи фаровони қаҳрамони лирикӣ 
дар ин мисраъ маҳз тавассути тимсолоти дугонаи «садафу гавҳар» ба намоиш гузошта шудааст. 
Чунончи: 

Самандар кард ашки гарми ман мурғони обиро, 
Зи гавҳар чун садаф пур сохт гарди ман ҳубоберо [5, с. 164].  

Соиби Табрезӣ дар роҳи расидан ба Ҳақ – «ҷавҳари гиромӣ» риёзат кашидан ва рехтани 
ашки фаровонро – «аз гиря дарё сохтан» яке аз васоити муҳим меҳисобад ва дар байти зерин ин 
андешаро бо корбасти образҳои дугонаи «гавҳару дарё» басо ҳунармандона ба қалам овардааст. 
Чунончи: 

З-он ҷавҳари гиромӣ ҳаргиз хабар наёбӣ, 
Аз гиря то насозӣ дарё канори худро [5, с. 192].  

Суханвар дар як ғазали иҷтимоии хеш байти ҷолиберо бо иштироки вожагони дугонаи 
«садафу гавҳар» тарҳандозӣ намудааст, ки барои ифодаи хислати ҳамидаи поктинатӣ гуфта 
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шудааст. Дар тасвири ӯ садаф аз поктинатии худ, ки ба василаи оби фаровонро аз халтаи худ 
гузаронидан ҳосил намудааст, аз ин рӯ, ба гавҳар даст ёфтааст, яъне бо вай ҳамнишин гардидааст. 
Яъне ба андешаи суханвар ҳар нафаре, ки тинаташ пок аст, метавонад равшанзамиронро 
ҳамнафаси хеш созад. Чунончи: 

Чун об мавҷ мезанад аз ҷуббаи садаф, 
К-аз поктинатӣ ба гуҳар даст ёфтааст [5, с. 266].  

Образҳои дугонаи «санг ва шарор» низ аз пуркорбурдтарин тимсолоти ғазалиёти Соиби 
Табрезианд. Суханвар дар баёни андешаҳои гуногунтарҳи худ аз ин намоҳои бадеии шеъри 
форсӣ баҳрагирӣ намуда, маонии зеҳнрас ба ҳам овардааст. Чунончи, дар байти зерин, ки матлаи 
яке аз ғазалҳои иҷтимоии суханваранд, шоир ғанимат шумурдани умр ва кӯшо будан дар ҷодаи 
расидан ба мақсадро басо шоирона тарҳандозӣ намудааст: 

То ба кай дар хоби сангин рӯзгорам бугзарад, 
Зиндагӣ дар санги хоро чун шарорам бугзарад [5, с. 379].  

Афсуси қаҳрамони лирикии суханвар дар «хоби сангин» – истиораи ғафлат, гузаронидани 
умр аст ва мисраи дуюм бадеияти байтро таъмин сохтааст, ки ба василаи тамсил задан ба шароре, 
ки дар натиҷаи ба ҳам расидани санги хоро пайдо шуда, зуд нопадид мешавад, пайрезӣ 
гардидааст. Умри инсон низ шабеҳи ҳамон умри шарор зудгузар аст ва онро самаранок бояд 
истифода кард.  

«Оина ва тӯтӣ» низ аз пурмаҳсултарин тимсолоти ҷуфти ғазалиёти Соиби Табрезӣ маҳсуб 
меёбанд. Шоир бо истифода аз ин образҳои маъмули ҷуфт як даста абёте офаридааст, ки воқеан 
ҳам аз ҳайси мазмунсозиву маънибандӣ тозаву бикр мебошанд. Чунончи, дар байти зерин 
суханвар фармудааст: 

Чунин ки ҳиммати моро баланд сохтаанд, 
Аҷаб ки матлаби мо дар ҷаҳон шавад пайдо. 
Агар ту оинаи синаро кунӣ пардоз, 
Ҳазор тӯтии ширинзабон шавад пайдо [5, с. 167].  

Ин порча баргирифта аз як ғазали иҷтимоии суханвар аст ва дар он аз хусуси 
баландҳимматӣ сухан меравад ва қаҳрамони лирикӣ – «ман»-и шоир мегӯяд, ки ҳиммати моро 
баланд бунёд намудаанд, аз ин рӯ, матлаби мо дар ҷаҳон зуд ба даст меояд ва муроҷиат мешавад 
ба хонанда, ки агар ӯ ҳам оинаи дилро пок сохта, онро пардоз намояд, албатта, дили инсонҳоро 
тасхир хоҳад сохт – «пайдо гардидани тӯтии ширинзабон». 

Воқеан, дар замони пеш барои он ки тӯтиро ба сухан оранд, дар назди вай оина 
мегузоштанд ва дар қафои оина пинҳон гашта ба тӯтӣ сухан мегуфтанд ва тӯтӣ ба ин васила 
сухан гуфтан меомӯхт. Ҳамин манзараро суханвар дар шеъраш чунин гунҷоиш додааст: 

Дар забоноварии хомаи мо ҳарфе нест, 
На чу тӯтӣ сухан аз оина омӯхтааст [5, с. 262].  

Соиби Табрезӣ дар ин байти ифтихорӣ ишора ба қалами сеҳрбори хеш намуда, таъкид 
менамояд, ки аз қалами вай мазмуну маъниҳои латиф рӯи саҳфа мерезанд ва ин натиҷаи 
истеъдоди фитрии вай аст ва масал мезанад ба суханомӯзии тӯтӣ.  

Ҳамин тавр, метавон натиҷа гирифт, ки Соиби Табрезӣ суханварест, ки қудрату тавони 
волои суханофариниву мазмунсозӣ дорад. Аз наззораи ҳар як ашёву ҳодисот ва манзараҳои 
дунёи имкон ин қадар бардоштҳои хос ҳосил менамояд, ки заминаи тавлиди мазомини тоза дар 
шеър мегарданд, ки ақли афроди одӣ дар тасаввураш оҷиз мемонанд. Соиб тарзу услуби хос дар 
офариниши шеър, аз ҷумла корбасти образҳои дугона дорад, бинобар ин, ҳамвора дарёфти 
маонии латифу ҷаззоб ва андешапарвар насибаш гардидааст. Бисёр образҳои дугона, ки шумори 
ками онҳо дар боло таҳлили худро ёфтанд, ба коргоҳи эҷодии Соиб ворид шуда, ҳар бор бо 
ҷилову дурахши тозае ба назари хонанда муҷассам мегарданд ва таҳлилу таҷзияи онҳо дар 
маҷоли як мақолаи кӯчак нест. Баррасиву таҳлили ин қабил абёти шоир метавонад як гӯшаи 
торики коргоҳи эҷодии ин суханвари нодиракорро равшан гардонанд. 
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ОБРАЗҲОИ ДУГОНА ДАР ҒАЗАЛИЁТИ СОИБИ ТАБРЕЗӢ 
 

Соиби Табрезӣ аз шумори маъруфтарин суханварони сабки ҳиндӣ ба ҳисоб рафта, дар ғазалсароӣ 

маҳорати хоса дорад. Ғазалҳои суханвар аз ҳайси мазмунсозиву маъниофарӣ бисёр борвар буда, корбасти 

образҳои дугона дар он мазмунро пурбор сохтаанд. Муаллиф дар мақолаи хеш кӯшиш ба харҷ додааст, ки 

ҷойгоҳи образҳои ҷуфтро, ки дар осори суханварони пешин низ собиқа доранд, дар мазмунофариву 

маънипардозиҳои ин суханвари номӣ ба намоиш гузорад. Аз баррасии мавзуъ чунин натиҷагирӣ шудааст, 

ки дар коргоҳи эҷодии суханвар образҳои дугона мукарраран корбаст гардида, дафъатан ҷилваи тозае ба 

худ касб намудаанд ва мазомини тозаву бикрро ифода намудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: Соиби Табрезӣ, сабки ҳиндӣ, ғазалиёт, образҳои дугона, мазмунсозиву 

маъниофарӣ, ҳунари суханварӣ.  
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ПАРНЫЕ ОБРАЗЫ В ГАЗЕЛИ СОИБА ТАБРЕЗИ 
 

Соиб Табрези – один из самых известных поэтов индийского стиля, обладающий особым 

мастерством в создании газелей. Газели поэта в плане содержании и смысла очень плодотворны, а 

использование в них парных образов обогатил их содержание. В своей статье автор попытался показать 

место парных образов, которые также присутствуют в творчестве предедущих мастеров поэтических слов, 

в создании содержания и смыслов газели этого известного поэта. Из рассмотрения темы делается вывод о 

том, что в творчестве Соиба Табрези часто используются парные образы, и в то же время они приобрели 

новый вид и выражают новый и свежий смысл. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Соиб Табрези, индийский стиль, газели, двойные изображения, 
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PAIRED IMAGES IN THE GAZELLE SOYBA TABREZI 
 

Soib Tabrezi is one of the most famous poets of the Indian style, with special skill in creating ghazals. The 

poet's gazelles are very fruitful in terms of content and meaning, and the use of paired images in them enriched 

their content. In his article, the author tried to show the place of paired images, which are also present in the works 

of the previous masters of poetic words, in the creation of the content and meanings of the ghazal of this famous 

poet. From the consideration of the topic, it is concluded thatthat in the work of Soib Tabrezi paired images are 

often used, and at the same time they have acquired a new look and express a new and fresh meaning. 
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ДОНИШҲОИ ЭКОЛОГӢ ВА ЗАРУРАТИ ИНЪИКОСУ  

БАРРАСИИ ОН ДАР ЖУРНАЛИСТИКА 
 

Шарипов С.И., Мирзомуродов С.Б. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Журналистика чун институт ва воситаи муқтадири дастрас ва паҳнкунандаи иттилоот 

пазируфта шуда, дар маърифати олами иҳоташуда ба инсон ёрӣ мерасонад. Ҳамин аст, ки Инсон 

аз даврае, ки худро чун ҷузъи табиат ва ҷамъият мешиносад, ба иттилоот таваҷҷуҳу иртибот 

дорад. Иттилоот, аз ҷумла иттилооти экологӣ чун донишҳои зарурӣ ҳамеша инсонро таҳрик ва 

ба самти муайян роҳнамоӣ карда, барои фаҳмиши қонунҳои табиат  ёрии амалӣ мерасонад. Илова 

бар ин, таваҷҷуҳ ба масъалаи ҳифзи табиат, тавсеаи донишҳои экологӣ дар замони мо, ки 

ҳуқуқҳои инсон ва раванди демократикунонии ҷомеа босуръат афзалият пайдо кардаанд, аз 

самтҳои асосии фаъолияти кишварҳои муосир ба ҳисоб меравад. Яке аз муҳаққиқони 
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журналистикаи экологӣ дар Тоҷикистон Ҷ. Яқубов дар ин маврид зикр намудааст: 

«Журналистикаи экологӣ падидаи ҷомеаи демократӣ маҳсуб меёбад, аз ин хотир, ҳуқуқи 

дастрасӣ доштани шаҳрвандон ба ахбори экологӣ бисёр муҳим мебошад» [7, с. 41].  

Дастрасӣ доштани шаҳрвандон ба иттилооти экологӣ, пеш аз ҳама, ба ҳифзи муҳити зист 

ва самараноку оқилона истифода кардани захираҳои табиӣ мусоидат менамояд. Зикр намудан 

зарур аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастрасӣ ва интишори иттилоот, хоса иттилооти 

экологӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, дар ин ҷода як қатор санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ қабул 

гардидаанд, ки муносибати моро дар ин ҷода ба танзим медароранд. Дар моддаи 4-уми қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоот» (10 майи соли 2002) омадааст: «Яке аз усулҳои 

асосии муносибатҳои иттилоотӣ кафолатнокии ҳуқуқ ба иттилоот: кушода будан, дастрасии 

иттилоот ва озодии мубодилаи он мебошад» [3, с. 62]. Ҳамчунин қайд намудан лозим аст, ки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон узви фаъоли ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ дар самти 

ҳифзи муҳити зист ва масъалаҳои экологӣ буда, як қатор санадҳои байналмилалӣ, конвенсия ва 

созишномаҳоро низ эътироф ва пазируфтааст. Ин санадҳои ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, имкони 

дастрасӣ ба иттилооти экологиро дар ҷараёни муносибатҳои ҷамъиятӣ муайян ва танзим 

мекунанд. Вобаста ба ин, дар шарҳи мухтасари Конвенсияи «Орхус» омадааст: «Иттилооти 

экологӣ гуфта чунин намуди маълумотеро меноманд, ки дар шакли хаттӣ, шифоҳӣ ва электронӣ 

доир ба ҳолати унсурҳои муҳити зист ва робитаи мутақобилаи байни онҳо, доир ба омилҳои 

таъсир ба экология (сиёсат, қонунҳо, семинарҳо) доир ба таъсири фаъолият ва ё чорабиниҳо ба 

вазъи саломатӣ ва амният ва шароити зисти одамон бо мақсади дар тавозун нигоҳ доштани 

ҷамъияту табиат баён карда мешавад» [6, с. 7]. 

Қайд намудан зарур аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои аввали 

соҳибистиқлолӣ баҳри таҳким бахшидани донишҳои экологӣ тадбирҳои муҳимро амалӣ намуда, 

дар сатҳи минтақа ва байналмилалӣ бо ташаббусҳои созандааш дар ин самт мавқеи муҳимро 

ишғол менамояд. Омӯзиши фанҳои экологӣ ва ба он алоқаманд дар муассисаҳои томактабӣ, 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, касбӣ ва олии кишвар гувоҳи он аст, ки мо ба ин гуна 

донишҳо ниёз дорем ва ба он арҷ мегузорем. Дар воқеъ, масъалаи маърифати экологӣ ва 

чигунагии муносибат ба он ҳамеша зери таваҷҷуҳи кормандони натанҳо ҳифзи муҳити зист, 

балки намояндагони дигар соҳаҳо, хоса кормандони воситаҳои ахбори омма қарор дорад. Ҳамин 

омил аст, ки журналистика бо экология аз давраи пайдоиши ҳамдигарӣ бо ҳам иртиботи 

ногусастанӣ доранд. Аксари масъалаҳои экологӣ дар воситаҳои ахбори омма ба таври васеъ 

инъикосу баррасӣ мешаванд. «Инъикос кардани мавзуъҳои экологӣ дар ВАО зарур аст, зеро 

вазъи саломатӣ, офияти инсон ва ҳолати муҳити зист алоқаи бевосита дорад. Бинобар ин, дар 

бораи вазъи муҳити зист аз ҷониби аҳолӣ бо эҳсоси баланд чун инстинкти зинда мондан қабул 

карда мешавад» [7, с. 41].  

Ҳифзи муҳити зист ва таваҷҷуҳ ба он омили муҳимми таъмини ҳаёти организми зинда дар 

рӯйи замин мебошад. Яке аз масъалаҳои асосӣ, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он 

таваҷҷуҳ дорад, баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. Дар ин 

самт тавассути воситаҳои ахбори омма маводи зиёде интишор мегардад, то ин ки сокинон ба 

табиат ва ҳифзи он масъулияти бештар дошта бошанд. «Дар журналистикаи экологӣ 

маърифатбахшӣ, яъне баланд бардоштани маърифати экологии омма яке аз вазифаҳои 

аввалиндараҷа ва асосӣ маҳсуб меёбад» [7, с. 42]. Дар ҳақиқат, интишори мавод тавассути 

воситаҳои ахбори омма оид ба ҳифзи муҳити зист дар зеҳни наврасону ҷавонон ва дар умум 

сокинон чигунагии муносибатро бо табиат ва сарватҳои он ба вуҷуд меорад. Таҳкиму ҷорӣ 

намудани эҳсоси зебоипарастӣ низ аз ҳамин дидгоҳ ибтидо мегирад. Ба таъбири муҳаққиқ Ҷ. 

Яқубов: «Вазифаи эстетикии журналистикаи экологӣ аз бедор кардани ҳисси табиатдӯстдорӣ ва 

зебоипарастии омма иборат аст. Ин гуна мавзуъҳо одатан барои беҳ гаштани ҷанбаи ахлоқии 

ҷомеа мусоидат менамояд» [7, с. 43]. 

Дар ҷомеаи муосир инсоният ба мушкилоти зиёди глобалӣ, аз ҷумла норасоии маводи 

озуқа, хушксолӣ, вайрон гардидани муҳити зист, босуръат об гардидани пиряхҳо рӯ ба рӯ 

гардидааст, ки ин омилҳо паёмадҳои ногувор доранд. Ҳарчанд мутахассисони соҳа тавассути 

воситаҳои ахбори омма ва дигар василаҳо ҷиҳати таъсирпазирии инсоният ба муҳити зист ва 

пешгирии ҳолатҳои зиёновар мақолаҳо ба нашр расонанд ҳам, ин мушкилот ҳанӯз боқӣ 

мондааст. Ҳамин аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромаду суханрониҳои худ роҷеъ ба 
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тағйирёбии иқлим сухан намуда, аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват мекунанд, ки дар ин самт дар ҳамкорӣ 

қарор дошта бошанд. Дар ин хусус дар Паёми навбатиашон (21.12.2021) чунин нуктаро зикр 

карданд: «Вобаста ба тағйирёбии иқлим, баландшавии бесобиқаи ҳарорати миёнаи кураи Замин 

ва пайомадҳои манфии он барои ҳаёти инсон, олами ҳайвоноту наботот ва пиряхҳои кишвар 

олимони мо омӯзиш, таҳқиқ ва мониторинги доимиро дар ин самтҳо ба роҳ монда, роҳу усулҳои 

мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлимро якҷо бо олимони минтақа ва ҷаҳон коркард ва амалӣ 

намоянд» [5, с. 26].  

Яке аз проблемаҳои асосии экологӣ афзоиши босуръати шумораи одамон дар рӯйи Замин 

мебошад. Ин ҳолат аксарияти кишварҳо ва ҷомеаҳоро нигарон карда, боиси пайдо гардидани 

дигар мушкилоти экологӣ, аз ҷумла вайроншавии муҳити зист, нобуд шудани экосистемаи 

табиат, паррандагону ҳайвонот, гулу гиёҳ ва дарахтон, зиёд гардидани партовгоҳҳо, норасоии 

оби ошомиданӣ, маводи озуқа, ҷойи кор ва ғайра гардидааст. Муҳаққиқ Бердиев Ҷ.Б. ин 

масъаларо таҳлил намуда, чунин баён доштааст: «Таҳқиқот нишон медиҳанд, ки чи қадар зичии 

аҳолӣ зиёд бошад, ҳамон қадар ифлосшавии муҳити атроф меафзояд. Қобили қайд аст, ки дар 

мамлакатҳои мутараққии ҷаҳон афзоиши ифлосшавии муҳити атроф на аз ҳисоби зичии аҳолӣ, 

балки аз ҳисоби дараҷаи инкишофи илму техника муайян карда мешавад» [2, с. 204]. Дар 

шароити имрӯза лозим аст, ки давлату кишварҳо Барномаву Стратегияҳоро дар робита ба ҳифзи 

табиат, муносибат ба олами зинда, тарбияи зебоипарастӣ қабул намуда, дар асоси он фаъолиятро 

ба роҳ монанд. Яке аз омилҳои дигари пешгирии таъсирпазирии инсон ба табиат, ин танзими 

дурусти оила ва баланд бардоштани маърифату масъулияти шаҳрвандон дар робита ба он 

мебошад.  

Ба касе пӯшида нест, ки бо зиёд шудани аҳолӣ бояд истеҳсолот низ афзоиш ёбад. Вақте 

истеҳсолу истеъмоли маҳсулот зиёд шуд, хоҳу нохоҳ таъсирпазирӣ ва ифлосшавии муҳити зист 

аз ҷониби инсон бештар мегардад. «Аз рӯйи маълумоти мавҷуда бармеояд, ки аз соли 1945 сар 

карда, миқдори аҳолӣ 42%, ифлосшавии муҳити атроф 10-20 маротиба, аммо даромади миллӣ 

бошад, 126% зиёд шудааст. Муайян шудааст, ки дар ИМА ҳар сол 148 млрд. қуттиҳои холии 

консерва, 26 млн. зарфҳои шишагин, 65 млрд. қуттиҳои металлӣ ва пластикӣ ба атроф партофта 

мешаванд. Хароҷоти солона барои ҷамъ ва нобудкунии пасмондаҳо 3 млрд. долларро ташкил 

медиҳад. Дар давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон барои нобудкунии пасмондаҳо 2-2,5 фоизи 

даромади миллӣ сарф мешавад» [2, с. 204]. 

Қайд намудан зарур аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолии 

кишвар бо мақсади баланд бардоштани сатҳи донишҳои экологӣ ва боло бурдани маърифатнокии 

аҳолӣ дар самти истифодаи сарватҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зист се Барномаи тарбия ва 

маърифати экологии аҳолӣ қабул гардидааст. Аз ҷумла, дар «Барномаи давлатии маҷмуии рушди 

тарбия ва маърифати экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025», ки 

сеюмин Барнома маҳсуб меёбад, нақши воситаҳои ахбори омма дар рушди тарбия, маърифат ва 

фарҳанги экологии аҳолӣ ба таври равшан нишон дода шудааст. Дар ин хусус дар Барнома 

таъкид гардидааст, ки: «Вазифаҳои асосие, ки воситаҳои ахбори омма дар низоми маърифат ва 

тарбияи экологӣ анҷом медиҳанд, ташаккули афкори ҷомеа ва мавқеи фаъоли ҷамъиятӣ оид ба 

масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, тарбияи фарҳанги экологӣ ва пешниҳоди маълумоти фаврӣ оид 

ба маърифати экологии аҳолӣ мебошад» [1, с. 19]. 

Муносибати сарди инсонҳо нисбат ба табиат моро ҳушдор медиҳад, ки ҳар чӣ бештар дар 

масъалаи баланд бардоштани маърифати экологӣ талош намоем. Ҳар қадар табиат аз хатарҳо 

ҳифз карда шавад, ҳамон андоза ҳаёт дар рӯйи Замин тӯлонӣ идома меёбад. Агар имрӯз мо ба 

оқилона истифода бурдани захираҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зист масъулият зоҳир намоем, 

ҳамон андоза пешравиҳо ба вуҷуд меоянд.  
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ДОНИШҲОИ ЭКОЛОГӢ ВА ЗАРУРАТИ ИНЪИКОСУ БАРРАСИИ ОН ДАР ЖУРНАЛИСТИКА 
 

Дар ин мақола роҳу усулҳои баланд бардоштани маърифати экологии сокинон баррасӣ гардида, 

аҳамияти он шарҳу тавзеҳ дода шудааст. Ба назар чунин мерасад, ки тағйирёбии иқлим дар баробари 

монеаи рушди соҳаҳо, ба саломатии инсонҳо низ хатар эҷод карда истодааст. Баланд бардоштани фарҳанги 

экологии сокинон ба ҳифзи сарватҳои табиӣ, таъмини экосистемаи ягонаи воҳид, рушди олами набототу 

ҳайвонот мусоидат менамояд. Дар ин таълифот қайд шудааст, ки дар инъикосу ва баррасии масъалаҳои 

экологӣ нақши воситаҳои ахбори омма назаррас мебошад.  

Муаллифон ба он назаранд, ки сол то сол таъсирпазирии инсон ба табиат бештар гардида, дигар 

мушкилоти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиро ба вуҷуд оварда, боиси нигарониву ташвиш шуда истодаанд. 

Аз ин рӯ, зарур аст, ки бояд дар ин самт кишварҳо ва созмону ташкилотҳо ҳамкории зич дошта бошанд.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ОТРАЖЕНИЯ И  

РАССМОТРЕНИЯ В ЖУРНАЛИСТИКЕ 
 

В этой статье рассматриваются пути и методы повышения экологического просвещения населения 

и разъясняется его значение. Кажется, что изменение климата наравне с препятствием развития отраслей, 

создаёт угрозу для здоровья человека. Повышение экологической культуры населения способствует 

защите природных богатств, обеспечению единой экосистемы, развитию мира флоры и фауны. В этом 

сочинении отмечается, что в отражении и рассмотрении экологических вопросов заметна роль средств 

массовой информации. 

Авторы полагают, что с каждым годом человек всё больше влияет на природу, создаёт 

политические, экономические и социальные проблемы, что вызывает особую тревогу. Поэтому 

необходимо, чтобы страны и организации тесно сотрудничали в этом направлении. 
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This article discusses the ways and methods of increasing the environmental education of the population 

and explains its importance. It seems that climate change, along with an obstacle to the development of industries, 

poses a threat to human health. Increasing the ecological culture of the population contributes to the protection of 

natural resources, the provision of a single ecosystem, the development of the world of flora and fauna. This essay 

notes that the role of the mass media is noticeable in the reflection and consideration of environmental issues. 

The authors believe that every year a person influences nature more and more, creates political, economic 

and social problems, which is of particular concern. Therefore, it is essential that countries and organizations 

cooperate closely in this direction. 
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АНВОИ НАСРИ ҲАҶВӢ ДАР АДАБИЁТИ ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛ 
 

Шарифиён А.М. 

Маркази илмии Хуҷандии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
 

Аз солҳои аввали соҳибистиқлолии Тоҷикистон новобаста ба сар задани ҷанги шаҳрвандӣ 

адибон ва нависандагони тоҷик дар баробари дигар анвои осори мансур ба навиштани латифа, 
ҳикоя, очерк, повестҳои ҳаҷвӣ иқдом намуданд, ки ин ҷо метавон ба навиштаҳои адибони 

ҳаҷвнависи тоҷик Абдумалик Баҳорӣ, Аҳмадшоҳ Маҳмадшоҳ, Наҷмиддини Шоҳинбод, Раҷаб 

Амонов, Маҳкам Пӯлод, Н. Бобоxонов Эгамназар Соҳибназаров ва дигарон ишора кард. Ҳарчанд 

осори нависандагони ҳаҷвнигор асосан дар матбуот ба чоп мерасид, вале шуруъ аз солҳои 2000 
раванди нашри асарҳои ҳаҷвӣ ба шаклу сурати  китоби алоҳида суръат пайдо намуд. Давоми 

солҳои 1991-2000 ҳарчанд бо мушкилӣ ҳам бошад, маҷаллаи Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон  «Садои Шарқ» ба нашр расид, ки қисмате аз намунаҳои осори ҳаҷвии нависандагони 
давраи аввали истиқлолияти давлатии кишвар дар он ба чоп расиданд. Дар баробари ин, дар 

шаҳри Хуҷанд маҷаллаи моҳномаи «Хуҷанд» ба чоп мерасид, ки баъди солҳои 2000 номи «Паёми 

Суғд»-ро гирифт. Муҳимтарин ҳикоя ва қиссаҳои ҳаҷвии нависандагони тоҷик чун Абдумалик 

Баҳорӣ, Баҳодур Файзуллоев,  Ғуфрон Рустамов, Маҳкам Пӯлод, Равшан Замир, Мубинҷон 
Юсуфов, Додохони Эгамзод, Бобоҷон Икромов, Наҷмиддини Шоҳинбод, Насрулло Асадуллоев 

ва дигарон нашр шудаанд.   

Мусаллам аст, ки яке аз сарчашмаҳои аслии ташаккули насри ҳаҷвӣ адабиёти шифоҳӣ ба 
шумор меравад, зеро то кунун миёни мардум латифа, ҳикоят, қиссаҳои ҳаҷвии зиёде маҳфузанд, 

ки марҳала ба марҳала ба адабиёти китобӣ ворид шудаанд. Аз ин рӯ, яке аз аввалин кӯшишҳои 

бо шаклу шеваи нави фароҳам, таҳрир ва ба адабиёти хаттӣ ворид намудани онҳо аз ҷониби 

фолклоршиноси номвари тоҷик Раҷаб Амонов сурат гирифт. Соли 1994 маҳз тавассути талош ва 
кӯшишҳои ин олими номвар  бо номи «Нимкосаҳои таги коса»  силсилаи латифаҳо фароҳам ва 

нашр гардид. Соли 1998 бошад як китоби ҳикояҳои ҳаҷвии нависандаи маъруф Абдумалик 

Баҳорӣ таҳти унвони «Бо дили рост» ба чоп расидааст.  
Дар хусуси аксари дигар маҷмуаи ҳикояву повестҳои ҳаҷвии нависандагони тоҷик, ки 

баъди солҳои 2000 ба чоп расидаанд метавон гуфт, ки то ҷое дар ин марҳала насри ҳаҷвӣ дар 

шаклу муҳтавои дигар рӯ ба таҳаввул овард. Китобҳои «Шаҳри ханда»-и Бобоҷон Икромов 

(2000), Неъмати Бобоҷон «Гар мансаб шавад» (2001) китобҳои ҳаҷвнигор Эгамназар 
Соҳибназаров «Ҳуппоқ»-ҳикояҳои ғалатӣ (2001), «Одамони ғалатӣ» (2005), китоби Аҳмадшоҳ 

Маҳмадшоҳ  «Дарро задам, девор кафид» (2003) рӯи чоп  омаданд. Дар умум ба назар мерасад, 

ки дар солҳои баъд аз 2000 нависандагоне чун Додохони Эгамзод, Сафо Ҳалимӣ, Саидаҳмади 

Зардон, Шералӣ Мусо, Ҳакималӣ Назаралӣ, Қурбони Аламшо, Наҷмиддини Шоҳинбод, 
Саидаҳмади Ҳасан, Қурбоналӣ Раҳмон, Самариддин Асоев ва дигарон барои рушду такомули 

ҳаҷви тоҷик хидмат карда истодаанд [1, с. 15].  

Яке аз шеваҳои ривоҷи насри ҳаҷвӣ талошу кӯшиши фароҳам овардани гуфтору суҳбатҳои 
дилнишин, шӯхиҳои намакини аҳли эҷод ба шумор меравад. Албатта, ин ҷо сухан дар бораи 

шеваи фароҳамоварии лутфи шоирону адибон  дар сурати латифаҳо ба шумор меравад, ки 

намунаҳои онро лутфу зарофатҳои устод Боқӣ Раҳимзода ба вуҷуд  овардаанд. Китоби 

«Саргузашти Соқӣ», ки соли 1973 ба чоп расидааст, дар асл ҳамин хушгӯиҳои худи адибро фаро 
мегирад. Чунин маҷмуаи латифаҳои ифодакунандаи хушгӯиҳои адибони классики форсу тоҷик 

низ бо номи «Лутфи латиф» нашр шудааст, ки сарчашма доштани чунин навъи осори мансури 

ҳаҷвиро дар адабиёти гузаштаи мо бозгӯӣ мекунад. 
Соли 2004 чунин хушгӯиҳои Сайдалӣ Вализода бо номи «Ҳазлу шӯхиҳои Саидалӣ 

Вализода» аз ҷониби писари ин шоири маҳбуб Ҳабиб Вализода фароҳам шуда, ба чоп расид, ки 

170 латифа аз хушгӯиҳои шоирро дар бар мегирад.  

Яке аз чунин корҳо ҳанӯз соли 2005 аз ҷониби нависанда Ато Ҳамдам сурат гирифт, ки 
хушгӯиҳои ҳофизи маъруф Файзалӣ Ҳасановро бо номи «Мегӯянд, ки Файзалӣ» фароҳам ва 

нашр намудааст. Ҳамин шева дар насри ҳаҷвии Бобоҷон Икромов дар китоби «Шаҳри ханда», аз 

ҷумла чандин хушгӯиҳои нависандагон Фазлиддин Муҳаммадиев ва Ибод Файзуллоев, шоири 
маъруф устод Лоиқ Шералӣ ва дигарон ҷамъоварӣ ва бо сабки хоси насри ҳаҷвӣ китобат 

шудаанд. Баъдан ин шеваи матлуби нигориши жанрҳои хурди ҳаҷвӣ,  дар сурати латифаҳои хурд 

аз ҷониби журналист ва нависандаи ҳаҷвнигор Самараддин Асоев ба шеваи хос идома ёфт. Ӯ дар 

китоби худ «Ашки ханда», ки соли 2011 рӯи чоп омадааст, бахшеро ба чунин латифаҳо бахшида 
ҳатто онро «Аз рӯзгори аҳли қалам» унвон кардааст. Нависандаи китоб хушгӯиҳои 
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нависандагони зиёди муосири тоҷик чун Низом Қосим, Раҳмат Назрӣ, Ҳасратӣ, Давлати 

Раҳмониён, Гули Зард ва ҳамчунин як гурӯҳ рӯзноманигоронро фароҳам ва бо шеваи ба худ хоси 

нигориш ба қалам овардааст. Албатта, ин шеваи ҷолиби нигориш дар навиштаҳои Абдурауф 
Муродӣ ҳам ба чашм мерасанд, ки бештари онҳо дар саҳифаи рӯзномаи «Адабиёт ва санъат», ки 

«Мушфиқӣ» унвон дорад, ба нашр расидаанд. Ахиран, ба кӯшиши шоир ва нависанда Ато 

Мирхоҷа чунин хушгӯиҳои шоир Гулназар фароҳам ва китобат шуданд. 

Ёдоварӣ ба маврид аст, ки вобаста ба замон дар ҳаҷви замони Истиқлолияти миллӣ жанри 
памфлет ривоҷ ёфта истодааст. Албатта, ҳарчанд донишманд ва муҳаққиқони тоҷик онро аз 

ҷумлаи навъҳои ҳаҷви публитсистӣ унвон кардаанд, вале мушоҳидаи осори нависандагони давр 

аз ҷанбаҳои муҳимми адабии ин навъи насри ҳаҷвӣ далолат мекунад. Навиштаҳои  Абдурауф 
Муродӣ, хосатан силсилакитоби ӯ – «Пайкори мӯрон», ки дар чанд ҷилд ба нашр расидааст, аз 

намунаҳои беҳтарини памфлет эътироф шудаанд. Роҷеъ ба вижагиҳои муҳимми ин асар аз диди 

пайванд ба ҳаҷв, муҳаққиқи ҳаҷви публитсистӣ, профессор Мурод Муродӣ чунин навиштааст: 

«Нуктаҳои ҳаҷвии ин китобро аз ҷиҳати оҳанги баён ба ду навъ метавон ҷудо намуд: 
а) нигоштаҳое, ки дар қолаби жанри эпиграмма иншо шуда, оҳанги баланди ҳаҷвӣ доранд;  

б) нукоте, ки дар шакли андарз гуфта шуда, тобиши танзиашон бештар аст» [2, с. 29].  

Дар нигоштаҳои навъи аввал маънии тасвирҳо дар пасманзари онҳо ифода мешаванд, 
шаклҳо маънии дигарро намо медиҳанд. Дар онҳо ҳаҷв бартарӣ дорад, мақсади муаллиф танҳо 

хандондан нест, балки хандидан ба ахлоқи бад, маҳкум намудани кирдори ношоиста, фикри 

ботил ва амали номатлуб мебошад. Дар ин гуна нигоштаҳо туршиву дуруштиҳои хисоили 

инсонӣ, ки ҷузъи нуқсонҳои зиндагианд, «бо лафзи андаку маънии бисёр» танқиду мазаммат ва 
масхара шудаанд [3, с. 5]. Рӯзноманигор Қурбоналӣ Раҳмонзода бошад, маҷмуаи памфлетҳои 

худро дар китоби «Занкалон» ба нашр расонидааст, ки дар онҳо муҳимтарин муаммоҳои 

иҷтимоӣ, ҳаёти ҷамъиятӣ шарҳу тафсир ва баррасӣ шудаанд. 
Яке аз дастовардҳои шоистаи насри ҳаҷвии замони истиқлол рӯи кор омадани романи 

ҳаҷвӣ ба шумор меравад. Профессор Атахон Сайфуллоев дар бораи романи «Ҳайҷо»-и Ӯрун 

Кӯҳзод, ки дар асл романи таърихӣ аст, чунин навиштааст: «Бо камоли эътимод метавон гуфт, 

ки «Ҳайҷо» романи ҳаҷвии сиёсӣ аст. Вай ҳам аз ҳайси сиёсӣ, ҳам аз лиҳози маънавӣ фурӯ 
рафтани Аморати Бухоро ва ба ихтиёри болшевикони рус гузаштани онро бо ҳаҷву масхара ва 

танзи сиёсӣ нишон медиҳад» [5, с. 68]. Аз ин ҷо тавсия ва шинохти ин донишманди муътабар 

моро вазифадор мекунад, ки дар таҳқиқи ҷанбаҳои ҳаҷвии ин асар ва нақши он дар ташаккули 
романи ҳаҷвӣ дар адабиёти имрӯз бештар иқдом намоем. 

Аз ҷумлаи дигар романҳои дорои аносири ҳаҷв дар замони истиқлол метавонем 

«Шоҳаншоҳ» ва «Сармаддеҳ»-и Баҳманёрро ном барем. Ҳарчанд шеваи нигориши ин ё он осор 

ва сабки фардии Баҳманёр ба ҷанбаҳои ҳунарии хоси он таъкид мекунад, вале дар забони 
қаҳрамонони ин асарҳо гуфторҳои ҳазломез, ҳаҷвҳои намакин, хушиҳои махсус, танзу ҳаҷви 

шахсиятҳо нуфуз дошта, онро, аз диди дигар, ба намунаи романҳои ҳаҷвӣ низ қаробат мебахшад. 

Дар баробари он ки интиқод мушкилот ва камбудиҳои рӯзгор дар саросари ин осор нуфуз касб 
кардааст, аммо ҳолат, вазъият ва руҳияи қаҳрамонони романҳои мазкур ҳисси шодӣ, ханда ва 

танзу ҳаҷвро дар маърифат ва шинохти хонанда ошкор месозад.  

Нақду баррасии осори ҳаҷвӣ дар замони Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон бо он ки дар 

сатҳи инкишофи он қарор надорад, аммо ба назар мерасад, ки аллакай мунаққидоне чун Атахон 
Сайфуллоев, Мурод Муродӣ ва дигарон бевосита ба таҳқиқи вежагиҳои ин навъи насри замони 

истиқлол иқдом намудаанд, вале аз диди адабиётшиносӣ ҳанӯз нақду баррасии комили осори 

насри ҳаҷвӣ дар сатҳи матлуб ҷараён нагирифтааст. 
Дар умум, таҳлилу баррасии вазъи ташаккули ҳаҷв дар адабиёти даврони истиқлоли 

миллии Тоҷикистон баёнгари он аст, ки дар ин давра дар баробари дигар анвоъ ва аносири адабӣ 

осори ҳаҷвӣ низ бо роҳу равиш, шаклу шеваи хос нуфуз пайдо намуда, дар умум, ба ташаккули 

ин навъи адабӣ, чи дар назм ва чи дар наср, таъсири матлуб гузоштаанд. 
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АНВОИ НАСРИ ҲАҶВӢ ДАР АДАБИЁТИ ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛ  
 

Мақола ба таҳқиқу барраси анвои насри ҳаҷвӣ дар адабиёти тоҷикии даврони истиқлол бахшида 
шудааст. Муаллиф дар ҷараёни нигориши мақола кӯшиш кардааст, ки марҳалаҳои асосии инкишофи насри 
ҳаҷвиро дар адабиёти даврони истиқлол ба риштаи таҳқиқ кашида муқаррар намояд, ки дар ин давра 
шеваҳои мухталифи нигориши насри ҳаҷвӣ ба зуҳур расидаанд. Баробари эҷоди навъҳои мухталифи насри 
ҳаҷвӣ нависандагони тоҷик дар ин давра мавзуъ ва мундариҷаи онро гуногунранг намудаанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: насри ҳаҷвӣ, адабиёти даврони истиқлол, ҳикояи ҳаҷвӣ, хушгӯӣ, ҳазл, танз, 
ханда, ҳолат, руҳия. 
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ВИДЫ САТИРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ В ЛИТЕРАТУРЕ ЭПОХИ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

В статья исследуется виды сатирической прозы в таджикской литературе эпохи независимости. 

Автор во время написания статьи попытался исследовать основные этапы развития сатирической прозы в 

литературе эпохи независимости. В этот период расцветали разные стили письма сатирической прозы. 

Наравне с произведением новых видов сатирической прозы, таджикские писатели сделали ее основную 

мысль разнообразным. 
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TYPES OF SATIRICAL PROSE IN THE LITERATURE OF THE ERA OF INDEPENDENCE 
 

The article examines the types of satirical prose in the Tajik literature of the era of independence. The 

author, while writing the article, tried to explore the main stages in the development of satirical prose in the 

literature of the era of independence. Different styles of writing satirical prose flourished during this period. Along 

with the creation of new types of satirical prose, Tajik writers made its main idea diverse. 
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МАЗМУН ВА МУҲТАВОИ ҒАЗАЛИЁТИ САИД ИМОДУДДИН НАСИМӢ 
 

Сулаймонова Н.С. 

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино 
 

Ғазал ҳамчун як жанри мустақили ғиноӣ ҳанӯз аз асрҳои IX ва ҳатто пеш аз он дар заминаи 

адабиёти классикии форсу тоҷик равнақу ривоҷ ёфтааст.  

«Ғазал» дар луғат маънои меҳру муҳаббатро дар бар гирифта, сухани ишқиро мефаҳмонад. 

Ин жанри лирикӣ аксаран дар ҳаҷми ҳафт-дувоздаҳ, гоҳо камтар то чор ва ё зиёдтар то бист-

бисту панҷ байтро фаро мегирад. Яъне, ғазал шакли ғиноии шеър буда, дар он ишқу муҳаббат, 

тараннуми ҳусну ҷамоли маъшуқа ва изҳори садоқати самимии қаҳрамони лирикӣ тасвир 

мегардад. Мавзуоти ирфонӣ, тасаввуфӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳасбиҳолӣ, фалсафӣ ва панду андарзӣ 

низ метавонад мавзуи марказии ғазал бошанд.  

Таърихи адабиёти форсу тоҷик ҳанӯз аз асрҳои IX то ин ҷониб ҳазорҳо шуарою удабои 

соҳибқаламро бо офаридаҳои беҳамтою ҷовидонаашон дар арсаи ҷаҳонӣ маъруфу машҳур 

намудааст. 

Дар ин мақолаи худ мо тасмим гирифтаем, ки оид ба мазмуну муҳтавои эҷодиёт ва 

фаъолияти яке аз намояндагони барҷастаи адабиёти асри XIV-XV-и озар, ки бо забони форсӣ-

тоҷикӣ девони комиле эҷод намудааст, ҳарф бизанем.  

Халқи Озарбойҷон дар миқёси адабиёти ҷаҳон устодони зиёди назму насри барҷастаро 

муаррифӣ намудааст. Яке аз он нобиғаҳои назми классикии шарқӣ, асосгузори назми фалсафӣ 

дар адабиёти Озарбойҷон Саид Имодуддин Насимист, ки ӯро аксари муҳаққиқон яке аз 

бунёдгузорони адабиёту забони адабии озарӣ низ меноманд. 

Саид Имодуддин Насимӣ бо эҷодиёти ғаниву гуногунмазмуни худ на танҳо ба адабиёти 

асри худ, балки ба ҷараёни минбаъдаи адабиёт низ таъсири амиқу дақиқ гузоштааст. 
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Имодуддин Насимӣ тахминан солҳои 1369-1370 дар шаҳри Шимохии Озарбойҷон 
таваллуд шудааст. Номи аслии ӯ Саид Имодуддин буда, бо тахаллусҳои адабии Насимӣ ва 
Ҳусайнӣ шеърҳо эҷод кардаю машҳур гардидааст.  

Саид Имодуддин Насимӣ шоир ва орифи барҷастаи мактаби ҳуруфия буда, таълимоти ин 
маслакро аз устоди худ, асосгузори ҷараёни ҳуруфия Наимии Астарободӣ гирифтааст.  

Шоир маълумоти ибтидоиро дар мадрасаи Шимохии Озарбойҷон гирифта, донандаи хуби 
улуми замони хеш буд. Насимӣ бар иловаи забони модарии худ боз бо забонҳои форсӣ, арабӣ ва 
туркӣ низ ба хубӣ ҳарф  мезад. Инро метавон аз мероси адабии боқимондаи шоир муайян намуд.  

Лозим ба ёдоварист, ки яке аз бунёдгузорони адабиёту забони адабии озарӣ Саид 
Имодуддин Насимӣ аввалин шахсест, ки девони комили ғазалиёт, маснавиёт ва қитъаотро бо 
забони озарӣ барои имрӯзу оянда ба мерос гузоштааст. Девонҳои шоир бо забони озарӣ, ки 
тахминан 9000 байтро фаро мегирад ва бо забони форсӣ, ки муштамили зиёда аз 5000 мебошад, 
то ба замони мо омада расидаанд. Аз ашъори парокандаи ӯ бо забони арабӣ, ки теъдоди хеле 
ками онҳо то ин замон дастрас гардидаанд, муайян мегардад, ки дар эҷоди сухан бо ин забон 
шоир маҳорати комил доштааст: 

...Ай ориф, аз мақоми Аналҳақ сухан магӯй, 
Сарҳо бубин, ки бар сари дор аст вассалом. 
Ҳаблу-л-матину урвату-л-вусқои аҳли ҳақ,  
Он ҷаъди зулфи ғолиябор аст вассалом... [4, с. 83]. 

Имодуддин Насимӣ дар жанрҳои гуногуни ғиноӣ, аз қабили қасидаю маснавӣ ва ғазалиёту 
қитъаот шеърҳо эҷод намудааст. Аммо ғазал дар эҷодиёти Насимӣ мақоми аввалиндараҷа дорад. 
Ӯ низ ба мисли дигар шоирони ғазалсарои форсу тоҷик дар рушду инкишофи ин жанри ғиноӣ 
хизмати шоистае карда, онро дар эҷодиёти худ мақоми баланд додааст. Мавзуоти асосии 
ғазалиёти шоирро асосан Худою инсон, ишқу муҳаббат ва исёнҳои ботинии инсон, ҳусну ҷамоли 
маҳбуба, сӯзи ошиқ, бевафоии маъшуқа, зебоиҳои баҳору тасвири табиат ва монанди инҳо дар 
бар мегирад. Яъне, мавзуи ғазалиёти Насимӣ ба тариқи умумӣ худи воқеияти объективӣ ё худ 
тасвири муҳити замон мебошад, ки шоир дар он арзи вуҷуд дорад. Ба тариқи мушаххас муайян 
намудани мазмуну муҳтавои эҷодиёти Насимӣ хеле мураккаб аст. Чунки аксари ғазалиёти шоир 
хусусияти ҳамоҳангӣ доранд. Дар он ишқ, ҷому бода, дину оин, зебоиҳои ҳаёт, ғаму ғусса, ёд аз 
он дунёву муаммоҳои он, танқиди замона, мардию мардонагӣ, молу чизпарастӣ, вазъи иҷтимоии 
замона, беадолатию золимии ҳокимони давр, фиребу дасисакорӣ ва амсоли инҳо мавриди тасвир 
қарор дода шудааст.  

Ишқу муҳаббат аз нигоҳи Имоддудин Насимӣ ҳиссиёти сарсарию хасакӣ набуда, як омили 
муҳимми ҳастии оламу одам мебошад. Маҳз ба шарофати муҳаббати поки инсонӣ ҳаёт мазмуни 
нав касб мекунад. Насимӣ низ ба мисли дигар шуарои пешин дар ашъоре, ки дар овони ҷавониаш 
офарида шудаанд, бештар ба мавзуи ишқ, васфи зебоии зоҳирию ботинии инсон, ҷавонию 
нишоти ҳаёт таваҷҷуҳ кардааст: 

Мақоми ишқи маҳрӯён диле пурдард мебояд, 
Дили пурдарди ҷонбозон зи ҳастӣ фард мебояд. 
Тариқи ишқи он дилбар ба бозӣ кай тавон рафтан, 
Раҳи мардони мард аст ин, дар ин раҳ мард мебояд. 
Дилу доман зи олоиш нигаҳ дор, эй дили ошиқ, 
Ки аз занг ойина софиву раҳ бегард мебояд [4, с. 93].         

Дар ғазали мазкур шоир мавзуи ишқ, сӯзу фироқи ошиқу васфи маъшуқа, дар раҳи пурпечу 
тоби муҳаббат матонату ҷавонмардии дилдору ишқи поку беолоиши дилдодагонро васф карда, 
таъкид месозад, ки муҳаббат мисли ойина бояд софу бедоғ бошад. Дар ин роҳи пурпечутоб бояд 
мардонавор қадам зад ва барои ба мақсад расидан ба ҳамаи азобу шиканҷаҳо тоб овард. 

Агар ба ин ғазал аз нигоҳи фалсафию ирфонӣ нигарем, мақсад ҳамон ишқи пок - ба холиқи 
ягона аст, ки дигар шоирони аҳли тасаввуфи адабиёти классики форсу тоҷик дар эҷодиёташон 
нигошта буданд. 

Шоир дар ин ғазал мавзуи ишқу ошиқиро бо қиёсҳои таъсирбахши шоирона тасвир 
кардааст. Афсурдагию раҳпойиҳои ошиқро ба сармои зимистону лаззати дидори маҳбубаро ба 
шукуфтанҳои фасли баҳор ташбеҳ додани шоир далели гуфтаҳои болост: 

Дами сармои дай гарчи чаманро кард афсурда, 
Барои навбаҳори гул замони бард мебояд. 
Биё, бо мӯраи ишқаш ду оламро бибоз, эй дил, 
Ки ишқаш покбозонро аз ин сон нард мебояд. 
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Насимиро ба дарди худ давое бахшу дармон кун, 
Ки ҷони дардмандонро ҳамеша дард мебояд [4, с. 93].      

Шоир маъшуқаро ба ҷирмҳои осмонӣ ташбеҳ дода, ӯро аз нигоҳи ошиқ ба моҳу хуршеду 
ситорагон баробар менамояд. Зебоию сиёҳии зулфи маъшуқаро ба шаби деринтизору 
хушманзара ва пурнакҳати қадр ва гармии рухсори маҳбубаро ба тобишу ҷилло ва зебоии хуршед 
монанд мекунад: 

Эй сари зулфат, ки рӯяш кас намебинад ба хоб, 
Дар таб аст аз тобиши хуршеди рӯят офтоб. 
Олам аз нури таҷаллӣ кард нуронӣ рухат, 
Гарчи зулфат чун шаби қадр асту рӯят моҳтоб [4, с. 54]. 

Насимӣ дар ин ғазал, бо истифода аз санъатҳои бадеӣ, зебоии чеҳраи маъшуқаро чунон 
моҳирона ба риштаи назм кашидааст, ки бо тасвири шоиронаи ӯ ҳусни дилбар ба мисли моҳ ва 
хуршед ба атроф нур мепошад ва зебоии шамсу қамар аз ҳусни ӯ илҳом мегиранд. 

Шоир дар суннати ғазалсароӣ бештар ба барҷастатарин шоирони классикии форсу тоҷик 
Носири Хусрав, Хоқонии Шарвонӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҷалолуддини Румӣ, Шамси Табрезӣ, Амир 
Хусрави Деҳлавӣ, Шайх Аттори Нишопурӣ, Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ пайравӣ намудааст. 

Ҳофизи Шерозӣ: 
Киштишикастагонем, эй боди шурта, бархез, 
Бошад, ки боз бинем дидори ошноро [10, с. 41].   

Имодуддин Насимӣ: 
Агарчи киштии тан бишканад чӣ бок онро, 
Ки боди шуртаи фазли ту бар карон андохт? [4, с. 68]. 

Ҳофизи Шерозӣ: 
Юсуфи гумгашта боз ояд ба Канъон, ғам махӯр, 
Кулбаи эҳзон шавад рӯзе гулистон, ғам махӯр [10, с. 237]. 

Имодуддин Насимӣ: 
Такя кун бар фазли Ҳақ, эй дил, зи ҳиҷрон ғам махӯр, 
Васли ёр ояд, шавӣ з-он хуррам, ай ҷон, ғам махӯр [4, с. 151]. 

Кулли адибону шоирони адабиёти классики ҷаҳон дар осори худ ғояи инсондӯстиро дар 
мадди аввал гузашта, тамоми хислатҳои бади инсонӣ, аз қабили ҳарисӣ, ҳасаду бухл, 
худписандию золимиро маҳкум менамоянд. 

Чи тавре ки иброз доштем, Имоддудин Насимӣ фаъолияти шоирии худро аз сурудани 
ашъори ишқ ва муҳаббати заминӣ оғоз карда, баъдан дар шеърҳояш оҳангу мазмуни сиёсию 
иҷтимоӣ ва ахлоқӣ насб менамояд. Дар назари аввал чунин менамояд, ки шоир нишоту тараб ва 
неъматҳои зиндагиро маҳкум месозад. Аммо дар асл Насимӣ тавассути эҷодиёти худ одамонро 
ба худшиносӣ, меҳнатдӯстӣ, инсондӯстӣ, адолату накукорӣ даъват мекунад: 

Гавҳари дарёи ваҳдат одам аст, эй одамӣ, 
Гар чу одам сирри асморо бидонӣ, одамӣ. 
Ҷон агар хонам туро, бошад бад-ин маънӣ дуруст, 
К-аз сари таҳқиқ медонам, ки ҷони оламӣ.  
Дар рухи одам, ки ҳаст оинаи гетинамо, 
Сурати ҳақро ба чашми ҷон бубин, гар маҳрамӣ  [4, с. 178]. 

Ӯ таъкид месозад, ки ҳаёти одамӣ ҳамеша якмаром нест, дар он рӯзҳои гарму сард, пастию 
баландиҳо, шодию тараб ва андуҳу ноумедиҳо пай дар ҳаманд. Шоир иброз медорад, ки аз ҳама 
сарвати болою намиранда барои инсон ин маънавиёту фарҳанг ва саломатию фидокорист. Вале 
шахсоне, ки маънои зистанро дар сарвату истироҳат ва мардумозорӣ мебинанд, дар интиҳо ба 
ҷуз азобу машаққат ва пушаймонӣ чизи дигареро ба даст нахоҳанд овард. Ин ҷаҳони фониро ҳам 
рӯзе тарк мекунанд. Ва рӯзи растохез ҳама баробару саргардони кардаҳои худ хоҳанд шуд. 
Бинобар ин, бояд шахс хазинаи сарвати худро аз маърифату кирдорҳон нек ғанӣ гардонад: 

Аз хаёли бешу кам фориғ шаву осуда бош, 
То ба кай дар фикри он бошӣ, ки бешӣ ё камӣ. 
Ранги Фиръавниву Намрудиву Даҷҷолӣ чу рафт, 
Ҳам Халилу ҳам Калиму ҳам Масеҳи Марямӣ. 
Дар биёбони таҳайюр волаву саргаштаанд, 
Ҳайдариву Аҳмадиву Жандапӯшу Адҳамӣ. 
Гар бубинӣ сурати худро ба чашми маърифат, 
Равшанат гардад, ки ҳам Ҷамшеду ҳам ҷоми Ҷамӣ. 
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Кай шавад равшан ба хуршеди рухи ӯ чашми ту, 
К-аз муҳити маърифат нодида чун як шабнамӣ [4, с. 178]. 

Имодуддин Насимӣ зиндагии хоксоронаю фақиронаро беҳтар аз ҳамаи сарвату бойигарӣ 
медонад. Ба ақидаи шоир тамоми ҷангу низоъҳои дунёӣ ба хотири ҳамин пулу мол ва сарвати 
ночиз сар мезананд. Шоир дар ашъори худ хиради инсониро дар ҷойи аввал мегузорад. 

Ба қавли шоир, инсон бояд дар ҳама ҳолат далеру шуҷоъ ва муборизи қисмати худ бошад. 
Насимӣ ин ҷасоратро дар худшиносӣ ва шинохтани Ҳақ мебинад. Руҳи инсон чун як муаммои 
сарбаста дорои ҳазору як асрори нуҳуфта аст, ки касе то ба ҳол он асрорро кушода наметавонад.  

Ӯ тавассути осори худ, одамонро ба илмомӯзию маърифатнокӣ ва ҷасурию ғаюрӣ даъват 
менамояд ва таъкид месозад, ки тамоми гирудори ҳаёт омӯхтанист ва бояд баҳри расидан ба 
орзую омолҳои худ бар рӯи ин замини аҷдодӣ гом ниҳод.  

Аз нигоҳи шоир, инсон бояд фикри молу сарватро аз сараш дур афканда, баръакс, айёрию 
диловариро пеша намояд: 

Муштоқи гул аз сарзаниши хор натарсад,  
Ҳайрони рухи ёр зи ағёр натарсад. 
Айёри диловар, ки кунад тарки сари хеш, 
Аз ханҷари хунрезу сари дор натарсад. 
Ай толиби ганҷу ҳунар, аз мол маяндеш, 
Ганҷу гуҳар он бурд, ки аз мор натарсад [4, с. 80]. 

Саид Имодуддин Насимӣ ҳамчун яке аз шоирони бузурги замонаш ашъори худро дар 
муқоиса бо дигар ҳаммаслакони даврони худ зиёдтар ба масоили муҳимми афкори иҷтимоию 
фалсафӣ ва адабию бадеӣ равона кардааст.  

Ба ғайр аз ин, чуноне ки дар боло гуфтем, Имодуддин Насимӣ яке аз шоирони аҳли 
тасаввуф ва баъдан аз пайрави ҷонсупурдаи ҷараёни ҳуруфия буд. Бинобари ин, идеологияи ин 
ҷараёнҳо, яъне ақоиди ҳуруфӣ ва ғояҳои фалсафию тасаввуфӣ ба ашъори шоир таъсири хеле 
назаррасе гузоштааст. 

Саид Имоддудин Насимӣ шефтаю ҷонибдори мазҳаби Мансури Ҳаллоҷ буда, ба он мадҳу 
ситоиш ва эҳтиром менамояд. Ҳатто дар баъзе мавридҳо аз Ҳаллоҷ дида, ҷасуронатар 
суханронию баромадҳо мекунад. Ба қавли Атоуллоҳи Тадайюн: «Насимӣ аз шефтагони мактаби 
Ҳусайн Мансури Ҳаллоҷ буду сароҳати лаҳҷаро ба қавли Ҳамид Муҳаммадзода, ки девонашро 
чоп кардааст, ба ҷое мерасонад ва сирри Аналҳақро он қадар фош мегӯяд, ки аз Мансур низ 
мегузарад ва ба қавли шоир, агар Мансур зинда буд, аз сари тақсири вай намегузашту ба хунаш 
фатво медод! 

Гар аналҳақҳои моро бишнавад Мансури маст, 
Ҳам ба хуни мо диҳад фатвову ҳам дор оварад» [5, с. 38].  

Имодуддин Насимӣ нерую ҷаҳонбинӣ ва донишу малакаи инсонро беохир ва оламшумул 
баҳогузорӣ менамояд. Яъне, ҳамин донишу хирад аст, ки шаъну шарафи инсониятро боло 
бардошта, дар замираш ҳисси худшиносиро зинда гардонида, дар ниҳоят ӯро ба  Ҳақ мерасонад.  

Тибқи ақоиди ҳуруфиён инсон худ Худост. Ва Саид Имодуддин Насимӣ низ ҷонибдори ин 
ақида буд. Дорои сифатҳои худоӣ будани инсонро шоир бо он шарҳ медиҳад, ки дар ҳастии ӯ, 
яъне инсон, тамоми қуввату қудрати худоиро мушоҳида кардан мумкин аст. Насимӣ иброз 
медорад, ки Худо дар тамоми ашёву ҳастии олам таҷассум ёфтааст: 

Ман ба тавфиқи Худо раҳ ба Худо ёфтаам, 
Фонӣ аз худ шудаву раҳ ба Худо ёфтаам. 
Дар шифохонаи Руҳул-қуддус аз дасти Масеҳ 
Хӯрдаам шарбати шофиву шифо ёфтаам. 
Агар аз Каъба ба бутхона равам айб макун, 
Ки Худоро, ба ҳақиқат, ҳама ҷо ёфтаам [4, с. 166].  

Имодуддин Насимӣ қайд мекунад, ки агар инсон хоҳад, бо ақлу заковат ва қудрати худ 
метавонад дунёи дигареро созад. Ӯ иброз медорад, ки Худо дар дилу дидаи инсоният макон 
дорад, яъне дар дидаю чаҳраи инсони комилу бомаърифат метавон Худоро дарёфт: 

Он к-ӯ назар ба рӯйи ту карду Худо надид, 
Маҳрум шуд зи ҷаннату анду лиқо надид. 
Бино набуд маърифат, эй ҷон, куҷо шавад 
Он дидае, ки дар ҳама ашё туро надид?! [5, с. 9].  
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«Ба андешаи Насимӣ, ҳар нафаре, ки ба дарки ҳақиқат расидан мехоҳад, бояд кӯшиш кунад, 
ки инсон ва майлу кӯшишҳои ӯро ба ҷониби зебоиву накукорӣ дарк намояд. Зеро инсон барои 
Насимӣ меҳвари олам ва сарриштаи аслии мавҷудияти он мебошад» [8,  с. 68]. 

Гавҳари ганҷи ҳақиқат ба ҳақиқат моем, 
Нури зоти ҷабурутем, ки дар ашёем. 
Гар талабгори Худоеду надоред инкор, 
Аз сари сидқ биёед, ки то бинмоед. 
Гар сари ришта дуто шуд, макун андеша ғалат, 
З-он, ки дар олами тавҳид ҳама яктоем. 
Ай, ки аз кӯйи ҳақиқат хабаре металабӣ, 
Бар дари маърифат о, то ки дарат бикшоем. 
Ай Насимӣ, чу шудӣ нуқтаи паргори вуҷуд, 
Чанд чун доираи чархи ҷаҳонпаймоем? [4, с. 161].  

Манзараҳои табиату зебоии он ва фаслҳои сол яке аз мавзуъҳое мебошанд, ки, бешубҳа, 
тамоми шоирон, аз классик то ба муосир, дар эҷодиёти худ васфу тараннумашон кардаанд. Ва 
ҳатто метавон гуфт, ки зебоиҳои олами атроф илҳоми эҷодии адибонро дучанд мегардонад. 
Насимӣ низ чун дигар нафарони эҷодкор дар ин мавзуи анъанавӣ сухан ба риштаи назм 
кашидааст: 

Баҳор омад, баҳор омад, баҳори сабзпӯш омад, 
Раҳо кун фикри хом, ай дил, ки май дар хум ба ҷӯш омад. 
Лаби соқиву ҷоми май, миёни боғу фасли гул, 
Ғанимат дон, ки аз ғайбам саҳаргаҳ ин ба гӯш омад [4, с. 85].  

Шоир омадани фасли зебои сол - баҳори сабзпӯшро бо шавқу завқи хоса ва нишоту 
хушҳолӣ ба назм кашида, хонандаро аз омадани баҳори дилоро огоҳ месозад. Ва иброз медорад, 
ки бо омадани ин фасли зебо одамон ҳамагӣ дар дашту марғзорҳо бо дили пурфараҳ, масти 
зебоиҳои табиат шуда, бо ҳам хушҳолӣ менамоянд. Насимӣ аз аҳли башар даъват менамояд, ки 
аз банди фикру ташвишҳои зиндагӣ худро раҳо созанд. Ва барои оромиши руҳу қалби худ рӯ ба 
табиат зананд. Аз накҳати гулу чаҳ-чаҳи булбул лаззат баранд. 

Насимӣ чун як фарди дӯстдори зиндагӣ дар давоми ин ғазали худ, баъди тасвири 
манзараҳои табиат, баёни афкори фалсафии ошиқона, ба мавзуи майю бодапарастӣ рӯ оварда, 
таъкид менамояд, ки баҳору зебоиҳои онро бидуни савти ҳазору ҷамоли дилбарони дилфиреб ва 
сархуш шудан аз маю бода набояд сипарӣ кард: 

Маро бе ишқи маҳрӯён бақои сар намебояд, 
Ки сар беишқ бар гардан кашидан бори дӯш омад. 
Макун оҳ, эй дили пурғам, бипӯш асрори дил маҳкам, 
Ки номаҳрам хатобин аст, мебояд хамӯш омад. 
Насимӣ, то лаби ҷонону ҷоми май бувад дигар - 
Ба зуҳди хушки беҳосил нахоҳад сирфурӯш омад [4, с. 85].  

Хулоса, осори бебаҳо ва абадзиндаи Саид Имодиддин Насимӣ махзани бебаҳову беканори 
дунёи маънавӣ буда, ӯро метавон яке аз муаллимони беҳамтои сухану маънӣ дар ҷаҳони 
пайравони ҳуруфия ном бурд. Ӯ бо осору хизматҳои худ дар илму адаби Шарқ мақоми воло ва 
босазоеро сазовор гаштааст. Офаридаҳои шоир имрӯз бо дигар забонҳои дунё - туркӣ, русӣ, 
англисӣ, фаронсавӣ, итолиёӣ ва олмонӣ тарҷумаю нашр шудаанд. 

Тарзу услуби нигориши Имодуддин Насимӣ хеле ҷолиби диққат буда, ӯро ҳамчун устоди 
беҳамтои ғазалсаро муаррифӣ мекунад. Ашъори Саид Имоддудин Насимӣ мавзуъ ва маъноҳои 
зиёдеро фаро мегиранд, ки дар сатҳи олии шеърофарӣ, бо корбурди санъатҳои гуногуни лафзию 
маънавӣ ва вазну қофиябандии суннатии адабиёти классикии форсу тоҷик ба таври ғайриоддӣ, 
эҷод шудаанд. 

Ӯ ҳамчун як шоири озодфикри замонаш дар ашъори худ ба хираду заковати инсон боварӣ 
доштани худро иброз дошта, тамоми ҳаёт бар зидди ҷоҳилию беадолатиҳои замон бо сухан ва 
иродаи комил мубориза бурдааст. Ашъори Насимӣ дар тамоми Ховарзамин машҳуру қобили 
қабул ва бо забонҳои гуногуни дунё тарҷума гардидааст. Боиси зикр аст, ки осори шоир ба фонди 
тиллоии адабиёти ҷаҳонӣ шомил буда, офаридаҳои ӯ имрӯзҳо мавриди омӯзишу таҳқиқоти 
адабиётшиносону файласуфон ва забоншиносон қарор дорад. 
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МАЗМУН ВА МУҲТАВОИ ҒАЗАЛИЁТИ САИД ИМОДУДДИН НАСИМӢ 
 

Имодуддин Насимӣ тахминан солҳои 1369-1370 дар шаҳри Шимохии Озарбойҷон таваллуд 

шудааст. Номи аслии ӯ Саид Имодаддин буда, бо тахаллусҳои адабии Насимӣ ва Ҳусайнӣ шеърҳо эҷод 

кардаю машҳур гардидааст.  

Саид Имодуддин Насимӣ шоир ва орифи барҷастаи мактаби ҳуруфия буда, таълимоти ин маслакро 

аз устоди худ, асосгузори ҷараёни ҳуруфия Наимии Астарободӣ гирифтааст.  

Аз осори ин шоир ва мутафаккири маъруф ду «Девон» бо забонҳои озарӣ ва форсӣ, ки фарогири 

ғазал, қитъа, маснавӣ, фард, рубоӣ ва дубайтӣ мебошанд, мерос мондааст. Ҳамчунин, дар эҷодиёти 

Имодуддин Насимӣ байтҳои пароканда бо забони арабӣ низ дида мешавад, ки ишора ба соҳиби девони 

арабӣ будани шоир мебошад. Имодуддин Насимӣ дар жанрҳои гуногуни ғиноӣ, аз қабили қасидаю маснавӣ 

ва ғазалиёту қитъаот шеърҳо эҷод намудааст. Аммо ғазал дар эҷодиёти Насимӣ мақоми аввалиндараҷа 

дорад. 

Мавзуоти асосии ғазалиёти шоирро асосан Худою инсон, ишқ, ҷому бода, дину оин, зебоиҳои ҳаёт, 

ғаму ғусса, ёд аз он дунёву муаммои он, танқиди замона, мардию мардонагӣ, молу чизпарастӣ, вазъи 

иҷтимоии замона, беадолатию золимии ҳокимони давр, фиребу дасисакорӣ ва амсоли инҳо дар бар 

мегирад.  
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ТЕМА И СОДЕРЖАНИЕ ГАЗЕЛЕЙ СЕИДА ИМАДЕДДИНА НАСИМИ  
 

Имадеддин Насими родился в 1369-1370 году в городе Шемахе в Азербайджане. Сеида Имадеддина 

Насимипервые свои произведения подписывал псевдонимом Хусейни и Сеййид. 

Начало творчества Насими совпало со временем распространения в Азербайджане идей хуруфизма. 

Насими подобно своему учителю Наими стал последователем хуруфизма.  

Из творчества этого известного поэта и мыслителя до нас дошли его два «Дивана» на персидском и 

азербайджанском языках, которые состоят из фарда, рубаи, дубайти, кит’а, газелей и других лирических 

жанров. Произведения Имададдина Насими также содержат отдельные стихи на арабском языке, и это 

указывает на то, что у поэта также был «Диван» на этом языке.   

Насими стал первым поэтом в истории азербайджанской литературы, писавшим любовные 

лирические стихи, то есть газели на азербайджанском языке. Газел занимает видное место в творчестве 

Насими. 

Основными темами газелей поэта являются бог, человек, любовь, жизнь, мужественность, 

социальная ситуация, тирания и несправедливость. Поэзия Насими, создающая полное представление о 

политической картине эпохи с силой философско-художественного мышления, – это уникальный, 

грандиозный мир, освещающий темные страницы истории. В творчестве Насими воплощаются человек и 

Вселенная, самое высочайшее художественно-философское выражение духовного мира человека. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: азербайджанская литература, ислам, течение, мистицизм, хуруфия, Бог, 
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GAZELLE THEME OF SEYID IMADEDDIN NASIMI 
  

Imadeddin Nasimi was born in 1369-1370 in Shamakhi city of Azerbaijan. Seyid Imadeddin Nasimi signed 
his fist works with the pseudonym Husseini and Seyyid. 

The beginning of Nasimi’s work coincided with the spread of the ideas of Hurufism in Azerbaijan.  
From the work of this famous poet and thinker, his two «Divans» in Persian and Azerbaijani reached us, 

which consist of farda, rubai, dubayti, kit`a, gazelles and other lyric genres. The works of Imodaddin Nasimi also 
contain separate verses in Arabic, and this indicates that the poet also had a «Divans» in this language. 

Nasimi became the first poet in the history of Azerbaijan literature, who wrote love lyric poems (gazelles) 
in Azerbaijani language. Gazelle occupies a prominent place in Nasimi’s work.  

The main themes of the poet’s gazelles are God, Man, love, life, manhood, the social situation, tyranny and 

injustice. Nasimi’s poetry, which creates a complete representation of political picture of the era with the power 
of philosophical and artistic thinking, is a unique, grandiose world that illuminates the dark pages of history. 
Nasimi’s work incarnate the Man and the Universe – the highest artistic and philosophical expression of the 

spiritual world of a Man. 
 KEY WORDS: Azerbaijani literature, Islam, movement, mysticism, Hurufiya, God, Man, Nasimi poetry, 

gazelles, theme, love, nature, injustice.  
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ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И НЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКАХ: ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСА 
 

Раджабов Н.Ф. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Обобщенно-личные предложения в современной лингвистике все еще считаются 

актуальной проблемой, требующей изучения. В данной статье рассмотрим наиболее важные 

точки зрения исследователей синтаксиса на данный вопрос.  

И. П. Распопов отвергает выделение обобщенно-личных предложений как односоставных, 

утверждая, что такой конструктивный тип не существует в языке. Исследователь подкрепляет 

свое мнение отсутствием типизированных схем предложения как характеристики только 

данной группы, поскольку обобщенно-личными предложениями могут являться как 

односоставные, так и двусоставные конструкции, а форма глагола-сказуемоего может 

варьироваться по лицу, наклонению и числу [8, с. 73-82]. 

Еще одна точка зрения на обобщенно-личные предложения, отраженная во многих 

учебниках современного русского языка, состоит в том, что они выделяются в самостоятельный 

структурный тип в типологии простых односоставных предложений. 

Наиболее глубоко данным вопросом занималась В.В. Бабайцева, которая говорит об 

отсутствии вербализуемого субъекта при наличии двучленности идеи, чем и обусловлена 

грамматическая односоставность обобщенно-личных конструкций [2, с. 12]. 

Исследовательница определяет обобщенно-личные конструкции как односоставные, чье 

действие соотнесенно с обобщенным лицом и выражено глаголом 2-го лица, либо в некоторых 

случаях другими личными формами. В.В. Бабайцева указывает на различие степеней 

обобщенности в обобщенно-личных конструкциях, отмечая, что действие можно отнести как к 

всякому лицу, так и условно обобщенной группе лиц [2, с. 45]: Биёед, худ бубинед, ки чӣ 

шудааст, яъне шумо дар ҳаққи ман чӣ кардед? [15, с. 16]; Поён шавед, дар ин ҷо чиҳо 

мебинед? [15, с. 39]; Аз Тошкент ба ман чи овардед? [20, с. 315]. 

Наиболее подробная иллюстрация степени обобщения производителя действия 

обнаруживается в работах таких ученых как Э.Н. Осиповой [6, с. 64-68] и Б.Г. Маляева [5, с. 91-

101]. По замечанию Э.Н. Осиповой, значение лица глагола обладает тесной связью с другими 

его категориальными значениями глагола. Особенно ярко в аспекте функционирования 

выражается связь категории лица с модальностью глагола. Также исследовательница указывает 

на то, что именно особое выражение семантики лица является главным компонентом 

обобщенно-личной семантики [6, с. 64].  

Исследовательница говорит о полифункциональности обобщенно-личной семантики. Как 

правило, форма глагола во втором лице единственном числе относит действие к конкретному 
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собеседнику. Э.Н. Осипова так же отмечает, что таким собеседником может являться 

говорящий, а высказывание может быть актом внутренней речи. 

Э.Н. Осипова выделяет два важных момента в семантике обобщения: 1) вероятность 

выполнения действия любым лицом; 2) наличие связи с лицом, чьё действие обобщается [6, с. 

65]: То ранҷи таҳаммул накунӣ, ганҷ набинӣ (с. 12); Ба меҳнат гар қаринӣ; Дарди бадан набинӣ 

(с. 13); Меҳнат куни - роҳат бинӣ; Бекор шинӣ – алам бинӣ (с. 13). 

Б.Г. Маляев в своей статье «О типах обобщенно-личного функционирования глагольных 

форм 2-го лица единственного числа» разрабатывает классификацию использования глаголов в 

форме второго лица единственного числа в обобщенно-личной семантике на базе модальных 

оттенков. Изучая реальный и потенциальный типы употребления обобщенно-личных 

предложений, Б.Г. Маляев говорит о выраженности модального оттенка в предложениях 

потенциального типа. Также ученый указывает, что в предложениях потенциального типа 

выражена более высокая степень обобщенности в сравнении с предложениями реального типа 

[5, с. 96]: То меҳнат накунӣ, гули роҳат начинӣ (с. 14); Ҳунар омӯз, к-аз ҳунармандӣ, даркушоӣ 

кунӣ на дарбандӣ (с. 15); Кӯш, то халқро ба кор оӣ, То ба хулқат ҷаҳон биороӣ! (с. 40); То ҷон 

ба хатар наниҳӣ, бар душман зафар наёбӣ (с. 46). 

Рассмотрим, как определяют это понятие в учебных пособиях, посвященных изучению 

русского языка. Например, Е.С. Скобликова отмечает, что обобщенно-личные предложения, во-

первых, принадлежат к односоставным, во-вторых, она относит их к отдельному структурно-

семантическому типу. Так, она пишет, что с помощью обобщенно-личных односоставных 

предложений автора высказывания сообщает, что он наблюдает в окружающем мире, кроме 

того, автор высказывания дает общую характеристику тому, что наблюдает, и это могут быть 

как явления, так и различные объекты. Можно рассмотреть следующие примеры: Магард эҷгуна 

ба гирди бадӣ, ба неки биорой, агар бихрадӣ (с. 101); Берӯй агар ба рӯи касе орӣ, бешак ба рӯят 

ояд берӯӣ (с. 102); Гуҳар доштӣ арҷ нашнохтӣ, ба нодонӣ аз каф бияндохтӣ (с. 271); Берӯй агар 

ба рӯӣ касе орӣ, бе шак ба рӯят ояд берӯӣ (с. 278); Ранҷи андакро бикун ғамхорагӣ, в-арна бинӣ 

аҷз дар беморагӣ (с. 279); Ҳар чӣ осон ёфтӣ, осон диҳӣ (с. 281). 

Е.С. Скобликова затем пишет, что обобщенно-личные односоставные предложения 

обладают объективностью, так как обычно автор высказывания описывает предмет или явление 

так, как наблюдает его, то есть не дает оценку. Наоборот, говорящий отмечает, что то, что 

описывается в таких предложениях, неизбежно, важно, существует в реальном мире. Так 

выделяется несколько модальных значений, как, например, объективная обусловленность         

[10, с. 109-110]. 

Исследователи также отмечают, что вопрос о том, как определить этот вид предложений, 

сложен, так как вызывает дискуссии. Поэтому нельзя дать одно определение [11, с. 141]. 

Например, В.А. Белошапкова считает, что основной чертой обобщенно-личных односоставных 

предложений является то, что главный член этого предложения, во-первых, стоит в 

единственном числе и во втором лице, во-вторых, отражает действие, которое выполняется 

обобщенно, то есть не конкретным человеком, а в целом. Кроме того, для такого предложения 

выбирается либо изъявительное наклонение (в таком случае предпочитается настоящее или 

будущее время), либо повелительное [3, с. 98].  

Исследователь А.М. Пешковский в свою очередь отмечает, что обобщенно-личное 

предложение позволяет создать некую связь между объективной реальностью и реальностью 

субъективной, то есть общее, обобщенное здесь появляется через призму личного. Так, 

говорящий, поскольку для него важно то, о чем он говорит, обобщает свою эмоцию, свое 

восприятие [7, с. 375-376]: Чу марҳам хастаро роҳатрасон бошӣ, ба сахтӣ – чораи бечорагон 

бошӣ (ст. 55); Қавидил шав, ки дар майдони мардӣ, гар аз куштан битарсӣ, кушта гардӣ (с. 

85); Дар ҷанг мардӣ кунӣ, таронаи зафар шавӣ (с. 85); Бикуш имрӯз, то гандум бипошӣ, ки 

фардо бар ҷаве қодир набошӣ (с. 86); Қадам бурун неҳ, агар майли ҷустуҷӯ дорӣ! (с. 87); Саъй 

нокарда дар ин роҳ ба ҷое нарасӣ (с. 88);  

Представляется, что вторая точка зрения убедительнее.  Постараемся привести некоторые 

аргументы. Действительно, иногда обобщенный смысл присущ и двусоставным предложениям 

с подлежащим-местоимением ты или вы, когда эти местоимения не указывают на конкретное 

лицо, а обозначают всякое, любое лицо. Например: Чу нақши адаб аз дарун костӣ, бурунро чӣ 

ҳосил, ки оростӣ (с. 189); Чӣ суд аз шакл, агар хӯе надорӣ, чӣ ҳосил ранг, агар бӯе надорӣ?              

(с. 189). 
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Итак, с точки зрения академической грамматики необходимо относить приведенные выше 

предложения к обобщенно-личным односоставным предложениям, но при этом с точки зрения 

современных исследований этого делать не стоит. Таким образом, здесь снова возникает 

дискуссионный вопрос. Рассмотрим аргументы против. Самым главным будет тот факт, что в 

этих предложениях есть и подлежащее, и сказуемое, таким образом, получается, что они уже не 

могут относиться к односоставным. Кроме того, одним из двух главных членов предложения 

здесь является местоимение, поэтому невозможно говорить об обобщенно-личном 

предложении, так как в таких предложениях местоимение не находится на позиции 

подлежащего. Более того, иногда отмечают, что местоимение второго лица как в единственном, 

так и во множественном лице, используется с целью противопоставить, то есть, оно здесь 

обладает вполне конкретным значением и не может относиться к чисто формальному 

использованию. 

Может, вероятно, что обобщенно-личные предложения тогда могут быть не только 

односоставными? Здесь тоже есть разные точки зрения, например, А.Г. Руднев уверен, что 

невозможно, чтобы такие предложения могли быть двусоставными, так как, если есть, то или 

иное местоимение, не может идти речь об обобщении, так, как и говорящий, и слушатель в 

таком случае понимают, о ком идет речь [9, с. 57-58]. 
Необходимо здесь также отметить, что обобщенно-личные односоставные предложения 

всегда рассматриваются как отдельный от неопределенно-личных предложений вид. Более 
того, они несут и иной смысл, так как в этом типе предложений речь будет идти о любом 
субъекте в целом, то есть идет обобщение, таким образом, любое суждение в рамках этого вида 
предложения может относиться к любому человеку вообще.  Сказуемое при этом чаще всего 
выражено с использование второго лица в единственном числе или в первом лице, но тогда 
число будет множественное. Второе лицо будет применяться, когда автор высказывания дает 
какую-либо инструкцию, которая будет верна для всех субъектов, либо что-то объясняет, дает 
совет. Первое лицо же будет использоваться в таких ситуациях, когда суждение будет правдиво 
для него и всех субъектов вокруг, то есть какая-либо истина. Можно привести примеры: Магард 
эҷгуна ба гирди бадӣ, ба неки биорой, агар бихрадӣ (с. 101); Берӯи агар ба рӯи касе орӣ, бешак 
ба рӯят ояд берӯӣ (с. 102); Гар модари хеш дӯст дорӣ, дашном мадеҳ ба модари ман (с. 102); 
Ҳарчи бар нафси хеш напсандӣ, низ бар нафси дигаре напсанд (с. 103). 

Таким образом, мы рассмотрели виды простых предложений, а также какие члены 
предложения можно в них выделить, поэтому можно сделать вывод. Так, обобщенно-личные 
односоставные предложения – это структурная единица языка, так как они обладают своей 
семантикой, а именно отражают обобщение, которое применимо к любому субъекту. При этом 
можно сказать, что подлежащее несмотря на то, что его в таком предложении нет, может 
подразумеваться, и это видно в форме глагола, которая, как правило, выражается во втором 
лице и множественном числе, так как говорящий обращается ко всем людям вокруг. Иногда 
говорящий тоже включен в это множество, в таком случае форма будет как у первого лица. 

Очень важно, что в пословицах чаще всего используются обобщенно-личные 
предложения, и именно в этих явлениях языка можно проследить, как связаны форма и 
содержание этого типа предложений. Чу тоби ҳамлаи душман надорӣ, ҳамон беҳ, ки ба чашми 
ӯ натобӣ (с. 111); Талаби суҳбати хасон накунӣ, такя бар аҳди нокасон накунӣ (с. 113); Аз ин 
бе донишон бигсил ҳарифӣ, зарифонро талаб кун, гар зарифӣ (с. 121). 

Кроме того, необходимо выделить, что у рассматриваемого нами типа односоставных 
предложений есть такая характеристика, как некая грамматичность, то есть важно, что глагол 
(сказуемое) в таком предложении отражает действие, которое существует как бы вне времени, 
то есть используемое время показывает, что это суждение верно не только в момент речи, но и 
в целом в любой момент.  

Более того, часто используется здесь повелительное наклонение, например, в пословицах: 
Агар хушдил шавӣ дар шодмонӣ, бимонд он шодмонӣ ҷовидонӣ (с. 190); Биҷӯ дилшон ба хулқу 
хубрӯӣ, ки ин аст, эй бародар, некхӯӣ (с. 190); 

А также если автора высказывания просит что-то сделать у всех присутствующих: Тамаъ 
дар ҳарчи бастӣ, пой бастӣ, чу даст аз ҷумла шустӣ, рав, ки растӣ (с. 134); Ин боду буруту 
нихват андар бинӣ, он рӯз, ки аз амал биафтӣ, бинӣ (с. 139);  

Получается, что обобщенно-личные предложения играют важную роль как 
односоставные, кроме того, их точно можно выделять в отдельный тип, так как они обладают 
собственными характеристиками, указанными выше, а также способами, вариантами 
использования, своей целью. Это подтверждается нашими примерами. 
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При этом нельзя забывать, что побудительное наклонение все равно будет одним из 
вариантов выражения обобщенно-личного предложения, как и первое лицо множественного 
лица и третье лицо во множественном лице. Более того, нельзя сказать, что только глагольная 
форма позволяет отнести высказывание к этому типу. Необходимо рассматривать в 
совокупности и не отделять содержание, семантику от формы. 

Некоторые ученые отмечают, что обобщенно-личные предложения возможно поделить на 
два основных типа. Первый тип – это когда суждение, действие в предложении можно отнести 
ко всем субъектам, которые находятся в такой же ситуации [6, с. 64]. Второй тип – это уже 
менее обобщенные предложения, их также называют определенными обобщенно-личными. В 
этом случае имеется в виду один человек, хотя по форме это обобщенно-личное предложение, 
например, когда говорящий экстраполирует свои мысли и/или чувства на всех людей [13, с. 
148]. Некоторые исследователи относят его к особому приложению рассматриваемого нами 
значения [12, с. 57]. Некоторые отмечают, что это так называемые интимные, личные мысли, 
которые субъект приписывает всем [2, с. 36]. При этом самое обобщенное значение относят к 
пословицам и поговоркам, как применяемым ко всем людям вообще, не только окружающим 
говорящего, а в целом ко всей стране или даже миру, то есть некие общие истины [4, с. 148]. 

При этом у этих двух групп есть одинаковые черты, как, например, тот факт, что действие 
или признак, которые приписывает автор высказывания, объективны, а также что глагол 
показывает действие, которые повторяется у множества людей.  
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ҶУМЛАҲОИ УМУМИШАХСӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА ОЛМОНӢ:  
ТАЪРИХИ ТАҲҚИҚОТИ МАСЪАЛА 

 

Мақсади ин мақола аз баррасии хусусиятҳои таснифоти ҷумлаҳои умумишахсӣ дар забонҳои 
тоҷикӣ ва олмонӣ ва таърихи таҳқиқоти масъала иборат мебошад. Дар асоси маълумоте, ки муаллиф ба 
даст овардааст, маълум гардидааст, ки ҷумлаҳои умумишахсӣ ҳамеша ҳамчун намуди алоҳида аз 
ҷумлаҳои номуайяншахс баррасӣ карда мешаванд. 

Муаллиф инчунин гуфтаҳои муҳимми муҳаққиқони синтаксисро оид ба ин масъала муайян 
кардааст. Таваҷҷуҳи махсус ба таҳлили корҳои илмӣ дода мешавад, ки дар он усулҳои таҳлили сохторӣ-
маъноӣ ва муқоисавӣ истифода шудаанд. 
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Дар натиҷаи таҳқиқот собит гардидааст, ки ҷумлаҳои умумишахсӣ ҳамчун ҷумлаҳои яктаркиба 
нақши муҳим мебозанд, илова бар ин, онҳоро бешубҳа ба як навъи алоҳида ҷудо кардан мумкин аст, зеро 
онҳо хусусиятҳои хоси худ, инчунин аз рӯи тарзҳо, ҳолатҳои истифода ва таъиноти худро доро мебошанд. 
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ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ: 

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСА 
 

Цель данной статьи заключается в рассмотрении особенностей классификации обобщенно-личных 

односоставных предложений в таджикском и немецком языках и история исследования вопроса.  На 

основании полученных данных автором было выявлено, что обобщенно-личные односоставные 

предложения всегда рассматриваются как отдельный от неопределенно-личных предложений вид.  

Также автором выявлены важные точки зрения исследователей синтаксиса на данный вопрос. 

Особое внимание уделяется анализу исследовательской работы, где использовались структурно-

семантический и метод сопоставительного анализа.  

В результате исследования было обосновано, что обобщенно-личные предложения играют 

важную роль как односоставные, кроме того, их можно выделять в отдельный тип, так как они обладают 

собственными характеристиками, указанными в данной статье, а также способами, вариантами 

использования, своей целью. 
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GENERALIZED-PERSONAL SENTENCES IN TAJIK AND GERMAN:  
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The purpose of this article is to consider the features of the classification of generalized-personal one-part 

sentences in the Tajik and German languages and the history of the study of the issue. Based on the data obtained, 

the author found that generalized-personal one-part sentences are always considered as a separate form from 

indefinite-personal sentences. 

The author also identified important points of view of syntax researchers on this issue. Particular attention 

is paid to the analysis of research work, where the structural-semantic and comparative analysis methods were 

used. 

As a result of the study, it was substantiated that generalized personal sentences play an important role as 
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characteristics indicated in this article, as well as ways, use cases, and their purpose. 

KEY WORDS: generalized, classification, definite-personal sentence, voluminous, predicate, verb, 

presumptive, imperative, group, highlighted, result. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Rajabov Nematullo Faizalievich, Candidate of Philological 

Sciences, Associate Professor of the Department of Methods of Teaching Foreign Languages of Bokhtar State 

University named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 93-441-40-74; е-mail: nematullo1@mail.ru 

 

СТЕПЕНЬ АДАПТАЦИИ РУССКО-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ И ЕЁ 

ОТРАЖЕНИЕ В «ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА» 
 

Юнусова Г.С. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 
  

Проблема адаптации заимствованных слов в языках мира, в том числе и в таджикском 

языке, считается, в целом важной, актуальной и сложной лингвистической проблемой, в 

частности и в таджикском языкознании. В целом, невзирая на то, что данная проблема 

специально и оговаривается в исследованиях таджикских лингвистов, однако не всегда 

заимствованные слова становятся предметом всестороннего изучения и анализа. К примеру, 

исследователи арабских и русско-интернациональных заимствованных слов неоднократно 

отмечают, что заимствованные слова в процессе заимствования или проникновения в 

таджикский язык должны приводиться в соответствие с требованиями законов фонетики, 

орфоэпии и грамматики таджикского языка и принимать таджикское обличие. 
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Профессор Т. Бердиева признана в таджикской лингвистике специалистом в области 

заимствованных арабских слов, она завершила по данной теме значительное число 

исследований. По её мнению, освоение заимствованных слов целесообразно рассматривать на 

основе нескольких норм: 

а) иноязычные (иностранные) слова должны быть адаптированы к фонетике 

заимствуемого языка; 

б) заимствованные слова должны функционировать на базе морфологии и синтаксиса 

заимствуемого языка; 

в) заимствованные слова должны отвечать требованиям системы постановки ударений 

нового языка; 

г) с учётом закономерностей словообразования заимствуемого языка заимствованные 

слова должны внести свой вклад в дело образования новых слов [1, с. 7]. 

Когда заимствованные слова отвечают указанным нормам, мы с уверенностью можем 

утверждать, что они освоены заимствуемым языком и прочно вошли в него. 

По мнению профессора Д. Саймиддинова, «одной из проблем в заимствовании является 

проблема соответствия заимствуемых слов звуковым особенностям таджикского (фарси) языка» 

[2, с. 4]. Однако, в советское время в национальные языки, в том числе и в таджикский язык, 

проникло большое количество заимствованных слов, которые вошли, не приняв нормы 

таджикской орфоэпии, сохраняя свои исконные формы. Это показатель того, что были ущемлены 

законы и особенности фонетики таджикского языка, была признана приоритетность русского 

языка – источника заимствования по сравнению с заимствуемым языком, что в соответствии с 

законом о заимствованиях считается неверным. 

        В последние годы вопросам адаптации русско-европейской лексики в таджикском языке 

огромное внимание уделяет профессор Х. Маджидов, рассматривающий данную проблематику 

в ряде своих исследований) [3, с. 74]. По мнению профессора Х. Маджидова для устранения 

различного написания русско-европейской лексики, распространившегося в таджикском языке 

после получения суверенитета (конец ХХ – начало ХХI вв.), «европейские слова, вошедшие в 

лексический состав таджикского языка посредством русского языка или иными путями с 

Востока, должны быть изменены согласно нормам произношения самого таджикского языка и 

адаптированы исконной лексике» [4, с. 257]. 

В другой статье профессор Х. Маджидов также отмечает, что «путь выхода из этого хаоса 

(произношения и написания русско-интернациональных заимствованных слов – Г. Ю.) 

заключается, возможно, в том, что следует внедрить дореволюционный опыт принятия подобных 

слов, а также приемы адаптации, используемые передовой интеллигенцией в 20-30-х годах 

прошлого века» [3, с. 17]. На этой почве возникает необходимость учесть испытанный опыт и 

внутренние фонетические закономерности слов таджикского языка. Предложение Х. Маджидова 

является следствием учёта данных исследований лингвиста Н. Маъсуми в вопросе о внедрении 

русско-международных слов в таджикский язык. «В то время (ХIХ и начало ХХ века – Г. Ю.) 

большая часть вошедших в таджикский язык русских слов, – пишет Н. Маъсуми, – 

преимущественно приводилась в соответствие с законом фонетики таджикского языка. В связи 

с этим возник и стал популярным так называемый местный вариант ряда русских слов: галоши – 

калӯш, самовар – самовор, фаэтон – фойтун (пойтун), конка – кунка, пристав – пиристуф, 

поднос – патнус …» [5, с. 115-116]. Иначе говоря, лингвист Н. Маъсуми, подвергнув анализу ход 

освоения русско-интернациональных или русских слов в таджикском литературном языке в 

начале ХХ века, приходит к важному заключению, что данная группа заимствованных слов в 

конце ХIХ в начале ХХ веков в свойственном таджикскому языку произношении имела место в 

письменном наследии (просветителей и последующего поколения таджикских писателей – С. 

Айни и его последователей). В этот период полная адаптация заимствованных русско-

интернациональных слов (например, автомобиль (автомобил) – ӯтумӯбил, билет – белат, банк 

– бонг, вокзал – вогзол, диплом – диплӯм, завод – завуд, консул – кунсул, машина – мошин – 

мошина, телеграф – тилгироф, телефон – тилифӯн и другие) [6, с. 127] прошла на базе 

произношения таджикского языка. Лингвистом А. Сангиновым данная особенность упоминается 

иначе. По его мнению, в связи с тем, что в конце ХХ века писательская и редакторская 

общественность не в достаточной мере хорошо знала русский язык, то «заимствования (русско-

интернациональную лексику – Г. Ю.) они вводили в своё наследие из разговорного языка или, 

случайно услышав их устную просторечную форму, что стало причиной проникновения и 
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распространения в литературном языке заимствованных слов» [7, с. 11-12]. В качестве примера 

представлены следующие слова: посбурт // бочпӯрт / бошпурт // бошбилет – паспорт, 

утумубил // афтумубил // ӯтумабил – автомобиль, белат – билет, бӯшка – бочка, духтур – 

доктор, зовут – завод, истанса – станция, кузур – козырь, чӯт – счёт, чӯтка – щётка и другие. 

Эти слова были употреблены в наследии Ахмада Дониша, его современников и последующих 

поколений. 

Утверждение данного положения лингвистом А. Сангиновым свидетельствует, что он 

является сторонником заимствования русско-интернациональных слов в их исконной форме, 

русской орфоэпии и орфографии. Вследствие этого, слова, имеющие таджикское произношение, 

он называет «просторечной» формой, упрекая хозяев языка в незнании русского языка, что 

несправедливо, и данная точка зрения в корне ошибочна. 

Таким образом, изучение трудов лингвистов и лексикографов убеждает нас в том, что 

процесс заимствования и их адаптация в таджикском языке проходили двумя путями, имея две 

тенденции: 

1) небольшая группа данного пласта лексики, полностью адаптированная таджикским 

языком, свой вид и форму привела в соответствие с его фонетическими и грамматическими 

требованиями. Эта группа слов была очень рано заимствована таджикским языком ещё в начале 

ХХ века и, преимущественно сохранила своё прежнее написание и произношение; 

2) большая часть заимствованных русско-интернациональных слов (советизмы и 

европейские) вошла в таджикский язык и стала употребляться в нем без изменений в форме 

произношения и способе своего исконного написания. Это говорит о том, что в ходе данного 

процесса фонетические законы и грамматические особенности таджикского языка не берутся во 

внимание. Другими словами, в процессе заимствования русско-интернациональных слов не 

учитываются фонетические и грамматические особенности таджикского языка. 

Толковые, двуязычные словари или другие их разновидности, на страницах которых 

размещаются, комментируются и переводятся заимствованные слова, в том числе русско-

интернациональные, должны приводить форму произношения и написания подобного рода слов 

с учётом их функционирования в письменном наследии, что имеет специфическое значение в 

деле определения и систематизации их правописания. Кроме того, такого рода словари могут 

служить, как путеводитель внедрения правил орфографии. 

Теперь приступим к анализу материала «Толкового словаря таджикского языка» и 

приложим усилия, чтобы показать уровень освоения в таджикском языке русско-

интернациональных заимствованных слов. Такой подход поможет определить реальное 

освоение данной словарной категории в таджикском языке. 

В словарных статьях «Толкового словаря таджикского языка» было прокомментировано и 

истолковано 2576 русско-международных заимствованных слов или языковых единиц, имеющих 

в своем составе русско-международные морфемы (корни). Из них 1774 составляют собственно 

русские и интернациональные словарные единицы или 68,8% и 802 словарные единицы, 

имеющие в своём составе корни и морфемы русских и международных слов или 31,3%. Иными 

словами, русско-международные слова на базе адаптации словообразованию таджикского языка 

в сумме образовали 802 новых слова.  

Анализ точек зрения лингвистов на вопрос о заимствовании русско-интернациональных 

слов показывает, что они вошли в таджикский язык в двух случаях: 

1) имея исконно русскую форму и произношение;  

2) приняв в форме и произношении некоторые отличительные особенности таджикского 

языка, чем в определенной степени адаптировались с таджикским языком в написании и 

произношении. 

1. Следует отметить, что большую часть слов данной группы составляют слова из других 

языков, особенно европейских, которые первоначально вошли в русский язык, обрели русский 

облик, потом в русской форме были заимствованы таджикским языком. Например, а) греческие 

слова: асбест (asӣestos) [8,55], антрополог (anthrōpos - logos) [8, с. 45,282], арифметика 

(arithmētikē), атмосфера (atmos+sphaire) [8, с. 481], атом (atomos) [8, с. 61], анархия (anarchia) 

[8, с. 36], куб (kuӣos) [8, с. 265], космогония (kosmogonia) [8, с. 257], космодром (kosmos+dromos) 

[8, с. 257], кардиограмма (kardia+gramma) [8, с. 141,216], кактус (kaktos) [8, с. 207] и другие; 
б) латинские слова: генерал (generalis) [8, с. 117], генералиссимус (generalissimus) [8, с. 

118], генератор (generator) [8, с. 118], интернат (internus)[8, с. 198], интернатсионализм 
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(интернационализм) (inter+natio+nationis) [8, с. 198], инкубатор (incuӣare) [8, с. 195], институт 
(institutum) [8, с. 195], индекс (index) [8, с. 191], индикатор (indicator) [8, с. 192], император 
(imperator) [8, с. 189], плутоний (plutonium) [8, с. 385], пессимизм (pessimus) [8, с. 375], пингвин 
(франц. pingouin, pinguin< латинский pinguis) [8, с. 378] и другие; 

в) галлицизмы: лото (loto) [8, с. 284], лотерея (loterie) [8, с. 284], ложа (loge) [8, с. 13, 
283], литр (litre) [8, с. 282], изолятсия (изоляция) (isolation) [8, с. 185], идеализм (idéalisme) [8, 
с. 182], модел (модель) (modéle <ит. modello <лат. modulus) [8, с. 318], миссионер (missionnaire 
<лат. mission) [8, с. 316], миллионер (millionnaire) [8, с. 313], миллиардер (milliardaire) [8, с. 313], 
купон (coupon) [8, с. 267], купе (coupé) [8, с. 266] и другие; 

г) слова из английского языка: айсберг (iceӣerg) [8, с. 19], акр (acre) [8, с. 21], гангстер 
(gangster) [8, с. 110], гандбол (hand+ӣall) [8, с. 110], горилла (gorilla) [8, с. 139], гол (goal) [8, с. 
136], вилт (wilt) [8, с. 103], виски (wisky) [8, с. 104], ватерполо (water+polo) [8, с. 97], ватт (watt) 
[8, с. 97], кроссворд (cross+word) [8, с. 263], кросс (cross) [8, с. 263], коттеҷ (коттедж) (cotteg) 
[8, с. 258] и другие; 

д) слова из немецкого языка: гроссмейстер (grofmeister) [8, с. 144], гестапо (gestapo) [8, с. 
122], кокс (koks) [8, с. 234], колба (kolӣen) [8, с. 234], мотороллер (motorroller) [8, с. 324], 
папирос(а) (papier) [8, с. 360], пулт (пульт) (pult <лот. pulpitum) [8, с. 411], политсия (полиция) 
(polizei) [8, с. 391], платскарта (плацкарта) (platzkarte) [8, с. 383] и другие; 

е) слова из русского языка: артел (артель) [9, с. 1-1,80] гайка [9, с. 1-1,296], лижа (лыжи) 
[9, с. 1-1,721], лампочка [9, с. 1-1,711], лётчик [9, с. 1-1,720], механизатор [9, с. 1-1,792], 
меншевизм (меньшевизм) [9, с. 1-1,790], меншевик (меньшевик) [9, с. 1-1,790], миномёт [9, с. 1-
1,804], паром [9, с. 2-2,77], пулемёт [9, с. 2-2,119], погон [9, с. 2-2,105], повест (повесть) [9, с. 
2-2,105], подшипник [9, с. 2-2,106], полковник [9, с. 2-2,113], полк [9, с. 2-2,113], подполковник 
[9, с. 2-2,106] и другие. 

2. Слова, которые в произношении и форме приняли некоторые особенности таджикского 
языка. Целесообразно изучить освоение такого рода слов в произношении (написании) и новой 
их форме. Эти изменения, как правило, такого рода: 

а) изменение русских и интернациональных слов в зависимости от таджикского 
произношения или принятие ими другого способа письма в зависимости от возможностей 
таджикского алфавита: мошин(а) – машина (фр. machine<лот. machina) [8, с. 299][9, с. 1-1,858], 
буҷет или буджа – бюджет (фр. ӣudget) [8, с. 93][9, с. 1-1,242,250], политсия – полиция (нем. 
polizei) [8, с. 391][9, с. 2-2,113], принсип – принцип (лат. principium) [8, с. 400] [9, с. 2-2,118], 
сирк – цирк (лат. circus)[8, с. 557][9, с. 2-2,255], семент –  цемент (нем. zement<лот. caementum) 
[8, с. 553][9, с. 2-2,235], сентнер – центнер (нем. zentner<centum)[8, с. 553][9, с. 2-2,236]и другие; 

б) образование новых слов посредством использования способов словообразования 
таджикского языка. 

Одним из важнейших признаков адаптации и освоения заимствованных словарных единиц 
или слов-пришельцев в заимствуемом языке, в том числе и в таджикском языке, является 
образование новых слов на базе постоянных законов словообразования данного языка. Русско-
интернациональные слова в этой части являются весьма активными, так как они внесли весомый 
вклад в дело формирования значительного числа слов, и в дальнейшем этот процесс будет 
продолжен. Признано, что это является важнейшей основой и источником обогащения 
словарного состава таджикского языка. 

Аналитический материал русско-интернациональных заимствованных слов «Толкового 
словаря таджикского языка» позволил, чтобы мы указали на некоторые моменты процесса 
освоения данной категории словарных единиц в таджикском языке. 

Эта группа слов в процессе заимствования, принимая участие в образовании новых слов, 
являющихся выразителями новых понятий и событий, создала большое их количество, что 
традиционно состоит из нескольких компонентов. Как пример, возьмём слово «мошин (а)». Это 
слово в русском языке имеет форму «машина» [10, с. 314] и в «СИС» находит следующее 
толкование: Машина (фр. machine <лот. machina) [8, с. 299]. В «Толковом словаре таджикского 
языка», подвергшись адаптации, оно обрело форму мошин (а), то есть получило сходство с 
таджикским произношением [9, с. 1-1,859]. Данное слово в исконной форме выразило два 
значения: Мошин (а) – машина, лат. ﴾1 ماشين﴿ه. механизм, который выполняет полезную работу; 
станок, который приводится в действие с помощью электроэнергии и выполняет какую-либо 
работу: мошин(а)и алафдаравӣ – машина-косилка, мошин(а)и дарздӯзӣ – швейная машина, 
мошин(а)и ҷомашӯӣ – стиральная машина. 2. разг. автомобил – автомобиль, автомошина – 
автомашина: мошин(а)и боркаш – грузовая машина, мошин(а)и сабукрав – легковая машина 
[9, с. 1-1,859]. 
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Это слово в «Толковом словаре таджикского языка» весьма продуктивно в образовании 
новых слов и принимает участие в формировании 19 составных и сложных слов, которые 
включены нами в группу исконных слов: мошинадӯзӣ (гуфт. – разг.) – швейное дело, швейная 
работа; портяжное дело; мошиначӣ (гуфт. – разг.) – портной; швея; мошинбоз – любитель 
машин, мошинбозӣ – увлекающийся машинами, мошингард (роҳи мошингард) – дорога 
предназначенная для проезда на автомобиле, автомобильная дорога, мошингузар (роҳи 
мошингузар) – дорога предназначенная для проезда на автомобиле, автомобильная дорога, 
мошиндаро (дарвозаи мошиндаро, тангкӯчаи мошиндаро) – имеющий проход, достаточный 
для проезда автомобиля (ворота, переулок, имеющие проход, достаточный для проезда 
автомобиля), мошиндор – владелец автомобиля,  мошинӣ (ҷамъоварии мошинии пахта) – 
машинный (машинный сбор хлопка), мошиннавис (варақи мошиннавис) – машинописный 
(машинописный лист),  мошиннависӣ – работа на пищущей машинке, печатание, мошинолот 
– машинное оборудование, мошинрон - водитель, мошинронӣ – вождение автомобиля, 
мошинсавор – едущий в автомобиле; сидящий в автомобиле, мошинсаворӣ – езда на 
автомобиле, мошинсоз – машиностроитель, мошинсозӣ –  машиностроение, мошинхона – 
гараж [7, с. 1-1, 859]. 

Слово картошка [7, 1, 598] имеет разговорную форму [8, с. 382], оно восходит от слова 
«картофель» [10, с. 47]. Слово «картошка» в словарь русского языка не введено [10, с. 123]. В 
«Толковом словаре таджикского языка» языковое происхождение слова «картошка» 
приписывается к немецкому языку. Есть предположения, что эта форма обрела место в русском 
разговорном языке, затем, после перехода в таджикский язык, заменила собой собственно 
русскую форму «картофель». Посредством слова «картошка» в таджикском языке было 
образовано большое количество новых слов, которые внесли вклад в дело удовлетворения 
потребностей дать предметам и явлениям наименование. Например, картошкабирён –  жареная 
картошка [9,1-1, с. 598], картошкагул – бот. георгин [9, с. 1, 598], картошкағундорак – 
картофелеуборочная машина [9, с. 1, 598], картошкағундор – сбор картошки [9, с. 1, 598], 
картошкакор – картофелевод [9, с. 1, с. 598], картошкакорӣ –  картофелеводство [9, с. 1, 
598), картошкачинӣ – сбор картошки [9, с. 1, 598], картошкашинонак – картофелесажалка 
[9, с. 1, 598], картошкашинонӣ – посадка картошки [9, с. 1, 598]. В «Таджикско-русском 
словаре» (2006) добавлено слово «картошкагӣ» – «картофельный», но не приведено слово 
«картошкағундорӣ» – «сбор картошки» [11, с. 281]. 

Слово «газ» берет свои истоки во французском языке [8, с. 106], а в таджикский язык 
проник через русский, и по материалам ТСТЯ при участии и вкладе этого слова были образованы 
новые слова. В том числе: газдор –  газированный [9, с. 1, 294], газнок –  газированный [9, с. 1, 
295], газоб – газированная вода [9, с. 1, 295], газобетонӣ – газобетонный [9, с. 1, 295], газолуд 
–  загазованный [9, с. 1, 295], газолудагӣ – загазованность [9, с. 1, 295], газолудӣ – 
загазованность [9, с. 1, 295], газпошак – газораспылитель [9, с. 1, 296], газсанҷ – газомер; 
газовый счетчик [9, с. 1, 296], газсифат –  газообразный [9, с. 1, 296], газтақсимкунӣ – 
газораспределение [9, с. 1 ,296], газтанвир –  газосвет [9, с. 1, 296], газтозакунак –  
газоочиститель [9, с. 1, 296], газтозакунӣ – газоочищение [9, с. 1, 296], газхез – 1. газоносность; 
2. газоносный [9, с. 1, 296], газхона – 1. тех. газгольдер; 2. разг. кухня [9, с. 1, 296], газҳосилкунӣ  
– газообразование [9, с. 1, 296], газчароғ –  газосвет [9, с. 1, 296], газченкун –  газомер; газовый 
счетчик [9, с. 1, 296]. 

«Лижа» («лыжа», «лыжы»), является русским словом, с этой частью в ТСТЯ встречаются 
три новых слова. Например, лижаронӣ – ходьба на лыжах [9, с. 1,721], лижатоз – лыжник; 
человек, бегущий на лыжах [9, с. 1,721], лижатозӣ – лыжные гонки [9, с. 1, 721].  

Ниже приводится таблица №1 (русско-интернациональные слова и их участие в 
образовании новых слов), которая позволит рассмотреть данную словарную группу на почве: а) 
их языковой идентичности; б) их количества; в) количества исконных русских и 
интернациональных слов; г) процентного соотношения русско-интернациональных слов по их 
языковой принадлежности; д) вклад русско-интернациональных слов в образовании новых слов. 

Таблица 1 
 

№ 
По их языковой 

принадлежности 

Всего (с учётом 
их участия в 
образовании 
новых слов) 

Русско-
интернацио-

нальные слова 

Процент исконных 
русско-интернацио-
нальных заимство-

ванных слов 

Слова, имеющие в 
своём составе 

заимствованные 
элементы 

1. Греческие 843 585 33% 258 

2. Латинские 660 456 25,7% 204 

3. Французские 431 308 17,3% 123 



58 

 

4. Английские 163 110 6,2% 53 

5. Немецкие 103 61 3,4% 42 

7. Русские 86 56 3,55% 30 

8. Итальянские 52 41 3,1% 11 

9. Арабские 16 10 2,3% 6 

10. Голландские 14 10 0,56% 4 

11. Испанские 7 6 0,56% 1 

12. Китайские 15 2 0,33% 13 

13. Словацкие 9 6 0,1% 3 

14. Европейские 6 1 0,33% 5 

15. Хинди 4 2 0,11% 2 

16. Еврейские 3 3 0,16% - 

17. Японские 3 2 0,11% 1 

18. Бурятские 2 1 0,11% 1 

19. Балгарские 2 2 0,11% - 

20. Башкирские 2 1  1 

21. Литовские 2 2  - 

22. Тибетские 2 2  - 

23. Осетинские 2 1  1 

24. Хакасские 2 1  1 

25. Чешские 2 -  2 

26. Шумерские 2 1  1 

27. Эфиопские 2 1  1 

28. Эскимосские 2 1  1 

29. Эвенкские 3 2  1 

30. Эстонские 1 -  1 

31. Удмуртские 2 1  1 

32. Украинские 2 1  1 

33. Чувашские 1 -  1 

34. Латышские 1 1  - 

35. Азербайджанские 1 -  1 

36. Португальские 1 1  - 

37. Вьетнамские 1 1  - 

38. Шведские 1 1  - 

39. Ирландские 1 1  - 

 Неизвестного 
языкового 
происхождения 

124 63  61 

 Всего: 2576 1744 17,74/1% 832 
   

Рассмотрение этой части позволяет сделать следующее заключение: 
1) языковой материал «Толкового словаря таджикского языка» является выразителем того, 

что после Октябрьской революции в словарный состав таджикского языка вошла определенная 
группа русско-интернациональных слов, находясь в употреблении в определенный промежуток 
времени, они или остались, или уступили своё место другим словам; 

2) в соответствии с правилами заимствования слов из одного языка в другой язык эти слова 
формой и способом написания должны были приблизиться и уподобиться таджикскому языку. 
На деле же это требование почти не берется во внимание. 

3) степень адаптации русско-интернациональных слов находится на низком уровне, и не 
всегда это реальное явление претворяется в жизнь. Необходимо, чтобы этот процесс, то есть 
адаптация заимствованных слов, в должной мере нашёл своё разрешение; 

4) необходимо, чтобы в адаптации заимствованных слов, в том числе и русско-
интернациональных, мы перешли от слов, от теории к практике и отразили это лексическое 
явление в словарях точно с учётом его произношения. 
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ДАРАҶАИ МУТОБИҚШАВИИ ЛУҒАТИ РУСӢ-БАЙНАЛХАЛҚӢ ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР 
«ЛУҒАТИ ТАФСИРИИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ» 

 

Масъалаи ҳазми вожаҳои иқтибосӣ дар забонҳои дунё, аз ҷумла забони тоҷикӣ аз масоили муҳим, 
мубрам ва печидаи илми забоншиносӣ, аз ҷумла, забоншиносии тоҷик маҳсуб меёбад. Умуман, ин масъала 
дар таҳқиқоти забоншиносони тоҷик махсус таъкид шавад ҳам, на ҳамеша ин категорияи луғавӣ 
(калимаҳои иқтибосӣ) мавриди таҳқиқ ва таҳлили ҳамаҷониба қарор гирифтаанд. 

Дар мақола аз ҷониби  муаллиф  кӯшише ба ҳарҷ дода шудааст, ки дараҷаи ҳазми калимаҳои русию 
байналмилалӣ ва зикри он дар «Фарханги тафсирии забони тоҷикӣ» муайян карда шавад. Дар ин замина 
мо тасмим гирифтем, ки сатҳи ҳазмшавии онҳоро тибқи қавонини савтӣ ва грамматикаи забони тоҷикӣ 
мавриди ҳаллу фасл қарор диҳем. 

Дар мақола ба таҳлили нуктаи назари забоншиносон оид ба масъалаи ҳазми калимаҳои русӣ-
интернатсионалӣ диққати махсус дода шудааст. Профессор Х. Маҷидов солҳои охир ба масъалаҳои 
мутобиқсозии лексикаи русӣ-аврупоӣ дар забони тоҷикӣ диққати зиёд дода, ин масъаларо дар як қатор 
таҳқиқоти худ мавриди баррасӣ қарор додааст. 

Инчунин таҳлили афкори забоншиносон дар мавриди калимаҳои иқтибосии русию байналмилалӣ 
гузаронида, сатҳи ҳазмшавии калимаҳои иқтибосии русию байналмилалиро дар забони тоҷикӣ нишон дода 
шудааст.  

Ҳамин тавр, баррасии афкори забоншиносон ва луғатшиносон баёнгари он аст, ки раванди 
иқтибосот ва ҳазми онҳо дар забони тоҷикӣ ба ду роҳ ё тамоюл сурат гирифтааст: 

1) як гурӯҳи ками ин қабил калимаҳо пурра дар забони тоҷикӣ ҳазм гардида, симо ва шакли навишти 
хешро бо талабот ва меъёрҳои савтӣ ва грамматикии он мутобиқ сохтаанд. Ин гурӯҳи калимаҳо хеле 
барвақт, яъне дар оғози садаи XX ба забони тоҷикӣ иқтибос шуда, ғолибан талаффуз ва навишти 
ҳамонвақтаи хешро нигоҳ доштаанд; 

2) гурӯҳи ғолиби калимаҳои иқтибосии русию интернатсионалӣ (советизмҳо, аврупоӣ) бидуни 
тағйирот дар шакли талаффуз ва гунаи навишти аслиашон ба забони тоҷикӣ дохил гардида, мавриди 
истифода қарор гирифтаанд. Ин раванд баёнгари он аст, ки тибқи он қавонини забони тоҷикӣ дар мавриди 
савтиёт ва вижагиҳои грамматикии он ба эътибор гирифта намешавад. Ба ибораи дигар, хусусиятҳои 
савтию грамматикии забони тоҷикӣ дар ҷараёни иқтибоси калимаҳои русию интернатсионалӣ сарфи назар 
мешавад. 

Ҳангоми таҳлили маводи «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» кӯшиш намудем, ки сатҳи 
ҳазмшавии калимаҳои иқтибосии русию интернатсионалиро дар забони тоҷикӣ нишон диҳем. Чунин 
бархӯрд имкон медиҳад, ки ҳазмшавии воқеии ин категорияи луғавӣ дар забони тоҷикӣ муайян карда 
шавад. 

Тавре ки дар бахши қаблӣ баррасӣ гардид, дар ФТЗТ 2576 калимаи иқтибосии русию байналмилалӣ 
ва ё калимаю воҳидҳои забонии дар таркибашон ҷузъҳо (решаҳо)-и русию байналмилалӣ дошта чун 
моддаи луғавӣ мавриди ташреҳ ва тавзеҳ қарор гирифтаанд. Аз онҳо, 1774 воҳидҳои луғавии русӣ ва 
интернатсионалии асил ё 68,8% ва 802 воҳиди луғавии дар таркибашон решаю ҷузъҳои калимаҳои русию 
байналмилалӣ дошта ё 31,3% иборат мебошанд. Бо ибораи дигар, калимаҳои русию байналмилалӣ дар 
заминаи тавъам шудан ба калимасозии забони тоҷикӣ дар маҷмуъ 802 калимаи нав сохтаанд. Мо саъю 
кӯшиш кардем, ки дараҷаи азхудкунии калимаҳои русӣ-интернатсионалӣ дар забони тоҷикӣ нишон дода 
шавад.Чунин бархӯрд имкон медиҳад, ки ҳазмшавии воқеии ин категорияи луғавӣ дар забони тоҷикӣ 
муайян карда шавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: калимаҳои русӣ-интернационалӣ, калимаҳои иқтибосӣ, забоншиносон, таҳлил, 
сатҳи ҳазмшавӣ, луғатшиносон. 
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СТЕПЕНЬ АДАПТАЦИИ РУССКО-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В 
«ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА» 

 

Проблема адаптации заимствованных слов в языках мира, в том числе и в таджикском языке, 
считается, в целом важной, актуальной и сложной лингвистической проблемой, в частности и в 
таджикском языкознании. В целом, невзирая на то, что данная проблема специально и оговаривается в 
исследованиях таджикских лингвистов, однако не всегда заимствованные слова становятся предметом 
всестороннего изучения и анализа. 

В данной статье исследуется степень адаптации русско-интернациональной лексики и её отражение 
в «Толковом словаре таджикского языка». Также рассматривается вопрос об уровне их освоения в 
соответствии с фонетическими и грамматическими закономерностями таджикского языка. 

В работе особое внимание уделено анализу точек зрения лингвистов на вопрос о заимствовании 
русско-интернациональных слов. В последние годы   вопросам адаптации русско-европейской лексики в 
таджикском языке огромное внимание уделяет профессор Х. Маджидов, рассматривающий данную 
проблематику в ряде своих исследований. 

Изучение трудов лингвистов и лексикографов убеждает нас в том, что процесс заимствования и их 
адаптация в таджикском языке проходили двумя путями, имея две тенденции: 

1) небольшая группа данного пласта лексики, полностью адаптированная таджикским языком, свой 
вид и форму привела в соответствие с его фонетическими и грамматическими требованиями. Эта группа 
слов была очень рано заимствована таджикским языком ещё в начале ХХ века и, преимущественно 
сохранила своё прежнее написание и произношение; 

2) большая часть заимствованных русско-интернациональных слов (советизмы и европейские) 
вошла в таджикский язык и стала употребляться в нем без изменений в форме произношения и способе 
своего исконного написания. Это говорит о том, что в ходе данного процесса фонетические законы и 
грамматические особенности таджикского языка не берутся во внимание. Другими словами, в процессе 
заимствования русско-интернациональных слов не учитываются фонетические и грамматические 
особенности таджикского языка. 

Был проведен анализ материала «Толкового словаря таджикского языка». Мы   приложили  усилия, 
чтобы показать уровень освоения в таджикском языке русско-интернациональных заимствованных слов. 
Такой подход помог определить реальное освоение данной словарной категории в таджикском языке. 

В словарных статьях «Толкового словаря таджикского языка» было прокомментировано и 
истолковано 2576 русско-международных заимствованных слов или языковых единиц, имеющих в своем 
составе русско-международные морфемы (корни). Из них 1774 составляют собственно русские и 
интернациональные словарные единицы или 68,8% и 802 словарные единицы, имеющие в своём составе 
корни и морфемы русских и международных слов или 31,3%. Иными словами, русско-международные 
слова на базе адаптации словообразованию таджикского языка в сумме образовали 802 новых слова.  

Аналитический материал русско-интернациональных заимствованных слов в «Толковом словаре 
таджикского языка» позволил указать на некоторые моменты процесса освоения данной категории 
словарных единиц в таджикском языке. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иноязычные слова, адаптация, языкознание, таджикский язык, русско-
интернациональные слова, проникновение, произношение, исконные слова, изучение. 
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DEGREE OF ADAPTATION OF THE RUSSIAN-INTERNATIONAL VOCABULARY AND ITS 
REFLECTION IN THE «EXPLANATORY DICTIONARY OF THE TAJIK LANGUAGE» 

 

The problem of adaptation of borrowed words in the languages of the world, including in the Tajik 
language, is generally considered an important, relevant and complex linguistic problem, in particular in Tajik 
linguistics. In general, despite the fact that this problem is specifically discussed in the studies of Tajik linguists, 
however, borrowed words do not always become the subject of comprehensive study and analysis. 

This article examines the degree of adaptation of Russian-international vocabulary and its reflection in the 
«Explanatory Dictionary of the Tajik Language». The question of the level of their development in accordance 
with the phonetic and grammatical patterns of the Tajik language is also considered. 

In the work, special attention is paid to the analysis of the points of view of linguists on the issue of 
borrowing Russian-international words. In recent years, Professor H. Majidov has paid great attention to the issues 
of adaptation of Russian-European vocabulary in the Tajik language, considering this issue in a number of his 
studies. 

The study of the works of linguists and lexicographers convinces us that the process of borrowing and their 
adaptation in the Tajik language took place in two ways, having two trends: 

1) a small group of this layer of vocabulary, fully adapted to the Tajik language, brought its form and form 
in line with its phonetic and grammatical requirements. This group of words was borrowed very early by the Tajik 
language at the beginning of the 20th century and, for the most part, retained its former spelling and pronunciation; 

2) most of the borrowed Russian-international words (Soviet and European) entered the Tajik language and 
began to be used in it without changes in the form of pronunciation and the way they were originally written. This 
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suggests that during this process, the phonetic laws and grammatical features of the Tajik language are not taken 
into account. In other words, in the process of borrowing Russian-international words, the phonetic and 
grammatical features of the Tajik language are not taken into account. 

The analysis of the material of the «Explanatory dictionary of the Tajik language» was carried out. We 
have made efforts to show the level of development of Russian-international borrowed words in the Tajik language. 
This approach helped to determine the actual development of this vocabulary category in the Tajik language. 

In the dictionary entries of the Explanatory Dictionary of the Tajik Language, 2576 Russian-international 
borrowed words or language units containing Russian-international morphemes (roots) were commented and 
interpreted. Of these, 1774 are actually Russian and international vocabulary units or 68.8% and 802 vocabulary 
units that have roots and morphemes of Russian and international words or 31.3%. In other words, Russian-
international words on the basis of adaptation to the word formation of the Tajik language in total formed 802 new 
words. 

The analytical material of Russian-international borrowed words in the «Explanatory Dictionary of the 
Tajik Language» made it possible to point out some aspects of the process of mastering this category of vocabulary 
units in the Tajik language. 

KEY WORDS: morrow words, adaptation, linguistics, Tajik language, Russian-international words, 
penetration, pronunciation, original words, study. 
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ҶОЙГОҲИ МАФҲУМИ «СУХАН» ВА ВОЖАҲОИ БАЁНГАРИ ОН ДАР  

АШЪОРИ ШОҲИН 
 

Шоева Г. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

 

Шамсиддин Шоҳин яке аз намояндагони барҷастаи адабиёти тоҷики охири асри ХIХ ва 
ибтидои садаи ХХ ба шумор меравад. Бо вуҷуди умри кӯтоҳ дидан аз худ осори пурарзише  ба 
ёдгор мондааст, ки аз истеъдоди баланди ӯ гувоҳӣ медиҳад. «Тазкиранигорони нимаи дувуми 
асри XIX ва аввали асри ХХ аз қабили Мирсиддиқи Ҳашмат, Афзал-махдуми Пирмастӣ, 
Абдуллохоҷаи Абдӣ, Шарифҷон-махдум Садри Зиё аз шеъри Шоҳин намунаҳо оварда, ба ӯ баҳои 
баланд додаанд. Аз ин миён Садри Зиё пас аз вафоти Шоҳин дар ҷамъ овардани осори ӯ 
кӯшишҳои зиёде кардааст. Ӯ ба ғайр аз он ки  маснавии «Туҳфаи дӯстон»-ро китобат кунонид..., 
дар бисёр маҷмуа ва баёзҳои шахсиаш шеърҳои бадастомадаи Шоҳинро меғундошт ва дарҷ 
мекард» [1, с. 17]. Ин иқтибос, ки дар Куллиёти Шоҳин омадааст, ба донишманди маъруф, яке аз 
муҳаққиқони аҳволу эҷодиёти Шамсиддин Шоҳин устод Расул Ҳодизода [2, с. 3-29] тааллуқ 
дорад. 

«Девони ашъор» (бо дар бар доштани ғазалиёт, қасидаҳо мусаддасот, мухаммасот, 
тарҷеъбанд ва таркиббандҳо, қитъаот, рубоиёт, фардиёт, достони «Лайли ва Маҷнун», маснавии 
«Туҳфаи дӯстон») ва асари насрии «Бадоеъ-ус-саноеъ» [1, с. 639] маҳсули қалами ӯ мебошад ва 
воқеан, табъи равону гуҳарбори шоирро мефаҳмонанд. 

Офаридаҳои ин адиби забардаст, аз як сӯ, ифодакунандаи бойигарии захираи луғавии 
забони тоҷикӣ бошад, аз сӯйи дигар, тасвири  мавзуъҳои муҳимми рӯзгори шоирро инъикос 
намудаанд. Яке аз масъалаҳои диққатҷалбкунандаи ашъори шоир васфи сухан, назари аҳли сухан 
ба сухан, мақоми он дар зиндагӣ, муносибати мансабдорон ба сухансароёну донишмандон 
мебошад. Ин нуктаҳо дар эҷодиёти Шоҳин ҳар кадом ба пажӯҳиши алоҳида зарурат дорад. 
Махсусан, таҳқиқи фахрияҳои ӯ, ки олимон, ба монанди Абдуҷаббор Раҳмонзода [3], Ҷӯрабек 
Назриев [4], Ҷамолиддин Саидзода [5], Беҳрузи Забеҳулло [6], дар мақолаҳои худ ба он ишора 
намудаанд. Бо вуҷуди ин, мавзуи номбурдаро ҳалшуда ҳисоб кардан мумкин нест. Асосан, ин 
мавзуи баҳси адабиётшиносон аст, аммо ҳангоми омӯзиши вижагиҳои луғавию сарфии забони 
ашъори Шамсиддин Шоҳин ҳис кардем, ки оид ба фахриясаройии ӯ суханро ҷамъбаст кардааст.  

Барои он ки суханамон бе далел набошад, ба ин байтҳо рӯ меорем:  
Ҳарифи табъи расои ту кас нашуд, Шоҳин, 
Зи бас ягонаи офоқ дар сухандонист [1, с. 52]. 
 

Сазад ба хеш тафохур кунӣ аз он, Шоҳин, 
Кам аст чун ту сухансанҷи нуктагӯ гузарад [1, с. 90].  

 

Гашт ҳосили Шоҳин шавкати фалотунӣ, 
Баъд аз ин ба Хатлон ҳам гирдори Юнон шуд [1, с. 96].    
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Бо вуҷуди ифтихор доштан аз маҳорати баланди шеъргӯйӣ ва сухансаройӣ устод Шоҳин 

ба ҳунари устодони назм бо эҳтироми зиёд муносибат кардааст. Ин гуфтаҳо: 

Маро дар сухан гар тамомӣ бувад, 

Бувад кай ба қадри Низомӣ бувад?! 

Агар чанд дар назми худ ғарраам,  

Ҳам-ӯ Офтоб асту ман зарраам [4, с. 33]. 

гувоҳи қадрдонии ӯ аз аҳли адаб буда, дар баробари ғурури шеъргӯйӣ доштан фурӯтании шоирро 

низ мефаҳмонанд. Ин ва масъалаҳои дигари вобаста ба ситойиши ҳунари суханшиносиву 

сухандонии шоир, ки аз тарафи худи ӯ ба қалам омадаанд, мавзуи суҳбати як мақола шуда 

метавонад ва мо ният дорем, ки ин корро анҷом диҳем.  

Аз мутолиаи мероси назмиву насрии устод Шоҳин ба ин хулоса омадем, ки дар ҳақиқат, ин 

худтаърифкуниҳои шоир беҳуда набуда, забони эшон аз ҷиҳати дар бар доштани унсурҳои 

луғавии фарогири ҳамаи соҳаҳои зиндагӣ аз адибони ҳамзамонаш фарқ мекунад. Дар вақти 

омӯзиши таркиби луғавии эҷодиёти ин сухансаройи нуктасанҷ аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» 

истифода кардем ва ба мо маълум шуд, ки бисёр воҳидҳои луғавии ашъори шоир дар он дарҷ 

наёфтаанд. Бавижа инъикоси мавзуи ҷойгоҳи мафҳуми «сухан ва калимаҳои баёнгари мафҳуми 

он, ки то ҳол мавриди таҳқиқ қарор нагирифтааст, диққати моро бештар ҷалб кард. Бо такя ба 

пажӯҳишҳои анҷомдодаи Сулаймон Анварӣ ва Хайруллоҳ Табаров - «Ҷойгоҳи сухан дар осори 

форсӣ-тоҷикӣ» [7], «Арзиши бадеии сухан» [8], «Ҳоҷӣ Ҳусайн ва арзиши сухан» [9], «Шоҳнома» 

- ганҷинаи сухан» [10] хулосаи мо чунин шуд, ки устод Шоҳин ба мисли адибони гузашта, ки 

дар зимни навиштаҳояшон тақрибан ба бисёр паҳлуҳои мақоми сухан чун ҷовидонагии он, 

баандоза сухан гуфтан, забон нигоҳ доштан, гуфтори нарму ширину неку, сухан гӯш кардан, ба 

андеша сухан гуфтан, ба ҳангом гуфтан, санҷида гуфтан, аҳамияти хомӯшӣ ва роздорӣ, талқини 

сухани ҳақ, рост гуфтан, парҳез аз суҳбати нодонон ва бадон, накуҳиши пургӯйӣ, беҳуда ва 

дурӯғгӯйӣ, дуруштгӯйӣ мавридҳои дар сухангӯйӣ нармӣ накардан, хушомад нагуфтан, 

мазаммати суханчинӣ, мутобиқати гуфтору рафтор, бо хираду дониш сухан гуфтан, пайваста, бо 

далел ва зебо сухан гуфтан, сухани тозаву нав, арзиши сухандонӣ, гиромидошти сухан ва аҳли 

сухан [7, с. 175], дахл кардаанд, ки аз дарҷи онҳо феҳристи мавзуъҳои мазкур пурра мешавад. 

Чунончи, дар эҷоди сухан ба худ бовар доштан, мақоми суханвар бо эҳсоси беэътиноӣ кардани 

баъзе шахсон ба сухан бо он мунозира намудан, маломат кардани ашхосе, ки ба аҳли сухан 

назари нек надоштанд, худдорӣ аз такрор ва тарғиби тозагӯйӣ, мазаммати насиҳатгарони 

мавридношинос ва ғайра.  

Барои мисол чанд байт меорем:    

Ҳар касе рафт, нишоне ба ҷаҳон монд аз ӯ,    

Лек, Шоҳин, зи ман ин як-ду рақам мемонад [1, с. 99]. 
 

Саводи шеър, ки кардам ба ёдгор рақам, 

Ба рӯйи даҳр бимонад, ки ёдгори ман аст [11, с. 2-171]. 
 

Сухан гӯиё тифлу ман модарам, 

Ки доим ба шираш ҳамепарварам. 

Сухан буд умре ба ҳар дар ятим, 

Чу тифле, ки монад зи модар ятим [1, с. 503]. 
 

Сухан хор аз он аст,  ҳафват азиз, 

Ки набвад зи ҳафват суханро тамиз [11, с. 2-738]. 
 

Маҳзи ҷаҳолативу гумон кардаӣ шуур, 

Айни ҳамоқативу писандидаӣ хирад [1, с. 239]. 

Дар маснавии «Туҳфаи дӯстон» беҳурматии аҳли ҷоҳ нисбат ба суханварон ин тавр тасвир 

ёфтааст:  

Фиғон, к-ин ҳарифони кинозмой 

Ба меҳр андароранд халуе зи пой. 

Чу фарзанд аз онат ҳамепарваранд, 

Ки чун гурба фарзанде х[в]ад мехӯранд [4, с. 34].  
Чи хеле ки ишора гардид, Шамсиддин Шоҳин монанди гузаштагон дар ғазалиёту қасидаҳо, 

мусаддасоту мухаммасҳо, тарҷеъбанду таркиббандҳо ва қитъаву рубоиёт ва ғайра оид ба ҷойгоҳи 
сухан гуфтаҳое надошта бошанд ҳам, дар маснавии «Туҳфаи дустон» дар ин бора бобҳои вижа 
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мебинем, ки далели ба ин масъала назари хуб доштани ӯ мебошад. Аз ҷумла, боби ё фасли дуюми 
маснавӣ ин гуна унвон дорад: «Дар офати забон ва заҳмати баён».          

Калимаи «офат» дар шеъри Шоҳин бисёр ба кор рафтааст ва дар луғат ба маънии осеб, 
зиён, бало, дард омада ва ин байти шоир мисол оварда шудааст:     

Аз офати ишқ деҳ ҳамонаш, 
В-аз қайди ғами чунон раҳонаш [11, с. 1-938].     

Ва вақте ки байти аввали ин бобро мехонем, ба маънии васеътари калимаи «офат» мерасем: 
Забон сурх аз он аст, к-он оташ аст,               
 Бупарҳез, к-ин оташ одамкуш аст [1, с. 469].   

Мисраъҳои зерин то ҷое ҳадафи шоирро ифода менамояд:           
Биноми чун ҳарф нозук равад, 
Ки лағзад ба гил, он ки чобук равад [1, с. 470].              

Ё ин байтро мисол бигирем:        
Магӯ нуктае, к-он ҷадал оварад,       
Ба бунёди айшат халал оварад [1, с. 471].               

Офат будани забон аз маънии ин байт равшантар фаҳмида мешавад:    
Забонро макун ҳамчу шамшер тез,                          
 Ба шамшери худ хуни худро марез [1, с. 471].             

«Дар ситоиши сухан гӯяд» ном боби дигари маснавии «Туҳфаи дӯстон» низ ба тавсифи 
сухан бахшида шудааст ва аз нигоҳи тозаи Шамсиддин Шоҳин ба ин «ҳадяи худовандӣ» дарак 
медиҳад. Аммо вожаҳои баёнгари мафҳуми сухан дар ин бобҳо ва бобҳои ҷудогонаи устод 
Шоҳин мавқеи намоён доранд. Калима ва таркибҳои забони сурх [1, с. 469], забон – калиди маонӣ 
[1, с. 510],  забон ёфтан [1, с. 507], забон офаридан [1, с. 509], забон афшурдан [1, с. 487], забон 
алмос кардан [1, с. 493], забон такаллумсавсан шудан [1, с. 273], забон мум кардан [1, с. 487] 
забон дар даҳон ниҳодан [1, с. 50], забонро поя гаштан [1, с. 470], забонро бар гиреҳ афкандан [1, 
с. 471], аз забон шаҳд рехтан [1, с. 509], забони шакаромез [1, с. 442] намунаи далелҳоеанд, ки аз 
ҷумла, дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» зикр наёфтаанд. Ҳоло аз пешниҳод кардани намунаи 
байтҳо доир ба таркибҳои мисоловарда худдорӣ намуда, таҳлили луғавию сарфии онҳоро ба 
мақолаи дигар во мегузорем. Дар охир гуфтанием, ки устод Шамсиддин Шоҳин бо эҷодиёти 
пурмуҳтавои худ дар инкишофи забон ва адабиёти мо саҳми бузург гузоштааст. Гирдоварии 
маводи луғати забони шоир ба такмили фарҳангномаҳои мо мусоидат менамояд. 
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ҶОЙГОҲИ МАФҲУМИ «СУХАН» ВА ВОЖАҲОИ БАЁНГАРИ ОН ДАР АШЪОРИ ШОҲИН 
 

 Шамсиддин Шоҳин яке аз чеҳраҳои намоёни адабиёти тоҷик дар поёни садаи XIX ва оғози садаи 
ХХ ба шумор меравад. Аз ӯ осори пурарзише ба ёдгор мондааст. Куллиёт, ки шомили ғазалҳо, мусаддасу 
мухаммасҳо, тарҷеъбанду таркиббандҳо, маснавиву қасидаву қитъаҳо ва асари насрии «Бадоеъ-ус-саноеъ» 
мебошад, бо мазмуни баланд, забони ғанию дарбаргирандаи ганҷинаи вожагони забони тоҷикӣ дар рости 
худ ҳамто надорад. 

Шоир аз захири забони халқ беҳтарин вожаҳоро гирифтаву вориди забони назм кардааст. Хеле аз 
калимаҳои истифодабурдаи адибро аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» пайдо накардем. Аз ин ҷиҳат ҳам 
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омӯзиши таркиби луғавии забони осори устод Шоҳин ба такмили луғатномаҳо ва забони адабии тоҷик 
мусоидат хоҳад кард. 

Шамсиддин Шоҳин дар мавриди ҷойгоҳи сухан низ назари хосси худро дорад ва ин масъала дархӯри 
пажӯҳиш аст. Вожаҳои баёнгари мафҳуми сухан низ дар миёни қабатҳои луғавии забони устод Шоҳин 
мақоми назаррас доранд ва шоистаи омӯзиш мебошанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: Шоҳин, Куллиёт, осор, арзиш, мазмун, забон, омӯзиш, ганҷина, луғат, саҳм, 
такмил.  
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Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. 

 

МЕСТО ПОНЯТИЯ «СЛОВО», ВЫРАЖАЮЩИЕ ЕГО В СТИХАХ ШОХИНА 
 

Шамсиддин Шохин является одним из выдающихся представителей таджикской литературы конца 
XIX и начала ХХ века, оставившие после себя ценное наследие. 

Полное собранние соченений составляющее из разных литературных жанрах, как газели, касиды, 
мусадасы, мухамасы и поэмы, а так же прозаическое произведение «Бадоеъ-ус-саноеъ» и т.д. своими 
высокими содержаниями и богатыми лексического запаса языка не имеют себя подобного. 

Подбирая лучшие слова народной лексики, он обогашал язык своих произведений. 
Нам не удалось встретить многих лексичских единиц в толковом словаре «Фарҳанги забони 

тоҷикӣ». Иходя из этого, считаем, что изучение словарного состава произведении Шохина будет 
содействовать в совершенствовании литературного таджикского языка. 

На место слова имеет особый взгляд, который по мнению некоторых ученных нуждается в 
исследовании. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шохин, полное собранние сочинений, творчество, целнюсть, содержание, 
язык, изучение, сокровище, словарь, вклад, совершенствование. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шоева Гулнора, преподаватель кафедры таджикского языка 
Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. 

 

THE PLACE OF THE CONCEPT OF WORD» EXPRESSING IT IN SHOKHIN'S VERSES 
 

Shamsiddin Shokhin is one of the outstanding representatives of Tajik literature of the late 19th and early 
20th centuries, who left behind a valuable legacy. 

A complete collection of essays comprising of various literary genres, such as gazelles, qasidas, musadases, 
mukhamasy and poems, as well as the prose work «Badoe-us-sanoy», etc. their high content and rich vocabulary 
of the language have no equal. 

Choosing the best words of folk vocabulary, he enriched the language of his works. 
We did not manage to find many lexical units in the explanatory dictionary «Farkhangi zaboni tojiki». 

Based on this, we believe that the study of the vocabulary of Shokhin's work will contribute to the improvement 
of the literary Tajik language. 

The place of the word has a special look, which, according to some scholars, needs to be studied. 
KEY WORDS: Shokhin, complete works, creativity, integrity, content, language, study, treasure, 

dictionary, contribution, improvement. 
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Shoeva Gulnora, Lecturer of the Department of the Tajik 

Language of Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКИХ СФЕ С 

ПАРТОНИМАМИ В АНГЛИЙСКОМ, ТАДЖИКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Хошимова Н.М., Тагоева С.М., Рахимова Т.Р. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 
 

Фразеологический состав языка представляет собой наиболее самобытное его явление не 

только в плане формально-семантической организации, но и в плане выражения 

фразеологизмами национальной самобытности народа. 

«Пословицы и поговорки имеют структуру предложения и не являются семантическими 

эквивалентами слов» [3, с. 126]. 

Поговорка по структуре является предложением, подобно пословице, но лишена 

дидактического содержания [9; 5]. Мы включили английские пословицы и поговорки в 

соматические фразеологические единицы (в дальнейшем - СФЕ), которые представляют собой 

очень важный образный пласт языка и представляют интерес для сопоставления их с 

таджикскими и русскими пословицами и поговорками в плане выявления самобытности разных 

культур. К ним, как и к другим СФЕ, применимы различные приемы перевода. 

В данной статье мы будем сопоставлять разные типы фразеологических соматизмов в 
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английском, таджикском и русском языках, включающие в свой состав партонимы (т.е. части) 

соматизма «head» - «сар» - «голова».  В этих СФЕ совпадает, частично совпадает или совсем не 

совпадает фразеологический образ, лексический состав, структурно-грамматический тип, общее 

значение с учетом этого, мы будем описывать возможные приемы перевода фразеологических 

соматизмов с одного языка на другие.  

Выявление семантических связей (синонимия, антонимия, полисемия, омонимия) между 

СФЕ также будет способствовать оптимизации усвоения английских СФЕ. 

Анализ английских СФЕ с партонимами, входящими в понятие «head» - «сар» - «голова», 

позволил распределить их в 3 группы. 

Первую группу составляют английские СФЕ, которые при переводе на таджикский и рус-

ский язык совпадают и по фразеологическому образу, и по структурному типу, например: 

- «from under one’s nose (very nose)» - «аз таги бинӣ» - «из-под самого носа»;  

- «armed to teeth» - «то сару дандон силоҳнок будан» - «вооруженный до зубов»; 

- «not to be able to see beyond (the end of) one's nose» - «аз бинии худ дуртарро надидан; 

ҳавобаланд будан» - «не видеть дальше своего носа»; 

- «nose to nose» - «бинӣ ба бинӣ; сар ба сар» - «нос к носу; лицом к лицу»; 

- «from head to foot (to heel)» - «сар то по» - «c головы до пят»; 

- «to cost smb. one’s head» - «сари касеро хӯрдан» - «стоить головы кому- либо»; 

- «to have a sharp tongue» - «забони тез (бад) доштан» - «иметь острый язык»; 

- «to have a long tongue» - «забони дароз доштан; забондарозӣ кардан» - «иметь длинный 

язык»; 

- «an eagle eye» - «чашми тез» - «зоркий, орлиный глаз»; 

- «an evil eye» - «чашми бад; чашмаш гирифт» - «дурной глаз»; 

- «walls have ears» - «девор гӯш дорад (или полностью – девор муш дорад, муш гӯш дорад)» 

«и у стен есть уши» и другие. 

Вторую группу составляют английские СФЕ, в которых при переводе на таджикский и 

русский язык совпадает фразеологический образ, но не совпадает структурный тип по каким-то 

параметрам, например:  

 - «аpple of one’s eye» - «мағзи донак (разг., употребляется к внукам)» - «любимчик (зеница 

ока)»; 

- «to have a sweet tooth» - «бомаззахӯрак будан» - «любить сладкое, быть сладкоежкой»; 

- «to make a face» - «афтро турш кардан (разг.)» - «сделать гримасу, скорчить рожу»; 

- «a bird/pea-brain» - «ақли кучак доштан» - «куриные мозги»; 

- «а bird’s eye view» - «аз баландии парвоз» - «вид с высоты птичьего полета»; 

- «to have lost one’s tongue» - «аз гуфтан мондан, даҳонам канд, ҳангам канд» - «замолчать, 

потерять дар речи, проглотить язык»; 

- «to have an oily tongue» - «хушгӯй будан, ширинсухан будан» - «быть льстивым, на языке 

мед»; 

- «what the eye doesn't see the heart cannon grieve (over)» - «пословица – набинаму насӯзам» 

«пословица - чего глаз не видит, о том сердце не печалится», ср. с глаз долой – из сердца вон»; 

- «one’s tongue runs before one’s wit» - «аввал гуфтан ва баъд пушаймон шудан» - «он/она 

сперва говорит, а потом думает», ср. язык - наперед ума рыщет (вариант: a fool's tongue runs 

before his wit – забонаш аз ақлаш дароз - язык дурака бежит впереди его мысли, ср. даҳони баста 

сад тилло - молчи - за умного сойдешь); 

- «а honey tongue, a heart of gall» - «ба забон ширину ба дил бад (талх)» - «на языке мед, на 

сердце лед; язык из меда, да сердце из желчи»; 

- «to be all ears (I am all ears)» - «гӯшам ба Шумо» - «я весь внимание». 

Третью группу составляют идиоматические выражения, которые не имеют эквивалента и 

аналога в таджикском и русском языке и которые представляют большой интерес в связи с тем, 

что в эти СФЕ включены сведения о характерологических чертах народа-носителя, 

проявляющиеся в национально-культурной коннотации, под которой мы понимаем смысловые, 

эмоциональные наслоения, выражающиеся в оценочной, модальности, эмоциональности, 

экспрессивности, во внутренней форме, во фразеологическом образе. Именно они представляют 

наибольшую трудность в подборе адекватного перевода. В английской традиции для них 

используются термины «идиоматические выражения» или «идиомы», например:  

- «to score the bull’s eye» - «ба нишон расидан» - «попасть не в бровь, а в глаз; попасть в 
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яблочко/цель»; 

- «to pull the wool over smb’s eyes» - «бузак намур, ки баҳор меояд (разг.)» - «вешать лапшу 

на уши; втирать очки (обманывать); 

- «to bare one’s teeth» -«симои аслиро нишон додан» - «выпускать коготки; показать свое 

истинное лицо»; 

- «to cut one's teeth in (или on smth)» - «аввалин маротиба ягон кор кардан» - «приобрести 

первый опыт в ч.-л.»; 

- «to wag one's tongue» - «бадгӯӣ кардан; мисли занҳои лаби ҷӯйбор рафтор кардан (разг.)» 

- «молоть языком, сплетничать»; 

- «lip service» - «ваъдаҳои хушку холӣ» - «пустые обещания»; 

- «from the horse’s mouth» - «маълумотро аз ҷояш гирифтан (речевой оборот)» - «из 

надежного источника»; 

- «а cheeky monkey» - «бе пусту рӯй» - «наглая тварь; 

- «better one-eyed than stone blind» - «ҳадди ақал аз набудан беҳ» - «лучше одноглазый, чем 

совсем слепой»; 

- «beauty is in the eye of the beholder» - «бо чашмони меҳр нигаристан; ишқро ошиқ фаҳмад 

(разг.)» - «красота - в глазах смотрящего; ср. каждый понимает красоту по-своему; 

- «the one-eyed man is a king» - «аз беамакӣ харро амак (разг.)» - «среди слепых одноглазый 

человек - король (когда нет выбора, надо мириться с тем, что в других условиях было бы 

неприемлемо); ‘кривой среди слепых - король; ср. на безрыбье и рак - рыба»; 

- «а good face is a letter of recommendation» - «чашмон оинаи диланд; одами хуб аз афташ 

маълум» - «хорошее лицо - все равно, что рекомендательное письмо; - ср. глаза - зеркало души». 

Для достижения максимальной точности, идентичности перевода фразеологизмов с 

английского на таджикский и русский язык необходимо использовать различные приемы 

перевода: 

1) через эквивалент, т.е. подобрать имеющийся в таджикском или русском языке 

адекватный фразеологический оборот, совпадающий с английским оборотом по смыслу и по 

образной основе, например: «as cold as ice» - «мурда барин хунук» - «холодный как лед...»; 

2) через аналог, т.е. такой таджикский или русский устойчивый оборот, который по 

значению адекватен английскому, но по образной основе отличается от него полностью или 

частично, например, «a drop in the bucket» - «қатрае дар баҳр» - «капля в море…»; 

3) описательный перевод, т.е. перевод путем передачи смысла английского оборота 

свободным словосочетанием. Описательный перевод применяется тогда, когда в таджикском 

или в русском языке отсутствуют эквиваленты и аналоги, например: «to rob Peter to pay Paul» - 

«қарзро бо қарз пардохтан; или - аз барф гурехта ба борон афтодан» - «отдать одни долги, сделав 

новые (взять у одного, чтобы отдать другому) ...»; 

4) антонимический перевод, т.е. передача негативного значения с помощью 

утвердительной конструкции или наоборот, например: «to keep one’s head» - «иродаро гум 

накардан» - «не терять головы…»; 

5) калькирование. Метод калькирования применяется в тех случаях, когда переводчик 

хочет выделить образную основу фразеологизма или когда английский оборот не может быть 

переведен при помощи других видов перевода, например: «the moon is not seen when the sun shines 

(пословица)» - «Офтоб гар наравад, чун моҳ берун наояд…» - когда светит солнце, луны не 

видно...; 

6) комбинированный перевод. В тех случаях, когда таджикский или русский аналог не пол-

ностью передает значение английского фразеологизма или же имеет иной специфический 

колорит места и времени, дается калькированный перевод, а затем идет описательный перевод и 

русский аналог для сравнения, например: «carry coals to Newcastle» - «беҳудакорӣ кардан, чизеро 

ба касе ё чизе додан, ки он аллакай ҳаст (мисол: Ба об об додан)» - «возить уголь в Ньюкасл», 

т.е. возить что-либо туда, где этого и так достаточно (ср. ехать в Тулу со своим самоваром). 

Допуская полное или частичное калькирование в отдельных случаях, переводчик исключает 

всякую возможность использования буквализмов, т.е. неоправданных дословных переводов, 

искажающих смысл английских фразеологизмов или не соответствующих нормам современного 

таджикского и русского языка [8, с. 10-11]. 

К первой группе относятся СФЕ, полностью совпадающие по семантическому 

содержанию, лексическому составу, грамматическим формам и синтаксической структуре. При 
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этом следует помнить, что вероятность полного соответствия СФЕ, которое строится как на 

семантическом, так и на структурном принципе, достаточно редко. В английском языке 

отсутствует согласование, тогда как в таджикском и русском языке это один из основных видов 

синтаксической связи. Отсутствие в английском языке такого вида связи компенсируется 

другими видами – примыканием, управлением, как единственно возможными. 

Итак, обратимся к приемам перевода. 

СФЕ «keep (hold) one's head above the water» путем калькирования дословно переводится 

«держать голову над водой». В таджикском языке этой СФЕ соответствует частичный 

эквивалент «як илоҷе кардан», в которой соматизм «head» выражен имплицитно. В русском 

языке, этой СФЕ соответствует частичный эквивалент «держаться на плаву», в которой 

соматизм «head», также выражен имплицитно.  

Эта СФЕ примечательна тем, что она является наглядным примером явления омонимии, 

когда у ФЕ возникает несколько не связанных между собой значений-омонимов, которые 

появились в результате распада полисемии, ср. значения: 1) бороться с трудностями; 2) бороться 

за существование и 3) не влезать в долги; 4) избежать банкротства. 

При переводе СФЕ «to be up to the ears in love» на таджикский язык мы прибегаем к 

частичному эквиваленту «сар то по ғарқи ишқ будан», в данных СФЕ наблюдается полное 

совпадение фразеологического образа при частичном несовпадении их структурного типа. При 

переводе этого СФЕ на русский язык, мы прибегаем к частичному эквиваленту «быть 

влюбленным по уши», где также наблюдается полное совпадение фразеологического образа при 

частичном несовпадении их структурного типа. 

В случае СФЕ «clean head» на таджикский язык мы подбираем эквивалент «сари тоза; 

фикри тоза». Эти СФЕ совпадают и по структурному типу (именные словосочетания), и по 

фразеологическому образу. При переводе на русский язык мы подбираем эквивалент «светлая 

голова (ясный ум)», где эти СФЕ совпадают абсолютно идентичным образом. 

Для СФЕ «to bury (hide) one’s head in the sand» используется подбор таджикского 

эквивалента - «худро ба нодонӣ задан; худро ба кӯрӣ андохтан» с общим фразеологическим 

значением «аз ҳақиқат ҳаросидан, буздил будан». Подбор русского эквивалента для этого же 

СФЕ схож с английском вариантом в большей степени – «хоронить или прятать голову в песок» 

с общим фразеологическим значением «закрывать на факты глаза, придерживаться страусовой 

политики». Эти соответствия возникает в результате калькированного перевода. 

К первой группе относятся также СФЕ, которые по своей структуре представляют собой 

целые предложения пословичного типа, идентичные по фразеологическому значению, 

грамматической и синтаксической структуре. Для перевода английской пословицы «two heads 

are better than one» мы используем таджикский эквивалент, который является скорее переводом 

- «ду сар аз як сар беҳтар аст», но эта фразеологическая единица в таджикском языке не 

распространена. Но в тоже время два русских эквивалента: один - более точный - «одна голова 

хорошо, а две - лучше», и второй (с лексической метонимической заменой) - «ум хорошо, а два - 

лучше». Русские эквиваленты сохраняют образный строй, в основе которого лежит сравнение, а 

также фразеологическое значение, но отличается выбором лексического компонента, а также 

порядком слов. 

На примере этой поговорки мы можем проследить явление синонимии среди СФЕ. 
Синонимичной к этой СФЕ будет «four eyes see more than two», калькированный перевод которой 
«чор чашм аз ду хубтар мебинад» - «четыре глаза видят больше, чем два». Фразеологическое 
значение таджикского и русского варианта этой пословицы не совсем точно передает смысл 
английской: «дар ҳолати вазнинӣ танҳо набудан хубтар аст» - «в трудной ситуации лучше 
быть вдвоем, чем одному», поэтому в данном случае необходимо прибегнуть не только к 
калькированию, но и к описательному переводу. Находим еще одну синонимическую пословицу 
«one man, no men», в лексический состав которой не входит соматизм: ср. «аз як даст садо 
намебарояд» - «один в поле не воин», однако таджикский и русский эквивалент не в полном 
объеме передают смысл и фразеологическое значение английской. 

Рассмотрим СФЕ - пословицу «far from eye, far from heart». При переводе этой СФЕ мы 
прибегаем к таджикскому эквиваленту «аз дида дуру аз дил берун; набинаму насӯзам» и к 
русскому эквиваленту «с глаз долой - из сердца вон», которые довольно точно передают 
фразеологический образ, при этом значительно меняя лексическую и грамматическую структуру 
в таджикском варианте («аз дида», «берун» и «набинаму насӯзам») и лишь незначительно меняя 
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грамматическую структуру в русском варианте («с глаз» – множественное число вместо 
единственного) и лексический состав («долой», «вон»). На наш взгляд, таджикская и русская 
СФЕ обладают большей образностью и выразительностью. Эта английская СФЕ имеет 
синонимичную СФЕ «out of sight – out of mind», которая содержит соматизм имплицитно и 
максимально близка по смыслу, лексике и грамматике таджикского варианта - «аз дида дуру аз 
дил берун», где различия только в слове «дил» - «heart» - «сердце» в таджикском варианте и в 
слове «mind» - «сар, ақл» - «голова, ум» в английском варианте. 

Во вторую группу входят СФЕ, которые по фразеологическому значению адекватны или 
сходны, но по лексическому составу и грамматической структуре отличаются полностью или 
частично, поэтому для них используются другие приемы перевода, в том числе и аналог, а также 
описательный перевод. 

При переводе СФЕ «to have a finger in every pie» мы прибегаем к комбинированному 
переводу. Сначала даем калькированный перевод «ба ҳама кор даст задан (разг.)» - «совать 
палец во всякий пирог», затем ищем аналог этой СФЕ в таджикском языке - «ҳамакораи нимкора» 
а в русском языке «в каждой бочке затычка», которые выражают значение «везде хочет 
поспеть». Близка по значению, но не идентична и другая СФЕ «агар нахӯрам ҳам хоида 
мепартоям» - «если не съем, то понадкусываю». 

СФЕ «to turn a blind eye to smb» также требует комбинированного перевода. В результате 
калькирования получаем буквальный перевод «кӯр-кӯрона нигоҳ (амал) кардан» - «поворачивать 
слепой глаз на кого-либо», затем подбираем таджикский и русский фразеологизмы-аналоги 
«гӯшро ба карӣ задан (разг.)» - «смотреть сквозь пальцы». Значение «не замечать, смотреть 
невнимательно» передается не совсем точно русской ФЕ. Все три варианта СФЕ обладают 
большей выразительностью. 

По своей структуре английская СФЕ «to rack one’s brain» представляет собой 
словосочетание, при переводе которого используется прием подбора CФЕ-аналога. Английская 
СФЕ имеет калькированный перевод «аз фикр сардард шудан» - «изнурять, истощать голову». 
Таджикский и русский аналог СФЕ - «сари масъалаи вазнин нишастан» - «ломать голову, 
решать трудную проблему». Эти СФЕ различаются незначительно тем, что включают в свой 
состав разный лексический вербальный компонент. 

Интересен перевод СФЕ, представляющих по своей структуре целые предложения 
пословичного типа. По своей структуре английская СФЕ «what the heart thinks, the tongue speaks» 
- пословица. Прежде чем находить аналогичную пословицу в таджикском и русском языках, 
необходимо прибегнуть к приему калькирования: «забон чизеро мегӯяд, дил фикр мекунад» - 
«язык говорит то, что сердце думает». Затем подбираем соответствующий аналог «он чизе, ки 
дар қалб ояд, пас бо забон барояд» - «что на душе (на уме), то на языке». Описательный перевод 
раскрывает точное значение «открытый человек говорит то, что думает». Я думаю, что тут 
все согласятся, что из трёх последних перечисленных пословицах на всех трёх языках, 
таджикский аналог является самым эффектным и красивым как по лексическому, так и по 
грамматическому составу. Далее нужно подобрать русский СФЕ – аналог, приближающийся по 
образной основе к английской СФЕ «у кого что болит, тот о том и говорит», в ней частично 
сохраняется образная основа английской СФЕ. 

При калькированном переводе СФЕ «а close mouth catches no flies» получаем: «ба даҳони 
пӯшида магас намедарояд» - «закрытый рот не ловит мух». Ищем аналоги в таджикском и 
русском языках - «чу даҳон баста бошад, магас хаста бошад», «даҳони баста сад тилло» - 
«закрой рот, а то влетит муха». Примечательно, таджикская пословица в первом варианте 
выражена в виде стиха смягчённым образом, тогда как русская пословица представляет собой 
жёсткое восклицательное предложение. Общее значение на таджикском - «хомӯшӣ касеро 
шарманда накардааст», а на русском - «молчание глупости не допустит», однако в таджикском 
и русском языках есть синонимичные пословицы с более выразительной образной основой - 
«сари хамро шамшер набуридааст». Они близки по значению русскому - «кто молчит, тот не 
грешит» или «ҷавоби ахмақ сукут аст» отдалённо близок к русскому - «молчи, за умного 
сойдешь», хотя в этих синонимичных пословицах соматизм «mouse» - «даҳон» - «рот» 
содержится имплицитно, то есть опосредованно. 

При переводе английской СФЕ пословичного типа «the tongue is not steel, but (или yet) it 
cuts» мы снова сначала используем прием калькированного перевода, переводим каждый 
лексический компонент в английской поговорке – «забон оҳан нест, вале мебурад» - «язык не 
сталь, но режет», уточненный описательный вариант «забон аз оҳани тез набошад ҳам, захмӣ 
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мекунад» - «язык не из стали сделан, но ранит сильно». Затем используем прием поиска аналога 
«захми табар мераваду захми забон не» - «язык как бритва» или «язык мой - враг мой». Как 
английская, так и таджикская и русская, СФЕ сохраняют образную основу, но отличаются по 
грамматической структуре (по лаконичности таджикский аналог - самый лаконичный, русский 
аналог более лаконичен, чем английский), но во всех структурах сохраняется значимый соматизм 
«tongue» - «забон» - «язык». Для перевода этой СФЕ можно подобрать и другие таджикские и 
русские аналоги, которые, однако, менее точно выражают фразеологическое значение этой 
английской СФЕ – «забони бад ба сар бало орад» - «злой язык убивает», «рӯзе забонаш сарашро 
мехӯрад (разг.)» - «не ножа бойся, а языка», «забони бад балои ҷон» - «злой язык страшнее 
пистолета». В таджикском и русском языках, данной английской СФЕ соответствуют сразу 
четыре синонимические пословицы, отличающиеся и по своей стилистической окраске, и по 
частотности употребления. Выбор той или иной СФЕ во многом зависит от стилистической на-
правленности текста и субъективного подхода самого автора. 

В третью группу входят английские СФЕ, которые не могут быть переведены ни при 
помощи подбора эквивалента, ни при помощи подбора аналога. Такие английские СФЕ не имеют 
соответствующих реалий в таджикском и русском языках. Это чаще всего относится к 
пословицам и поговоркам, а также фразеологическим сращениям или идиомам. Для перевода 
таких СФЕ на таджикский и русский язык могут быть использованы нефразеологические 
способы перевода. Нефразеологический перевод, как показывает само название, передает 
данную ФЕ при помощи лексических, а не фразеологических средств языка, в том случае, когда 
ни одним из фразеологических эквивалентов или аналогов воспользоваться нельзя. Такой 
перевод, учитывая даже компенсационные возможности контекстуального окружения, трудно 
назвать качественным, поскольку при этом нередко наблюдаются потери в образности, 
экспрессивности, коннотации, афористичности, оттенках значения, что и заставляет автора 
обращаться к этому способу только в случае крайней необходимости. 
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ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВӢ ВА ТАРҶУМАИ ВФ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ БО ИСТИФОДА АЗ 

ПАРТОНИМҲО ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ, ТОҶИКӢ ВА РУСӢ 
 

Муаллифон дар ин мақола кӯшиш кардаанд, ки бо таркиби фразеологии забонро, ки на танҳо аз 
ҷиҳати шаклӣ-маъноӣ, балки аз лиҳози ифодаи воҳидҳои фразеологӣ дар шахсияти миллии мардум низ 
баррасӣ намоянд.  

Гуфтан ба маврид аст, ки «зарбулмасалу мақолҳо сохтори ҷумларо дошта бошанд ҳам, муодили 

маъноии калимаҳо ҳисобида намешаванд». 
Зарбулмасал аз ҷиҳати сохт ҷумлаест, мисли мақол, вале мазмуни дидактикӣ надорад. Муаллифон 

зарбулмасалу маколҳои забони англисиро ба таркиби воҳидҳои фразеологии соматикӣ дохил кардаанд, ки 

як қабати хеле муҳимми забонро ифода намуда, барои муқоисаи он бо зарбулмасалу мақолҳои забонҳои 
тоҷикию русӣ баҳри муайян кардани шахсияти фарҳангҳои гуногун истифода бурдаанд. Ба монанди дигар 
ВФС барои онҳо усулҳои гуногуни тарҷума пешниҳод карда мешаванд. 

Бояд тазаккур дод, ки мавзӯи таҳқиқоти ин мақола муқоисаи воҳидҳои фразеологии забонҳои 
англисӣ ва русӣ, ки партонимҳои соматизми «сар»-ро ифода мекунанд, мебошад. Воҳидҳои фразеологии 
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соматикӣ (ВФС) бо ҳам тавассути синонимҳо, антонимҳо, омонимҳо, полисемия алоқаманданд. 

Муаллифон се гурӯҳи ВФС-ро дар асоси мисолҳои зерин муайян кардаанд: 1) монандии комил; 2) қисман 
монанд; 3) комилан мувофиқат накардани  ВФС дар забонҳои русӣ ва англисӣ. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКИХ С ПАРТОНИМАМИ В 

АНГЛИЙСКОМ, ТАДЖИКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

В этой статье авторы попытались ознакомиться с фразеологическим составом языка, который 
представляет собой наиболее самобытное его явление не только в плане формально-семантической 

организации, но и в плане выражения фразеологизмами национальной самобытности народа. 
Следует подчеркнуть, что «пословицы и поговорки имеют структуру предложения и не являются 

семантическими эквивалентами слов». 

Поговорка по структуре является предложением, подобно пословице, но лишена дидактического 
содержания. Авторы включили английские пословицы и поговорки в соматические фразеологические 
единицы (в дальнейшем - СФЕ), которые представляют собой очень важный образный пласт языка и 
представляют интерес для сопоставления их с таджикскими и русскими пословицами и поговорками в 

плане выявления самобытности разных культур. К ним, как и к другим СФЕ, применимы различные 
приемы перевода. 

Следует отметить, что предметом исследования в данной статье является сопоставление английских 

и русских фразеологических единиц, в состав которых входят партонимы соматизма «голова». 
Соматические фразеологические единицы (СФЕ) связаны между собой отношениями синонимии, 
антонимии, омонимии, полисемии. Авторы выделили три группы СФЕ на основании: 1) полного 

тождества; 2) частичного тождества; 3) полного несовпадения СФЕ в русском и английском языках. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: соматические фразеологические единицы, соматизм, структурно-семан-
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COMPARATIVE ANALYSIS AND TRANSLATION OF ENGLISH WITH PARTONYMS IN 

ENGLISH, TAJIK AND RUSSIAN 
 

In this article, the authors will try to get acquainted with the phraseological composition of the language, 
which is its most distinctive phenomenon, not only in terms of formal semantic organization, but also in terms of 

expressing the national identity of the people with phraseological units. 
It should be emphasized that «proverbs and sayings have a sentence structure and are not semantic 

equivalents of words». 

A saying by structure is a sentence, like a proverb, but lacks didactic content. We The authors included 
English proverbs and sayings in somatic phraseological units (hereinafter - SPU), which are a very important 
figurative layer of the language and are of interest for comparing them with Tajik and Russian proverbs and sayings 
in terms of identifying the identity of different cultures. To them, as well as to other SPU, various methods of 

translation are applicable. 
It should be noted that the subject of research in this article is a comparison of English and Russian 

phraseological units, which include the partonyms of somatism «head». Somatic phraseological units (SPU) are 

interconnected by the relations of synonymy, antonymy, homonymy, polysemy. Authors We have identified three 
groups of SPU on the basis of: 1) complete identity; 2) partial identity; 3) complete mismatch of SPU in Russian 
and English. 
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phraseological image, structural type. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Hoshimova Nargis Mirhakimovna, Associate Professor of 
the Department of Foreign Language Teaching Methods of Khujand State University named after Academician B. 

Gafurov. Phone: (+992) 92-715-14-59; e-mail: nargis_zebo@mail.ru. 
Taghoeva Sitora Mirhakimovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Art. teacher of the department of 

phonetics and lexicology of the English language, Khujand State University named after academician B. Gafurov. 

Phone: (+992) 92-715-14-59; e-mail: nargis_zebo@mail.ru. 

 



71 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИН СИСТЕМЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Мохшарифи Ёкуби Вализода  

Кулябский государственный университет имени Абуабдулло Рудаки 
 

Подобно тому как содержание концепта получает вербальную репрезентацию на уровне 

общеупотребительных языковых знаков, процесс номинации терминов может также изучаться с 

позиций когнитивного подхода. При этом в терминообразовании реализуются только те 

составляющие концепта, которые максимально релевантные для точного отображения того или 

иного признака терминологической единицы. Ядро концепта составляют семантические 

доминанты термина, которые максимально репрезентативны с точки зрения передачи значения 

термина. Концепты терминов, в свою очередь, также формируются в ядерные и периферийные. 

На основе ядерных концептов выстраивается фреймовая схема, которая выявляет основные 

существующие функциональные связи между терминами. По мнению В.Е. Бригиневич, 

«построение фреймовых схем позволяет раскрыть дополнительные существующие значения 

терминов».  

В данной статье термины высшего образования исследуются с учетом принципа полевой 

организации, который давно применяется лингвистами, поскольку применяемый подход может 

отражать научную и языковую модели мира одновременно. Терминологическое поле 

определяется как «понятийно семантическая категория, в которой синтезируются системно 

функциональные свойства терминов, иерархическая структура из множества терминологических 

единиц, объединенных общим значением и отражающих в языке определённую понятийную 

сферу» [1, с. 15].               

Основными требованиями, предъявляемыми к ядру термина, следует считать 

функциональность (при отсутствии которой понимание специфики употребления термина было 

бы невозможным) и частотность. Вокруг каждого ядра можно смоделировать его ближнюю и 

дальнюю периферии.  

В процессе исследования компонентов, составляющих поле термина, возможна 

конструкция иерархической модели, которая отражает гиперогипонимическую связь термин 

единиц. По В.Б. Гольдбергу, эта связь конструкт репрезентирует лингвистическое знание об 

устройстве фрагмента лексической системы [1, с. 150].  

Для выявления семантических и концептуальных связей, организующих 

терминологической систему как фрагмент языковой картины мира, необходим анализ 

меноримической связи, объединяющей обозначения целого и частей. Термин элементы, 

организованные по принципу этой связи, также способны создавать иерархии.  

В качестве примера рассмотрим термин студент в русской терминологической системе и 

student – в английской. Не вызывает сомнений функциональность и частотность этих терминов, 

следовательно, студент и student составляют ядро термин поля «Субъекты образования». В 

качестве компонентов ближайшей периферийной зоны в русской терминологической системе 

можно выделить следующие лексемы: первокурсник, второкурсник, третьекурсник, выпускник, 

учащийся, магистрант, аспирант, курсовая работа, диплом, магистерская диссертация, 

аттестация, экзамен, учебная единица, кредит, модульное обучение, бакалавриат, магистратура, 

аспирантура, специалитет, институт, университет.  

Компоненты дальней периферии составляют такие словосочетания, как: зачисление в вуз, 

отчисление, неуспеваемость, успеваемость, контроль знаний, читать (слушать) лекции, семинар, 

преподаватель, доцент, профессор, выпускающая кафедра, научный руководитель, кандидат 

наук, доктор наук, тьютор, высшее профессиональное образовательное учреждение, 

посещаемость, активность, выполнение рубежной аттестации, блоки дисциплин, компетенции, 

квалификация, плата за обучение, обучение на бюджетной основе, обучение на коммерческой 

основе и т.д.  

В английской терминологической системе ближайшую периферию для ядерного термина 

student составляют следующие единицы: freshman, sophomore, junior, senior, alumni, bachelor, 

master, undergraduate, postgraduate, internship, diploma, test, credit, public/private university, college, 

school, major, minor, degree, research, thesis, university.     

В качестве компонентов дальней периферии выступают данные словосочетания: 

scholarship, financial aid, admission, enrollment, campus life, academics, athletics, Greek life, 
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institution, athletic program, facilities, faculty, staff, professor, assistant professor, associate professor, 

PhD, interactive learning, Career Centre, continuing education, tuition, room and board fees, counselor 

и т.д.                                                        

В таджикской терминологической системе student составляют следующие единицы: 

донишҷӯён, хонандагони синфҳои болоӣ, сину сол, олӣ, хатмкардагон, бакалавр, магистр, 

аспирантура, диплом, озмоиш, кредит, донишгоҳи давлатӣ – хусусӣ, коллеҷ, мактаб, калон, хурд, 

довталаб, тадқиқот, тезис, донишгоҳ.    

На наш взгляд, это объясняется двумя основными причинами.  
Во-первых, отсутствием некоторых терминологических единиц в терминологической 

системе сопоставляемых языков. Лакунарность английских лексем freshman, sophomore, junior и 
senior в русской и таджикской терминологической системе вызывает определенные трудности 
при переводе, несмотря на наличие тождественных словосочетаний «студент первого курса», 
«студент второго курса» и т.д.  По нашему мнению, семантика, заключенная в этих английских 
и русских терминах, имеет существенное расхождение, так как студент первого курса в языковом 
сознании англичан воспринимается как «новичок», а студент заключительного курса – как 
«старший». К терминам, различающимся по признаку наличия/отсутствия концепта, следует 
также относить PhD (Doctor of Philosophy). Известно, что в английской терминологической 
системе не существует термина кандидат наук, что является большой проблемой для 
унификации российской системы высшего образования в целом, и в частности, для равноценной 
эволюции дипломов российских специалистов за рубежом.  Отсутствие концепта «кандидат 
наук» в английском языковом сознании и, следовательно, соответствующей лексемы в языке, 
является существенной проблемой для переводчиков и требует дополнительных разъяснений.     

Во – вторых, содержание концептов терминов, составляющих периферийные зоны, имеют 
разную значимость для языкового сознания носителей русского и английского языков.  
Например, для русскоязычного студента не представляется важным разграничение 
специализации на основную и второстепенную (major и minor соответственно).  Наличие 
сестричества, братства, землячества, образующих труднопереводимое понятие Greek life 
(перевод студенческая жизнь не отражает в полной мере семантику этого словосочетания) также 
не является обязательной характеристикой периферийной зоны термин поля «Субъект 
образования» в русской терминологической системе. По нашим оценкам, концепты financial aid 
– финансовый помощь, campus life – жизнь кампуса (университетского городка), также 
характеризуются отсутствием значимости для носителя русского языкового сознания в рамках 
исследуемого терминологического поля. Значение этих терминологических единиц для 
представителя английской и американской культуры велико: достаточно просмотреть 
электронные страницы университетов и колледжей Великобритании и США, чтобы в этом 
убедиться.  

Таким образом, при сопоставительном изучении термин систем различных языков 
когнитивные основания действия процессов номинации приобретают еще большую сложность. 
Исследователю необходимо изучить и объяснить природу ономасиологической модели, стоящей 
за языковым знаком, а также показать возможность соотнесения или подбора адекватных 
тождеств терминов при переводе с одного языка на другой. Не приходится доказывать, что в 
этом случае понимание особенностей лингвокультуры приобретает первостепенное значение.  

Общеязыковые принципы системности, асимметрии языкового знака, тенденция к 
избыточности и экономии языковых средств, естественно языковые субстраты термина 
относятся к лингвистическим факторам, которые определяют структуру и развитие 
терминологических систем в английском и русском языках.  

Лингвистические методы исследования структуры термина обусловлены, прежде всего, 
наличием языкового субстрата. Согласно концепции В.М. Лейчика, термин следует понимать, 
как сложную трехслойную лексическую единицу языка для специальных целей, структура 
которой включает «логический суперстрат, естественно – языковой субстрат и 
терминологическую сущность» [2, с. 30]. По Лейчику, «лексическая единица языка является 
естественно – языковым субстратом термина», причем «ее содержательные, формальные и 
функциональные признаки могут изучаться совместно или раздельно» [2, с. 30-31].  Иными 
словами, все универсальные лингвистические процессы в лексике характерны для 
терминообразования. Как же отмечалось, в процессе образования терминов действуют те же 
законы, что и в общеупотребительной лексике.  

Таким образом, пополнение состава терминологических систем характеризуется наличием 
морфемной и семантической дериваций, заимствований и образованием несвободных сочетаний. 
Неологизмы, образующиеся в той или иной терминологической системе, сначала находятся в 
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статусе предтерминов; их необходимость или нежизнеспособность в терминологической 
системе языка регулируется теми же лингвистическими законами, которые характерны для 
общего словарного состава языка. Транс   номинация неологизмов, понимаемая как 
переосмысление уже существующих заимствований, ведет к образованию новых 
словообразовательных гнезд, а также формированию новых ядер концептов.  

Естественно – языковой субстрат в структуре термина дает ключ к пониманию проблемы 
полисемии терминов, невозможности «отсечь» существующие синонимы, а также 
зафиксировать за термином единственное определенное содержание. В то же время, в отличие 
языкового субстрата, термин способен существовать во множестве вариантов – синтаксических 
и парадигматических.    

Параметр избыточности в терминологической системе проявляется наличием дублетов и 
триплетов. Среди терминов высшего образования обнаруживается большое количество 
примеров [5, с. 150]: 

 - управление – менеджмент; 
- межкультурная – кросс культурная (коммуникация);  
- этнокультурная – национально – культурная (специфика); 
- вербальные – языковые (средства);  
- пиар – связи с общественностью;  
- эволюция – оценка (диплома);  
- ленд – девелопмент – развитие земельного участка (название учебной дисциплины). 
Как видно из примеров, большинство дублетов   представляют собой кальки из 

английского языка. Устойчивость функционирования определённых номинаций может быть 
подтверждена только по происшествии определённого времени.  

В современной терминологической системе русского языка отмечается целенаправленная 
номинативная деятельность, что указывает на искусственность формирования 
терминологической системы как на одну из важнейших её характеристик. Это необходимо для 
достижения оптимального соответствия между терминологической информацией и 
специальным термином, который обеспечивает эффективную специальную коммуникацию. 
Обобщение информационной картины мира является важной социокоммуникативной 
составляющей терминологической системы. Сознательное создание терминологий является 
предметом постоянного научного поиска лингвистов. По данным А.А. Молнар, в каждом 
университете Франции существует своя комиссия по разработке и систематизации терминологии 
[3, с. 53].     

Тенденции к языковой избыточности противостоит принцип языковой экономии, 
рассмотренный первоначально И.А. Бодуэном де Куртене, П. Пасси, Г. Суитом, О. Есперсеном, 
а позднее - А. Мартине, Ш. Балли, А.М. Пешковским, Е.Д. Поливановым, В.В. Борисовым. 
Замена словосочетаний на однословные наименования, лексикализация, аббревиация и блендинг 
являются результатами реализации этого принципа.  

По мнению Е.С. Кубряковой, «возможность терминологической номинации на базе 
общелитературной лексики связана, прежде всего, с асимметрией языкового знака и с 
проявлением этого свойства в случаях его употребления» [4, с. 35].  

Асимметрия языкового знака в формировании терминологической системы 
характеризуется невозможностью достижения главных требований, предъявляемых к термину: 
отсутствие синонимии, полисемии и омонимии.  Поскольку терминология не может быть 
изолирована от общелитературного языка, лингвистические процессы, характерные для языка в 
целом, проявляются и в процессе функционирования терминов. 

Отсутствие симметричного соответствия между содержанием и выражением проявляется 
в расхождении семантики означаемых и означающих на структурном уровне термина. Наличие 
синонимических пар в терминологической системе высшего образования (например, студент – 
учащийся высшего учебного заведения, кредит – зачетная единица) обусловливает 
необходимость выделения в синонимическом ряду одного опорного слова или доминанты, в 
максимальной степени, соответствующей требованиям, предъявляемым к термину: 
стилистическая нейтральность, краткость, точность.  При этом необходимо отметить, что 
принцип языковой экономии реализуется и в этом процессе: лексема университет является 
наиболее кратким способом передачи информации о высшем профессиональном 
образовательном учреждении.  

Многозначность терминов представляет еще одну сложность в инвентаризации терминов 
и формировании терминологической систем. По В.А. Татаринову, «полисемия присуща 
терминам не в меньшей степени, чем общелитературным   словам» [7, с. 102].  Это явление 
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представляется закономерным ввиду постоянной эволюции профессиональных подсистем 
лексики; терминология любого языка имеет как устоявшиеся, так и формирующиеся единицы. 
Термины аудитория, билет, кандидат, степень; (degree, facility) являются примерами 
многозначности. 

Языковые факторы, по мнению В.А. Татаринова, опровергают сложившееся в научной 
среде мнение о стремлении термина к однозначности и необходимости моносемантизации всех 
терминов [8]. Как справедливо замечает В.А. Татаринов, полисемия терминов в определенной 
области доказывает основательность изученности предметной мысли; это также может служить 
подтверждением поступательного хода развития науки, вследствие чего семантическая 
структура слов отражает принципы категоризации мира с помощью языка.  

Одной из проблем полисемии является также категориальная многозначность, которая по 
словам В.М. Лейчика определяется как «обозначением одним и тем же термином процесса и 
результата, явления и величины, предмета изучения и науки [2, с. 45]. Примерами 
категориальной многозначности являются номинативные единицы набор студентов, 
образование, которые могут обозначить как процесс, так и результат деятельности; в английской 
педагогической терминологической системе – accreditation, recognition, peer review.  

Для формирования терминологических систем характерны также процессы 
межотраслевой и межсистемной омонимии. По В.П. Даниленко, межотраслевые омонимы – это 
термины одной области знания, которые были подвергнуты переосмыслению и вошли в 
терминологическую систему другой науки. Межсистемную омонимию составляют термины, 
образованные от общелитературных слов и являющихся омонимами по отношению к ним [9]. В 
качестве примеров омонимии в терминологии можно привести лексемы дисциплина, кредит, 
модуль, мера, оценка, transfer, competence, transcript, follow – up, mobility.  

Таким образом, формирование терминологии связано с теми же языковыми процессами, 
которые характерны для общелитературного языка. Развитие терминологической систем 
происходит под влиянием экстралингвистических факторов, которые сопряжены, главным 
образом с появлением новых реалий в жизни общества.     
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ОМИЛҲОИ ЗАБОНИИ ТАШАККУЛИ ИСТИЛОҲОТИ НИЗОМИ МАЪЛУМОТИ ОЛӢ 
 

Дар ин мақола истилоҳоти маълумоти олӣ бо дарназардошти принсипи ташкили майдонҳо, ки аз 

тарафи забоншиносон дер боз истифода мегардад, мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст, зеро чунин 
муносибати корбурдшаванда дар як вақт ҳам амсилаи илмӣ ва ҳам амсилаи забонии оламро инъикос карда 
метавонад. Майдони истилоҳотӣ чун категорияи мафҳумӣ-маъноӣ тавсия меёбад ва дар он хусусиятҳои 

фунсионалии истилоҳот, сохтори иерархияи воҳидҳои сершумори истилоҳот, ки маънои умумӣ дошта, дар 
забон соҳаи муайяни мафҳумиро инъиос менамоянд, ҷамъбаст карда мешаванд. 

Талаботи асосӣ, ки ба асоси истилоҳ пешниҳод мегардад, функсионалӣ будани он (зимни 
номавҷудияти он дарки махсусияти истеъмоли истилоҳ имоннопазир аст) ва такроршавандагӣ мебошанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: истилоҳот, забоншиносӣ, фунсия, маълумот, иерархия, соҳа, принсипҳо. 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Моҳшарифи Ёқуби Вализода, унвонҷӯи кафедраи 

методикаи таълими забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Тел.: 

(+992) 988-82-28-29. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИН СИСТЕМЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В данной статье термины высшего образования исследуются с учетом принципа полевой 

организации, который давно применяется лингвистами, поскольку применяемый подход может отражать 

научную и языковую модели мира одновременно. Терминологическое поле определяется как «понятийно 

семантическая категория, в которой синтезируются системно функциональные свойства терминов, 

иерархическая структура из множества терминологических единиц, объединенных общим значением и 

отражающих в языке определённую понятийную сферу».  

Основными требованиями, предъявляемым к ядру термина, следует считать функциональность (при 

отсутствии которой понимании специфики употребления термина было бы невозможным) и частотность. 

Вокруг каждого ядра можно смоделировать его ближнюю и дальнюю периферии.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: термины, лингвистика, функция, образование, иерархия, сфера, принципы.              

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мохшарифи Ёкуби Вализода, соискатель кафедры методики 

преподавания иностранных языков Кулябского государственного университета имени Абуабдулло 

Рудаки. Тел.: (+992) 988-82-28-29. 
 

LINGUISTIC FACTORS FOR THE FORMATION OF THE TERM SYSTEM HIGHER EDUCATION 
 

In this article, the terms of higher education are studied taking into account the principle of field 

organization, which has long been used by linguists, since the applied approach can reflect the scientific and 

linguistic models of the world at the same time. The terminological field is defined as «a conceptual semantic 

category in which the system-functional properties of terms are synthesized, a hierarchical structure from a set of 

terminological units united by a common meaning and reflecting a certain conceptual sphere in the language». 

The main requirements for the core of the term should be considered functionality (without which it would 

be impossible to understand the specifics of the use of the term) and frequency. Around each nucleus, its near and 

far peripheries can be modeled. 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ     ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

МУТАФАККИРОНИ ХАЛҚИ ФОРС-ТОҶИК ДАР БОБИ ОМӮЗИШИ  

ИЛМУ ДОНИШ ВА ТАТБИҚИ ОН ДАР АМАЛ 
 

Абдураҳимзода Қ.С. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Сарчашмаҳои таърихӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки аз рӯзе инсон худро ҳамчун мавҷудоти 
боақлу бошуур шинохт, ӯ ҳамеша кӯшиш мекард, ки ҳама гуна масъалаҳои зиндагии худро аз 
рӯи нишондодҳои илму дониши андухтаи хеш ҳаллу фасл намояд. Бо мурури замон халқи форсу 
тоҷик дар баробари мардумони дигар кишварҳои сайёра ба масъалаи илму дониш таваҷҷуҳи 
махсус зоҳир кардааст. Ҳамин аст, ки мутафаккирони форсу тоҷик дар осори безаволи худ ба 
масъалаи илму дониш ва мақому нақши он дар пешрафти тамоми қишрҳои муҳимми ҷомеа, 
бавижа ташаккул ва такомули инсони комил, диққати махсус дода, ин масъала дар низоми илмии 
онҳо яке аз масъалаҳои умдаи ҳаёти инсонӣ ба ҳисоб мерафт. Масалан, Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
мардумро ба омӯзиш ва аз бар намудани илму дониш ҳидоят намуда, чунин гуфтааст: 

   Дониш андар дил чароғи равшан аст,  
   В-аз ҳам бад, бар тани ту ҷавшан аст [1, с. 208]. 
Ё ин ки мутафаккири бузурги дигари тоҷик Носири Хусрави Қубодиёнӣ илму донишро 

ҳамчун сарчашма ва гавҳари зиндагии инсон ҳисобида, чунин овардааст: 
   Тан ба ҷон зиндасту ҷон зинда ба илм,  
   Дониш андар кони ҷонат гавҳар аст [1, с. 208]. 
Чи тавре ки маълум мегардад, мутафаккирони бузурги гузаштаи тоҷик итминон ба он 

доштанд, ки илму дониш ҳар як инсонро дар ҷомеа соҳиби обрӯ ва ҳурмату эҳтироми баланд 
гардонда, дар роҳи пурпечутоби зиндагӣ роҳнамо ва роҳбалади ӯ мешавад. Аз ин рӯ, ҳар шахсе, 
ки дар давоми ҳаёт барои соҳиби илму дониш шудан саъю кӯшиш менамояд, дар зиндагӣ ба 
пирӯзиҳо ва дастовардҳои назаррас муваффақ мегардад. Вале бояд ҳаминро ба хубӣ дарк намуд, 
ки аз худ намудани илму дониш ба осониву сабукӣ муяссар намешавад. Барои ба илму дониши 
ҳақиқӣ соҳиб гаштан меҳнат, заҳмат ва ҷидду ҷаҳди зиёд кардан лозим меояд. Зеро, пеш аз ҳама, 
агар дар дили инсон нисбат ба илму дониш шавқу ҳавас ва меҳру муҳаббат набошад, то ба охир 
сирру асрори он ба рӯи ӯ кушода намешавад. Бинобар ин, ҳар як шахсе, ки дар зиндагӣ ба роҳи 
омӯзиши илму дониш раҳсипор мешавад, бояд то чи андоза сангин будани ин роҳро хуб дарк 
намояд, шогирди устод ё муаллиме гардида, ҳамеша дар суҳбату машваратҳои олимону 
донишмандон шуғл варзад ва аз эшон илму дониш омӯзад. Вагарна ӯ дар нимароҳе дармемонаду 
дар ин самт ба ҷое намерасад. Ё чи тавре, дар ин хусус Ҷалолуддини Балхӣ гуфтааст: 

   Ҳар кӣ гирад пешае бе усто,  
   Ришханде шуд ба шаҳру русто [2, с. 11].  
Бояд тазаккур дод, ки дар раванди таҳсили илму дониш ва дар амал татбиқ кардани он 

барои ҳар як устоду шогирд шароит, роҳу равиш ва тарзу усулҳои зиёде арзи ҳастӣ доранд, ки 
онҳо дар рафти омӯзиш муайян мегарданд. Омӯзиши илму дониш ва дар амал татбиқ намудани 
он ба ахлоқ ва рафтори инсон ҳам вобастагӣ дорад. Яъне, агар олим ё донишманд ин неъмати 
бебаҳоро ба таври амиқу саҳеҳ дар амал роҳандозӣ намояд, дар ин маврид роҳи хайру саодати 
одамиро ба рӯи омӯзандагон кушода медорад, зеро онҳоро аз кирдор ва рафтори баду зишт дур 
месозад.  

Дар ин росто, ба устоду шогирд зарур аст, ки дар навбати аввал, замири худро аз тамоми 
сифатҳои шарри инсонӣ покиза намуда, сипас ба омӯзиши илму дониш пардозанд. Дигар ин ки 
тамоми вуҷудашро баҳри омӯзиши илму дониш равона сохта, дар тамоми зиндагии хеш такя ба 
нишондодҳои илму дониши андӯхтааш намояд. Зеро илму дониш худ ба худ, бидуни таълиму 
таҳсил, намеояд. Гузаштагони бузурги мо таъкид кардаанд, ки меҳр ва майлу рағбат ба илму 
дониш нур ва неруе аст, ки Худои таоло дар дилу ҷон ва ҳастии ӯ ҷой мекунад. Агар олим ва 
донишманд дар рафти омӯзиши илму дониш норасоиҳо ва мушкилиҳои зиндагиро ҳамчун сабаб 
пешорӯ оварда, баҳона кунад, ин боиси он мегардад, ки омӯзиши илму дониш барои ӯ кори 
сангин ва иҷронашаванда аст.  

Роҷеъ ба ин мавзуъ, аз номи пайёмбари ислом ривоятеро овардаанд: «Худованди мутаол 
уҳдадори ризқу рӯзии толибилм ва донишҷӯ мебошад ва рӯзии ӯро аз тариқи вижае таъмин 
мекунад, ки дигар мардум шомили ин лутфи хоси ӯ нестанд» [5, с. 87].  

Яъне, ин ба он маъност, ки намояндаҳои ҳунарҳои дигар дар таъмин намудани рӯзгор ва 
зиндагии худ метавонанд аз ҳисоби меҳнати хеш маошеро ба даст оваранд, вале шахсе, ки барои 
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ба даст овардани илму дониш кӯшиш намуда, худро ба ин кор масъул меҳисобад, маоши 
дигареро интизор нест. Бинобар ин, ба онҳо лозим меояд, ки ба кори иловагӣ машғул шуда, 
меҳнати зиёдеро ба зимма гирифта, зиндагии худро таъмин намоянд. Бале, ин ҳама чунин аст, 
аммо набояд фаромӯш кард, ки олим, донишманд ва толибилм ҳамеша дар ҷустуҷӯи илм буда, 
на баҳри он талош намояд, ки аз ҷиҳати молу ҳоли дунёӣ бой гардад, балки ба он бикӯшад, ки 
пеш аз ҳама, дунёи маънавии хешро бойю ғанӣ гардонад. Дар ҳоле ки мо соҳиби илму дониш ва 
ақлу хирад ҳастем, мо ҳамчун олиму донишманд ва омӯзгору шогирд масъулият ва рисолати 
хешро бояд бишносем ва ҳамеша дар ҳолати омӯзиш ва омӯзонидани дигарон бошем. Дар хусуси 
молу ҳоли дунёӣ ва маоши рӯзгор бошад, дониста бошем, ки подоши меҳнату заҳмати шоистаро 
Худованд медиҳад ва танҳо Ӯ ба ин қодир аст. Гузаштагони мо беасос ногуфтаанд, ки ризқу 
рӯзии бандаро Худованд медиҳад. Бале, танҳо Худованд.  

Қобили тазаккур аст, ки масъалаи аз бар намудани илму дониш ва таҳсили он на фақат 
диққати мутафаккирони бузурги гузаштаи моро ба худ кашида буд, балки дар ҷомеаи муосири 
мо низ масъалаи мазкур дар баробари дигар самтҳои муҳимми хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ҳамчун 
самти афзалиятнок ва калидӣ ба ҳисоб меравад. Хусусан, Давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо мақсади ҳаллу фасли масъалаи мазкур тамоми шароити заруриро муҳайё сохта 
истодааст. Масалан, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон масъалаи омӯхтани илму дониш ва аз худ намудани дастовардҳои техникаву технологияи 
пешқадамро барои ҷавонони кишвар яке аз вазифаҳои аввалиндараҷа ҳисобида, чунин таъкид 
кардааст: «Ҷавонони кишвар бояд дар хотир дошта бошед, ки вазифаи шумо омӯхтани илму 
дониш ва аз худ кардани дастовардҳои навини техникаву технологияи муосир мебошад. Зеро 
илм фитрати инсонро равшан мегардонад ва доираи андешаро вусъат мебахшад. Аз ин рӯ, 
андӯхтани илму дониш ва соҳибмаърифату соҳибкасб шудан барои ҳар як инсон ва, пеш аз ҳама, 
ҷавонон зарурати ҳаёт ва талаботи замон аст» [3, с. 5]. 

Ҳамин тавр, ба устоду омӯзгорон ва шогирдони замони муосир лозим ва муҳим аст, ки рӯ 
ба омӯзиши илму дониш оварда, баҳри баланд бардоштани савияи дониши хеш ва сатҳу сифати 
корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ камари ҳиммат банданд.  

Масъалаи муҳимми дигаре, ки бояд олиму донишманд, устоду омӯзгор ва шогирд нисбат 
ба он кӯшиш ва ғайрати зиёде дошта бошанд, ин аст, ки илму дониш аз бар намудани худро зина 
ба зина дар амал ба кор гиранд. Зеро маҳз илм бо амалаш қадру қимат ва мақому манзалати ҳар 
як олиму донишмандро дар зиндагӣ метавонад баланд бардорад. Олиму донишмандро дар ҳаёт 
мардум на фақат аз рӯи илму дониш, балки амали кардааш мешиносанду баҳо медиҳанд.  

Паёмбари ислом (с) дар яке аз ҳадисҳои худ дар ин мавзуъ фармудаанд: «Уламо ва 
донишмандон аз ду даста ташкил ёфтаанд:  

1. Дастае, ки илму огоҳии худро ба кор гирифта ва бар тибқи он амал мекунанд. Ин гуна 
донишмандон аз оқибати нохуши рӯзи қиёмат эмин ҳастанд.  

2. Дастаи дигар, ки бар тибқи илми худ амал намекунанд. Ин гурӯҳ аз уламо дучори ҳалок 
ва нобудӣ шуда ва ба гунае дар рӯзи қиёмат маҳшур мешаванд, ки дӯзахиён ҳам аз бӯи бади 
вуҷуди ин гуна донишмандони беамал ранҷу озор мебинанд.  

Зеро пайравӣ аз таомилат ва руҳи ҳавопарастӣ монеи васли инсон ба Ҳақ ва воқеият аст. 
Орзуҳои дуру дароз охират ва маънавияти инсонро ба дасти фаромӯшӣ месупорад» [5, с. 55-56]. 

Мавзуи мазкурро мутафаккирони бузурги форсу тоҷик дар осори худ ҷойгоҳи шоистае 
бахшидаанд. Эшон дар хусуси омӯхтани илм ва аҳамияти дар амал татбиқ кардани он андешаҳои 
зиёде гуфта бошанд ҳам, аммо пайвастан ва алоқамандии илму амалро дар зиндагӣ яке аз 
шартҳои асосӣ ҳисобидаанд.  

Масалан, Саъдии бузургвор дар ин мавзуъ чунин андеша дошт, ки ҳар нафаре илму дониши 
омӯхтаашро дар амал татбиқ намекунад, монанд ба он аст, ки дар болои чорпое китоби зиёдеро 
бор кардаанд:  

   Илм чандон, ки бештар хонӣ,  
   Чун амал дар ту нест, нодонӣ.  
   На муҳаққиқ бувад, на донишманд,  
   Чорпое бар ӯ китобе чанд [4, с. 96].  
Масъалаи илму амал дар баробари дигар мутафаккирони бузурги халқи тоҷик Мавлоно 

Абдураҳмони Ҷомиро низ ба ташвиш овардааст. Ба андешаи ӯ, илму донише, ки олиму 
донишманд аз бар мекунаду онро татбиқ намекунад, «заҳрест бенӯш». Аз ин ҷост, ки кӯшиш ва 
заҳмати олиму донишманд танҳо дар аз худ намудани илму дониш ба охир намерасад, балки 
ҳамон вақт ба мақсади ниҳоии худ мерасад, ки онро амалӣ созад.  
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   Чу касби илм кардӣ, дар амал кӯш,  
   Ки илми беамал заҳрест бенӯш [4, с. 100].  
Мутафаккири бузург мардумро огоҳ месозад, ки агар ҳар касе дар раванди зиндагӣ илмро 

пеша кард, бояд тамоми кӯшишу ғайрати худро дар роҳи аз бар намудани он равона созад. Аммо 
ҳамеша дар хотир дошта бошад, ки илму донишеро, ки аз бар кард бояд аз рӯи нишондодҳои он 
амал намояд. Вагарна илму донише, ки ӯ аз бар кардааст, баргашта барояш заҳр мешавад. Яъне, 
олиме, ки амал надорад, занбӯреро мемонад, ки неш дораду шаҳду нӯш не.  

Таҷриба ва мушоҳидаҳо собит месозанд, ки дар шароити ҷомеаи муосир қисмате аз 
мардум, бавижа ҷавонон ва наврасон, аз илму дониш дида бештар ба молу сарвати дунёӣ майлу 
рағбати зиёдтар доранд. Ин қабил одамон ҳар як инсонро аз рӯи сарвату дороӣ қадрдонӣ карда, 
ҳурмату эҳтиромашонро ба ҷо меоранд. Рафтор ва муносибати ин гурӯҳи одамон, пеш аз ҳама, 
аз хароб ва костагии илму дониш ва маърифати онҳо дарак медиҳад. Аз ин рӯ, имрӯз муҳим аст, 
ки тамоми ҷомеа ва ҷавонон бояд рӯ ба илму дониш ва маърифату маориф биоранд, зеро ин 
ҳолати бамиёномада барои ояндаи ҷомеаи мо ташвишовар аст. Чи тавре маълум аст, илму дониш 
дар ҳаёти инсон ва махсусан дар ба камол расидани шахсияти онҳо, чи аз назари маънавӣ ва чи 
аз ҷиҳати моддӣ, яке аз омилҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, ба ҷомеаи имрӯзаи мо 
зарур аст, ки шахсеро тарбия карда ба воя расонад, ки дар шароити иқтисоди бозаргонӣ зиндагию 
меҳнат карда, бунёдкору созанда, худогоҳу худшинос бошад ва дар раванди тазодҳои 
ҷаҳонишавии олам ҷомеаро ба роҳи дуруст ба пеш бурда тавонад.  

Чи хеле аз таҷрибаи давлатҳои тараққикарда маълум аст, агар дастовардҳои илм дар амал 
татбиқи худро наёбанд, рушд кардани ҳамаи соҳаҳои ҷомеа низ номумкин аст. Бинобар ин, 
натиҷаҳо ва дастовардҳои илму дониш ҳатман бояд татбиқи амалии худро дар ҳаёт ёбанд.  

Муҳим будани масъалаи мазкурро дар рушд ва пешрафти ҷомеа Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз Паёмҳои худ ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуда, чунин зикр карда буданд: «Пайванди 
амиқтари илм ва истеҳсолот, ширкати васеъ ва босамари муассисаҳои гуногуни иқтисодиву 
иҷтимоӣ дар тақвияти пойгоҳҳои илм, тарбияи мутахассисони баландихтисос ва таҳкими неруи 
техникию технологӣ тақозои рӯз аст» [6, с. 3].  

Як нуктаи дигареро зикр кардан ҷоиз аст, ки мутафаккирони бузурги гузаштаи форсу тоҷик 
кӯшиши зиёде ба харҷ додаанд, ки илму донишро бо ахлоқи ҳамидаи инсонӣ бипайванданд. Ба 
андешаи онҳо, олим ва донишманди асил дар баробари доштани илму дониш ҳамзамон бояд, ки 
соҳиби ахлоқи ҳамида низ бошад. Зеро ки онҳо илму донишро яке аз воситаҳои муҳимми ба 
камолот расидани инсон меҳисобиданд, яъне ин маънои онро дорад, ки дар давоми ҳаёт танҳо 
ҳамон нафаре қудрат ва тавоноии ба дигарон некӣ карданро дорад, ки соҳиби илму дониш ва 
маърифати баланд аст. Дар ин радиф, бояд таъкид кард, ки ба қавли эшон, хислатҳои беҳтарини 
ахлоқи волои инсонӣ дар ниҳоди ҳар як шахс маҳз дар натиҷаи омӯзиши илму дониш ташаккул 
ва рушд меёбад. Ҳамоҳангии илму дониш ва ахлоқи ҳамидаи инсонӣ қодир аст дар қалби ҳар як 
шахс ҳисси меҳру муҳаббатро нисбат ба инсон ва аҳли башар бедор карда, фикру зикр, гуфтору 
кирдор ва рафтору муносибати ӯро дар некӣ кардан ба дигарон тақвият бахшад. 

Чи тавре аён мегардад, масъалаи омӯзиши илму дониш ва дар амал татбиқ намудани он аз 
замонҳои хеле дури таърихӣ барои инсон ҳамчун яке аз омили асосии пешбурди зиндагӣ хизмат 
карда омадааст. Оид ба масъалаи мазкур гузаштагони бузурги форсу тоҷик низ таваҷҷуҳи махсус 
зоҳир карда, нақш, мақом ва аҳамияти онро дар рушду такомули ҳамаи соҳаҳои ҷомеа хеле 
муҳим донистаанд.  

Вазъи имрӯзаи ҷаҳонӣ ҳам шаҳодат аз он медиҳад, ки илму дониш бе амал дар шакли 
ҷудогона арзи ҳастӣ карда наметавонад, чунки маҳз дар ҳамбастагӣ ва пайвастагии илм бо амал 
метавонад ҷомеаро рӯ ба тараққӣ ва инсонро ба бунёдкорию созандагӣ барад. Аён аст, ки худи 
инсон дар зиндагӣ ба илму амал ниёз дорад, агар ҳолат чунин намебуд, дар ин маврид, илму 
дониш арзиши худро гум мекард.  
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МУТАФАККИРОНИ ХАЛҚИ ФОРС-ТОҶИК ДАР БОБИ ОМӮЗИШИ ИЛМУ ДОНИШ ВА 

ТАТБИҚИ ОН ДАР АМАЛ 
 

Дар ин мақола масъалаи омӯзиши илму дониш ва татбиқ намудани он дар амал аз мавқеи диду 

назари мутафаккирони бузурги форсу тоҷик мавриди таҳлил қарор гирифтааст.  

Нуктаҳои асосие, ки дар мақолаи мазкур дарҷ шудаанд, бо иқтибосҳо аз осори мутафаккирони 

бузурги халқи форсу тоҷик тасдиқи худро ёфтаанд.  

Муаллифи мақола бар чунин андеша аст, ки ҳар чӣ бештар илму донишро омӯзӣ ҳам, агар илму 

дониши худро дар амал ва ҳаёт татбиқ накунӣ, аз он илму дониши азбарнамуда ба касе нафъе намерасад.  
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ВЕЛИКИЕ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ ОБ ИЗУЧЕНИИ НАУКИ И 

ЗНАНИЕ И ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

В данной статье, анализируется проблема изучения науки и знание, и их осуществление на практике 

с точки зрения (позиции) великих персидско-таджикских мыслителей.  

Основные проблемы, которые отмечаются в данной статье, подтверждаются цитатами из 

произведений великих мыслителей персидско-таджикского народа.  

Автор статьи утверждает, что сколько бы вы не освоили и изучали науку и знание если всё это не 

осуществите на практике, то всё это не может принести никому никакой пользы.  
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GREAT PERSIAN-TAJIK THINKERS ABOUT STUDYING SCIENCE AND KNOWLEDGE AND 

THEIR IMPLEMENTATION IN PRACTICE 
 

This article analyzes the problem of studying science and knowledge, and their implementation in practice 

from the point of view (position) of the great Persian-Tajik thinkers. 

The main problems that are noted in this article are confirmed by quotations from the works of the great 

thinkers of the Persian-Tajik people. 

The author of the article claims that no matter how much you have mastered and studied science and 

knowledge, if you do not put it all into practice, then all this cannot bring anyone any benefit. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 
 

Исломов О.А., Хомидова Ф.Л. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 
 

В современных условиях, в условиях усложнения образовательных программ в сфере 

образования, усложнения производственных процессов в сфере профессионально-трудовой 

деятельности, усложнения социодинамических процессов в сфере духовно-нравственной жизни 

общества с одной стороны, а с другой информатизации общества, в том числе и в сфере 

образования большое требование предъявляется к профессионально-педагогической подготовке 

педагогических кадров. Решение этих задач напрямую связано с подготовкой будущих 

специалистов к непрерывному образованию и самообразованию. Деятельность преподавателя 

вуза многогранна и многоаспектна и требует огромной ответственности и самоотдачи. 

Исследование деятельности преподавателя вуза, в связи с этим требует реализации ряда научно-

исследовательских подходов, таковых как системный, комплексный, полифункциональный. 

Системный подход реализуется тогда, когда деятельность преподавателя вуза рассматривается 

как система, состоящая из конкретных элементов и их связей между ними. Комплексный подход 
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предполагает комплексное рассмотрение функционирования элементов их связей в 

диалектическом единстве, в их взаимосвязи и взаимообусловленности.  

Полифункциональный подход эффективно реализуется только тогда, когда все 

профессиональные функции преподавателя рассматриваются параллельно и одновременно, не 

как главное и второстепенное, как это имеет место при традиционном представлении, а как 

равноправное и равнозначное. Таковых функций три: преподавательская, учебно-

воспитательная, научно-исследовательская. Без должного и достаточного уровня готовности ко 

всем этим трем функциям преподаватель не может эффективно работать в вузе в современных 

условиях. Полифункциональный подход отличается от монофункционального подхода тем, что 

он все эти три функции рассматривает как главное, как объективно необходимое, а 

монофункциональный в качестве главного рассматривает преподавательскую, учебную 

функцию, а воспитательную и научно-исследовательскую как бы само собой разумеющуюся, что 

неправильно с научно-методической точки зрения. Именно полифункциональный подход 

способствует формированию нового представления о преподавателе вуза, о его личностных и 

профессиональных качествах. «Можно предположить, что в XXI веке подавляющее 

большинство учителей будут людьми не только высококвалифицированными, но и пытливыми, 

открытыми для творческого восприятия новых идей, самостоятельно оценивающими их 

эффективность и состоятельность» [1, c. 5]. Преподаватель вуза в широком смысле должен стать 

эрудированным педагогом, воспитателем и ученым. А чтобы стать таковым, он должен с 

ускоренным темпом пройти данный профессионально-педагогический путь: путь преодоления 

профессионально-педагогических трудностей, адаптации к профессионально-педагогическим 

условиям, оттачивания педагогического мастерства. К сожалению, как показывает наше 

многолетнее психолого-педагогическое наблюдение, молодые преподаватели вуза на начальном 

этапе своей преподавательской деятельности испытывают огромные трудности при адаптации к 

строгим научно-методическим требованиям вуза к квалификации преподавателя. Вместе с тем, 

использование профессиональной деятельности преподавателя вуза предполагает также 

реализацию таких подходов, как деятельностный и компетентностный. 

Реализация деятельностной и компетентностной подходов, наряду с системной и 

полифункциональной создают объективно необходимые научно-методические условия для 

методически объективного исследования рассматриваемой проблематики. Качество и результат 

любого вида деятельности во многом зависит от уровня готовности к ней субъекта деятельности. 

Особенно это касается профессиональной деятельности. Поэтому профессионально-

педагогическая подготовка молодых преподавателей должна занимать центральное место в 

системе деятельности вузов. 

Основываясь на данную гипотезу, можно рассмотреть модель управления деятельностью 

молодых преподавателей вуза. 

Молодые преподаватели параллельно и одновременно должны готовиться к трем видам 

своей профессионально-педагогической деятельности: учебной, воспитательной, научно-

исследовательской. 

Каждый из этих видов деятельности предполагает наличие у молодого преподавателя 

определенных профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, а также 

определенных опытов выполнения репродуктивной и творческой деятельности, связанной с их 

профессией. С этой точки зрения объективно необходима профессионально-педагогическая 

готовность молодых преподавателей вуза. Это означает, что для выполнения каждого из 

перечисленных видов профессионально-педагогической деятельности молодой преподаватель 

вуза должен быть готов функционально, поскольку уровень функциональной готовности и 

определяет качество выполнения деятельности. Отсюда следует вывод, что для молодого 

преподавателя вуза необходимо обладание научными знаниями и искусством ведения учебной, 

воспитательной и научно-исследовательской деятельности. И здесь, как субъект деятельности, 

он должен быть компетентен, квалифицирован с точки зрения выполнения этих 

профессионально-педагогических функций, должен владеть теорией и практикой выполнения 

этих функций. В состав теории входят профессионально-педагогические знания, умения и 

навыки обучения, воспитания и ведения научно-исследовательской деятельности. Практика же 

начинается с теории и искусства усвоения, изучения, обобщения и творческого применения 

передового опыта, передового педагогического опыта обучения, передового педагогического 

опыта воспитания, передового педагогического опыта ведения научно-исследовательской 
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деятельности. Эти теоретические суждения позволяют заключить, что в практике 

профессионально-педагогической подготовки молодых специалистов имеет место как 

переоценка, так и недооценка отдельных видов профессионально-педагогической деятельности, 

что не отвечает научно-методическим требованиям полифункциональной подготовки молодых 

педагогических кадров. Так часто они переоценивают роль и место профессионально-

педагогической готовности к учебной работе и недооценивают роль и место воспитательной и 

научно-исследовательской деятельности, что приводит к их монофункциональной 

профессионально-педагогической подготовке. Молодым преподавателям вуза объективно 

необходимо осознание не только значимости учебной работы как профессионально-

педагогической задачи, но и осознание необходимости решения задач, связанных с 

воспитательной и научно-исследовательской работой. Только такое всестороннее отношение к 

своей профессии, к целям и задачам функционального характера обеспечивает качественную 

подготовку молодых педагогических кадров для работы в вузе. Многое зависит от уровня 

адаптации молодых преподавателей к образовательной, профессионально-трудовой сфере вуза. 

В зависимости от уровня готовности к выполнению преподавательской функции молодые 

преподаватели по-разному адаптируются в этой среде. Несомненны роль и место 

профессионально-педагогической, трудовой среды в становлении молодого преподавателя вуза, 

ибо «среда социальная, окружающие человека общественные, материальные и духовные условия 

его существования, формирования и деятельности… социальная среда оказывала решающее 

воздействие на формирование и развитие личности» [3, с. 651]. 

Проблема адаптации молодых преподавателей вуза является главнейшей ввиду того, что 

среда, как мы видим, оказывает решающее воздействие на формирование и развитие личности. 

В связи с этим возникает вопрос, а что же такое адаптация? «Адаптация (от лат. adapto – 

приспособлять) – приспособление сознания и функции организма, его органов и клеток к 

условиям среды» [2, с. 8]. Также «Адаптация социальная (от socialis – общественный): 1) процесс 

активного приспособления индивида к условиям новой социальной среды; 2) результат этого 

процесса. Социально-психологическим содержанием социальной адаптации являются 

сближение целей и ценностных ориентаций и входящего в него индивида, усвоение им норм, 

традиций, групповой культуры, вхождение в ролевую структуру группы» [2, с. 10].  

Учебная среда вуза как система состоит из субъектных, содержательных, процессуальных 

и организационных аспектов обучения. К субъектным элементам относятся профессорско-

преподавательский состав и студенческий контингент вуза. К содержательным элементам вуза 

относятся такие элементы как: учебный план, учебные программы, силлабусы, тексты, лекции, 

учебно-методические пособия, технические средства обучения, интерактивные средства 

обучения, презентации, мультимедийные средства обучения.  

К процессуальному аспекту обучения относится все многообразие и разнообразие 

применяемых методов обучения. Это словесные, наглядные, практические, репродуктивные, 

проблемные, последовательные, индуктивные, дедуктивные и др. К организационным элементам 

относятся все формы организации обучения, применяемые при преподавании различных 

учебных предметов в данном вузе. В частности, в условиях кредитной системы обучения – это 

лекции, самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя, самостоятельная 

работа студента и др. Все элементы учебной среды образуют определенный системный комплекс 

на основе их единства, взаимосвязи и взаимообусловленности. Каждый элемент системы 

учебной среды входит в состав группы элементов того или иного аспекта обучения, и также 

обладает определенной дидактической и методической ценностью, которые составляют основу 

дидактического влияния и дидактического отношения в результате процессов преподавания и 

обучения, передачи и приема учебной информации. Обучение как таковое представляет процесс 

управления одним субъектом учебно-познавательной деятельностью другого субъекта. 

Преподаватель вуза осуществляет управление учебно-познавательной деятельностью студентов. 

Дидактическое влияние преподавателя осуществляется посредством управления учебно-

познавательной деятельностью студентов, а дидактическое отражение является следствием 

дидактического влияния преподавателя на учебно-познавательную деятельность студентов. 

Вследствие этого дидактического управленческого влияния учебно-познавательная 

деятельность студентов должна приобретать дидактически эффективный и качественно 

устойчивый характер. Дидактическая и методическая подготовленность преподавателя 

проявляется в его профессионально-педагогической компетентности. Однако формирование 
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профессиональной компетентности очень сложное дело. «Следует заметить, что сложность 

обучения учителя, сложность приобретения профессиональной компетентности еще и в том, что 

профессиональное знание должно формироваться сразу на всех уровнях: методологическом 

(знание закономерностей развития общефилософского плана, обусловленности целей 

воспитания и пр.), теоретическом (законы, принципы и правила педагогики и психологии, 

основные формы деятельности и пр.), методическом (уровень конструирования учебно-

воспитательного процесса), технологическом (уровень решения практических задач обучения и 

воспитания в конкретных условиях)» [4, с. 13].  

Профессиональная компетентность как система включает в свое содержание 

профессиональное мастерство, которое, в свою очередь, включает в свое содержание несколько 

компонентов. 

Согласно Н.Н. Тарасевичу: «Мы исходим из понимания мастерства с позиций личностно-

деятельностного подхода. Мы исходим из понимания мастерства как комплекса свойств 

личности, обеспечивающего высокий уровень самоорганизации профессиональной 

деятельности. К таким важным свойствам мы относим: гуманистическую направленность 

деятельности учителя, его профессиональные знания, педагогические способности и 

педагогическую тактику» [4, с. 10].  

В современных условиях общественной жизни, когда идет процесс гуманитаризации и 

демократизации общественной жизни, неотъемлемой частью указанных процессов является 

гуманитаризация и демократизация сферы образования. Это также проявляется в 

гуманистическом направлении профессии преподавателя вуза. Интересы, идеалы, ценности, 

ценностные ориентации должны быть направлены на реализацию указанных общественных 

целей, ибо образование это сознательная, творчески преобразующая сила общества. При 

подготовке кадров это имеет ключевое значение, ибо развитие всех сфер общественной жизни 

берет свое исходное начало от системы образования. Целеполагание и целереализация должны 

иметь в этом плане гуманистическую направленность. Строительство демократического 

правового общества не может быть без гуманитаризации и демократизации сферы образования. 

В этом деле определенную созидательную роль играет также профессорско-преподавательский 

состав вузов. Они подготавливают будущие профессиональные кадры для самых разнообразных 

сфер общественной жизнедеятельности. От качества и результата их работы во многом зависит 

в будущем качество общественной жизни, как материальной, так и духовной, а значит, это 

положение необходимо учесть при подготовке молодых кадров для работы в вузе. Будущий 

преподаватель вуза должен глубоко и всесторонне познать свой долг и ответственность перед 

обществом, честно и добросовестно выполнять свою профессионально-педагогическую миссию. 

Профессионально-педагогические цели и задачи, которые он ставит перед собой, должны 

совпадать с социальным законом общества на специалистов, которые способны решать 

социальные задачи на качественно высоком уровне. Движущей силой, движущим мотивом 

любой человеческой деятельности являются интересы, потребности, ценности, ценностные 

ориентации, которые должны иметь четкую, однозначную гуманистическую направленность. В 

этом смысле не должно быть места для эгоистических целей и интересов, карьерных настроений 

и планов, которые негативно отразятся на подготовку молодых кадров. К сожалению, в вузах, 

хотя и незначительно, имеются и такие категории преподавателей, которые своим 

отрицательным примером могут негативно влиять на молодых преподавателей. При 

формировании профессионально-педагогического сознания и профессионально-педагогической 

культуры поведения молодых преподавателей вуза в ходе их обучения в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре приходится упоминать и об этих негативных факторах. 

Гуманистическая направленность профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя вуза должна находить свое отражение в его профессионально-педагогических 

знаниях. Преподаватель вуза должен глубоко и всесторонне овладеть знаниями по своей 

специальности, знаниями в области педагогики и психологии высшей школы, методики 

преподавания своего учебного предмета в высшей школе. Однако в современных условиях и 

этого недостаточно, ибо различные кризисы, угрозы, вызовы глобального характера диктуют 

объективную необходимость овладения преподавателями вуза, независимо от их узкой 

специальности, экологическими, физиологическими и медицинскими знаниями. Ибо такие 

катаклизмы природы, как потепление климата, распространение таких страшных болезней как 

COVID-19 диктуют острую необходимость целенаправленно и сознательно выступить за 
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сохранение жизни на земле, за сохранение жизни каждого человека, и в этом проявляется 

истинный гуманизм, формирование на этом фоне чувства ответственности за будущее 

человеческой цивилизации. 

Молодые кадры, которых готовят преподаватели вуза, независимо от своей узкой 

профессиональной специальности, должны быть ориентированы и на решение этих глобальных 

задач, поскольку все это не только задача экологов и медиков, а имеют определенное значение и 

на профессиональном уровне. Каждый человек, как представитель той или иной профессии, в 

зависимости от самооценки своей профессии, должны вносить свой вклад в решение этих 

глобальных задач, связанных с сохранением жизни на Земле в целом, и в сохранении жизни 

каждого человека в отдельности. Преподаватель вуза не только глубоко и всесторонне должен 

знать свой предмет, но и любить свою профессию. Ему должно быть интересно заниматься своей 

наукой с одной стороны, а с другой, ему должно быть интересно и не безразлично научить этой 

науке студентов. Эта любовь и интерес к профессиональному делу должны создать 

диалектическое единство, взаимосвязь и взаимообусловленность которых обеспечивает ему 

успех в профессионально-педагогической деятельности. Большую роль в становлении личности 

преподавателя играет его самоутверждение, ибо без этого немыслимо само его становление и 

профессиональное развитие. С этой точки зрения молодой преподаватель вуза должен 

представиться перед студенческой аудиторией как эрудированный педагог, знающий и любящий 

свое профессиональное дело, вместе с тем строгим, требовательным, но и доброжелательным, 

общительным, отзывчивым наставником. 
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ОИД БА БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ОМОДАСОЗИИ КАСБӢ-ПЕДАГОГИИ ОМӮЗГОРОНИ 

ҶАВОНИ МАКТАБИ ОЛӢ 
 

Дар шароити иттилоотикунонии соҳаи маориф, махсусан таҳсилоти олӣ, раванди омодасозии 

омӯзгорони ҷавони макотиби олӣ ба иҷрои вазифаҳои касбӣ-педагогӣ нақши муҳим мебозад. Муносибати 

анъанавии танҳоиҷрокунӣ ё худ яккавазифагӣ дар доираи маҳдуд омӯзгорони ҷавонро ба он водор месозад, 

ки асосан ба кори таълим омода шаванд. Дар чунин равиши кор вазифаи аз ҳама асосӣ ва минбаъдаи 

омӯзгори ҷавон раванди таълим ҳисоб ёфта, кору вазифаҳои самти тарбия ва илм ҳамчун фаъолияти 

дуюминдараҷа маҳсуб меёбанд. Мусаллам аст, ки чунин муносибат ва бархӯрд бар масъала талаботи илмӣ-

методии замони муосирро қонеъ карда наметавонад, зеро мутахассисони баландпояи дорои салоҳияти 

касбӣ бояд ҷавобгӯи замон бошанд. Аз ин рӯ, ниёз ва зарурати воқеӣ барои таҳияву коркарди амсилаи 

ҳамаҷониба ва бисёрвазифагӣ дар самти омодасозии касбӣ-педагогии омӯзгорони ҷавон дар макотиби олӣ, 

бо дарназардошти маърифат ва маҳорати ягона ва ҳам баробарҳуқуқии таълимӣ, тарбиявӣ ва илмӣ боқӣ 

мемонад. 

Дар ин замина дар мақолаи мазкур масоили омодасозии назариявӣ ва амалӣ, бо фарогирии се вазифа 

баён шуда, дар асоси андешаҳои мантиқӣ ва усулҳои дидактикии баробарарзиш баррасӣ гардидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: омӯзгори мактаби олӣ, омодасозии касбӣ-педагогӣ, омодасозии 

бисёрвазифагӣ, омодасозӣ ба кори таълим, омодасозӣ ба корҳои тарбиявӣ, омодасозӣ ба кори илмӣ, 

худомӯзӣ, муҳити таълимӣ, донишҳои касбӣ, салоҳиятнокии касбӣ-педагогӣ, маҳорати педагогӣ, равиши 

гуманистӣ. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 
 

В условиях информатизации сферы образования, в частности высшего образования, большую роль 

играет профессионально-педагогическая подготовка молодых преподавателей вуза к выполнению 

профессиональных и педагогических функций. Традиционный монофункциональный подход 

ограничивается тем, что он ориентирован на подготовку молодых преподавателей вуза к учебной работе. 

При таком стечении обстоятельств главной, ведущей, профессиональной и педагогической функцией 

считается учебная работа, а воспитательная и научно-исследовательская работа остаются 

второстепенными. Конечно, такой подход не удовлетворяет современные научно-методические 

требования к подготовке высококвалифицированных, компетентных специалистов в сфере высшего 

педагогического образования. В связи с этим возникает острая объективная необходимость в разработке 

модели полифункционального подхода к профессиональной и педагогической подготовке преподавателей 

вуза, когда подготовка к учебной, воспитательной и научно-исследовательской работе имеет 

равноправный статус. В статье рассматриваются вопросы теоретической и практической подготовки 

молодых преподавателей вуза к этим трем функциям на логически равноценной дидактической основе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: преподаватель вуза, профессионально-педагогическая подготовка, 

полифункциональная подготовка, подготовка к учебной работе, подготовка к воспитательной работе, 

подготовка к научной работе, самообразование, учебная среда, профессиональные знания, 
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ABOUT SOME QUESTIONS OF PROFESSIONAL - PEDAGOGICAL PREPARATION OF THE 

YOUNG TEACHERS OF HIGH SCHOOL 
 

In the conditions of informatization of the sphere of education, specifically, the high education the main 

role-plays the professional–pedagogical preparation of the young teachers of high school to fulfilment of 

professional–pedagogics functions. The traditional monofunctional approach is limited to orientation of the young 

teachers of high school to the teaching work. In the following coincidence the main, the leading professional-

pedagogical function is considered the teaching work, and the functions of bringing up and scientific work are 

considered as secondary functions. Of course, the following approach not satisfy scientific and methodic demands 

to the preparation of highly skilled, competency specialists in the sphere of high pedagogics education. In 

connection with this, is raised a sharp objective necessity in preparing the model of polyfunctional approach to 

professional-pedagogical preparation of the teachers of high school, while the preparation to the teaching, to the 

bringing up, to the scientific-research works have an equal legal status. In the given article are considered the 

questions of the theoretical and practical preparation of the young teachers of high school of the given three 

functions in the equal and didactic base. 

KEY WORDS: the teacher of high school, professional-pedagogical preparation, polyfunctional 

preparation, preparation to teaching work, preparation to bringing up work, preparation to scientific work, self-

education, teaching environment, professional knowledge, professional-pedagogical competence, professional 

skill, humanistic purposefulness.  
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ЗАМИНАҲОИ МЕТОДИИ ТАЪЛИМ ДАР КИТОБИ «АЛИФБО»-И НАШРИ ОХИР 
 

Абдуллоев И. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
 

Тоҷикон яке аз қадимтарин мардуми китобдору китобхон эътироф гардидаанд. Онҳо дар 

ин муддат зиёда аз 9 маротиба алифбои худро иваз намудаанд. Аввалин хатти форсии қадим 

хатти мехӣ буд ва он дар Бобулистони Қадим пайдо шудааст. Хати мазкур хати ҳиҷоист [2, с. 99-

100]. 
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Дар масъалаи омӯзиш Бузургмеҳр таъкид кардааст: «Вақтро ба таҳсили илм ва ҳунару адаб 

мебояд сарф кард. Соҳибилм агар хурд бошад, бузург гардад ва агар фақир бошад, тавонгар 

шавад» ва ӯ равшании илмро равшангари роҳи инсоният мепиндошт [1, с. 6]. 
Донишманди машҳури тоҷик академик Б. Ғафуров менависад: «Асри VIII дар Суғд 

дабистонҳо вуҷуд доштанд ва талабагон хатҳои арабӣ, паҳлавӣ ва суғдиро меомӯхтанд. Суғдиён 
барои таълими хат машқҳои махсус доштанд, ки ҳар толибилм мебоист онҳоро иҷро намояд»     
[4, с. 504]. 

Қисме аз кӯдакон дар назди бобою бибӣ, падару модар савод омӯхта, муаллимон дар 
мактабҳои хусусӣ ва домуллоҳо дар масҷиду мадрасаҳо дарс медоданд. 

Ин гуфтаҳои боло аз мактабу мактабдорӣ, донишомӯзии мардуми тоҷик аз давраи қадим 
гувоҳӣ медиҳанд.  

Баъди асри XI назарияи педагогика ҳамчун илми мустақил амал карда, дар соҳаи 
саводомӯзӣ ва грамматикаю имло воситаҳои гуногуни таълимӣ рӯйи кор омаданд. Дар Россия 
китобҳои «Родное слово» (К.Д. Ушинский), «Алифбо» (Л.Н. Толстой) навишта шуданд, ки дар 
роҳи саводомӯзӣ қадаме ба пеш буд. Минбаъд дар асри XX «Мактабҳои усули нав дар Осиёи 
Миёна бо суръат инкишоф ёфт» [7, с. 28]. Соли 1915 унсурҳои методи таҳлил ва таркиби овозӣ, 
ки асосгузораш педагог-методисти машҳури рус К.Д. Ушинский буд, ихтироъ гардид. 

Дар масъалаи ҳамгироии хонишу хат Соҳиб Табаров менависад, ки ҳанӯз соли 1900-ум 
муаллифони «Алифбо» кӯшиш мекарданд, ки хатту хонишро бо ҳам бипайванданд, ки дар 
гузашта танҳо хонишомӯзӣ буду халос, ба хат он қадар аҳамият намедоданд. Ба ин маънӣ Мирзо 
Абдулвоҳиди Мунзим дар китоби «Роҳбари хат», ки 21 варақ дошт, менависад: «Мактаб исми 
макон аст, ки маънояш ҷойи китобат кардан мебошад. Дар мактабе, ки хатнависию хатхонӣ 
набошад, онро мактаб номидан дуруст нест».  

Солҳои 1933-1985 «Алифбо»-и Ҳилол Каримов бобати саводнокгардонии мардуми тоҷик 
хизмати арзанда кардааст. 

Азбаски солҳои 80-ум дар кишвар таълими талабагони 6-сола ҷорӣ шуд, лозим омад 
«Алифбо»-е таҳия карда шавад, ки: 

− ба талаботи пешравии ҷомеа ҷавобгӯ бошад;            

− рушди илми забоншиносии тоҷик ба назар гирифта шавад; 

− ба фаҳмиши талабагони синни 6-сола мувофиқат кунад. 
Академик М. Лутфуллозода чунин иброз медорад: – «Алифбонигорӣ ҷузъи таркибии 

методикаи таълими ибтидоии забони модарӣ буда, илм дар бораи таҳлилу таҳқиқи алифбо ва 
роҳу равиши таълими он дар мактаб мебошад. Дар замони мо доираи вазифаҳои ин илм васеъ 
гардидааст. Ба монанди: 

− таҳлилу таҳқиқи алифбо ва муқоисаи онҳо; 

− омӯзонидани хонишу хат дар ҳамгироӣ; 

− инкишофи нутқи шифоҳии мактабиёни хурдсол; 

− ёд додани аломатҳои шартии унсурҳои нутқ ва таҳлили овозию ҳарфии калима; 

− дарки маънои пораи матни хондашуда; 

− омода намудани навомӯзон ба омӯхтани забони модарӣ» [1, с. 12]. 
Бо дарназардошти ин вазифаҳо соли 1985 нашри нахустини «Алифбо»-и устод М. 

Лутфуллозода аз чоп баромад ва то имрӯз дар хизмати навомӯзони тоҷик мебошад. 
«Алифбо»-и нашрҳои охир ҳамчун ҷузъи таркибии таълими ибтидоии забони модарӣ 

тарҳи ҳамгиро дошта, масъалаҳои хонишу хат, унсурҳои имло ва нутқ, тасаввуроти ибтидоии 
грамматика, инкишофи нутқи мураттаб ва паҳлуҳои гуногуни тарбияро фаро мегирад. Дар ҳар 
як нашри нави «Алифбо» вобаста ба рушди ҷомеа, инкишофи тафаккуру ҷаҳонфаҳмии 
навомӯзон ва фаҳмою дастрас гардонидани он муаллифон ба китоб иловаю ислоҳот ворид 
менамоянд. «Алифбо»-и мазкур дар асоси методи классикии таҳлилу таркиби овозӣ таҳия 
гардидааст. 

Заминаҳои методии таълими «Алифбо»-и нашрҳои охир  аз инҳо иборатанд: 
1. Баҳисобгирии пешрафти имрӯзаи методикаи таълими ибтидоии забонӣ модарӣ 
Асоси методии таълими саводро дар «Алифбо» раванди таҳлили овозӣ фаро мегирад.  
Устод М. Лутфуллозода тавсия медиҳад, ки овози нав омӯхташавандаро на чун пештара аз 

ҳиҷо, балки якбора аз калима ҷудо намуда, талаффузи онро машқ карда, пас аз он таҳлили овозии 
ҳамон калима гузаронида шавад. Таҳлили овозии калима аз рӯйи нақша (амсилаи калима) шарти 
асосии беғалатхонию беғалатнависист. Таҳлили овозии калима хоси давраи саводомӯзӣ буда,  он 
аз таҳлили фонетикӣ фарқ дорад. Таҳлили овозӣ ин мад кашида талаффуз кардани овозҳои 
алоҳидаи калима мебошад: ооолллу, хххоооннна. Дар забони тоҷикӣ ҳамаи овозҳои садонок ва 
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як қисм овозҳои ҳамсадо мад кашида талаффуз мешаванд. Таҳлили овозии калима бо мақсади 
зерин гузаронида мешавад: 

− муайян кардани адади овозҳои калима; 

− донистани ҷойи овоз дар калима; 

− пайиҳам ҷойгиршавии ҳар як овоз дар калима; 

− омода намудани навомӯзон ба беғалатхонию беғалатнависӣ.   
Агар мақсад аз муайян кардани ҷойи овози нав дар калима бошад, он гоҳ танҳо ҳамон 

овозро мад кашида талаффуз мекунем: мммӯза, мӯӯӯза, мӯззза. Баъд аз ҷудо кардани овози нави 
омӯхташаванда талабагон дар оинача тарзи талаффузи ҳамон овозро мушоҳида мекунанд, 
садонок ё ҳамсадо будани овозро муайян менамоянд. Дар талаффузи овозҳои садонок узвҳои 
нутқи овозсоз монеъ намешаванд, овоз озод талаффуз мешавад: ооо, ааа, ууу. Дар талаффузи 
овозҳои ҳамсадо бошад, узвҳои нутқи овозсоз фаъоланд, яъне дар талаффуз овоз ба монеа дучор 
мешавад: б, п, т, к… Мо аз рӯйи талаффуз овозҳои садонокро ба чароғаки сабз ва ҳамсадоҳоро 
ба чароғаки сурхи роҳнамо ташбеҳ дода, бо доирачаҳои сабз садонок ва сурх ҳамсадоро ишора 
намудем. 

Таҳлили овозии калима дар раванди таълими савод хониши дурусту бошууронаи 
талабагонро таъмин намуда, барои беғалатнависии имло, нақли хаттӣ ва иншо замина мегузорад. 

Машқи хониш давоми мантиқии таҳлили овозию ҳарфӣ буда, дар давраи саводомӯзӣ 
мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Танҳо баъди шинохти ҳарф ва буррою фаҳмо талаффуз 
кардани ҳар як овози ҳарф навомӯзон ба машқи хониш оғоз менамоянд. 

Тартиби хониши маводи китоби «Алифбо» ба ин тарз сурат мегирад: 

− хониши якҷояи омӯзгору хонандагон; 

− хониши омӯзгор бо як гурӯҳи хонандагон; 

− хониши омӯзгор бо хонандагони алоҳида (сустхонҳо); 

− хониши мустақилонаи худи хонандагон зери назорати омӯзгор; 

− саволу ҷавоб аз рӯйи матни хондашуда. 
2. Баҳисобгирии хусусиятҳои психологӣ ва синнусолии талабагон.  
Китоби «Алифбо» дар асоси ба назар гирифтани хусусиятҳои психологию синнусолии 

навомӯзон таҳия гардидааст. Талабагони синфи 1 дар ин синну сол бештар бозиро дӯст медоранд. 
Бозӣ шавқи талабагонро ба омӯзиш зиёд мегардонад. Таҷрибаи як гурӯҳ психолог ва методистон 
Д.Б. Элконин, Л.К. Назарова, М.И. Оморокова, Е.М. Минскин, М. Лутфуллозода, И. Абдуллоев 
ва дигарон собит менамоянд, ки дар ҳолати ташкили дурусти бозӣ талабагон бисёр чизҳоро 
мефаҳманд, дар онҳо маҳорати азхудкунии маводи таълимӣ пайдо мешавад. Тавассути бозӣ 
навомӯзон мавзуъро зуд ва бо осонӣ аз худ менамоянд. Дар раванди бозӣ ҳар як хонанда кӯшиш 
менамояд, ки бо ҳамсолони худ ва калонсолон саволу ҷавоб кунад. Зимни бозӣ, мусобиқа мавқеи 
асосиро ишғол мекунад, зеро дар мусобиқа ҳар як хонанда фаъолияти хуб нишон дода, мекӯшад 
ба ғалаба ноил шавад. Дар бозӣ шахсияти талаба рушд ёфта, дар ӯ қобилияти дарккунӣ ва 
муносибатҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд меояд. 

Бозиҳои таълимӣ ба кори таълим тобеъ буда, ҳар як талаба овозу ҳарфро ба воситаи бозӣ 
хубтару беҳтар аз худ менамояд.  

Барои шавқовар ва гуногунии лаҳзаҳои дарси саводомӯзӣ аз бозиҳои таълимӣ истифода 
кардан ба маврид аст. Бозиҳои «Ҳарфҳо, саф кашед!», «Ҷарроҳии калима», «Асрори калимаҳо», 
«Канӣ, ҳамроҳони ман?», «Зина», «Занҷири калимаҳо», «Хоначаҳои сеҳрнок», «Хониши калима 
аз рӯйи тартиби рақамҳо» ва монанди онҳо, ки дар саҳифаҳои китоби «Алифбо» инъикос 
ёфтаанд, барои мустаҳкамкунии машқҳои хониш ва инкишофи тафаккур, хотира, нутқ мусоидат 
мекунанд, хонандагон низ ҳангоми иҷрои бозӣ як лаҳза дам мегиранд. 

Дар зер намунаи ду бозии таълимиро, ки мақсад аз мустаҳкамкунии маҳорати хониши 
дуруст аст, пешниҳод менамоем. 

1. Ҷарроҳии калима. 
Тарзии иҷрои бозӣ: 
Омӯзгор: – Бачаҳо, ҳозир мо дар бораи чӣ суҳбат кардем? 
Талабагон: – Дар бораи хирс суҳбат кардем. 
Омӯзгор: – Калимаи хирс касал мешавад. 
Талабагон: – Ҷарроҳӣ кардан лозим! «Ҷарроҳ» (талабае) ба назди тахтаи синф баромада, аз 

калимаи хирс ҳарфи «с»-ро мегирад ва ба ҷояш ҳарфи «а» мегузорад.  
Омӯзгор: – Кадом калима ҳосил шуд? 
Талабагон: – Хира. 
Омӯзгор: -- Калимаи хираро кӣ ҷарроҳӣ мекунад? 
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Яке аз талабагон: -- Ман ҷарроҳӣ мекунам гуфта, ӯ аз калимаи хира ҳарфи «х»-ро гирифта, 
ба ҷояш ҳарфи «з»-ро мегузорад. Бо супориши омӯзгор талабагон калимаи ҳосилшударо 
мехонанд: – зира. 

«Ҷарроҳ»-и сеюм дар калимаи зира ҳарфи «р»-ро бо ҳарфи «н» иваз мекунанд. Талабагон 
мехонанд: – зина.  

«Ҷарроҳ»-и чорум аз калимаи зина ҳарфи «а»-ро мегирад. Ҳамсинфон мехонанд: – зин.  
Омӯзгор: – Офарин! Мою шумо  бо ёрии «ҷарроҳон» калимаи хирсро ҷарроҳӣ карда, бо 

иваз кардани ҳарфҳо калимаҳои гуногун сохтему хондем. Ба хотир биёред ва бигӯед, ки кадом 
калимаҳоро хондем. 

– Хира, зира, зина, зин. 
Занҷири калимаҳо 

 

 
         
      
                             
                          
  
                                     

 
 
 
           
                                       
 
            

                                  

Иҷрои бозӣ: 
Калимаи аввал пурра хонда мешавад. Баъд ҳиҷои охири калимаи якумро бо ҳиҷои аввали 

калимаи дуюм, ҳиҷои охири калимаи дуюмро бо ҳиҷои аввали калимаи сеюм, ҳиҷои охири 
калимаи сеюмро бо ҳиҷои аввали калимаи чорум ва монанди инҳо ҳамроҳ карда, калимаҳо хонда 
мешаванд. Калимаҳо бо ҳам пайваст шуда, занҷири калимаҳоро ташкил медиҳанд: чӯҷа, ҷасур, 
сурма, мана, навис; Фирӯза, Замира, Расул, Султон. 

3. Дуруст ҷобаҷогузории ҳарфҳо дар саҳифаҳои китоби «Алифбо». 
Ҳангоми ҷо ба ҷо гузоштани ҳарфҳои забони тоҷикӣ дар саҳифаҳои китоби «Алифбо» 

муаллифон омилҳои зеринро ба назар гирифтаанд: 

− иштироки овозу ҳарфҳо дар калимасозӣ; 

− осонию мушкилии талаффузи овоз ва навишти ҳарфи он; 

− заминаи як овоз ва ҳарф барои омӯхтани овоз ва ҳарфи минбаъда; 

− интихоби ҳиҷоҳои кушода ва аз онҳо сохтани калимаҳои кӯтоҳ ва фаҳмо дар аввали 
давраи саводомӯзӣ; 

− таъмини матнҳои алоқанок ва хониши онҳо.  
Ана, ба ҳамин заминаҳои методии таълим такя намуда, муаллифон дар китоби                    

«Алифбо»-и нашрҳои охир омӯзиши овозу ҳарфҳои садоноки о, а-ро дар ҷойи аввал гузоштаанд. 
Зеро ин ду садонок дар талаффузу навишт бо ҳам наздиканд ва нисбат ба садонокҳои дигар дар 
ҳиҷою калимасозӣ бештар иштирок менамоянд.    

Сабаби дар ҷойи аввал гузоштани ҳарфҳои садоноки «о» ва баъд «а»-ро алифбонигорон ва 
муҳаққиқони соҳа М. Лутфуллозода ва И. Абдуллоев ба туфайли озмоишҳои педагогию 
психологӣ ва методӣ исбот намуданд:  

1. Теъдоди зиёди томактабиён (65-70%) ҳанӯз то мактаб омадан бо ҳарфи «о» шиносанд ва 
навишта ҳам метавонанд. Бо ҳарфи «а» танҳо 25-30% шиносанду халос.  

2. Ҳарфи «о» элементи якуми асосии ҳарфи хурди дастнависи «а» мебошад. Яъне навомӯз 
ҳангоми навиштани ҳарфи «а» аввал ҳарфи «о» навишта, ба он элементи дуюми «а» (С)-ро илова 
менамояд. 

3. Дастнависи ҳарфи калони (О) нисбат ба ҳарфи калони (А) осоннавис аст. 
4. Баъд аз ҳарфҳои «о», «а» дар саҳифаҳои китоби «Алифбо» ҳарфи «л» дар ҷойи сеюм 

гузошта шудааст, чунки дастнависи  ҳарфҳои калони А ва Л ҳамшакланд. Аз ҷониби дигар, бо ин 
се ҳарф ҳиҷоҳои кушодаи «ло», «ла» ва калимаи «лола» сохтаю хонда мешавад. Машқи хониши 
ҳиҷоҳои кушода навомӯзонро аз хониши ҳарфакӣ ва ғалатхонӣ мераҳонад. Ҳарфҳои минбаъда 
дар саҳифаҳои китоб вобаста ба осонию душвории шакли ҳарф гузошта шудаанд. Ҳангоми 
хониш гурӯҳи овозҳо занҷирмонанд пасиҳам пайваста талаффуз шуда, калимаро ташкил 
медиҳанд. Ба ин маънӣ овошиноси маъруфи тоҷик Т.Н. Хаскашев калимаро «занҷири овозҳо» 

чӯ ҷа 
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номидааст. Бинобар ин, аз рӯзҳои аввали саводомӯзӣ талабагонро бояд ба хониши ҳиҷоӣ, бо 
калима ва равон одат кунонидан лозим аст.  

Бо мутолиаи матни шеъри «Ман алифбо мехонам» (саҳ. 132) давраи алифбо анҷом меёбад. 

Дар марҳалаи баъди алифбо, ки он давоми мантиқии давраи алифбост, бо вазифа, мазмун ва 

методҳои таълими худ аз давраи алифбо фарқ мекунад. Вазифаи асосии ин давра такмили сифати 

хониш ва суръати навишти талабагон мебошад. Дар ин давра ба хонандагон бештар мустақилият 

дода мешавад. Онҳо матнҳои алоқанокро хонда, аз рӯйи мазмуни расмҳо ва матн фикрашонро 

баён мекунанд. 

Талабагони синфи 1 аз китоби «Алифбо» баробари омӯхтани савод тарбия низ меёбанд ва 

ин ягонагии байни таълиму тарбияро таъмин менамояд. Талабагон аз рӯйи расму матнҳои китоб 

аз ҷиҳати сиёсӣ, маънавӣ, меҳнатӣ, зебоӣ, ҳифзи саломатӣ ва ватандӯстӣ тарбия меёбанд. 

Дар маҷмуъ қоидаю тартиби ҷобаҷогузорӣ ва калимасозӣ дар китоби «Алифбо» ба 

талаботи дидактика – аз осон ба душвор риоя шудааст. Матнҳои китоб оммафаҳм ва дастрас 

буда, машқи хат ва хушнависӣ мувофиқи талаботи стандарти таълими хат навишта шудааст.  

Талабагон аз китоби нахустини худ розию қаноатманданд. 

Бобати беҳтар гардонидани мазмуну мундариҷа ва методи таълим оид ба ҷобаҷогузории 

ҳарфҳо дар саҳифаҳои нашри ояндаи китоби  «Алифбо» муаллифон тағйироту иловаҳои зерин 

дохил карданианд: 

1. Ҳангоми ҷобаҷогузории ҳарфҳо дар саҳифаҳои аввали китоб ҳарфҳои садоноки о, а, у, ӯ 

- ро пайҳам  хоҳанд гузошт, зеро бо ёрии садонокҳо калима сохтан қуллайтар аст. 

2. Машқи ҳарфи калони дастнависи «Н» нисбатан душвортар аст. Бинобар ин, ҳарфи 

мазкурро баъд ё пеш аз ҳарфи калони «К» мебояд гузошт. Зеро элементҳои аввали ин ду ҳарфи 

калони дастнавис якхелаанд. Ба ҳамин монанд пайиҳам  гузоштани ҳарфҳои ҳамшакли и-ӣ-й, г-

ғ, е-ё, к-қ, у-ӯ, х-ҳ, ч-ҷ, дар саҳифаҳои китоби «Алифбо» дар назар аст. 

3. Китоби «Алифбо»-ро аз ҷиҳати ҳаҷм васеътар мураттаб мебояд сохт, ки як соли 

таҳсилро дар бар гирад. Хоҳиши омӯзгорони синфҳои ибтидоии мактабҳои кишвар ҳам ҳамин 

аст. Вобаста ба ин, муаллифони китоби «Алифбо» пешниҳод менамоянд, ки давраҳои саводомӯзӣ 

ба таври зайл табақабандӣ карда шавад: 

– тоалифбо: 32 соат; 

– алифбо: 168 соат; 

– баъди алифбо: 64 соат; 

4. Намунаи дастнависи ҳарф, калима ва ҷумлаҳоро дар саҳифаҳои китоб чун пештара 

гузошта, ҷойҳои холӣ бо расму навиштаҷоти шакли чопии калимаҳо пур карда мешавад. 
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эҷодии талабагон / Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи илмию амалӣ. – Д.: Ирфон, 2015. – 350 с. 

2. Абдуллоев И. Таърихи пайдоиши хат ва инкишофи он. – Д.: Матбаа, 2022. – 176 с. 

3. Абдуллоев И. Бозиҳои таълимӣ дар дарсҳои саводомӯзӣ аз нигоҳи Маҳмадуллои Лутф // Паёми 

АТТ. – 2011. – №1-2. – С. 106-112. 

4. Ғафуров Б. Тоҷикон. – Д.: Нашриёти муосир, 2020. – 976 с. 

5. Лутфуллозода М. ва диг. «Алифбо». – Д.: Маориф, 2021. – 152 с. 

6. Лутф М. Ҷойгоҳи унсурҳои нутқ дар «Алифбо». – Д., 2015. – 152 с. 

7. Лутфуллозода М. ва диг. Методикаи таълими ибтидоии забони модарӣ. – Д.: Матбаа, 2020. – 266 с. 
 

ЗАМИНАҲОИ МЕТОДИИ ТАЪЛИМ ДАР КИТОБИ «АЛИФБО»-И НАШРИ ОХИР 
 

Китоби «Алифбо» дар асоси баҳисобгирии инкишоф ва пешрафти имрӯзаи илми забоншиносии 

тоҷик ва методикаи таълими ибтидоии забони модарӣ, мувофиқи талаботи методи таҳлилу таркиби овозӣ, 

ҳамчунин бо истифода аз усулҳои муосири интерактивии омӯзиш ва бо дарназардошти хусусиятҳои 

психологию синнусолии талабагони синфи як таҳия гардидааст. Тартиби ҷобаҷогузории ҳарфҳои забони 

тоҷикӣ дар китоби «Алифбо» ба талаботи имрӯзаи алифбонигорӣ ҷавобгӯст, яъне: дар саҳифаҳои китоб 

аввал ҳарфҳои аз ҷиҳати навишт осон ҷо ба ҷо гузошта шудааст; калимаю матнҳо ва расмҳо мувофиқи 

фаҳмиши мактабиёни хурдсол интихоб гардида, аз ҳаёти худи онҳо гирифта шудаанд, ки ин ба азхудкунии 

маводи таълим кӯмак мерасонад; бозиҳои таълимию машқҳои дамгирӣ, ки навомӯзонро ба омӯзиш 

шавқманд мегардонад, дар саҳифаҳои китоб фаровонанд; ҳамгиросозии хонишу машқи хат дар 

алифбонигорӣ бозёфти нав аст. 
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Книга «Алифбо» составлена на основе учёта развития современного таджикского языкознания и 
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психологических и возрастных особенностей первоклассников. Порядок размещения букв таджикского 
языка в книге «Алифбо» отвечает нынешним требованиям составления алфавита, т.е. на страницах книга 
сначала идут слова, лёгкие по написанию; слова, тексты и рисунки выбраны в соответствии с пониманием 
младших школьников из их жизни, что помогает в усвоении учебного материала; на страницах книги 
немало учебных игр, упражнений для отдыха, что стимулируют учащихся к изучению; интегрированное 
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METHODOLOGICAL PREREQUISITES FOR TEACHING IN THE LATEST EDITION  
OF THE BOOK «ALIFBO» 

 

The book «Alifbo» is compiled on the basis of taking into account the development of modern Tajik 
linguistics and the methodology of primary teaching of the Tajik language in accordance with the requirements of 
the method of sound analysis and synthesis, as well as the use of modern interactive teaching methods and taking 
into account the psychological and age characteristics of first graders. The order of placing the letters of the Tajik 
language in the book «Alifbo» meets the current requirements for compiling the alphabet, i.e. on the pages of the 
book, first there are words that are easy to write; words, texts and drawings are chosen in accordance with the 
understanding of younger students from their lives, which helps in the assimilation of educational material; on the 
pages of the book there are many educational games, exercises for relaxation, which stimulate students to study; 
integrated learning to read and write is a new discovery in the science of alphabet compilation. 
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ТАРБИЯ ВА ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ ДАР АҚИДАҲОИ ПЕДАГОГИИ 

АБУАЛӢ ИБНИ СИНО  
 

Қурбонов Ф.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ҳифзи саломатии шаҳрвандон масъулияти асосии давлат дар назди ҷомеа буда, ба хотири 

солим будани онҳо як қатор нақшаву барномаҳо амалӣ шуда истодааст. Саломатӣ, ки ҳолати 

некуаҳволии пурраи ҷисмонӣ ва руҳию иҷтимоии инсон аст «Барномаи миллии ташаккули тарзи 

ҳаёти солим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020» яке аз қадамҳои устувори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки дар он  ба солимии насли наврас ва  ҷавонон  

таваҷҷуҳи бештар зоҳир мегардад. Фаридаддини Аттор, ки аз устодони номдори ахлоқ ба шумор 

меравад, таъкид мекунад, ки аз дунё фақат саломатӣ биҷӯед [7, с. 108]. 

Тарзи ҳаёти солим – намудҳо, навъҳо, усулҳои фаъолияти ҳаётӣ барои форматсияи мазкури 

ҷамъиятию иқтисодӣ хоси инсон аст, ки имкониятҳои мутобиқшавии организми  онро мустаҳкам 

намуда, барои босифат иҷро намудани вазифаҳои иҷтимоӣ ва расидан ба дарозумрии фаъолонаи 

ӯ мусоидат менамояд. 

Саодатмандии оила натанҳо саломатии ҷисмонӣ, балки саломатии маънавию ботиниро низ 

дар бар мегирад. Барои кафолати саломатӣ шахс бояд дар меҳнат обутоб ёбад, қадри нони 

меҳнатиро донад, ба варзиш машғул шуда, ҷисман боқувват гардад, соҳиби ахлоқу одоби ҳамида 
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бошад, падару модар, хешу табор ва Ватани хешро дӯст дорад, дар ободии он саҳми арзанда 

гузорад, фаъолияти худро ба тартибу низоми муайян дароварда аз рӯи он амал кунад. Барои ҳар 

як фарди соҳибақл возеҳ аст, ки дар роҳи ҳалли проблемаи «саломатии миллат» ҳарчи зудтар 

қадамҳои ҷиддӣ бояд гузошт [11, с. 314].   

Барои ҷомеаи мо насли бардаму солим лозим аст. Насле, ки худро ҳифз кунад, баҳри ободӣ 

меҳнат карда тавонад, давомияти наслро таъмин намояд. Тарбияи чунин насл вазифаи ҳамагон 

аст.  

Барои иттилоотонии аҳолӣ воситаҳои ахбори умум нақши муҳим доранд, ки аз тарафи 

Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сарпарастӣ карда 

мешаванд. Бо вуҷуди он ки барномаҳои махсуси «Мадади Сино», «Таваҷҷуҳ», «Тарзи ҳаёти 

солим» дар шабакаҳои телевизиони тоҷик ташкил карда шудаанд, аммо вобаста ба талаботи 

давру замон инъикоси масъалаҳои тартиби тарзи ҳаёти солим беҳбудиро металабад. 

«Агар қувваҳои бадан бар ақл ғолиб оянд, мувозинати табиату ниҳоди инсон вайрон 

мешавад. Бинобар ин, хайрияти олии руҳ дар мувозинати ақлу ҷисм аст. Агар ҷисм солим бошад, 

руҳ низ саломат аст» – гуфтааст мутафаккири бузурги халқи форсу тоҷик Абуалӣ ибни Сино            

[3, с. 22].  

Ниёгони мо хуб мефаҳмиданд ва аз таҷрибаи зиндагӣ дарк мекарданд, ки давомоти умри 

инсон ва ободии кишвар, пеш аз ҳама, аз ҷавонони солиму тандуруст ва ҷисман обутобёфта 

вобаста аст. Бо ин мақсад, ҳанӯз дар асрҳои гузашта пеш аз хилофати мусалмонӣ ва баъд аз 

хилофат дар давлатдории Сосониён, Ғазнавиён, Саффориён ва махсусан дар давраи давлатдории 

Сомониён машқҳои варзишӣ, аз қабили: камонварӣ, камонғулак, шамшербозӣ, шиноварӣ, 

гӯштингирӣ, аспсаворӣ, гурззанӣ ва монанди инҳо таълим дода мешуд. 

Бозиҳои варзишӣ, аз ҷумла бозиҳои серҳаракат дар ҳаёти насли наврас нақши муҳим 

мебозад, чунки бозиҳои варзишӣ барои ҷисман ташаккулёбии насли наврас кумак расонида, ӯро 

ҷисман чолок, зирак ва нотарс мекунад. Кӯдак ҳар қадар вақти зиёди худро дар ҳавои кушод бо 

давидану ҷаҳидан гузаронад, бисёр ҳаракат карда, ҷасту хез кунад, организми ӯ оксигенро 

бештар фурӯ мебарад. Барои он ки сайругашт самаранок гузараду кӯдак бо майли том сайругашт 

кунад, бояд бо онҳо бозиҳои гуногуни шавқовари серҳаракат гузаронида шавад. Бозиҳои 

шавқовари серҳаракат натанҳо мушакҳои бадани кӯдакро ташаккул медиҳад, балки дар онҳо 

ҳисси дониста гирифтани муҳити гирду атроф бедор шуда, хотираи онҳо мустаҳакам мегардад 

ва мушоҳидакорию чақонию зиракӣ пайдо мешавад. Раванди рушди ин хусусиятҳо ба ташкили 

шароити таълиму тарбияи кӯдак дар синну соли мухталиф алоқаманд аст [5,  с. 11-13]. 

Ҳаминро бояд таъкид намоем, ки ба масъалаи тарбияи ҷисмонӣ ва алоқамандии он ба дигар 

намудҳои тарбия, инкишофи ҷисмонии кӯдак ва беҳдошти саломатии он мутафаккирони бузурги 

форсу тоҷик аз давраҳои хеле дури таърихӣ диққати ҷиддӣ додаанд. 

Вақте ки сухан дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва фанни тарбияи ҷисмонӣ меравад, бояд зикр 

кард, ки айни замон дар муассисаҳои таълимию касбӣ толибилмон аз фанни  тарбияи ҷисмонӣ   

ба дараҷаи муайян дониши  валеологӣ намегиранд. Фанни таълими «Тарбияи ҷисмонӣ» ба ҳалли 

вазифаҳои тарбиявӣ, таълимӣ, инкишофдиҳӣ ва барқарорсозӣ, аз ҷумла донистани асосҳои 

биологӣ ва амалии тарбияи ҷисмонӣ, тарзи ҳаёти солим, ташаккули муносибати фаъолу 

арзишманд дар ҳифз ва тақвиятӣ саломатӣ мусоидат менамояд. Қатьи назар аз тамоюли 

валеологии таълими тарбияи ҷисмонӣ дар макотиби олӣ самара ё таъсири фанни «Тарбияи 

ҷисмонӣ» ҳанӯз паст мебошад. Сабаби ин дар он аст, ки ҳайати устодони  тарбияи ҷисмонӣ доир 

ба илми валеологӣ чандон тасаввуроти амиқ надоранд. Вақти он расидааст, ки доир ба 

валеология дар муассисаҳои таълимӣ китобҳои дарсӣ таҳия карда шавад ва валеологияро ҳамчун 

фанни алоҳида омӯзанд [11, с. 314-315]. Зеро, ки таълими тарбияи ҷисмонӣ дар мактабҳои 

таҳсилоти ҳамагонӣ ва муассисаҳои касбӣ мувофиқи матлаб ба роҳ монда нашудааст. Зарур аст, 

ки дар нақшаю барномаҳои талимии фанни тарбияи ҷисмонӣ мавзуи  омӯзиши тиби саломатӣ, 

яъне соҳаи тандурустии инсон ҷорӣ карда шавад. 
Асоси муътамади донишҳои тиббӣ ва беҳдоштӣ, зарурати ҳифзи саломатӣ дар асарҳои 

машҳури Абуалӣ ибни Сино «Ал-Қонун» ва «Урҷуза» гузошта шудааст. Усулҳо ва принсипҳои 
пешгирӣ кардани ҳар гуна бемориҳо, дастурҳо ва маслиҳатҳо оид ба маорифи санитарӣ, ки дар 
ин асарҳо оварда шудаанд, дар муддати асрҳои зиёде дастурамали табибони шарқ ва ғарб буданд. 
Ин асарҳо аввалин сарчашмаҳое мебошанд, ки ниҳоли маорифи санитарӣ аз онҳо шодоб 
гардидааст. Ба туфайли тавсияҳо ва маслиҳатҳои Абуалӣ ибни Сино мардум зарурати иҷрои 
талаботи бисёр қоидаҳои беҳдошти шахсӣ, тартиб ва аҳамияти парҳезгориро сарфаҳм рафтанд, 
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инчунин мақом ва аҳамияти машқҳои ҷисмонӣ, зарари машрубот, зарурати тоза нигоҳ доштани 
обу ҳаво, фоидаи риояи низоми хоб ва ғайраро мефаҳмиданд. Зимни ин андешаҳо бояд таъкид 
созем, ки системаи асаби хуб асоси саломатии фард аст [10, с. 36]. 

Имрӯз ба тарғибу ташвиқи донишҳои тиббӣ ва беҳдоштӣ дар байни аҳолии ҷумҳурӣ 
духтурон ва кормандони дорои миёнаи тиббӣ фаъолият мебаранд.  Ба ҳамин тариқ, дар ҷумҳурӣ 
ба шиносонидани аҳолӣ бо тарзи ҳаёти солим муваффақ шудаанд. Акнун вазифаҳои мақомот ва 
муассисаҳои нигаҳдории тандурустӣ иборат аз он аст, ки сифати тарғибу ташвиқи донишҳои 
тиббӣ ва беҳдоштӣ дар байни аҳолии ҷумҳурӣ беҳтар карда шавад. Имрӯз доираи тарғибу 
ташвиқи тарзи ҳаёти солим танҳо бо гузаронидани лексияҳо, суҳбатҳо бо гурӯҳи муайяни одамон 
маҳдуд нахоҳад шуд, ин кор вобаста ба талаботи муҳимтарин вазифаҳои нигаҳдории тандурустӣ 
бояд пеш бурда шавад. Масъулини соҳаро зарур аст, ки барои пешгирӣ намудани касалиҳо, 
такроран бемор нашудани одамон мусоидат намоянд ва ба ин восита пайваста барои баланд 
шудани сатҳи маданияти санитарии мардум, ки бе ин муваффақ шудан ба тарзи зиндагии солим 
имконнопазир аст, таъмин гардонанд. 

Ба ҳамин тариқ, дар Тоҷикистон тарзи ҳаёти солим ҳамчун як соҳаи муҳимми нигаҳдории 
тандурустӣ сол то сол равнақу ривоҷ меёбад. Он омили пуриқтидори дароз гардонидани умри 
одамон, кам кардани ҳар гуна бемориҳо, марги аҳолӣ, инчунин беҳтару мустаҳкам гардидани 
саломатии мардум мебошад. 

Дар таърихи афкори педагогии халқи тоҷик Абуалӣ ибни Сино яке аз аввалин 
мутафаккирони  бузурги форсу тоҷик мебошад, ки дар тарбия ва ташаккули тарзи ҳаёти солим 
нақши муассир гузоштааст. Мақсади тарбияи ҷисмониро ӯ аз инкишоф додан ва мустаҳкам 
намудани қувваи ҷисмонии бачагон иборат медонист. Ибни Сино барои обутоби ҷисми бачаҳо 
ташкили чунин бозиҳои варзиширо пешниҳод намуда буд: ҷаҳидан, давидан, тӯббозӣ, 
гӯштингирӣ, аспсаворӣ, шамшерзанӣ ва монанди инҳо. Ба ақидаи ӯ тарбияи ҷисмонӣ беҳтарин 
дармонест барои инсон. Тибқи ақидаи Ибни Сино чунин бармеояд, ки ба тарбияи  ҷисмонӣ  фақат  
баъди  ҳазми  хӯрок  машғул шудан  лозим аст. 

Вобаста ба ин масъала, мутафаккири бузурги форс-тоҷик Абуалӣ ибни Сино на фақат 
машқҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро муайян кард, балки намудҳои онҳоро номбар карда чӣ 
гуна иҷро кардани ин ё он машқро фаҳмонда дода буд. Вай машқҳои тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзишро ба гурӯҳои хурд ва калон тақсим карда буд. 

Ба гурӯҳҳои якум арғунчакбозӣ ва заврақронӣ, ба гурӯҳи дуюм машқҳои босуръат, 
монанди муштзанӣ, чобукравӣ, шамшерзанӣ ва ба гурӯҳи сеюм гӯштингирӣ, бардоштани вазн, 
чавгонбозии савораро нисбат додааст. Тамоми машқҳое, ки ба олим маълум буданд, ба тартиб 
дароварда буд. Кадом машқро чанд маротиба иҷро кардан ва навбати иҷрои онҳоро нишон дода, 
вай навишта буд: «Пеш аз ба иҷрои машқи варзишӣ машғул шудан, бадани одам бояд тоза 
бошад». Ва афзудааст: Дар иҷрои машқҳои варзишӣ бадани гарми арақкарда аз бадани хунуки 
хушк хубтар мебошад. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки олим ба гарм будани бадан пеш аз машқҳои 
варзишӣ аҳамияти калон додааст.  

Шароб ё худ май нӯшокиҳои қадима буда, дар аксари мамлакати дунё истеҳсол карда 
мешуд ва мешавад. Шароб ҳамчун воситаи шифоӣ барои табобати иллатҳои қисмҳои дохилии 
организми инсон истифода бурда мешавад. Баъди он ки ҳамчун воситаи мадҳушкунанда ё ин, ки 
вақтхушӣ ошкор гардид, истеъмоли он васеъ гашт. Дар замонҳои пеш ҳама табақаҳо ба нӯшидани 
он ҳуқуқ надоштанд. Шаробро шоҳону амирон ва одамони дарборӣ менӯшиданд. Баъди он, ки 
истеҳсоли май зиёд шуд, дигарҳо низ ба нӯшидани шароб имконият пайдо карданд.  

Шароб ҳам дору аст, ҳам заҳр, ҳамчун маводи заҳрнок бештар қудрат дорад. Нӯшидани 
онро барои одамони солиму бардам ягон табиб ё худ донишманд ба таври қатъӣ рад накардааст. 
Майнӯширо барои хурдсолон, наврасон табибе ё фарде иҷозат надодааст ва иҷозат ҳам дода 
наметавонад.  

Май барои организми ҷавон зарари калон дорад. Организми тадриҷан инкишофёбандаро 
аз фаъолият бозмедорад. Ба қисми майнаи сар ё худ системаи олии асаб зиёни бисёр меорад. 
Майро асосан барои бошукӯҳ гузаштани маъракаҳо истифода мебаранд. Аз ҳад зиёд нӯшидани 
он барои одам хатари калон дорад. Камтар нӯшидани он аз аҳамият холӣ нест. Дар ин бора 
Абуалӣ ибни Сино чунин маслиҳат додааст: 

Май душмани масту дӯст бо ҳушёр аст, 
Андак тарёку беш заҳри мор аст. 
Дар бисёраш мазарати андак нест, 
Дар андаки ӯ манфиати бисёр аст. 
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Бояд донист ки майро бо кӣ ва дар куҷо нӯшидан лозим аст, бо бегонагон ва майпарастон 
нӯшидани май хатари калон дорад. Одам шармандаю шармсор мешавад, ё худ ба марг наздик 
мешавад.  

Мудом нӯшидани май беақлию бехирадии одамро нишон медиҳад. Мардуми бохираду 
бофазилат аз чунин амали зишт худро канор мегирад, чунки ҳамеша мадҳуш будан, одамро аз 
доираи одамӣ дур месозад, оқибат майзада шуда ба девона мубаддал мегардад. Аз баҳри хонаву 
оила мегузарад, сарсону саргардон, лаънаткардаи халқ мешавад.  

Дар баъзе маъракаҳо майнӯшӣ аз ҳад зиёд мешавад, мастию бадгӯиҳо боло меравад. 
Таклифи нӯшидан такрор меёбад. Аммо одами оқил бояд ҳадди худро донад, дар ҳар як таклиф 
қадаҳ набардорад, чунки он оқибати нохуш дорад. Синои бузур фармудааст: 

Мастӣ гӯяд ҳама беҳуда сухан, 
Сухани маст ту бар маст магир. 
Ҳар ки ӯ гирад бар даст шароб, 
Ҳар чи ӯ гӯяд бар даст магир. 

Мардуми калонсол бояд кӯшиш кунад, ки фарзандон ба майнӯшӣ дода нашаванд, чунки 
ояндаи онҳо бебаҳра мемонад, аз кори неку одоби сухангӯӣ, иззату икроми мардум дур мешавад: 

Писаронро кунад ду кор хароб, 
Ҳаваси зинату ҳавои шароб. 
Вой бар он писар ҳазорон вой, 
Ки бувад майпарасту худорой. 

Дар мамлакате, ки қаҳвахонаю майхонаҳо бисёр мешавад: назорат аз болои нӯшандагон 
суст мегардад, дар он фисқу фиҷур меафзояд, ҳурмату эҳтиром ва шарму ҳаё аз байн меравад. Ба 
ин маънӣ шоир гуфтааст: 

Хору хасро менишонад шӯъла дар хоки сиёҳ, 
Оқибат аҳли ҳавасро мекунад расво шароб. 

Мероси Абуалӣ ибни Сино барои мову шумо на танҳо равишҳои назариявии тарбияи 
ҷисмонӣ, балки истифодабарии амалии онҳоро низ меомӯзонад. 

Дар «Қонуни тиб», асосан китоби якумаш, пайваста фикр дар бораи мавқеи машқҳои 
ҷисмонӣ барои муҳофизати организм аз бемориҳо, мустаҳкамсозии саломатиро талқин 
менамояд. Ба ақидаи Абуалӣ ибни Сино хоби муътадил, ҳавои тоза, нигоҳубини бадан, асосан 
машқҳои ҷисмонӣ (аз он ҷумла чун воситаи табобатӣ – пешгирикунандаи бемориҳо) барои ҳамаи 
одамон новобаста аз синну сол фоидаоваранд. Аммо аз ҳама зиёд диққати бештари худро ӯ ба 
тарбияи ҷисмонӣ ва ташаккули насли ҷавон равона сохтааст. Ӯ ба тарбияи ҷисмонӣ дар оила 
таваҷҷуҳи зиёд зоҳир намуда, мавқеи падарро зикр месозад, ки доир ба бачаҳои худ вазифадор 
аст ғамхорӣ намояд, хусусан онҳоро аз таъсироти бади беруна ҳимоя карда, риояи реҷаи рӯзро 
барои бачаҳо талқин кунад, ба инкишофи муътадили хислати бачаҳо мусоидат намояд. Абуалӣ 
ибни Сино ҷонибдори истироҳати фаъол мебошад, ки аз фаъолияти ҳаракатии мухталиф бой аст. 
Ӯ ченаки тарбияи ҷисмонӣ, тавсифномаи миқдорӣ ва сифатии онро тавсия медод. Масалан, 
кӯтоҳ, миёна, калон ва бисёр кутоҳ; суст, зӯр (бақувват), бисёр зӯр, босуръат, оҳиста бо афзоиши 
ҳаҷми ками сарборӣ. Ба машқҳои ҷисмонии босуръат ӯ болокашӣ, теладиҳӣ бо ёрии дастҳо, 
тирандозӣ аз камон, давидани бошитоб, найзапартоӣ, ҷаҳидан, овезоншавӣ, шамшербозӣ, 
аспсаворӣ, машқҳо дар арғунчакҳо, қаиқсавориро дохил мекард. 

Ба машқҳои душвор – аспсаворӣ ва ароба шомил мешуд. Ба машқҳои нисбатан душвор – 
тарзҳои мухталифи роҳравӣ ва давидан, чавгонбозӣ, бозиҳои дигар бо тӯб, гӯштингирӣ, 
вазнбардориро шомил кардааст. 

Бозиҳои серҳаракат, машқ дар ҷой ва дар ҳаракат, машқҳои махсуси дасту пой, қафаси 
сина, нафас ва ғайраро тавсия додааст. Ӯ мегуфт: «Машқҳои сабук ба заифон, машқҳои душвор 
– ба боқувватон». Ҳангоми беморӣ ӯ тавсия медиҳад, ки тарбияи ҷисмониро аз чи оғоз ва қатъ 
намояд, кай беморро ташхис намоянд, ҷой ё манзили махсуси ӯро пешниҳод намуда, шароити 
иқлимро ҳам фаромӯш накардааст. Абуалӣ ибни Сино ба машқи масҳ аҳамияти бузург додааст. 
Геранмолог ва ювенологҳо таъкид мекунанд, ки бадани инсон аз сӯи табиат ба муддати 150-160 
соли зиндагӣ таҳрезӣ шудааст [9, с. 23-27]. Шарти беҳтарини тамдиди ҳаёт ин кутоҳ накардани 
он мебошад. Дар ин ҷо роҳҳои тамдид кардани ҳаётро номбар мекунем: қатъи кашидани сигор 
ва истеъмоли машрубот, камтар хӯрдани ғизо, равобити ҳасанаи оилавӣ, варзиш, тақвияти бадан, 
истироҳати комил.  
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ТАРБИЯ ВА ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ ДАР АҚИДАҲОИ ПЕДАГОГИИ  

АБУАЛӢ ИБНИ СИНО  
 

Муаллиф дар ин мақола ақидаҳои педагогии мутафаккири бузурги форс-тоҷик Абуалӣ ибни Синоро 
дар боби саломатӣ гирд оварда, инкишофи ҷисмонӣ, ахлоқӣ ва фикриро аз сифатҳои асосии ҷавонмардӣ 
ҳисоб кардааст. Тарбияи ҷисмониро яке аз омилҳои муҳимми ташаккули тарзи ҳаёти солим ҳисобида, 
нақши афроди ҷисман солиму руҳан қавию обутобёфтаро дар ҷомеа муҳиму зарур шумурдааст. Аз ин рӯ, 
тани сиҳат, тандурустӣ ганҷи беқиёс аст ва ин ганҷ боигарии ҳар як инсон дониста мешавад, ки онро ба 
чизе иваз кардан нашояд. Бояд қайд кард, ки «Тарбияи ҷисмонӣ» ба ҳалли вазифаҳои тарбиявӣ, таълимӣ, 
инкишофдиҳӣ ва барқарорсозӣ, аз ҷумла донистани асосҳои биологӣ ва амалии тарбияи ҷисмонӣ, тарзи 
ҳаёти солим, ташаккули муносибати фаъолу арзишманд дар ҳифз ва тақвияти саломатӣ мусоидат 
менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: тарбияи ҷисмонӣ, варзиш, тандурустӣ, ҷисм, саломатӣ, тарзи ҳаёти солим, 
зиндагӣ, наврасон, ҷавонон, ақли солим, тани солим, муҳит, оила, мактаб, ҷомеа. 
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ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ВЗГЛЯДАХ АБУАЛИ ИБН СИНО 

 

Автор в статье, собрав педагогические взгляды великого персидско-таджикского мыслителя Абуали 
ибн Сино о здоровье, физическое, нравственное и умственное развитие считает основными качествами 
мужчин. Он полагает, что физическое воспитание это один из важных факторов формирования здорового 
образа жизни и очень важной является роль физически и духовно закалённых людей в обществе. Поэтому 
здоровье является бесценным кладом и считается богатством для каждого человека, которого нельзя не 
заменить ничем. Следует отметить, что физическое воспитание способствует решению воспитательных, 
учебных, развитвающих и восстановительных задач, в том числе знанию биологических и практических 
основ физического воспитания здорового образа жизни, оказывает помощь в формировании активного и 
ценного отношения к защите и укреплению здоровья. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическое воспитание, спорт, здравоохранение, тело, здоровье, здоровые 
образ жизни, жизнь, подростки, молодёжь, здоровый ум, здоровое тело, среда, семья, школа, общество. 
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EDUCATION AND FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN THE PEDAGOGICAL VIEWS 
OF ABUALI IBN SINO   

 

The author in the article, having collected the pedagogical views of the great Persian-Tajik thinker Abuali 
ibn Sino on health, considers physical, moral and mental development to be the main qualities of men. He believes 
that physical education is one of the important factors in the formation of a healthy lifestyle and the role of 
physically and spiritually hardened people in society is very important. Therefore, health is an invaluable treasure 
and is considered wealth for every person, which cannot be replaced by anything. It should be noted that physical 
education contributes to the solution of educational, educational, developing and restorative tasks, including 
knowledge of the biological and practical foundations of physical education for a healthy lifestyle, assists in the 
formation of an active and valuable attitude to the protection and promotion of health. 

KEY WORDS: physical education, sports, health care, body, health, healthy lifestyle, life, teenagers, 
youth, healthy mind, healthy body, environment, family, school, society. 
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ОИЛА – САРЧАШМАИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ, РАҲНАМОИ ҲАЁТ ВА 

НИГАҲДОРАНДАИ АХЛОҚИ ҲАМИДАИ ИНСОНӢ 
 

Каримова М.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Оила - сарчашмаи таълиму тарбия, раҳнамои ҳаёт, асосгузори хулқу атвор ва шахсияти ҳар 

як фард ба ҳисоб меравад. Оила ҳамчун тарбиятгар, нигаҳдорандаи ахлоқи поку ҳамидаи инсонӣ, 

ҳидоятгари роҳи ростӣ, тарғибгари расму оин ва суннатҳои волои ниёгон ба шумор рафта, дар 

ташаккули ҳаматарафаи шахс нақши бузургеро анҷом медиҳад. 

Нақши оила - падару модарро дар таълиму тарбияи фарзанд Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон махсус қайд карда, чунин таъкид сохтаанд: «Ҳамаи дастовардҳо ва 

корнамоиҳои мардонагиву қаҳрамонии фарзандони халқи тоҷик, бешубҳа, натиҷа ва самараи 

заҳмати шабонарӯзии падару модарони азизи мо мебошанд. Чунки ҳамчун инсони комил ба воя 

расонидани фарзанд ва тарбияи дурусти ӯ ҳеҷ гоҳ бе меҳру муҳаббат ва дастгириву садоқати 

падару модар имкон надорад. 

Аз ин лиҳоз, падару модарони арҷманд бояд рисолати муқаддаси худ – тарбияи 

поктинативу зебоипарастӣ, башардӯстиву инсонпарварӣ ва заҳматкашиву ободкориро дар 

замири фарзандон идома дода, насли навраси кишвари соҳибистиқлоламонро дар руҳияи 

ифтихори бузурги ватандорӣ ба камол расонанд» [2, с. 4]. 

«Агар фарзандони мо дар оила тарбияи солим ва одобу ахлоқи хуб гиранд, ба қадри 

калонсолон, падару модар, Ватан ва меҳнати ҳалол расиданро омӯзанд, ҷамъият низ аз ин бурд 

мекунад. Миллат ҳам соҳиби як фарди бедордилу ватандӯст мегардад, давлат дар симои чунин 

фарзандони мо аъзои фаъоли ҷомеаро муттаҳид намуда, ҳадафҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 

фарҳангиро амалӣ месозад. Аз ин лиҳоз, танзими оила масъалаи хеле ва хеле муҳим аст. 

Дар айни замон, бояд қайд кард, ки фарзандро ба ғайр аз таваллуд кардан, хӯрондану 

пӯшондан боз таълиму тарбияи замонавӣ додан зарур аст. Зеро ҷараёни пешрафти олами 

мутамаддин тақозо мекунад, ки ҳар як хонаводаи мо фарзандони солим ва соҳибмаърифатро 

тарбия кунад ва ба камол расонад» [12, с. 42]. 

Чи тавре ки мо имрӯзҳо шоҳид мегардем аз бемасъулиятиву беназоратии қисмате аз падару 

модарон ва калонсолону масъулони ҷомеа иддае аз наврасону ҷавонон бе таълиму тарбия монда, 

ба корҳои ношоиста машғул мешаванд, дар кӯчаву роҳравҳо аз шом то нимашаб, баъзе аз онҳо 

то субҳ гашту гузор мекунанд ва ба корҳои ғайриқонунӣ ва ғайриахлоқӣ даст мезананд. 

Аз сабаби бемасъулиятӣ, беэътиноӣ ва бепарвоии падару модарон ва дигар шахсони 

масъули таълиму тарбия кӯдакони ноболиғи онҳо ба ҷиноятҳои истифода ва муомилоти 

ғайриқонунии маводи мухаддир, дуздидани воситаҳои нақлиёт ва авбошӣ даст мезананд. 

Ҳамчунин аз тарафи ноболиғон содир кардани дигар ҷиноятҳои вазнин, аз қабили дуздии молу 

амвол, ғоратгарӣ, қаллобӣ ва роҳзанӣ ба назар мерасад. 

Ҳамаи ин проблемаҳое, ки дар ҷомеаи муосири мо ба вуқуъ пайвастаанд моро водор 

месозанд, ки бо мақсади пешгирӣ намудани ин ҳолатҳои номатлуб ва солим гардонидани ахлоқи 

мардум тамоми имкониятҳо ва воситаҳоро пурсамар истифода намоем. Яке аз роҳ ва тарзу усули 

ҳалли ин масъала дар раванди таълиму тарбияи насли наврас истифода намудани осори илмию 

адабии мутафаккирони бузургамон мебошад. Чунки классикони бузурги гузаштаамон дар осори 

хеш вазифаҳои волидайнро дар тарбияи фарзандон ва баръакс, қарзи фарзандро дар назди падару 

модар, муносибати зану шавҳар ва дигар масъалаҳои ба ин монандро баррасӣ кардаанд. 

Зикр бояд кард, ки бузургони гузаштаи мо оид ба мавзуи нақши падару модар дар тарбияи 

фарзанд ва ё баръакс, вазифаи фарзанд дар хусуси ҳурмату эҳтиром намудани падару модар 

асарҳои зиёдеро таълиф кардаанд, ки садсолаҳо боз на фақат мардуми мо, балки дигар халқҳо 

дар раванди таълиму тарбияи фарзандонашон аз онҳо пурсамар истифода менамоянд. Масалан, 

«Насиҳатнома»-и Имоми Аъзам, «Тадбири манзил»-и Ибни Сино, «Қобуснома»-и 

Унсурулмаолии Кайковус, «Ахлоқи Носирӣ»-и Насируддини Тӯсӣ, «Кимиёи саодат»-и Ғаззолӣ, 

«Захират-ул-мулук»-и Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, «Ахлоқи Муҳсинӣ»-и Ҳусайн Воизи 

Кошифӣ, «Ахлоқи Ҷалолӣ»-и Давонӣ ва дигар асарҳо навишта шудаанд, ки дар тарбияи ахлоқи 

неки инсонӣ, ба мисли инсондӯстӣ, башардӯстӣ, ифтихори миллӣ, дӯстиву рафоқат, ватандорӣ, 

ростиву росткорӣ, покизагиву парҳезкорӣ, адолату эҳсонкорӣ, ҳақиқату ҳақиқатпарастӣ ва ғайра 

нақши бениҳоят бузурге мебозанд. 
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 Бинобар ин, ба волидайн зарур аст, ки барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия, 

ташаккул ва инкишофи сифатҳои ахлоқӣ-маънавии фарзандони хеш аз осори илмию адабии 

пурқимати ниёгонамон пурсамар истифода намоянд. Аз ҷумла, дар осори хеш Мир Сайид Алии 

Ҳамадонӣ дар баробари дигар масъалаҳои тарбиявию пандуахлоқӣ ба проблемаи тарбияи 

фарзанд дар оила диққати махсус додааст. Гарчанде ӯ масъалаи мазкурро асосан аз мавқеи динӣ 

баррасӣ карда бошад ҳам, бо вуҷуди ин ақидаҳои ӯ то замони имрӯза арзиши таълиму тарбиявии 

худро аз даст надодааст. Баръакс, арзиши осори ӯ рӯз аз рӯз меафзояд. 

Масъалаи тарбияи насли наврас дар чунин асарҳои Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ: «Захират-

ул-мулук», «Рисолаи қуддусия», «Минхоҷ-ул-орифин», «Сайр-ул-толибин», «Макорим-ул-

ахлоқ» ва ғайраҳо ифода ёфтааст. Аз ҷумла, масъалаҳои ҳуқуқи волидайн, завҷа ва завҷ, тарбияи 

фарзанд, ақориб ва ғайра дар боби чоруми асари Ҳамадонӣ «Захират-ул-мулук», ки «Дар ҳуқуқи 

волидайн ва завҷа ва завҷ ва авлод ва абид (ғулом) ва ақориб (наздикону хешон) ва асадақо 

(содиқон) ва ҳуқуқи фарзандон» номида мешавад, ба таври васеъ ва ҳаматарафа инъикос ёфтааст. 

Ҳамадонӣ ҷонибдори он буд, ки волидон дар раванди тарбияи фарзандон ба расму оин ва 

урфу одатҳои гузаштагон такя намуда, фарзандонро дар ин руҳия тарбия намоянд. Аз ин рӯ, ӯ 

дар таълимоти хеш ба ҳадисҳои Муҳаммад салаллоҳу алайҳи ва олиҳи васаллам ба монанди: 

«Некӣ ба падару модар хайрест, ки пеш фиристода мешавад» [1, с. 19] пайравӣ намуда, таъкид 

менамояд, ки дар ҳаққи падару модар некӣ кунед. Ба қавли Ҳамадонӣ, ҳурмату эҳтироми падару 

модарро ба ҷой овардан ҳам амри парвардигор ва ҳам қарзи фарзандист. Маҳз натиҷаи ҳамин 

гуна ташвиқу тарғиб буд, ки аз давраҳои дури таърихӣ дар байни халқи тоҷик нисбат ба волидайн 

як муносибати махсус ба вуҷуд омад. Мардуми мо ҳамчун рамзи ҳурмату эҳтироми бепоён, 

падарро «қиблагоҳ» меноманд, яъне бузургии падарро ба қибла баробар медонанд. Мувофиқи 

расму оин ва урфу одатҳои оилавӣ фарзандон на танҳо дар давраи кӯдакию наврасӣ, балки дар 

тамоми давраи ҳаёт ва фаъолияти худ бояд ба падару модар эҳтироми самимӣ дошта, дар синни 

пиронсолӣ дастгир ва ҳимоятгари эшон бошанд. Ин яке аз вазифаҳои асосии тарбияи оила ба 

ҳисоб мерафт. 

Имрӯз низ, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири ҳамон расму оин ва урфу одатҳои пешин 

аст, ки мардуми тоҷик ҳурмату эҳтироми падару модарро ба ҷо меоранд. Аз ин ҷост, ки дар 

моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд» чунин омадааст: «Фарзанди болиғу қобили меҳнат уҳдадор аст, ки падару 

модари худро нигоҳубин ва таъмин намуда, онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ дастгирӣ 

намояд» [2, с. 135]. 

Ҳар як фарзанд, пеш аз ҳама, бояд ба падару модари худ некӣ кунад, чунки маҳз падару 

модар ӯро ба дунё овардаанду таълиму тарбия дода ба камол расонидаанд, падару модар ин 

нафароне мебошанд, ки кӯдакро аз рӯзи ба олам омаданаш то рӯзи вопасинашон ба ҳамаи 

мушкилиҳои зиндагӣ нигоҳ накарда, парасториву парвариш мекунанд. Падару модар барои ҳар 

як инсон наздиктарин, авлотарин ва муқаддастарин одамон ба ҳисоб мераванд. Бинобар ин, 

баъди он ки фарзанд ба камол расид, қарзи аввалини инсонии худро бояд дар ҳурмату эҳтиром, 

нигоҳубин ва таъмини моддиву маънавии онҳо бидонад. 

Алии Ҳамадонӣ ин анъанаи пешқадами тарбияи оилавиро дастгирӣ намуда, яке аз 

вазифаҳои асосии оиларо дар фарзандон аз ҳосил намудани ҳисси меҳру муҳаббат ба падару 

модарро иборат медонист. Ба ақидаи Ҳамадонӣ агар кӯдакону наврасон падару модари худро 

дӯст надоранду иззату эҳтиром накунанд, чунин рафтор ва муносибатро нисбат ба дигарон низ 

раво дида метавонанд.  

Таҷриба ва таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки солҳои охир сатҳу сифати таълиму тарбияи 

насли наврас то андозае коста шудааст. Коста гардидани ахлоқи иддае аз наврасону ҷавонон, 

ҷалб шудани онҳо ба ҳар гуна ҳаракату равияҳои бегона ва ба ҷинояткорӣ даст задани қисмате 

аз онҳо, пеш аз ҳама, натиҷаи беаҳамиятӣ ва бемасъулиятии падару модарон мебошад. 
Имрӯз дар раванди ҷаҳонишавии ҳамаи соҳаҳои зиндагӣ, ки муборизаҳои ошкору ниҳонии 

неруҳои гуногун ба вуқуъ пайваста истодааст яке аз вазифаҳои умдатарини падару модарон ва 
дигар калонсолон дар оила, пеш аз ҳама, ба таълиму тарбия фаро гирифтани фарзандон ва дар 
асоси расму оин ва урфу одатҳои халқӣ парвариш намудани онҳо ва ба ин васила дар насли 
наврас ташаккул ва рушд додани фазилатҳои ахлоқи волои инсонӣ мебошад. 

Ҳамин тариқ, ҷавонони мо бояд дар руҳияи худшиносӣ ва ифтихори ватандорӣ тарбия 
ёфта, ба онҳо дар муҳити оила, муассисаҳои таълимӣ ва умуман ҷомеа таълиму тарбияи ахлоқу 
одоби ҳамида, ҳурмату эҳтироми падару модар ва калонсолон, маърифати шаҳрвандӣ, камолоти 
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инсонӣ, садоқат ба халқу ватан, риояи арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ ба воя расонида шавад, 
то ки фарзандони мо ҳамчун ворисони арзандаи халқу Ватани хеш гарданд. 

Аз таҳлили адабиёт (Лутфуллоев М., Мирзохоҷа Д. [3], Нуров А. [9], Ҳ. Асозода [4], А. 
Кучаров [7]) бармеояд, ки олимони соҳаи илмҳои педагогӣ зери мафҳуми оила - сарчашмаи 
таълиму тарбия, раҳнамои ҳаёт ва  нигаҳдорандаи ахлоқи  ҳамидаи инсонӣ ақидаҳои хешро бо 
исботи таҳқиқоти хеш арзёбӣ намудаанд. 

Ҳамин тариқ, ба мо - оила, мактаб ва аҳли ҷомеа лозим меояд, ки наврасон ва ҷавононро, 
яъне фарзандони хешро, дар асоси осори гаронбаҳои ниёгони бузурги худ таълиму тарбия дода, 
дар руҳияи ҳурмату эҳтироми падару модар ва дигар калонсолони аҳли ҷомеа парвариш намуда, 
ба воя расонем. 

Бо дарназардошти нозукиҳо ва фазилатҳои махсуси маданияти оиладории мардуми 
ориёнажод, ба вижа расму оин ва суннатҳои неки халқи тоҷик, ҳар як падару модар 
вазифадоранд, ки фарзандони худро ба меҳнат ва ҳаёти мустақилона тайёр намуда, дар онҳо 
сатҳи баланди шуур, некӣ, маърифат, фарҳанги оиладорӣ ва ахлоқи ҳамидаи инсониро ташаккул 
ва рушд диҳанд. 
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ОИЛА – САРЧАШМАИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ, РАҲНАМОИ ҲАЁТ ВА НИГАҲДОРАНДАИ 

АХЛОҚИ ҲАМИДАИ ИНСОНӢ 
 

Муаллиф дар таълифоти хеш оила ва оладориро сарчашмаи таълиму тарбия, раҳнамои ҳаёт, 
асосгузори хулқу атвор ва шахсияти ҳар як фард ба қалам додааст. Ҳамчунин дар мақола омадааст, ки оила 
ҳамчун тарбиятгар, нигаҳдорандаи ахлоқи поку ҳамидаи инсонӣ, ҳидоятгари роҳи ростӣ, тарғибгари расму 
оин ва суннатҳои волои ниёгон ба шумор рафта, дар ташаккули ҳаматарафаи шахс корҳои бузургеро ба 
сомон мерасонад. Вале, бояд иқрор шуд, ки имрӯзҳо шоҳид мегардем аз бемасъулиятиву беназоратии 
қисмате аз падару модарон ва калонсолону масъулони ҷомеа иддае аз наврасону ҷавонон бе таълиму 
тарбия монда, ба корҳои ношоиста даст мезананд, дар кӯчаву роҳравҳо аз шом то нимашаб, баъзе аз онҳо 
то субҳ гашту гузор мекунанд ва ба корҳои ғайриқонунӣ ва ғайриахлоқӣ машғул мегарданд. 

Аз ин рӯ, муаллиф дар мақола волидайнро таъкид намудааст, ки рисолати муқаддаси худ – тарбияи 
поктинативу зебоипарастӣ, башардӯстиву инсонпарварӣ ва заҳматкашиву ободкориро дар замири 
фарзандон идома дода, насли навраси кишвари соҳибистиқлоламонро дар руҳияи ифтихори бузурги 
ватандорӣ ба камол расонанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: оила, таълиму тарбия, волидайн, падару модар, фарзанд, кӯдакон, насли наврас, 
мактаб, ахлоқи ҳамида, инсондӯстӣ, одоб, меҳнат, ватандӯстӣ. 
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СЕМЬЯ ИСТОЧНИК ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЖИЗНИ И ОЧАГ 

СОХРАНЕНИЯ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Автор в своей статье семью называет источником обучения и воспитания, путеводителем жизни и 

очагом нравственного воспитания каждого человека. А также пишет, что семья как воспитательница, 

является очагом сохранения этичности, наставником правилного пути и пропагандистом высокой 

традиции предков и играет важнейшую роль во всестороннем развитии личности. Но надо признать, что 

по причине безответственности некоторых родителей, взрослих и ответственных лиц в обществе, в 
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настоящее время часть детей и подростков отстаются без обучения и воспитания, и вследствие до позднего 

вечера бродят по улицам и соверщают противоправные и противо-нравственные действия.        

В связи с этим, автор напоминает родителям о том, что они не должны забывать о своем священном 

долге, то есть воспитании детей в духе честности, справедливости, трудолюбию, гуманизму и 

созидательному труду во имя нашей любимой Родины. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семья, воспитание и обучение, родители, отец и мать, дитя, дети, 

подрастающее поколение, школа, этика, гуманизм, нравственность, Родина, патриотизм. 
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THE FAMILY IS A SOURCE OF EDUCATION AND UPBRINGING, A GUIDE TO LIFE AND A 

FOCUS FOR THE PRESERVATION OF MORAL EDUCATION 
 

The author in his article calls the family a source of education and upbringing, a guide to life and a focus 

of moral education of every person. And he also writes that the family, as an educator, is a hotbed of preserving 

ethics, a mentor of the right path and a propagandist of the high tradition of ancestors and plays an important role 

in the comprehensive development of the individual. But we must admit that due to the irresponsibility of some 

parents, adults and responsible persons in society, some children and adolescents are currently lagging behind 

without education and upbringing, and as a result, they wander the streets until late at night and commit illegal and 

anti-moral actions.        

In this regard, the author reminds parents that they should not forget about their sacred duty, that is, raising 

children in the spirit of honesty, justice, diligence, humanism and creative work in the name of our beloved 

Motherland. 
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АСОСҲОИ ПЕДАГОГӢ-ПСИХОЛОГӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛИ 

ШАХСИЯТИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Қодирова М.А.  

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи акдемик Б. Ғафуров 
 

Шинохти шахсияти инсон дар тӯли умр ба амал омада, мувофиқи сифату қобилиятҳои 

фитрӣ ва ҳамчунин дар ҷараёни аз худ кардани таҷрибаи иҷтимоӣ ташаккул ва инкишоф меёбад. 

Агар сухан дар бораи хонандаи хурдсол равад, пас, мо кӯдаки 6-10- соларо дар назар дорем. 

Синну соли мазкурро қуллаи синни кӯдакӣ меноманд. Дар ин синну сол кӯдак хислатҳои зиёди 

кӯдакиро нигоҳ медорад - бепарвоӣ, содагӣ, назар кардан нисбат ба калонсолон аз поён ба боло 

ва ғайра. Бо вуҷуди ин, ӯ соҳиби тафаккур буда, майл ба омӯзиш дораду омӯхтан барои ӯ 

фаъолияти муҳим маҳсуб меёбад. Дар мактаб ӯ на танҳо донишу малакаҳои нав мегирад, балки 

мақоми муайяни иҷтимоиро соҳиб мешавад ва доираи манфиатҳо, арзишҳо, умуман тарзи 

зиндагии ӯ тағйир меёбад. 

Синни хурди мактабӣ оғози ҳаёти мактабӣ буда, баробари ворид шудан ба он кӯдакон 

ботинан мавқеи хонандаро мегиранд ва нисбат ба таълим ангеза пайдо мекунанд. Фаъолияти 

омӯзишӣ барои ӯ афзалият пайдо мекунад, дар ин марҳала, кӯдакон фаҳмиши абстрактиро 

ташаккул медиҳанд, дониш, қобилият, малакаҳои навро аз худ мекунанд ва барои омӯзиши 

минбаъдаи онҳо заминаи зарурӣ ташаккул меёбад. 

Аммо, аҳамияти фаъолияти таълимӣ бо ин маҳдуд намешавад, зеро аз самаранокии он 

ташаккули шахсияти хонандаи хурдсол вобастагӣ дорад. Муваффақият дар мактаб меъёри 

асосии арзёбии сифатҳои шахсӣ ва шахсияти кӯдак аз ҷониби калонсолон ва ҳамсолон маҳсуб 

меёбад. Мавқеи хонандаи аълохон ё сустхонро касб кардани кӯдак дар худбаҳодиҳӣ, эҳтиром ва 

дарки худшиносии кӯдак инъикос меёбад. Таълими бомуваффақият, дарки қобилият ва малакаи 

онҳо дар иҷрои босифати ҳамаи вазифаҳо боиси ташаккули салоҳият мегардад [10]. 

Ҷаҳонбинии кӯдак такмил ёфта, доираи назарҳо ва мафҳумҳои ахлоқӣ, идеологӣ ташаккул 

меёбанд. Дунёи маънавӣ, эҳсосот, тахайюлоти бадеии ӯ бой шуда, уфуқҳои машғулияти ӯ: 

меҳнат, санъат, варзиш тавсеа меёбанд. 

Аз ин рӯ, мавзуи ташаккул ва инкишофи шахсияти кӯдакон хеле муҳим аст, зеро ҳаёти 

ҷомеа дар ташаккули шахсияти онҳо таъсири амиқ мегузорад. Хусусан он муносибатҳои 
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мустақиме, ки кӯдакони синни хурди мактабӣ бо одамони гирду атроф доранд, хеле муҳиманд: 

дар оила, мактаб, синф, дар ҳар гурӯҳ ё коллективе, ки ӯ узви он аст. Муҳиммияти мавзуи 

интихобшуда боз аз он иборат аст, ки омӯзиши рушди шахсияти хонандаи хурдсол дар раванди 

таълим заруртар буда, барои мутобиқшавӣ, ташхис ва ислоҳи ихтилофҳое, ки дар ин синну сол 

ба вуҷуд меоянд, нақши калидӣ дорад. 

Асосҳои назариявии масъалаи инкишофи шахсияти хонандагони хурдсолро олимон К.А. 

Абулханов, К.Р. Агаронян, Б.Г. Ананев, Л.И. Божович, А.В. Булгин, хусусиятҳои синнусолӣ ва 

инфиродии ташаккули мактаббачагони хурдсолро олимон А.В. Мудрик, Н.М. Платонова, М.И. 

Рожков, Д.И. Фелдштейн, нақши оила ва коллективи педагогӣ дар ташаккули шахсияти 

хонандагони хурдсолро олимон В.А. Сухомлинский, Л.И. Божович, Н.М. Амосов мавриди 

таҳқиқу омӯзиш қарор додаанд. 

Дар илми равоншиносӣ категорияи шахсият ба мафҳуми асосӣ мансуб буда, бо ёрии 

илмҳои психология, фалсафа, педагогика, сотсиология ва ғайра омӯзонида мешавад. Зери 

мафҳуми шахсият маҷмуи сифатҳои иҷтимоӣ ва ҳаётии инсон, ки ӯ дар ҷараёни рушди иҷтимоӣ 

ба даст овардааст, фаҳмида мешавад.  

Равоншиносон мафҳуми «шахсият» -ро таърифҳои гуногун додаанд: 

«Шахсе, ки дорои хусусиятҳои устувори психологӣ мебошад ва ин хусусиятҳо дар робита 

ва муносибати иҷтимоӣ зоҳир мешаванд, амалҳои ахлоқии ӯро муайян мекунанд ва барои худ ва 

атрофиён нақши муҳим мебозанд» [7, с. 470]; 

«Субъекти рафтор ва муоширати иҷтимоӣ» (Б.Г. Ананьев) [1, с. 252]; 

«Шахс ҳамчун як фарди иҷтимоӣ, субъекти маърифат ва тағйироти объективии ҷомеа, 

офаридаи оқилона, ки сухан мегӯяд ва ба фаъолияти меҳнатӣ қодир аст» (А.В. Петровский)          

[10, с. 97]; 

«Шахс ҳамчун интиқолдиҳандаи шуур» (К.К. Платонов) ва ғайра.   

Аксар вақт, мазмуни мафҳуми «шахсият» сифатҳои устувори шахсро дар бар мегирад, ки 

амалҳои арзишмандро дар муносибатҳои одамони дигар муқаррар мекунанд. «Шахсият инсони 

мушаххасест, ки намояндаи ҷомеаи муайян, категорияи муайяни иҷтимоӣ буда, ба як намуди 

муайяни фаъолият машғул аст, муносибати шахсии худро ба муҳити зист дарк мекунад ва дорои 

хусусиятҳои фарқкунандаи психологии инфиродӣ мебошад. Шахсият системаи хосиятҳои 

иҷтимоии муҳимми фард, дараҷаи азхудкунии арзишҳои иҷтимоӣ ва қобилияти ӯ барои амалӣ 

намудани ин арзишҳо мебошад» [5]. 

Аз дигар нуқтаи назар, шахсият мафҳумест, ки як шахсро аз шахси дигар ботинан бо 

дарназардошти тамоми сифатҳои равониаш фарқ мекунонад. Дар чунин ҳолат «шахсият» 

хусусиятҳои хоси шахсро дар бар мегирад, ки каму беш қавӣ ҳисобида мешаванд ва ҳамчунин 

дар бораи хусусиятҳои шахс сухан рафта, амалҳои хоси ӯро нисбат ба одамон муқаррар мекунад. 

Биёед ба эътимодҳои асосӣ оид ба моҳияти асосии «шахсият», ки дар асарҳои 

равоншиносони маъруф нишон дода шудааст, рӯ меорем. 

Тибқи таҳқиқоти олим А.Н. Леонтев, «шахсияти инсон» тавассути муносибатҳои ҷамъиятӣ 

«истеҳсол мешавад» ва ташаккул меёбад. Дар таърифи овардашуда як иловаи назаррас мавҷуд 

аст: «шахсият тавассути муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки инсон ба фаъолияти объективии худ дохил 

мешавад, ташаккул меёбад». Категорияи фаъолияти субъект ба мадди аввал гузошта мешавад, 

зеро фаъолияти худи субъект воҳиди ибтидоии таҳлили эҳсосии шахсият ба ҳисоб меравад.  А.Н. 

Леонтев байни мафҳуми фард ва шахсият хати сарҳадӣ кашидааст. Агар фард як ҷузъи 

ҷудонашаванда, яклухти дорои хусусиятҳои шахсӣ бошад, пас шахсият низ як ҷузъи комиле аст, 

ки аз ҷониби касе ё чизе дода нашудааст, балки дар натиҷаи фаъолияти зиёди объективӣ ба вуҷуд 

омадааст. Мавқеъ дар бораи фаъолият ҳамчун воҳиди таҳлили психологии шахсият аввалин 

изҳороти бошууронаи назариявии А.Н. Леонтев маҳсуб меёбад [10]. 

Рушди шахсият ҳамчун раванди муоширате, ки шумораи зиёди фаъолиятҳо байни худ 

муносибатҳои дараҷавӣ доранд, шарҳ дода мешавад. Шахсият ҳамчун маҷмуи муносибатҳои 

дараҷаноки фаъолиятҳо муаррифӣ карда мешавад. Хусусияти фарқкунандаи онҳо, мувофиқи 

таҳқиқоти А.Н. Леонтев аз ҳолати умумии организм «вобаста набудан» мебошад. Ин 

дараҷанокии фаъолият бо ташаккули худи онҳо тавлид мешаванд ва онҳо асоси шахсиятро эҷод 

мекунанд.  

Раванди ташаккули шахсият мувофиқи ақидаи А.Н. Леонтев ҷараёни «рушди системаи 

ҳамоҳангшудаи манфиати фардӣ» мебошад. 
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Вақте ки инсон худашро ҳамчун шахсият дарк менамояд, мавқеи худро дар ҷомеа, роҳи 
ҳаёт (тақдир) дарёфт менамояд, ба фард табдил меёбад, шаъну шараф ва мустақилият ба даст 
меорад ва имкони аз дигар шахсият тафовут пайдо карданро соҳиб мешавад. 

Оғози таҳсил ба тағйироти куллӣ дар рушди кӯдакон дар ҷомеа оварда мерасонад. Вай ба 
«шахси ҷамъиятӣ» табдил меёбад ва соҳиби вазифаҳои мустақими иҷтимоӣ гардида, баробари 
иҷрои онҳо баҳои иҷтимоӣ мегирад. Тамоми ташкили муносибатҳои воқеӣ аз нав барқарор 
гардида то чӣ андоза ӯ бо шароити нави мактаб мутобиқ мешавад, аз он вобастагӣ пайдо мекунад. 

«Қабули кӯдак ба муассисаи таълимӣ барои ӯ маънои гузаштан ба тарзи нави зиндагӣ, 
фаъолияти нави пешбарандаро дорад ва ин ба рушди шахсияти кӯдак таъсири ҷиддӣ мерасонад» 
[4].  

Ташаккули мақсаднок ва пуршиддати шахсияти кӯдак танҳо дар сурати ташкили педагогии 
дақиқи тамоми ҳаёт ва фаъолияти кӯдакон амалӣ карда мешавад, зеро шахсияти ӯ дар ҳаёт ва 
фаъолияти воқеӣ рушд меёбад. Барои рушди дурусти бисёрҷонибаи шахсияти кӯдак, ба гуфтаи 
А.С. Макаренко, дониши амиқи сиёсӣ, таълими умумӣ, китоб, рӯзнома, фаъолияти меҳнатӣ, 
ҷамъиятӣ, ҳамчунин - бозӣ, фароғат, истироҳат зарур ва ногузир аст. 

«Барои он ки ин ё он фаъолият боиси рушди равонии кӯдак гардад, зарур аст, ки он 
мазмуни асосии ҳаёти худи ӯро ташкил диҳад, барои онҳо марказе ҳисобида шавад, ки 
манфиатҳо ва таҷрибаҳои асосии онҳо дар он мутамарказ шуда бошанд» [7]. 

Рушд ва инкишофи ҷисмонӣ дар кӯдакон то давраи наврасӣ ҷараён мегирад. Афзоиш ва 
балоғати устухонҳо давом мекунад, ҳарчанд суръати ин раванд барои кӯдакон ба таври гуногун 
сурат мегирад. Мушакҳои «қавӣ» ва «моҳир» меафзоянд, ҳам дар писарон ва ҳам дар духтарон 
қувваи ҷисмонӣ, истодагарӣ ва қобилият меафзояд. 

Вазъи саломатӣ як шарти хеле муҳимми ташаккули физиологии кӯдакон ҳисобида 
мешавад, ки ба кӯдакон имкон медиҳад ба фаъолияти физиологӣ (тарбияи ҷисмонӣ ва кор) ва 
зеҳнӣ машғул шаванд. Дар давоми 4-5 соати фаъолияти камҳаракатӣ барои кӯдак бояд машқҳои 
махсуси физиологӣ гузаронида шавад. 

«Рушди ҷисмонии хонандагони синни хурди мактабӣ на танҳо таваҷҷуҳи доимии омӯзгор, 
балки назорати мунтазами табибонро низ талаб мекунад» [5].  

Дар фаъолияти таълимӣ бояд ангеза ва ё ваҷҳовари фардии нав илова карда шавад. 
Аҳамияти асосии фаъолияти таълимӣ дар рушди кӯдак далели он аст, ки хонандаи хурдсол ба 
зудӣ ба дигар фаъолиятҳо ҷалб карда мешавад ва дар ҷараёни он дастовардҳои нави ӯ такмил ва 
мустаҳкам карда мешаванд.  

Инкишофи шахсияти хонандаи хурдсол на танҳо ба фаъолияти мактаб, балки аз баҳои 
калонсолон низ вобаста аст. Кӯдак дар ин синну сол аз таъсири беруна хеле мутаассир мешавад, 
бинобар ин, барои самараноктар ташаккул додани шахсияти кӯдак, таваҷҷуҳ ва арзёбии 
калонсолон муҳим мебошад. «Муносибати эҳсосотӣ - арзёбии калонсолон ба амалҳои кӯдакон 
ташаккули эҳсосоти ахлоқии ӯ, муносибати инфиродӣ ба қоидаҳоеро, ки ӯ дар ҳаёт бо онҳо 
шинос мешавад, муайян мекунад» [10]. 

Маҳз дар ин синну сол кӯдак шахсияти худро эҳсос мекунад, ӯ худро ҳамчун шахсият дарк 
мекунад ва барои комил шудан саъй менамояд. Ин дар ҳама соҳаҳои ҳаёти кӯдак инъикос меёбад, 
аз ҷумла дар муносибат бо ҳамсолон. Кӯдакон шаклҳои нави гурӯҳии фаъолияту машғулиятро 
пайдо мекунанд. Дар аввал онҳо мекӯшанд, тавре рафтор кунанд, ки дар ин гурӯҳ маъмул аст, 
яъне ба қонуну қоидаҳо итоат мекунанд. Сипас хоҳиши роҳбарӣ, бартарият дар байни ҳамсолон 
пайдо шуда, муоширати фаъолтар, аммо ноустувор мушоҳида мешавад. «Ҳарчанд тахмин 
меравад, ки қобилияти рушди дӯстии наздик то андозае аз муносибатҳои эҳсосотӣ, ки дар панҷ 
соли аввали ҳаёти ӯ ба вуҷуд омадаанд, муайян карда мешавад».  

Ба фаъолият ва ташаккули кӯдакон аз ҳама бештар тарзи идоракунии калонсолон таъсир 
мерасонад: нуфузнокӣ, демократӣ ё созгорӣ. Кӯдакон дар шароити роҳбарии демократӣ 
бомуваффақият ташаккул меёбанд ва эҳсос мекунанд [9]. 

Барои ташаккули шахсияти кӯдаки синни томактабӣ дохил шудани ӯ ба остонаи мактаб 
аҳамияти аввалиндараҷа дорад. Албатта, агар кӯдаки синни томактабӣ, дар боғча тарбия ёфта 
бошад, дар гурӯҳи ҳамсолон инкишоф ёфтанаш мумкин аст. Аммо, ҳам аз рӯи хусусияти 
фаъолияте, ки дар асоси он коллектив ташкил карда мешавад ва ҳам аз рӯи муносибатҳое, ки 
ҳаёти иҷтимоии коллективро ташкил медиҳанд, гурӯҳи томактабӣ аз гурӯҳи мактаббачагон ба 
куллӣ фарқ мекунад [9]. 

Таҳқиқот нишон медиҳанд, ки дар охири синфи якум кӯдакон вазифаҳои омӯзиширо 
ҳамчун вазифаҳое, ки дар назди тамоми синф истодаанд, қабул мекунанд, ба дастовардҳои 
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таълимии дӯстони худ ва аҳли синф таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд. Бо гузашти вақт, дар байни 
мактаббачагон доираи манфиатҳо пайдо мешаванд, ки бо корҳои беруназсинфии онҳо, бо ҳаёти 
иҷтимоии мактаб, бо он муносибатҳое, ки дар коллективи мактаб ба вуҷуд меоянд, 
алоқаманданд. Ба ибораи дигар, коллективи мактаббачагон ба зиндагии гуногунранг сар 
мекунанд, ки пур аз ормонҳо, шавқу ҳавас, барору нобарорист. Дар зери таъсири коллектив, 
кӯдакони синни хурди мактабӣ тадриҷан он навъи баландтари тамоюли иҷтимоии фардро ба 
вуҷуд меоранд, ки хоси ҳар як одамест, ки бо манфиатҳои бошууронаи коллектив зиндагӣ 
мекунад. Кӯдак ба муҳити кӯдакони дигар фаъолона талош мекунад, ба корҳои иҷтимоии синфи 
худ таваҷҷуҳ зоҳир мекунад, мекӯшад, ки мавқеи худро дар гурӯҳи ҳамсолон муайян кунад. 
Албатта, баробари дохил шудан ба коллектив ва инкишофи тамоюли иҷтимоӣ шахсияти хонанда 
якбора ба амал намеояд. Ин як раванди дарозмуддате таҳти роҳбарии омӯзгор буда, бешак 
тавассути мушоҳида ва таҳлили амалҳои кӯдакон пайгирӣ карда мешавад [8]. 

Дар синфи якум, кӯдакон аксар вақт, чун дар кӯдакистон, метавонанд аз ҳамдигар ба 
муаллим шикоят кунанд ва онҳо бидуни шарм ва майда-чуйда шикоят мекунанд: «Вай маро тела 
дод», «Вай ба китоби ман нигоҳ мекунад», «Вай қалами маро гирифт» ва ғайра. Ҷолиб он аст, ки 
дар айни замон кӯдаке, ки нисбат ба ӯ шикоят мекунад, хафа намешавад. 

Ин шикоятҳо аз ҷониби хонандаи хурдсол маънои махсус доранд. Дар баъзе ҳолатҳо, ин 
танҳо як амалест, ки худро аз монеаҳо ва нороҳатиҳои беруна муҳофизат мекунад. Вақте ки кӯдак 
ба муаллим шикоят мекунад: «Вай маро тела дод» ё «Вай барои навиштан монеъ мешавад», он 
гоҳ ӯ хоҳиши ҷалби таваҷҷуҳи омӯзгорро ба рафтори манфии дӯсташ надорад. Кӯдак мекӯшад 
вазифаи муаллимро ба таври беҳтарин иҷро кунад, ӯ танҳо ба диққати ӯ мерасонад, ки дар кори 
таълимии ӯ рафиқаш нороҳатӣ эҷод мекунад. 

Бо мурури замон, амсилаи ҳамкории кӯдакон бо якдигар тағйир меёбад ва даъвоҳо намуди 
аслии худро гум мекунанд. Омӯзгор вазифадор аст, ки пайваста дар ташкили афкори ҷамъиятии 
синф кор кунад ва кӯдакон ба зудӣ одат мекунанд, ки ба рафиқони худ на бо шикоятҳои 
инфиродӣ, балки бо муҳокимаи амали худ такя карда, ба гурӯҳ таъсир расонанд. Бо кори 
нодурусти таълимӣ, тамоюлҳои зараровар низ дучор мешаванд, масалан, тамоюли                
«пӯшондан»-и дӯст, ҳатто агар ӯ кори баде содир карда бошад ҳам. Агар коллектив кори 
тарбиявиро нагз ба роҳ монад, он гоҳ хонандагон бо ташаббуси худ дар кори тарбиявӣ ба якдигар 
ёрӣ мерасонанд, интизомро назорат мекунанд, на танхо ба муваффақиятҳои худ, балки ба 
муваффақияти синф ҳам манфиатдоранд. 

Тағйирёбии муносибати мактаббачагони хурдсол ба шарҳҳои муаллим яке аз 
нишондиҳандаи асосии пайдоиши нуқтаи назари иҷтимоии коллектив мебошад. Барои хонандаи 
синфи 1 амалан муҳим нест, ки вай эроди муаллимро дар танҳоӣ шунидааст ё дар ҳузури аҳли 
синф, вале барои хонандаи синфи сеюм ва чорум шунидани эрод дар назди коллектив хеле 
нохушоянд аст: «Ман беҳтараш даҳ эродро дар танҳоӣ қабул мекунам, назар ба як эроде, ки дар 
ҳузури ҳамсолонам мешунавам» [7]. 

Хусусиятҳои муносибати дӯстӣ дар синни хурди мактабӣ низ тағйир меёбанд. 
Хонандагони синфи 1 алҳол ба интихоби дӯст муносибати дақиқе надоранд. Муносибатҳои 
дӯстона то андозае бар асосии омилҳои беруна барқарор карда мешаванд: онҳое, ки дар як миз 
нишастаанд, дар як кӯча зиндагӣ мекунанд ва ғайра. 

Хоҳиши ба даст овардани мавқеи муайян дар коллектив дар шароити таълиму тарбия дар 
мактаб як ангезандаи бузург дар кори таълимӣ мебошад. Мактаббачагони хурдсол ба таври 
бошуурона ба гирифтани унвони хонандаи аълохон шуруъ мекунанд, зеро ин унвон, пеш аз ҳама, 
ба онҳо имконият медиҳад, ки обрӯ ва эҳтироми рафиқони худро соҳиб шаванд. 

Маълумоти дар боло овардашуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар синни хурди мактабӣ 
таҳти роҳбарии муаллим, давоми ҳаёт ва фаъолият дар коллективи муташаккили мактаб, дар 
кӯдакон самти нави шахсият ташаккул меёбад ва муносибати ӯро бо одамони гирду атроф ва 
ашёҳои дигар муайян месозад.  

Дар мактаб кӯдак бори аввал бо системаи шароити ахлоқӣ вомехӯрад, ки иҷрои он назорат 
карда мешавад. Кӯдакони синни хурди мактабӣ ба иҷрои ин талабот аллакай майл доранд. Тавре 
ки дар боло зикр шуда буд, ҳангоми дохил шудан ба мактаб онҳо мекӯшанд мавқеи нави 
иҷтимоиро ишғол кунанд, ки талаботи мазкур ба онҳо алоқаманданд. Омӯзгор ҳамчун намоянда 
ва ё барандаи талаботи иҷтимоӣ амал мекунад. Вай инчунин донандаи асосии рафтори онҳост, 
зеро ташаккули хосиятҳои ахлоқии хонандагон тавассути омӯзиш ҳамчун як фаъолияти 
пешбаранда дар ин марҳалаи синну сол мегузарад. 
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Хусусиятҳои хоси шахсияти хонандагони хурдсол: эътимоднокӣ, масъулиятшиносӣ, 
меҳнатдӯстӣ ба шумор мераванд. Одатан, хонандагони синфҳои ибтидоӣ талаботи муаллимро 
бечунучаро иҷро мекунанд, баҳс намекунанд, баҳодиҳӣ ва таълимоти муаллимро бо боварӣ қабул 
мекунанд. Онҳо даъвои мустақилиятнокӣ ва озодандешӣ намекунанд. 

Ҳассосияти баланд ва ё афзоянда дар онҳо зоҳир мешавад, ки хонандаи хурдсол ҳама чизи 
навро бидуни истисно бо омодагӣ ва таваҷҷуҳ қабул мекунад, ӯ майли навиштан, хондан ва ҳисоб 
карданро дорад. Фаъолияти баланд дар синф ҳангоми фавран бардоштани даст, бесаброна гӯш 
кардани рафиқон, хоҳиши ҷавоб додан зоҳир мешавад. 

Тақлид аз он иборат аст, ки хонандагони хурдсол андешаҳои муаллим, дӯстонро такрор 
мекунанд. Чунин нусхабардории беруна ба кӯдак дар азхуд кардани мавод кумак мекунад, аммо 
метавонад боиси дарки сатҳии маводи таълимӣ гардад. 

Агар, хонандагон барои баҳо бо ҳам рақобат кунанд, онҳо бар зидди якдигар кор мекунанд, 
барои ноил шудан ба ҳадафе саъй мекунанд, ки танҳо ба чанд нафар, баъзан танҳо ба як нафар аз 
онҳо дастрас аст. Аммо, рақобат як камбудии назаррас дорад: муваффақияти шахсии хонандагон 
бо нокомиҳои ҳамсинфонаш муқоиса карда мешавад. Хонанда барои пешравӣ сахт меҳнат 
мекунад ё ба ҳама чиз беэҳтиётона муносибат мекунад, зеро ӯ ба қобилияту пирӯзии худ шубҳа 
дорад [6]. 

Агар хонандагон мустақилона ва ё инфиродӣ кор кунанд, онҳо ба ноил шудан ба ҳадафи 
худ бештар ҷалб мешаванд, ба машғулияти ҳамсинфонашон эътибор зоҳир намекунанд. Барои 
онҳо кӯшиш ва муваффақияти шахсиашон муҳим буда, бурду бохти дигарон барояшон аҳамият 
надорад [6] 

Самти шахсияти хонандаи хурдсол дар эҳтиёҷ ва ваҷҳҳои ӯ зоҳир мешавад. Кӯдакони ин 
синну сол як қатор ниёзҳоеро, ки хоси кӯдакони синни томактабӣ буданд, нигоҳ медоранд: 

- майл ба фаъолияти бозӣ; 
- майл ба серҳаракатӣ; 
- майл ба таассуроти беруна. 
Дар айни замон, дар онҳо (хонандагони хурдсол) талаботи нав пайдо мешаванд: 
- дақиқ иҷро кардани талаботи омӯзгор; 
- аз худ кардани дониш, малака ва маҳорати нав; 
- гирифтани баҳои хуб, шунидани таҳсин аз калонсолон; 
- беҳтарин хонанда будан; 
- иҷро кардани вазифаи ҷамъиятӣ. 
Муаммои мутобиқати раванди таълим ба интизориҳои кӯдак, хусусияти ташаккули он 

олимони зиёдеро ба ташвиш меорад. Ба ақидаи В.Ф. Шаталов, «... аз ҳама муҳимаш он аст, ки 
омӯзгор вазифадор аст, ки ба шогирд барои дарк кардани шахсияти худ, бедор кардани зарурати 
шинохтани худ, ҳаёт ва ҷаҳон кумак кунад». Вай аз омӯзгорон талаб мекунад, ки «... вазъияти 
эҳтироми умумӣ, оромии ахлоқӣ ва тасаллии эҳсосиро дар раванди машғулият эҷод кунед» [10]. 

Синни хурди мактабӣ асоси ташаккули шахсияти инсон аст, зеро дар ин давра ҳассосияти 
баландтарин, баландшавии қобилияти ангеза ва омодагӣ ба амалу фаъолият вуҷуд дорад. Аз ин 
рӯ, дар ин синну сол барои ташаккул додани малакаҳои инфиродӣ, ифшои қобилиятҳо ва 
кушодани роҳҳои худшиносӣ ва худифшокунии хонандагони хурдсол шароит фароҳам овардан 
лозим аст. 
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АСОСҲОИ ПЕДАГОГӢ-ПСИХОЛОГӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ 

ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Муаллифи мақола қайд менамояд, ки шароити иҷтимоию иқтисодии ташаккули ҷомеа водор 
месозад, ки талабот ба раванди таълимии муосир бознигарӣ карда шавад. Яке аз вазифаҳои муҳимми 
тарбия ташаккул додани шахсият, фароҳам овардани шароит барои пурра амалӣ намудани неруи табиӣ 
мебошад. Дар байни шартҳое, ки муваффақияти ҳалли ин мушкилотро тавсиф мекунанд, яке аз ҷойҳои 
асосиро ворид кардани мактаббачагон ба раванди таълим аз ибтидои соли таҳсил - аз синфҳои ибтидоӣ 
ишғол менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: шахс, шахсият, категорияи шахсият, рушди кӯдак, майл, эҳсосот, уфуқҳои 
машғулият, мутобиқат, ташаккули шахсият, хусусияти шахсият, ахлоқ, рақобат, муносибати эҳсосотӣ. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Автор статьи отмечает, что социально-экономические условия формирования общества заставляют 
пересмотреть требования к современному образовательному процессу. Одна из важных задач, стоящих 
перед образованием – формирование личности, создание условий для полноценной реализации 
природного потенциала. Среди условий, характеризующих успешность решения данной задачи, одно из 
основных мест принадлежит включению школьников в личностно-ориентированный образовательный 
процесс, начиная с первых лет обучения. 
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PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS AND FEATURES OF THE FORMATION 
OF THE PERSONALITY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN  

 

The socio-economic conditions for the formation of society force us to reconsider the requirements for the 
modern educational process. One of the important tasks facing education is the formation of the personality, the 
creation of conditions for the full realization of natural potential. Among the conditions that characterize the 
success of solving this problem, one of the main places belongs to the inclusion of schoolchildren in the student-
centered educational process, starting from the first years of study. 
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АНДЕШАҲОИ ОЛИМОНИ СОҲАИ ПЕДАГОГИКА ОИД БА ҲАМКОРИҲОИ 

СУДМАНД ДАР КОРИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ ВА ОИЛА 
 

Раҷабов В.Д. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Таҷриба нишон медиҳад, ки роҳбарони муассисаҳои таълимии томактабӣ ва педагогҳо 

муҳимияти кор бо волидайнро яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти хеш меҳисобанд. Онҳо 

сатҳи маданияти психологии волидайн, майлу хоҳиши онҳоро ба ҳамкорӣ хеле баланд арзёбӣ 

мекунанд.  

Масъалаи ҳамкории педагогӣ бо масъалаи мавқеъ ё нақши омӯзгор робитаи қавӣ дорад. 

Омӯзгор намеомӯзонад, балки ба хонандагон мадад мерасонад, ки омӯзанд ё хоҳиши омӯхтан 
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пайдо кунанд. Омӯзгор дар навбати аввал бояд созандаи муҳити таълим бошад ва хонандаро ба 

таҳсил шавқманд созад [11, c. 495]. 

Мафҳуми «ҳамкорӣ» дар илмҳои  педагогӣ  чун алоқаи дутарафа (мутақобил)-и ду падида 

баррасӣ мегардад, яъне ин ҷараёни табодули афкор, ғояҳо ва  эҳсосот мебошад. 

Барои дарки махсусияти идоракунии сифати ҳамкорӣ дар шароити ҳозираи тағйирёбанда, 

ки дар он волидайн фармоишгарони хизматрасониҳои таълимӣ мегарданд, баррасии моҳияти 

мафҳуми «ҳамкорӣ» муҳим аст. 

Дар оғози асри XXI масъалаи истифодаи шаклҳои самараноктари ҳамкории коллективи 

педагогӣ бо волидайн хусусиятҳои хосеро ба худ касб кард. Маҳз дар ин давра, таҷрибаи дар 

давоми даҳсолаҳо ҷамъовардашударо ҷамъбасту тасниф кардан зарур буд. Чунончи, педагогҳои 

рус О.Л. Зверева ва Т.В. Кротова (2007) дар асари худ «Муоширати педагог бо волидайн» 

шаклҳои анъанавӣ ва ғайрианъанавии муоширати педагогҳо бо волидайни кӯдакони синни 

томактабиро нишон кардаанд. Шаклҳои анъанавӣ ба қисматҳои зерин ҷудо мешаванд [3, c. 60]: 

- коллективӣ – ҷаласаҳои падару модарон (гурӯҳӣ 3-4 маротиба дар 1 сол, умумӣ бо ҳамаи 

волидайни тарбиягирандагон дар аввал ва охири сол гузаронида мешавад), машваратҳои гурӯҳӣ, 

конференсияҳо; 

- инфиродӣ – маслиҳатҳо, мусоҳибаҳои инфиродӣ; 

- аёнӣ – иттилоотӣ – «ҷузвдонҳои сайёр», намоишгоҳҳо, суратҳо, рӯзҳои дарҳои кушода. 

Т.В. Кротова (2007), муаллифи як қатор дастурҳои илмӣ-амалӣ оид ба кор бо волидайн, 

таснифи анъанавиро васеъ ва шаклҳои ғайрианъанавии ҳамкориро ҷудо мекунад. Аз шаклҳои 

аёнӣ – иттилоотӣ шаклҳои иттилоотӣ-аналитикиро ба гурӯҳи алоҳида медарорад. Ҳамчунин 

шаклҳои фароғатӣ ва маърифатиро ба гурӯҳҳои алоҳида шомил мекунад [4, c. 64]. 

Мақсади шаклҳои маърифатӣ ин шиносоии волидайн бо вижагиҳои рушди синнусолӣ ва 

психологии кӯдакон, методу усулҳои оқилонаи тарбия барои дар волидайн ташаккул додани 

малакаҳои амалӣ мебошад. Чунин шаклҳои коллективии муошират, машваратҳои гурӯҳӣ ва 

ғайра нақши асосӣ мебозанд. Ин шаклҳо пештар ҳам мавриди истифода қарор меёфтанд. Аммо 

ҳоло принсипҳое, ки дар асоси онҳо муоширати педагогҳо ва волидайн ба роҳ монда мешавад, 

тағйир ёфтаанд. Ба онҳо муошират дар асоси муколамаи кушода, самимият дар муошират, 

дастакашӣ аз танқид ва баҳодиҳӣ ба ҳамсуҳбат мансубанд.  Оилаи рушдёфта бар хилофи оилаи 

муаммодор маконест, ки дар он ҳар аьзои оила муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ ва дастгириро пайдо 

мекунад [8, с. 34]. 

Муносибат бо волидайн ҳамон вақт самаранок мегардад, ки агар асоси ҳамкориро 

анъанаҳои фолклорӣ ва мардумӣ ташкил диҳанд. Ин фикрро олимони соҳаи педагогика  дастгирӣ 

мекунанд. Ба андешаи онҳо дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои тарбиявию  фароғатӣ бо 

иштироки падару модарони тарбиягирандагон ин ҳамкориҳо боз ҳам қавитар мегарданд. 

Ҳамкории педагогҳо бо волидайн дар масъалаи рушди экологӣ ва валеологии  кӯдакони 

синни томактабӣ низ зарур аст. Чунончи, педагогҳо мубоҳисаи кушодро дар мавзуи ҳифзи табиат 

пешниҳод мекунанд.  
Дар матбуоти даврӣ ҳамкории педагогии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва волидайн 

дар доираи тарбияи меҳнатӣ хеле кам вомехӯрад. Ин масъала дар маркази диққати педагогҳо ва 
мураббияҳои муассисаи таҳсилоти томактабӣ қарор дорад. Педагогҳо фарқияти асосии раванди 
тарбияи меҳнатиро дар оила ба кӯдакистон ҷудо кардаанд. Доир ба ин масъала нақшаи дурнамои 
кор бо оиларо ташкил доданд. Нақша шаклҳои гуногуни корро дар бар мегирад: суҳбат, 
машварат, тамошои видеороликҳо, фароғати якҷоя бо унсурҳои фаъолияти меҳнатӣ, равонкунии 
тавсияҳо ба почтаи электронии волидайн. 

Дар бораи масъалаи ҷалби волидайн ба раванди таълиму тарбия ва иштироки онҳо дар 
омодасозии кӯдакон ба мактаб педагогҳо ақидаи хешро баён кардаанд. Педагогҳои ҳозира 
кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки раванди ҳамкориҳоро зери назорати хеш қарор диҳанд. Ин кор 
омилҳои ба даст овардани мақсаду шароитеро, ки дар муассисаи томактабӣ барои ташкили 
ҳамкориҳо фароҳам оварда шудааст, меомӯзад; самаранокии кори педагогу волидайнро муайян 
менамояд; дараҷаи иштироки волидайнро дар ҳаёту фаъолияти муассисаи таълимии томактабӣ 
мавриди таҳлил қарор медиҳад; дурнамоии корро оид ба мустаҳкамсозии алоқа бо оилаҳо муайян 
месозад. Ба ақидаи мо, чунин муайянсозии аниқи меъёрҳои назорат ба баланд бардоштани 
сифати ҳамкории коллективи педагогӣ ва волидайн мусоидат менамояд.  

Оила маҷмуи нақшаҳову вазифаҳои иҷтимоиро иҷро мекунад, бинобар ин, инсоният 
оиларо бунёд, дастгирӣ ва ҳифз мекунад. Ҳамчунин, оила чун гурӯҳи иҷтимоие тавсиф мегардад, 
ки намояндагони он байни худ тавассути муносибатҳо ва хешутаборӣ, масъулияти дутарафа, 
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умумияти маишӣ алоқаманданд. Инро талаботи иҷтимоӣ ба идома додани насл, ба таҷдиди ҷисмӣ 
ва руҳии ҷомеа ба вуҷуд меорад.  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳои худ оид ба 
моҳият ва аҳамияти оила дар шароити ҷомеаи муосир андешаронӣ намуда, нақши оиларо дар 
тарбияи насли ҷавон баҳои баланд дода, чунин изҳори ақида карда буд: «Мо бояд як чизро амиқ 
дарк намоем: дар тарбияи инсон, пеш аз ҳама ва беш аз ҳама, оила нақш мегузорад ва ҷараёни 
ташаккули ҳамаи хислатҳои неку бади инсон асосан дар оила ибтидо мегардад. Бо дарки ин 
масъала падару модарон бояд масъулияти бузургро, ки вобаста ба тарбияи фарзандон ба души 
онҳо меафтад, пурра эҳсос кунанд» [9, с. 437].  

Махсусан, нақши оилаи устувор ҳамчун ҷузъи асосии ҷамъият дар тарбияи фарзанд басо 
муҳим мебошад. Падару модарон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ 
зоҳир намуда, омодагии онҳоро барои таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дуруст ба 
роҳ монанд. Мақсади Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд» ҳам ҳамин аст, ки фарзандони мову шумо бо одоб бошанд, аз мактаб 
– даргоҳи маърифат дур намонанд, тарбия гиранд, илму дониш, касбу ҳунар омӯзанд [6, с. 171]. 
Падару модарон бояд як нуктаро ба эътибор гиранд, ки фарзанди солеҳ ва бомаърифат давоми 
умри падару модар мебошад ва ба ин хотир, ҳангоми таълиму тарбия ҳеҷ чизро набояд аз онҳо 
дареғ доранд ва барои ба камолот расидани онҳо сармояи хешро дар парваришу омӯзиши 
фарзандонашон сарф намоянд. Омӯзгор дар кори ҳаррӯзаи худ бояд сари вақт ва эътимоднок ба 
хонандагон ва падару модарони онҳо моҳият ва тамоюлҳои дар замони муосир ба вуқуъ 
пайвастаистодаро фаҳмонда, ғояҳои инсондӯстӣ, башардӯстӣ, ваҳдати миллӣ ва бунёдкориву 
созандагиро тарғибу ташвиқ намоянд ва худ низ намунаи ибрати дигарон буда, соҳиби 
фазилатҳои неки инсонӣ бошанд [2, с. 6]. 

Агар ба ақидаҳои педагогии мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ такя намоем, чунин хулоса 
баровардан лозим аст, ки нақши оила, волидайн дар тарбия ва ташаккули насли наврас хеле 
бузург аст. Дар тарбияи солими насли наврас ваҳдат, ҳамкорӣ, мадади ғамхоронаи мактаб, оила 
ва аҳли ҷамоатчигӣ бағоят зарур аст. Баҳри бунёди чунин такягоҳи боэътимод мактаб эҳтиёҷи 
зиёд дорад ва маҳз мактаб метавонад барои чунин ҳамкорӣ заминаи устувор гузорад. 
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АНДЕШАҲОИ ОЛИМОНИ СОҲАИ ПЕДАГОГИКА ОИД БА ҲАМКОРИҲОИ СУДМАНД ДАР 
КОРИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ ВА ОИЛА 

 

Муаллиф дар ин мақола андешаҳои олимони соҳаи педагогиро оид  ба масъалаи ҳамкориҳои 
муассисаи таҳсилоти  томактабӣ ва оила нишон додааст. Таъкид шудааст, ки мафҳуми «ҳамкорӣ» дар 
соҳаи илмҳои  педагогӣ  чун алоқаи дутарафа (мутақобил)-и ду падида баррасӣ мегардад, яъне ин ҷараёни 
табодули афкор, ғояҳо ва  эҳсосот мебошад. 

Олимони соҳаи педагогӣ омӯзиши амиқ ва муносибати системавиро ба назарияи педагогӣ дар 
шароити дастрасии маҳдуди сарчашмаҳои иттилоотӣ пешниҳод кардаанд. Яъне, вазифаи муҳимми 
педагогҳо ҷалби оила ба ҳамкории зич ва иштироки фаъол дар кори муассисаи таҳсилоти томактабӣ 
мебошад. Аз муносибати судманди педагогҳои таҷрибадор бармеояд, ки онҳо нисбат ба ҳаёти ояндаи 
тарбиягирандагони муассисаҳои томактабӣ тамоми чораҳоро меандешиданд. Аз ин рӯ, фаъолияти 
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пурсамари педагогҳои таҷрибадори муассисаҳои томактабӣ барои мураббия ва волидайни имрӯза сабақ  
мегардад, ки  шаклҳои ҳамкории педагогиро вусъат бахшанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: шаклҳои ҳамкориҳои педагогӣ, андешаҳои олимони соҳаи педагогӣ, 
ҳамкориҳои муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва оила, масъалаҳои тарбиявӣ, муассисаҳои таҳсилоти 
томактабӣ, оила, ташаккул, тарбия, тарбияи олилавӣ ва ҷамъиятӣ, коллективи педагогӣ ва волидайн, 
ҳамкории тарбиявӣ, илмҳои педагогӣ, тарбияи кӯдакон. 
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ВЗГЛЯДЫ УЧЁНЫХ СФЕРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК О ПОЛЕЗНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СЕМЬИ 

 

Автор в этой статье указывает на взгляды учёных сферы педагогических наук относительно 
проблемы сотрудничества дошкольных образовательных учреждений и семьи. Подчёркивается, что 
понятие «сотрудничество» в сфере педагогических наук рассматривается как обратная связь двух явлений, 
т.е. является пройессом обмена мнениями, идеями и ощущениями. 

Учёные сферы педагогических наук предложили глубокое изучение и системный подход к теории 
педагогики в условиях ограниченного доступа к информационным источникам. То есть важной задачей 
педагогов является привлечение семьи к тесному сотрудничеству и активному участию в работе 
дошкольных образовательных учреждений. Из полезного подхода опытных педагогов исходит, что они 
принимают все необходимые меры в отношении будущей жизни воспитанников дошкольных учреждений. 
Поэтому эффективная деятельность опытных педагогов дошкольных учреждений становится уроком для 
сегодняшних воспитателей и родителей и развивает формы педагогического сотрудничества. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формы педагогического сотрудничества, взгляды учёных сферы 
педагогических наук, сотрудничество дошкольных образовательных учреждений и семьи, вопросы 
воспитания, дошкольные образовательные учреждения, семья, формирование, воспитание, семейное и 
общественное воспитание, педагогический коллектив и родители, воспитательное сотрудничество, сфера 
педагогических наук, воспитание детей. 
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VIEWS OF SCIENTISTS IN THE FIELD OF PEDAGOGICAL SCIENCES ON USEFUL 
COOPERATION IN THE ACTIVITIES OF PRESCHOOL EDUCATIONAL  

INSTITUTIONS AND THE FAMILY 
 

The author in this article points to the views of scientists in the field of pedagogical sciences regarding the 
problem of cooperation between preschool educational institutions and the family. It is emphasized that the concept 
of «cooperation» in the field of pedagogical sciences is considered as a feedback of two phenomena, i.e. it is a 
process of exchange of opinions, ideas and feelings. 

Scientists in the field of pedagogical sciences have proposed a deep study and a systematic approach to the 
theory of pedagogy in conditions of limited access to information sources. That is, an important task of teachers is 
to attract the family to close cooperation and active participation in the work of preschool educational institutions. 
From the useful approach of experienced teachers, it follows that they take all necessary measures regarding the 
future life of preschool children. Therefore, the effective activity of experienced preschool teachers becomes a 
lesson for today's educators and parents and develops forms of pedagogical cooperation. 
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САЙРИ ТАЪРИХИИ ПАНДУ НАСИҲАТ ВА АНДАРЗНОМАҲО ДАР ОСОРИ НИЁКОН 
 

Муминов А.Х.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ҷойгоҳи андарз, панду насиҳат дар осори бостонии мардуми ориёӣ мавқеи калидиеро касб 

карда, то бад-ин рӯз омада расидааст. Ин шакли каломи бадеъ яке аз хусусиятҳои хоси мардуми 

Аҷам маҳсуб гардида, дар сайри таърихии олами тарбия аз Ғарб тафовут дорад. Аз таърихномаҳо 

равшан мегардад, ки ин тарзи тарбия дар оғоз ҳини давлатдории Модҳо ва Ҳахоманишиҳо тариқи 

шифоҳӣ сурат мегирифтааст ва китобату сабти онро ҷоиз намедонистаанд. Баъзе аркони ин 

намуди тарбия ҳоло ҳам дар рустоҳои кӯҳистони сарзамини мо мушоҳида мешавад. 
Саволе ба миён меояд, ки дар кадом маврид мардум ба панд ва насиҳат рӯ меоварданд ва 

ба он ниёз доштанд? Посухи инро метавон чунин арзёбӣ кард, ки нахуст, қавмеро ё аҳли деҳаеро 
барои хатое ё рафтори зиште баҳри пешгирии ин амали ношоям насиҳат бояд кард. 
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Дувум, фардеро барои гуноҳи азиме, ки рафтори ноҷавонмардона, беодобона дар деҳа 
содир намудааст ва сазовори касофатӣ ва расми бад андохтан дар байни мардумон гаштааст, 
насиҳат бояд кард. Дар чунин маврид пурсиши дигаре пеш меояд, ки панд ва насиҳат аз ҷониби 
кӣ бояд сурат бигирад? Ҷавоб чунин аст, ки аз қадимулайём дар ҳар як деҳа ва русто пири 
заковатманде ва фарди хирадманду бообрӯе ҳаст, ки аҳолии он мавзеъ нисбат ба ӯ иззату икроми 
беандоза доранд ва сухани ӯ пурарзиш буда, ба манфиати мардумон аст. Ин амал дар сарзамини 
Ҳинд аз ҷониби бараҳманҳо, дар Қафқоз аз тарафи пирони бообрӯйи деҳаҳо ба амал бароварда 
мешавад. Чунонки Хоҷаи Шероз низ дар бобати судманд будани панди пирон басо хуб нигошта: 

Насиҳат гӯш кун, ҷоно, ки аз ҷон дӯсттар доранд, 
Ҷавонони саодатманд панди пири доноро. 

Ё дар ҷойи дигар: 
Ҷанги ҳамидақомат мекунадат ҳикоят,  
Бишнав, ки панди пирон ҳеҷат зиён надорад. 

Ба навҳе, ки адабиётшиносони мумтози тоҷик, устодони каломи бадеъ – Худоӣ Шариф ва 
Мисҳобиддин Нарзиқул зикр намудаанд, андарз дар таърихи адабиёти тоҷик таърихи қадима 
дорад. Истилоҳи адабии «андарзнома» ҳамчун ифодагари навъи шеъри насиҳатӣ, инчунин ба 
маънои насиҳатнома ва асарҳои ҳакимонаву насиҳатӣ ҳам фаҳмида мешавад. Андарзномаҳо 
бештар ба шакли хитоби пешвоёни дин, подшоҳон, ҳакимон ба соири шунавандагон ва гоҳе ҳам 
ба сурати пурсишу посух суруда шудаанд. Мавзуъҳои хитобаҳо асосан мазҳабӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ, 
таълимотӣ ва амсоли инҳо мебошад. Қадимтарин намунаи андарз «Готҳо»-и «Авасто»-ро 
гуфтаанд. Мунтахабе аз адабиёти андарзӣ дар китоби шашуми «Динкард» низ дарҷ аст. Аммо 
чун навъи адабии дорои мушаххасоти шакли андарзномаҳо дар адабиёти паҳлавӣ ба вуҷуд 
омадаанд. Онҳо дар баробари китобҳои ахлоқии «Калила ва Димна» ва «Синдбоднома», ки аз 
ҳиндӣ ба паҳлавӣ баргардон шудаанд, равиши пандомез ва насиҳатии ин адабиётро хеле такмил 
додаанд. Дар радифи андарзномаҳои аҳди Сосонӣ инҳоро метавон зикр кард, ки то замони мо 
расида ва ҳосили таҷрибаҳои ахлоқӣ ва адабии он рӯзгорон мебошанд: 

«Андарзи доноён ба маздопарастон», «Андарзи Хусрави Каводон», «Андарзи пешиниён», 
«Барчидаи андарзи пурйуткешон», «Ёдгори Бузургмеҳр», «Андарзи Озарбоди Меҳраспандон», 
«Чанд вожаи Озарбоди Меҳраспандон», «Андарзи марди доно ба писари хеш» ва ғайра [1, с. 59]. 

Номгӯйи мазкур гувоҳи он аст, ки навъи адабии андарзнома дар адабиёти паҳлавӣ ривоҷи 
тамом дошта, шакли махсуси адабии омехта аз мазомини мазҳабӣ, таълимию тарбиявӣ ва адаби 
зиндагониро ба вуҷуд овардааст. 

Бар замми андешаҳои фавқ, ҳамин нуктаро низ бояд илова намуд, ки шояд панду андарз ва 
каломи насиҳатии шифоҳӣ баъдтар дар «Авасто» дарҷ гардида, сониян, ба осори паҳлавӣ 
гузаштааст. Ба нигоштаи мутафаккир Акбари Турсун ҳатто юнониён низ аз панду андарзҳои 
мардуми ориёӣ баҳравар гардидаанд. Чунонки ӯ мегӯяд: «Сухан аз андарзномаву оинномаҳои 
Эрони бостон меравад, ки ба муҳити маънавии Юнон роҳ ёфтаанд ва тавассути тарҷума дар 
байни ашрофи ақлия мунташир шуданд. Ин далели таърихӣ ба дараҷае маъмул будааст, ки ҳатто 
дар адабиёти бадеӣ низ сабт гардидааст. Чунончи, дар осори Низомии Ганҷавӣ омадааст: 

Хирадномаҳоро зи лафзи дарӣ, 
Ба юнонзабон кард кисватгарӣ [2, с. 30]. 

Муаллифи китоби дарсии «Адабиёти тоҷик» барои синфи 8 Абдунабӣ Сатторзода оид ба 
осори адабиёти қадим маълумоти муқаддимавӣ дода, чанд намунае аз панду андарзҳо: «Дарахти 
Асурик», «Андарзи Озарбоди Меҳраспандон», «Андарзнома»-и Бузургмеҳри ҳакимро ба 
хонандагон манзур намудааст, ки қобили таваҷҷуҳ аст. 

Монографияи Носирҷон Салимов «Марҳалаҳои услубӣ ва таҳаввули анвои наср дар 
адабиёти форсу тоҷик (асрҳои IX-ХIII)» дар хусуси нахустин андарзу пандномаҳо ва омилҳои 
асосии падид омадани онҳо маълумоти амиқ додааст. Муаллиф марбут ба давраҳо ва давлатҳо, 
анвои адабӣ, осори мансуру манзуми адабиёти гузаштаро басо хуб табақабандӣ намуда, оид ба 
ҳар яки он маълумоти амиқ ва дақиқ додааст. Ӯ дар бобати моҳияти таърихии панду 
андарзномаҳо ба чунин хулоса омадааст: «Андарзномаҳои паҳлавӣ бо мушаххасиву муъҷазии 
баёни матолиб дар муҳтавиёти хеш мазомини мухталифи ахлоқиро фаро гирифта, ба рӯзгори худ 
ба ҳайси дастурҳои муҳимми ахлоқӣ хидмат намудаанд. Ҳамзамон ин осор ба ташаккули осори 
ҳакимонаи адвори баъдӣ таъсири амиқ гузоштаанд. Усули нигориши андарзномаҳои аҳди аввали 
зуҳури ислом ёдовари истиқбол аз андарзномаҳои паҳлавист. Андарзномаҳо дар дарозои таърихи 
таҳаввули хеш мухтассот ва рангу мазмуни ба худ хос пайдо намудаанд. Андарзнигорӣ дар 
ҷараёни рушду такомули худ барои густариши равияи нави нигориши осори ахлоқӣ равияи 
хоссаи ҳакимона асос, гузошт» [3, с. 326-327]. 
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 Аз андешаҳои адабиётшиносон чунин бармеояд, ки панду андарз ва насиҳату мавъиза оид 
ба тақозои давру замон ва ҷиҳати иқтисодиву сиёсӣ ва иҷтимоӣ мазмуну мундариҷа ва 
хусусиятҳои хосеро ба худ касб кардааст. Шояд яке аз нахустин андарзнома ин «Андарзи 
Озарбоди Меҳраспандон» бошад. Ин андарзнома дар шумораи як саду бисту чор панди аз 
таҷрибаи рӯзгор баҳраваргардида иборат буда, аз тарафи Озарбод ба фарзандаш Зардушт 
навишта шудааст. Мазмуну моҳияти ин сатрҳои заррин аз одобу русуми суханварӣ ва муошират, 
интихоби дӯст, росткориву ростгуфторӣ, андешаи неку парҳез аз дурӯғгӯӣ ва кирдори зишт, рӯй 
овардан ба фарҳанггароӣ ва фазлу дониш, ҳурмату эҳтироми падару модар ва амсоли он иборат 
мебошад. 

Аз корбурди вожаҳои «панд», «андарз» ва «насиҳат» чунин бармеояд, ки ин мафҳумҳо дар 
оғоз шояд ҳамрадиф буданд ва як навъи адабиро ташкил медоданд. Ба андешаи мо, мафҳуми 
«насиҳат» ё «насиҳатнома» нисбат ба ду мафҳуми дигар мушаххастар ба назар меояд. Масалан, 
«Насиҳат-ул-мулук»-и Низомулмулк ва «Насиҳатнома»-и Унсурулмаолии Кайковусро ёдовар 
шудан мумкин аст. Бисёр панд ва андарзномаҳо дар давраи давлатдории Сосониён навишта 
шудаанд, суруда ё тарҷума гардидаанд. Масалан, пандномаи «Ёдгори Бузургмеҳр» бо маслиҳату 
ҳидояти шоҳи Сосонӣ Анӯшервон аз тарафи Бузургмеҳри Ҳаким эъҷод гардидааст. Ин панднома 
дар шакли муколама суолу ҷавоб эъҷод гардида, дар он масоили муҳимми ҳастии оламу одам ва 
тақдир, ҳаёту мамоти ӯ зикр гардидааст. 

Масалан: 
Ба мардумон чӣ ҳунар беҳтар? 
- Доноӣ ва хирад [3, с. 20]. 
Дигар дар ҳамин айём пандномаи мухтасари дигаре бо унвони «Андарзи Хусрави 

Қубодиёнӣ» боқист, ки иборат аз 13 фирқа буда, ҳосили таҷрибаҳои рӯзгори куҳан ва панду 
андешаҳои ибратбахши ҳакимонаест, ки то ҳол моҳияти он коста нагардидааст. Масалан, дар яке 
аз ин пандҳо инсонро ба қаноатмандӣ ва парҳез аз ҳасаду бахилӣ ва тамаъ ҳидоят менамояд. «Ба 
баҳри хеш хурсанд бошед ва ба баҳри дигар кас ҳасад мабаред» [6, с. 155]. 

Номаи андарзии дигаре, ки дар шакли фишурда ва тариқи муколама иншо шуда то замони 
мо омада расидааст, «Андарзи Пуриёткешон»-ро ном бурдан мумкин аст. Андарзи мазкур аз 
қавонини дини зардуштӣ иборат буда, дар посух ба суолҳои ҷавонон мураттаб гардидааст. Дар 
«Андарзи Беҳзоди Фаррухрӯзиён», ки аз ду бахш иборат аст, дар бахши аввал ситоиши хирад ва 
фасли дувум ба бебақоии дунё ва зуд гузаранда будани умр сухан рафтааст. 

Дар қатори асарҳои паҳлавӣ «Достони минуи хирад» мавқеи намоёнро ишғол менамояд. 
Ин рисола аз муқаддима ва 62 саволу ҷавоб таркиб ёфта, суолҳо аз ҷониби Доно ва ҷавобҳо аз 
тарафи Хирад ба ҷо оварда мешавад. Чуноне ки аз мазмуни саволу ҷавобҳо бармеояд, муҳтавои 
он натиҷаи ҳосили сафарҳои тӯлонии Доно буда, шиносоӣ бо расму оинҳои гуногуни ҷаҳон ва 
саъю кӯшишҳо барои дарёфти ҳақиқат мебошад. Доно мутмаин бар он аст, ки хирадро ситоиш 
ва мавриди парастиш қарор бидиҳад ва ба суолҳои мубрами хеш аз ӯ посух бигирад. Тантанаи 
хираду заковати инсон ва бархӯрдории ҳар як фард аз ин хизонаи пурганҷ дар ҳама давру замон 
моҳияти хешро коста нагардондааст. 

Дигар асари пандомез, ки басо қадимӣ буда, аз асри X боқӣ мондааст, «Зафарнома» 
шуморида мешавад, ки бо супориши Амир Нӯҳ ибни Сомонӣ аз паҳлавӣ ба форсӣ баргардонда 
шудаааст. Ин панднома дар шакли андарзномаҳои паҳлавӣ, ки шеваи баёни он тариқи 
муколамавӣ сурат мегирад, мунташир гардидааст. 

Ёдрас мешавем, ки дар асарҳои панду андарзии давраи аввали инкишофи лафзи дарӣ 
суннатҳои фарҳангии тоисломӣ зикри хешро дарёфтаанд. Дар ин росто аз асари «Зафарнома» як 
силсила маснавиҳои тарбиявӣ-ахлоқӣ ва аз он ҷумла «Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсӣ бо таъсир 
ва суннатҳои ниёкон бино гардидааст. Ҳаким Фирдавсӣ, бешубҳа, пандомӯз ва ҳомӣ, 
бозофарандаи таърихи сарзамини Аҷам, адибу таърихнигор ва муаррифгари фарҳанг, дину ойин, 
расму суннатҳо, тамаддуни бостонӣ ва «Шоҳнома»-и ӯ саросар аз андарзномаҳои ниёгон, дастуре 
ва маншуре баҳри раҳоварди зиндагии ҳар фард, уқёнусе иборат аз разму рамз, панду андарз, 
хазонаи ганҷи сухан, кони панду ҳикмат ва каломи сеҳрангезу дақиқу амиқ ва омӯзанда, эҳёи 
захираи шифоҳии мардуми ориёӣ ва амсоли он аст. Мутолиа ва бархӯрд ба осори панду андарзии 
паҳлавӣ ва суғдию хоразмӣ собит менамояд, ки Ҳаким Фирдавсӣ ҳини таълифи асари безаволи 
хеш зина ба зина таҳти таъсири осори ниёкон қарор доштааст ва дар мавриди зарурат чошнӣ 
бардоштааст. Чунон ки ин бузургвори сухан ба ғизои маънавии осори пешиниён ишора дорад: 

Басе ранҷ бурдам, басе нома хондам, 
Зи гуфтори тозиву аз паҳлавонӣ. 
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САЙРИ ТАЪРИХИИ ПАНДУ НАСИҲАТ ВА АНДАРЗНОМАҲО ДАР ОСОРИ НИЁКОН 
 

Мақола ба таҳлилу баррасии масъалаи осори панду ҳикмат ва насиҳатии мардуми ориёитабор, ки 

таърихи басо қадима дорад, бахшида шудааст.    

Аз нигоҳи муаллифи мақола яке аз омилҳои таҳқиқи мавзуи номбурда дар он собит мегардад, ки 

пажӯҳанда бояд аҳамият ва моҳияти ин усули тарбиятро давра ба давра бо далоил ва аснодҳои муътамад 

собит намояд, ки фикру андешаҳои олимону фозилону муҳаққиқони асрҳои мухталифро мавриди таҳқиқ 

қарор бидиҳад. 

Омили дигари таҳқиқи мақолаи номбурда дар он собит мегардад, ки муҳаққиқ бояд сайри таърихии 

ин шаклу усули тарбиятро мӯшикофона ба панҷаи таҳлил ва пажӯҳиш бигирад. 

Ҳамаи ин омилҳо муаллифро водор намудааст, ки оид ба ин мавзуи басо мубрам ва муҳим дар 

тарбияи насли ҷавонон ва ҳамагон, ки имрӯз ҷомеа ба он ниёзманд аст, пажӯҳишеро ба анҷом расонад.     

КАЛИДВОЖАҲО: андарз, панд, насиҳат, ашколи тарбия, адабиёти паҳлавӣ, осори ахлоқӣ, каломи 

сеҳрангез, ситоиши хирад, дину ойин, расму сунат, ғизои маънавӣ.  
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географияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. 
 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НАЗИДАНИЙ И НРАВОУЧЕНИЙ В  

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 
 

Статья посвящена анализу и рассмотрению назиданий и нравоучений арийских народов в 

произведениях предшественников, имеющих древнюю историю. 

С точки зрения автора статьи одной из причин исследования упомянутой темы заключается в том, 

что исследователь должен обосновать значение и суть этого метода воспитания поэтапно и достоверными 

фактами, подвергая исследованию взгляды учёных разных веков. 

Другим фактором исследования упомянутой статьи является то, что исследователь должен детально 

анализировать историческое путешествие этой формы и этого метода воспитания. 

Все эти факторы вынуждают автора подвергать исследованию эту актуальную тему по воспитанию 

молодого поколения, в котором нуждается наше общество.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нравоучение, назидание, наставление, формы воспитания, пехлевийская 

литература, нравоучительные произведения, волшебные слова, прославление мудрости, религия, обычаи 

и традиции, духовная пища.  
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A HISTORICAL JOURNEY OF EDUCATION AND EDUCATION  

IN THE WORKS OF THE PRECEDENTS  

 

The article is devoted to the analysis and consideration of the edifications and moralizing of the Aryan 

peoples in the works of their predecessors, which have an ancient history. 

From the point of view of the author of the article, one of the reasons for the study of the mentioned topic 

is that the researcher must substantiate the meaning and essence of this method of education in stages and with 

reliable facts, exposing the views of scientists from different centuries to research. 

Another factor in the study of the mentioned article is that the researcher must analyze in detail the historical 

journey of this form and this method of education. 

All these factors force the author to investigate this topical issue of educating the younger generation, which 

our society needs.  
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ТАҲЛИЛИ ПЕДАГОГӢ-ПСИХОЛОГИИ ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ ДАР 

«МУҲИТИ ТАҲСИЛОТӢ»-И МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ 
 

Самиев С.Ф. 

Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон 
 

Имрӯз таваҷҷуҳи тамоми ҷомеа ба ташаккули тарзи ҳаёти солими ҷавонон ҳамчун 

асосгузорони дастовардҳо ва таҷассумгари фаъоли ғояҳои инноватсионӣ нигаронида шудааст. 

Нигоҳдорӣ ва тақвияти солимӣ, ғанигардонии захираҳои он бевосита ба сатҳи рушди 

салоҳиятнокии ҳифзи саломатӣ дар насли ҷавон вобаста аст, ки аз маҷмуи тамоилоти арзишӣ, 

донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳои ҳифзи саломатӣ, сифатҳои шахсият иборат мебошад. 

Салоҳиятнокии ҳифзи саломатии мутахассиси дорои таҳсилоти олӣ дар муҳити таҳсилотии 

муассисаи таҳсилоти олӣ ташаккул меёбад. Истилоҳи «муҳити таҳсилотӣ» дар адабиёти 

психологӣ-педагогӣ дар охири асри ХХ паҳн гардид. Худи мафҳуми «муҳити таҳсилотӣ» далели 

маҷмуӣ будани таъсиротро ба шахсият таъкид намуда, доираи васеи омилҳое, ки тарбия, таълим 

ва рушди шахсиятро муайян мекунанд, дар бар мегирад.  

Таҳқиқи фаъолонаи муҳити таҳсилотӣ ва майлу рағбат ба эҷоди он таваҷҷуҳи олимони 

зиёдро ба худ ҷалб кардааст. Масъалаҳои алоҳидаи мавзуи мазкур ва намудҳои алоҳидаи муҳит 

дар корҳои С. Дерябо, В. Панов, Г. Полякова, А. Хуторской, В. Ясвин ва дигарон мавриди 

баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар таърифи мафҳуми «муҳити таҳсилотӣ», ҳамчун падидаи 

мураккаб, мавқеи ягонаи олимон дар фаҳмиши сохтор, вазифаҳои он нисбат ба методҳои 

лоиҳасозӣ ва экспертизаи он вуҷуд надорад. Бо истифодаи мафҳуми «муҳити таҳсилотӣ» аксари 

олимони муосир таъкид менамоянд, ки таълим, тарбия ва рушд на танҳо зери таъсири кӯшишҳои 

самтноки педагогҳо сурат мегиранд, балки инчунин ба хусусиятҳои инфиродӣ-психологии 

ҷавонон вобаста мебошанд. Он бо шароити иҷтимоию фарҳангӣ, муҳити мавзуию фазоӣ, хислати 

ҳамкории байнишахсиятӣ ва омилҳои дигари муҳит муайян мешавад. Нуктаи асосӣ барои 

фаҳмиши падидаи «муҳити таҳсилотӣ» тасаввурот дар бораи он хизмат мекунад, ки инсонро дар 

рафти таълим дар заминаи «инсон – муҳити атроф» баррасӣ кардан лозим аст. Чунин муносибат 

зери муҳити таҳсилотӣ низоми шароит ва таъсироти педагогӣ ва психологиро мефаҳмонад, ки 

он имкониятро барои кушода додани ҳам қобилиятҳо, ҳам хусусиятҳои шахсиятии мавҷудаи 

фард ва ҳам майлу рағбату қобилиятҳои ниҳонии он фароҳам меоранд. Ҳамин тавр, А. Хуторской 

муҳити таҳсилотиро ҳамчун низоми таъсирот ва шароити ташаккули шахсият аз рӯйи намунаи 

муқарраршуда, инчунин, имкониятҳо барои рушди он ки дар муҳити иҷтимоӣ ва фазоӣ-мавзуӣ 

мавҷуданд, таъриф мекунад [1].  

Аз нуқтаи назари педагогика ва психология муҳити таҳсилотӣ бо мақсади эҷоди шароити 

муайяни ташаккули самарабахши сифатҳои гуногуни шахсият, бахусус салоҳиятнокии ҳифзи 

саломатӣ, хеле муҳим аст. Дар раванди ташаккули муҳити ҳифзи саломатӣ шароити педагогиеро 

ба ҳисоб гирифтан зарур аст, ки ба тарбияи тарзи ҳаёти солим дар донишҷӯён таъсир мерасонанд. 

Ҳамин тавр, зери муҳити ҳифзи саломатӣ В. Яковлев барномаи маҷмуиеро мефаҳмад, ки бо 

инфрасохтори дахлдори иҷтимоии навъи мушаххас асос ёфта, шаклҳои таҳсилотӣ, тарбиявӣ, 

тиббӣ, маъмурӣ-идорӣ ва шаклҳои дигари корро доир ба таъмини солимии насли ҷавон дар 

раванди таҳсилот дар бар мегирад [7].  

Муаллиф мақсади эҷоди муҳити ҳифзи саломатиро дар муассиссаи таҳсилоти олӣ ҳамчун 

таъмини ҷавонони донишҷӯ бо сатҳи баланди солимии воқеӣ, мусаллаҳгардонии онҳо бо маҷмуи 

зарурии донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳо барои бурдани тарзи ҳаёти солим, тарбияи фарҳанги 

саломатӣ дар онҳо муайян мекунад [7]. 

Ташаккули муҳити ҳифзи саломатии таҳсилотӣ дар муассисаи таҳсилоти олӣ, ба ақидаи Г. 

Мисина, чунин шароити таълиму тарбия ва рушдро талаб мекунад, ки ба саломатии донишҷӯён 

таъсири манфӣ намерасонад. Педагогикаи саломатӣ бартарияти некуаҳволии донишҷӯёнро дар 

раванди таҳсилот дар баробари педагогикаи гуманистӣ, педагогикаи ҳамкорӣ, педагогикаи 

шахсият-меҳвар ва низомҳои дигари педагогӣ татбиқ менамояд [3].  

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки омили муҳимтарине, ки ба беҳтаршавии саломатӣ мусоидат 

мекунад, таълими тарзи ҳаёти солим, эҷоди чунин муҳити таҳсилотӣ дар муассисаи таҳсилоти 

олӣ мебошад, ки ба нигоҳдории солимии ҳар як донишҷӯи алоҳида мусоидат хоҳад кард. Дар 

ҷаҳони муосири муносибатҳои бозорӣ солимӣ ба арзишии субъективии инсонӣ ва омили 

иқтисодие табдил ёфтааст, ки: а) нигоҳдории мутахассисон-соҳибкасбон, ки солимии онҳо 
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суботнокии натиҷаҳои меҳнати онҳоро муайян мекунад; б) тағйири муносибатҳои психологӣ ба 

саломатиро ҳамчун категорияи нигоҳдории некуаҳволии иқтисодии ҷомеа пешбинӣ менамояд.  

Ҳамин тавр, фаъолноксозии кор доир ба ҳифзи саломатӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олиро 

ҳамчун маҷмуи омилҳои моддӣ, педагогӣ ва психологии фаъолияти муассисаи таҳсилоти олӣ 

баррасӣ кардан мумкин аст, ки субъектҳои раванди таҳсилотиро ба рушд ва худрушддиҳии 

касбӣ-шахсиятӣ таҳрик медиҳад. Чунин ифода аз дараҷаи баланди ҷамъбастӣ тафовут дошта, он 

имкон медиҳад, ки ҳар гуна унсури муҳити муассисаи таҳсилоти олӣ (объект, предмет, субъект, 

раванд)  ба сифати омил баррасӣ шавад, ки ин ба фаъолнокии донишҷӯён таъсир мерасонад. 

Масъалаи мубрам барои мубоҳиса дар адабиёти муосири психологӣ-педагогӣ 

муайянкунии сохтори муҳити таҳсилотии муассисаи таҳсилоти олӣ, хусусан муҳити ҳифзи 

саломатӣ боқӣ мемонад. М. Сентизова дар сохтори таъмини педагогии муҳити ҳифзи саломатӣ 

ҷузъҳои шинохт, ҳавасмандӣ-рафторӣ ва эҳсосотиро ҷудо мекунад. Бурдани тарзи ҳаёти солимро 

ӯ, пеш аз ҳама, бо иттилоотнокӣ ва доро будан бо донишҳои дахлдор, яъне бо ҷузъи шинохти 

сохтори шахсият рабт медиҳад. Вазифаи асосӣ ҳангоми ташаккули ҷузъи дуюм дар сохтори 

шахсият, ин рафторӣ ва сайқал додани муносибатҳои рафторӣ ба бурдани тарзи ҳаёти солим 

мебошад. Шарти муҳимми ташаккули ҷузъи эҳсосотӣ, ба назари муаллиф, назорати ҳолати 

психофизикии худ мебошад. Дар робита ба ин, мубрамият ва муҳиммияти маҳорати муқобилияти 

муассир ба хасташавӣ, стресҳои психикӣ, шиддати эҳсосотӣ мебошад, ки бо роҳи гузаронидани 

чорабиниҳои психопрофилактикӣ ва психоислоҳкунӣ ташаккул меёбанд [6].  

Ҳамин тариқ, хулоса баровардан мумкин аст, ки ҳар як ҷузъи муҳити ҳифзи саломатии 

муҳити таҳсилотӣ дорои хусусиятҳои худ буда, хусусиятҳои ташаккули шахсиятро ба ҳисоб 

мегирад.  

Зимни муйянкунии ҷузъҳои сохтории муҳити ҳифзи саломатии таҳсилотӣ, ба назари мо, 

ақидаи Г. Поляк муҳим аст, ки гуфтааст: «муҳити таҳсилотӣ ва ҳар яке аз ҷузъҳои он ба 

ташаккули салоҳиятнокии касбии мутахассис ба таври алоҳида таъсир мерасонад» [5]. Ин 

донишманд ба чунин хулоса меояд, ки салоҳиятнокии касбии мутахассис дорои сохтори 

мураккаби зинанизомӣ буда, зери таъсири сохтори мураккаби муҳити таҳсилотӣ ташаккул 

меёбад.  

В. Новиков сохтори муҳити таҳсилотии муассисаи таҳсилоти олии зерин: арзишӣ-тамоилӣ, 

иттилооттӣ-мазмунӣ, ташкилӣ-фаъолиятӣ, фазоӣ-предметиро пешниҳод менамояд [4].  Ҷузъҳои 

сохтории салоҳиятнокии ҳифзи саломатии мутахассисони оянда, яъне:  
- ҷузъи аксиологии салоҳиятнокии ҳифзи саломатӣ (арзишҳои тарзи ҳаёти солим, 

муносибати донишҷӯён ба ин падида, таъсири он ба нақшаҳои ҳаётӣ ва самтгирии касбӣ; 
қаноатмандӣ аз фаълияти ба нигоҳдорӣ ва тақвияти солимӣ нигаронидашуда);  

- ҷузъи арзиш-меҳварии муҳити таҳсилотӣ (таърихи муассисаи таҳсилоти олӣ ҳамчун 
солномаи дастовардаҳои барҷастаи он, арзишҳо ва анъанаҳо, ибратҳои мусбати хатмкунандагони 
солҳои гуногун);  

- ҷузъи иттилоотӣ (мавҷуд будани низоми донишҳо ва тасаввуроти донишҷӯён оид ба 
саломатӣ ва тарзи ҳаёти солим, технологияҳои ҳифзи саломатӣ; азхудкунии ғояҳои ҷаҳонбинона 
ва ахлоқию маънавии тарзи ҳаёти солим, омодагии донишҷӯён ба ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти 
солим);  

- ҷузъи мазмунӣ (барномаҳои асосӣ ва иловагии касбӣ-таҳсилотӣ, ки дар муассиссаҳои 
таҳсилоти олӣ татбиқ мешаванд; консепсияҳои қабулшудаи таълим, тарбия, ташаккул ва рушди 
шахсият, ҳуҷҷатҳои методие, ки фаъолият, муошират ва рафтори донишҷӯёнро ба танзим 
медароранд);  

- ҷузъи фаъолиятии салоҳиятнокии ҳифзи саломатӣ (воридшавӣ ба низоми ягонаи ҳифзи 
саломатӣ, рушди маҳоратҳо ва малакаҳои бурдани тарзи ҳаёти солим дар фаъолияти ҳаррӯзаи 
ҳаётӣ) 

- ҷузъи фаъолиятии муҳити ҳифзи саломатии таҳсилотӣ (шаклҳо, методҳо, усулҳои 
фаъолият (ҳамкорӣ), сабки муошират ва рафтор, ибрати шахсӣ, фарҳанг ва тарзи зиндагӣ, мақоми 
субъектҳо ва объектҳо дар гурӯҳ, шомил будани онҳо ба дастаҳо ва гурӯҳҳои дигар, 
худидоракунии донишҷӯӣ); 

- ҷузъи натиҷанокӣ-арзёбии салоҳиятнокии ҳифзи саломатӣ (арзёбии муносиби натиҷаҳои 
ҷорикунии тарзи ҳаёти солим, маҳорати овардани натиҷаҳои ҷамъбастии муайян ва дар ин асос 
ислоҳсозии рафтори худ дар бурдани тарзи ҳаёти солим, рушди сифатҳои ҷисмонӣ ва 
худрушддиҳӣ дар тӯли ҳаёт бо ҷузъи фазоӣ); 
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- ҷузъи предметии муҳити ҳифзи саломатии таҳсилотӣ (инфрасохтори муассисаҳои 
таҳсилоти олӣ, унсурҳои заминаи таълимӣ-моддӣ, шароити маишӣ ва беҳдоштӣ) мустақиман бо 
сохтори муҳити таҳсилотӣ мувофиқат мекунад. 

Р. Кудашёв таъкид менамояд, ки барои ташаккули муҳити ҳифзи саломатии таҳсилотии 
муассисаи таҳсилоти олӣ мутахассисон воситаҳо, методҳо ва технологияҳои алоҳидаи 
таҳсилотӣ, низомҳои ягонаи чорабиниҳо, консепсияҳои рушди низоми таҳсилоти олии касбиро 
таҳия мекунанд. Таҳлили натиҷаҳои таҳқиқот дар ин соҳа дар амалия нишон медиҳад, ки 
ташаккули муҳити ҳифзи саломатии таҳсилотӣ дар муассисаи таҳсилоти олӣ имкон медиҳад, то 
ки неруи солимгардонӣ, тарбиявӣ ва таҳсилотии тарбияи ҷисмонӣ бо фароҳам овардани 
имкониятҳои нав барои рушди ҳаматарафаи фарҳангии шахсияти донишҷӯ босамар татбиқ карда 
шавад [2].  

 Ҳамин тариқ, муҳити ҳифзи саломатии таҳсилотӣ ба шахсияти донишҷӯ имкон медиҳад, 
ки ба намудҳои гуногуни фаъолият – ҳам таълимӣ, ҳам ҷисмонӣ-солимгардонӣ ва варзишӣ-
оммавӣ ворид шавад. Гуногунии намудҳои фаъолият ва шаклҳои ҳамкорӣ миёни иштирокчиёни 
онҳо имкониятҳои васеъро барои ҳамгироӣ фароҳам месозад. 

Маҷмуи воситаҳо ва усулҳои фаъолияти муштараки субъектҳои раванди таҳсилотӣ, ба 
ақидаи В. Новиков, технологияи эҷоди муҳити касбӣ ва аз ҷиҳати шахсиятӣ ташвиқдиҳандаи 
муассисаи таҳсилоти олиро доир ба лоиҳакашӣ ва ҷорикунии унсурҳое, ки донишҷӯён ва 
омӯзгоронро ба зоҳир кардани фаъолнокӣ дар рушд ва худрушддиҳӣ ва сифатҳои касбии худ 
таҳрик медиҳанд, муайян мекунад [4]. 

Ҳамин тариқ, раванди ташаккули муҳити ҳифзи саломатӣ дар муассисаи таҳсилоти олӣ дар 
алоқаи зичи мутақобилаи фаъолияти амалии ҳамаи субъектҳои раванди таҳсилотӣ: роҳбарият, 
омӯзгорон, донишҷӯён асос ёфтааст. Фаъолияти маъмурият ба ташкили фаъолияти самараноки 
ҳамаи иштирокчиёни раванди таҳсилотӣ, эҷоди шароити ба ҳадди аксар бароҳат барои 
машғулиятҳои донишҷӯён ва омӯзгорон, амалисозии назорат ва ислоҳсозии кори ҳифзи 
саломатӣ, фаъолияти ҳайати омӯзгорон асосан ба азхудкунии методикаи ташаккули тарзи ҳаёти 
солим ва ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим дар миёни тарбиягирандагони худ тавассути фанни 
таълим ва  фаъолияти донишҷӯён дар муҳити ҳифзи саломатии таҳсилотӣ ба ҳифзи саломатии 
худ ва ташаккули тамоилоти арзишӣ, ҳамроҳкунии онҳо ба машғулиятҳои варзишӣ нигаронида 
шудааст. 

Бо мақсади ташаккули муҳити ҳифзи саломатӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ, ба назари 
мо гузаронидани корҳои зерин мувофиқи мақсад аст: 

- шиноскунии донишҷӯён бо технологияҳои муосири солимгардонӣ ва рафъи паёмадҳои 
манфии авзои стрессӣ, экстремалӣ ва буҳронӣ; 

- кумак ба донишҷӯён дар раванди мутобиқшавӣ ба шароити таълим дар муассиссаи 
таҳсилоти олӣ; 

- ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим; 
- ташкили гурӯҳҳои кумаки тарафайн, маҳфилҳо ва иттиҳодияҳо дар асоси идеологияи 

тарзи ҳаёти солим; 
- гузаронидани тренингҳо, семинарҳо бо мақсади нигоҳдории солимии шахсиятӣ; 
- фаъолноксозии фаъолияти варзишӣ-оммавии донишҷӯён. 
Ҳамин тариқ, таҳлили адабиёти муосири психологӣ-педагогӣ имкон дод, ки моҳият ва 

сохтори муҳити ҳифзи саломатии таҳсилотии муассисаи таҳсилоти олӣ муайян карда шавад, ки 
ҳамчун низоми таъсироти унсурҳои (ҷузъҳо)-и аз ҷиҳати функсионалӣ марбут ва мураттаби 
фаъолияти субъектҳои он фаҳмида мешаванд, ки бо ҳамдигар барои ноилшавӣ ба натиҷаҳои 
муайяни солимгардонии шахсият ва ташаккули тарзи ҳаёти солим ҳамкорӣ мекунанд. 
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ДАР МУҲИТИ ТАҲСИЛОТИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ 
 

Дар мақола хусусиятҳои ташаккули тарзи ҳаёти солими донишҷӯён дар муҳити таҳсилотии 
муассисаҳои таҳсилоти олӣ аз ҷиҳати педагогӣ ва психологӣ баррасӣ шудаанд. Муаллиф дар асоси 
манбаъҳои сершумор ташаккулёбии салоҳиятнокии ҳифзи саломатии мутахассиси ояндаро бо таҳсилоти олӣ 
дар муҳити муассисаҳои таҳсилоти олӣ яке аз омилҳои асосӣ шумурда, таъкид менамояд, ки ташаккули 
муҳити ҳифзи саломатӣ дар муассисаи таҳсилоти олӣ дар алоқаи зичи мутақобилаи фаъолияти амалии ҳамаи 
субъектҳои раванди таҳсилот: роҳбарият, омӯзгорон, донишҷӯён асос меёбад. 
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The article deals with the formation of a healthy lifestyle of students in the educational environment of 
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МОҲИЯТ ВА АҲАМИЯТИ ИЛМИ АКМЕОЛОГИЯ ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗА  
 

Нуралиев М.   

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Вобаста ба талаботи давру замон мактаби муосир муносибатро бо илми акмеология яке аз 

масъалаҳои пешрав ва ояндадор меҳисобад.  

Моҳият ва аҳамияти акмеология дар шароити имрӯза басо муҳим буда, ба мазмуни 

маълумот, ба технологияҳои таълиму тарбияи хонандагон ва ба идоракунии МТМУ имкон 

медиҳад, ки мактабро аз реҷаи фаъолият ба рушд гузаронем. Дар натиҷа сифати таълим хеле 

баланд мегардад, зеро ки дар тамоми субъектҳои маълумот ҷанбаи маърифатӣ баназардароранда 

мешавад. Таълим, талаботи дохилӣ ва азхудкунии эҷодии воқеият масъалаи асосӣ мегардад. 

Ҳама ба омӯзгор ва технологияи касбии ӯ марбут аст. Ӯст, ки фаъолияти тарафайнро роҳбарӣ ва 

роҳандозӣ мекунад [6, с. 282].     
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Имрӯзҳо муносибатҳои муайяну пешравиҳои илми акмеология дар ҷараёни иҷтимоӣ-

тарбиявӣ ва идоракунии МТМУ ба назар мерасад. Ҷомеа аз МТМУ интизор аст, ки барои 

пешравиҳои назаррасро ба даст овардан нақшаю барномаҳои мушаххасу заруриро таҳия 

намоянд. 

Ҳар як системаи дидактикӣ дар рафти ҳаёт технологияи нави таълимиро ба вуҷуд меорад. 

Вале системаҳои пештара ҳеҷ гоҳ рад карда нашуда, балки тадриҷан бештар инкишоф ва такомул 

меёбанд, чунки дар ҳамин давра онҳо дар чандин намуди таълим санҷида мешаванд [7, с. 226]. 

Истифодаи онҳоро педагогҳо рад накарда, дар шароити нав аз онҳо муфидона баҳраманд 

гаштаанд, тавсия менамоянд: чунки он инкишофи пештараи рафти таълимро нигоҳ дошта, барои 

қабули ғояҳо шахсро омода менамояд. Зеро дар системаи таълими схоластикӣ ҳам ҷиҳатҳои 

муфид буд, ки то ҳол дар мактаб арзи вуҷуд доранд. Як қатор бартариҳо дар системаи таълими 

анъанавӣ ва дигар системаҳо ҳам ба назар мерасанд. 

Дар воқеъ қобилият ба эҷодиёт тартиботи маданияти касбии муаллими мактаби акмеологӣ 

мебошад. Маҳорати омӯзгор дар лоиҳасозӣ, тарҳрезӣ ва нақшабандӣ шарти зарурии дар 

хонандагон инкишоф ёфтани қобилияти зеҳнӣ, равонӣ ва маърифатиро тақозо менамояд                

[11, с. 64].  

Солҳои охир акмеология якҷоя бо назарияи идоракунӣ, педагогика ва психология босуръат 

рушд ёфта, диққати асосиро ба соҳаи омодасозии касбии мутахассисон, ташкил ва идоракунии 

ҷараёни таълиму тарбия дар МТМУ равона месозад. Дар муносибати акмеологӣ рушди 

қобилиятҳои эҷодӣ, сифатҳои шахсӣ, ки ба татбиқи сифатҳои инфиродии ҳар як кӯдак мусоидат 

менамояд, бартарӣ дорад [3, с. 27]. 

Сарфи назар аз коркарди нокифояи дастгоҳи методологӣ ва мафҳуми акмеология, ки қисми 

таркибии ҷараёни таълиму тарбия ва идоракунии МТМУ гаштаанд, имкон медиҳанд, ки ба 

тамоми субъектҳои маълумот амсилаи нави ҳамкорӣ ва натиҷаи ниҳоии хонандаро пешниҳод 

намоянд. 

Дар мактаби муосир се намуди бо аломатҳои нисбатан фарқкунандаи маҷмуи таълим 

истифода бурда мешавад: 1) таълими эзоҳиву тасвирӣ, ки онро одатан анъанавӣ ё муқаррарӣ низ 

меноманд; 2) таълими проблемавӣ; 3) таълими барномашуда ва ё ба барнома даровардашуда, ки 

таълими компютерӣ ё компютеркунонидашудаи тараққикардаистода. 

Усулҳои акмеологӣ, акметехнологияҳо ҳалли амалии масъалаи муваффақияти шахсият ва 

касбиро пешниҳод менамоянд. 

Акмеология чун шарти баланд бардоштани сифати маълумот ба рағбати махсус дар 

педагогика ва методика ба масъалаи сифати таҳсилот асоснок мегардад. Ҷустуҷӯи тарзҳои 

муносибтару самараноктар, ки ба сифати маълумот таъсир мерасонанд, солҳои охир васеъ 

мегардад. Технологияҳои нави педагогӣ ба вуҷуд меоянд, технологияҳои аллакай ба ҳама маълум 

такмил меёбанд. Низоми анъанавии маълумот ба шароити нави иҷтимоӣ-маданӣ ва иқтисодӣ 

мувофиқ мегардад [1, с. 37].   

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба талаботи давру замон барои 

баланд бардоштани сатҳу сифати маълумот ба маорифчиён дастуру супоришҳо дода, аз онҳо 

маҳорати баланди касбӣ ва санъати волои педагогиро дар ҷодаи фаъолияташон талаб дорад. Аз 

ин лиҳоз, рӯ овардан ба талаботи илми акмеология рӯз ба рӯз афзун гардида, иҷрои принсипҳои 

он дар раванди таълим бештар мегардад. 

Бояд қайд кард, ки акмеология ҳамчун илми нав аз илми педагогика ва психология 

сарчашма гирифта, баҳри баланд бардоштани сифати маълумот хидмат мекунад. Хусусияти 

байнифаннии акмеология ба ҷустуҷӯи имкониятҳои нав, аз ҷумла ташкилу тавсиби амсилаи 

мактаби акмеологӣ имкон медиҳад. 

Акмеология илмест, ки дар байни фанҳои риёзӣ, табиӣ, ҷамъиятӣ ва гуманитарӣ ба вуҷуд 

омада, қонунияти рушди инсонро дар зинаи балоғати ӯ ва хусусан зимни расидан ба сатҳи 

баландтарини ин рушд меомӯзад [2, с. 36]. Ҳоло ғайр аз акмеологияи умумӣ чунин шохаҳои  

акмеология мисли акмеологияи идоракунӣ, педагогӣ, ҳарбӣ, варзишӣ ва ғайра ташаккул ёфтаанд. 

Ҷанбаҳои асосии акмеологияи педагогӣ  дар асари В.М. Максимова «Акмеология  сифати нави 

маълумот» баррасӣ ёфтаанд: Акмеология илмест дар бораи сифати инсон ва сифати ҳаёт. 

Акмеологияи маълумот, дар навбати худ, шарти расидан ба сифати баланди системаҳои 

маълумотӣ ва рушди субъектҳои ҷараёни таълим (муаллим ва хонанда)-ро мавриди таҳқиқ  қарор 

медиҳад. Муносибати акмеологӣ ба маълумот бинобар тезу тунд гаштани масъалаи сифати  

мактаби муосир  хеле муҳим мегардад. 
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Акмеология аз оғози рушди худ стратегия ва технологияи ташаккули кордонҳои 
баландсифатро дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсонӣ таҳия менамояд [7, с. 7]. Барои 
педагогика асарҳои акмеологҳо, ки ба  асосноккунии назариявӣ, инчунин ба корбурди амалии 
усулҳо равонаанд, арзиши муайяне доранд. 

Маҳорати педагогӣ дар маҷмуъ бо аломатҳои дигари такомули педагогӣ (санъати педагогӣ,  
кордонӣ ва ифодаёбандагии хусусиятҳои инфиродии омӯзгор) баррасӣ гашта метавонад. 
Маҳорати педагогӣ тарзи ҳастии омӯзгор  ва амалишавандагии иқтидори фардияти ӯ, инчунин 
шароит барои бадастории «акме» мебошад. Амалия, беш аз ҳама, ба татбиқи дониш ва 
маҳоратҳои талабагон дар раванди таълим вобастагӣ дорад [10, с. 141]. 

Моҳиятан мавзуи акмеологияи педагогӣ дар луғати педагогии энсиклопедӣ ба таври васеъ 
пешниҳод гаштааст. Дар он  соҳаи асосии таҳқиқи акмеологияи педагогӣ, ки бо омӯзиши кордонӣ 
чун зинаи олии  рушди инсон алоқаманд аст, муқаррар карда шудааст. Муаллифон акмеологияро 
дар маҷмуъ дар назар доранд. Аммо акмеологҳо акмеологияро ба шакли умумӣ чун илм, ки 
қонунияту  падидаҳои рушди прогресивии инсонро дар маҷмуъ дар зинаи балоғати ӯ меомӯзад, 
муайян мекунанд. Ҳамзамон ишора менамоянд, ки дар давраи мазкур акмеология, пеш аз ҳама, 
чун илм дар бораи кордонӣ хизмат мерасонад [1; 3; 5; 9-11]. 

Бинобар ин, ба ақидаи акмеологҳо дар бораи наздикшавии технологияи акмеология бо 
педагогика (масалан, эътироф мегардад, ки дар педагогика маҷмуи таҷрибаҳои рефлексивӣ, бозӣ, 
тренингӣ дар ҳамбастагӣ бо таълим, ёддиҳӣ ва рушди шахсият коркард мешавад) розӣ шуда, 
ҳамзамон, мо мавқеи онҳоеро, ки тибқи он акмеология дар тафовут аз педагогика дар назди  
шахсият на танҳо гирифтани донишҳо, балки такмили худи ӯ, тафаккур, қобилият, маҳорату  
малакаҳо мақсад мегузорад, тарафдорем. 
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МОҲИЯТ ВА АҲАМИЯТИ ИЛМИ АКМЕОЛОГИЯ ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗА  
 

Муаллиф дар таълифоти хеш қайд кардааст, ки акмеология илмест, ки дар байни фанҳои риёзӣ, 
табиӣ, ҷамъиятӣ ва гуманитарӣ ба вуҷуд омада, қонунияти рушди инсонро дар зинаи балоғати ӯ ва хусусан 
зимни расидан ба сатҳи баландтарини ин рушд меомӯзад. Аз ин лиҳоз, рӯ овардан ба талаботи илми 
акмеология рӯз ба рӯз афзун гардида, иҷрои принсипҳои он дар раванди таълим бештар мешавад. 

Моҳият ва аҳамияти акмеология дар шароити имрӯза басо муҳим буда, ба мазмуни маълумот, ба 
технологияҳои таълиму тарбияи хонандагон ва ба идоракунии МТМУ имкон медиҳад, ки мактабро аз 
реҷаи фаъолият ба рушд гузаронем. Дар натиҷа сифати таълим хеле баланд мегардад, зеро ки дар тамоми 
субъектҳои маълумот ҷанбаи маърифати баназардароранда мешавад. Таълим, талаботи дохилӣ ва 
азхудкунии эҷодии воқеият масъалаи асосӣ мегардад. Ҳама ба омӯзгор ва технологияи касбии ӯ марбут 
аст. Ӯст, ки фаъолияти тарафайнро роҳбарӣ ва роҳандозӣ мекунад.   

Имрӯзҳо муносибатҳои муайяну пешравиҳои илми акмеология дар ҷараёни иҷтимоӣ-тарбиявӣ ва 
идоракунии МТМУ ба назар мерасад. Ҷомеа аз МТМУ интизор аст, ки барои пешравиҳои назаррасро ба 
даст овардан нақшаю барномаҳои мушаххасу заруриро таҳия намояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: моҳият ва аҳамияти акмеология, акмеология, мактаби акмеологӣ, муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ, технологияҳои таълиму тарбияи хонандагон, вазифаи таълиму тарбияи 
хонандагон, сифати маълумот, ҷанбаҳои асосии акмеологияи педагогӣ, маҳорати баланди касбӣ, рушди 
қобилиятҳои эҷодӣ, сифатҳои шахсӣ.  
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СУТЬ И ЗНАЧЕНИЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Автор в своём сочинении отмечает, что акмеология – это наука, возникшая на стыке математики, 

естествознания, общественных и гуманитарных дисциплин, изучает закономерности развития человека на 

ступени его зрелости, особенно при достижении самого высокого уровня этого развития. Поэтому 

обращение к требованиям акмеологической науки увеличивается с каждым днём и всё больше 

выполняются его принципы в процессе обучения. 

Суть и значение акмеологии в современных условиях является актуальой, даёт возможность 

содержанию образования, технологиям обучения и воспитания учащихся и управлению СОШ перевести 

из режима деятельности в развитие. В результате повышается качество обучения, так как во всех субъектах 

образования заметно будет отличаться познавательный аспект. Обучение, внутренние требования и 

творческие усвоение действительности становятся основными вопросами. Всё это связано с учителем и 

его профессиональной технологией. Он руководит, направляет деятельность обеих сторон. 

Сегодня наблюдается развитие акмеологической науки в социально-воспитательном процессе и 

управлении СОШ. Общество ждёт от СОШ заметных сдвигов в разработке конкретных и необходимых 

планов и программ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суть и значение акмеологии, акмеология, акмеологическая школа, средние 

общеобразовательные учреждения, технологии обучения и воспитания учащихся, задачи обучения и 

воспитания учащихся, качество образования, основные аспекты педагогической акмеологии, высокое 

профессиональное мастерство, развитие творческих способностей, личные качества.  
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ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF ACMEOLOGICAL SCIENCE IN MODERN CONDITIONS 
 

The author in his essay notes that acmeology is a science that arose at the intersection of mathematics, 

natural science, social and humanitarian disciplines, studies the patterns of human development at the stage of its 

maturity, especially when it reaches the highest level of this development. Therefore, the appeal to the requirements 

of acmeological science increases every day and its principles are more and more fulfilled in the learning process. 

The essence and significance of acmeology in modern conditions is relevant, it makes it possible to transfer 

the content of education, the technologies of teaching and educating students and the management of the middle 

school of general education from the mode of activity to development. As a result, the quality of education 

increases, since the cognitive aspect will noticeably differ in all subjects of education. Training, internal 

requirements and creative assimilation of reality become the main issues. All this is connected with the teacher 

and his professional technology. He directs and directs the activities of both parties. 

Today, there is a development of acmeological science in the social and educational process and 

management of secondary schools. The society expects significant progress in the development of specific and 

necessary plans and programs from the middle school of general education. 

KEY WORDS: the essence and significance of acmeology, acmeology, acmeological school, secondary 

educational institutions, technologies for teaching and educating students, the tasks of teaching and educating 

students, the quality of education, the main aspects of pedagogical acmeology, high professional skills, the 

development of creative abilities, personal qualities. 
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ОМӮЗГОР – ҲИДОЯТГАРУ РОҲНАМОИ ШОГИРДОН 

 

Гулов Р.Б. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар  ба номи Носири Хусрав 

 

Муаллим шахси барӯмандест, ки аз хурдӣ инсонро илму адаб омӯхта, ӯро ба воя 
мерасонад. Ӯ бузургшахсест, ки дар баробари волидони мунису ғамхор касро олами маънӣ 
меомӯзонад.  

Мутафаккири фаронса Антуан де Сент-Экзюпери қайд карда буд, ки дар ҷаҳон одамони 
зиёде ҳастанд, ки касе онҳоро аз хоби гарон бедор накардааст. Дар инсон зинда намудани 
беҳтарин сифатҳои шахсӣ, пеш аз ҳама, вазифаи омӯзгор аст [8, с. 52]. Ақидаҳои бештари 
омӯзгорон  хусусиятҳои  воқеии таълимӣ ва тарбиявӣ дошта, шахсро барои ноил гардидан ба 
мақсадҳои пешқадам ҳидоят мекунад. Панди омӯзгор беҳтарин намунаи баёни маърифат ва 
тафаккури амиқи ақлу хирад мебошад. Ҳаминро бояд таъкид намоем, ки табиати таълиму тарбия 
бемасъулиятиву саҳлангориро намеписандад ва он кори ҳар шахси тасодуфӣ нест. Имрӯз вақти 
он расидааст, ки ба кори омӯзгорӣ онҳое бояд ҷалб карда шаванд, ки пеш аз ҳама, дар ниҳоди 
хеш ҷавҳари маърифати худогоҳиву худшиносӣ, инсонгариву башардӯстӣ, ифтихори милливу 
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ватандӯстӣ дошта бошанд ва аз уҳдаи ин пешаи бузургу муқаддас баромада тавонанд, маҳорат 
ва санъати ба шогирдон ба пуррагӣ расонидани маънию муҳтаво ва мақсаду мароми сухани 
худро дошта бошанд. Дар ин хусус, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 
Раҳмон дар яке аз Паёми навбатии худ (20 январи 2016) хеле айни мудао зикр карда буданд: 
«Омӯзгор дар раванди таълиму тарбия ҳуқуқи хато карданро надорад, зеро тақдири насли 
ояндасоз ва пешбарандаи давлату ҷомеа дар дасти ӯст» [10, с. 27].  

Инсон ҳамеша ба омӯзгор ниёз дошт ва то рӯзе, ки ҳаст ба омӯзгор ниёзманд хоҳад монд. 
Омӯзгор дар навбати худ бояд донад, ки вазифаи муқаддастарини ӯ он аст, ки як умр худ омӯзад 
ва дигаронро омӯзонад. Ва ҳама он чиро, ки омӯхтаасту аз бар кардааст бояд ба дигарон 
биомӯзонаду бибахшад, дар акси ҳол ӯ омӯзгори асил, фидоӣ ва мардумӣ буда наметавонад.  

Муаллим дар тамоми давру замонҳо шахси соҳибэҳтиром буд ва чунин хоҳад монд, чунки 
ба дасти вай тарбияи насли наврас – ояндаи дурахшони халқу миллатро бовар карда месупоранд 
[12, с. 163].  

Омӯзгор то дами вопасин бояд омӯзад ва дигаронро омӯзонад. Омӯзгор ҳамон лаҳзае, ки 
аз омӯхтан бозмонд, ӯ дигар омӯзгор нест. Омӯзгор хазина ва махзани илму дониш, ақлу хирад, 
маърифату маданият ва маънавияти халқу миллат мебошад.    

Танҳо омӯзгори бомаърифату бофарҳанг, донишманду хирадманд ва инсонпарвару 
ватандӯст метавонад сатҳу сифати таълимро баланд бардошта, шогирдонро дар руҳияи 
инсонгароию башардӯстӣ, илмомӯзию хирадмандӣ, худшиносиву худогоҳӣ, ҷаҳондониву 
ҷаҳоншиносӣ ва ватандориву ватандӯстӣ роҳнамоӣ намояд.  

Дар ситоиш ва нақши омӯзгор дар ғанӣ гардонидани маънавиёти инсон Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон хеле 
дақиқ ва нишонрас таъкид кардааст: «Пешаи омӯзгорӣ муқаддастарин касби рӯи олам аст. 
Бедории фикр, покизагии ахлоқ ва ташаккули ақлонии инсон маҳсули ранҷу машаққати 
омӯзгорон мебошад. Гузаштагони бузурги мо фармудаанд, ки равшанкунандаи хиради башар ва 
афрӯзандаи машъали илму донишу тавоноӣ омӯзгор, муаллим ва устод аст» [2, с. 7]. Дар воқеъ, 
омӯзгорон роҳнамову роҳкушои аҳли башар ба сӯйи дониш, илм, маърифат ва камолоти 
маънавиянд. Онҳо ҳидоятгари роҳи ростӣ, роҳи орӣ аз ҳама гуна кирдорҳои бади инсонӣ, 
ташвиқкунандаи роҳи дониш ва камолоти инсониянд. Ва онҳоянд, ки имрӯз мо якояк аз илму 
дониш бархӯрдорему ҳама баҳри ҳаёти маърифатнок доштан саъю талош менамоем. Дар тарбияи 
насли худогоҳу худшинос ва ватандӯст омӯзгор нақши муҳим дорад ва калиди ҳама гуна 
дастоварду пешравӣ ва истиқлолияти фикрӣ муаллим ва хазинаи маънавию илмии ӯ ба шумор 
меравад. 
          Ба ҳамагон маълум ва равшан аст, ки дар васф, ситоиш, мақому манзалат ва нақши омӯзгор, 
муаллим ва устод дар ташаккул, рушд ва бою ғанӣ гардонидани ҷаҳони маънавӣ ва ба камол 
расонидани инсон на танҳо мутафаккирони бузурги форсу тоҷик, балки мутафаккирони бузурги 
тамоми халқу миллатҳои гуногуни рӯи замин суханони беҳтарин ва волои инсониро гуфтаанд  
[9, с. 13]. Ин маънои онро дорад, ки омӯзгор ва касби пуршарафи омӯзгорӣ на фақат ба як халқу 
миллат, балки ба тамоми инсоният (башарият) тааллуқ дорад.      

Бояд зикр кард, ки  мутафаккирони бузурги халқҳои гуногуни рӯи олам масъалаи эҳтиром 
гузоштан ба мақом ва манзалати устод ва омӯзгорро бо шеваҳои гуногун дар эҷодиёти худ тасвир 
намудаанд. 

Фаъолияти омӯзгор фаъолияте мебошад, ки мақсад, мазмун ва муҳтавои ӯ ба оянда 
нигаронида шудааст, яъне ин маънои онро дорад, ки омӯзгор дар раванди таълиму тарбияи 
насли наврас баҳри ояндаи ҷомеа кор ва фаъолият мекунад. Яке аз хусусиятҳои касби омӯзгор 
аз дигар касбҳои инсонӣ дар он зоҳир мегардад, ки ӯ ба таълиму тарбияи маҳз худи инсон сару 
кор дорад. Яъне, дар раванди таълиму тарбия маҳз шахсияти инсон парвариш ёфта, соҳиби илму 
дониш, ақлу заковат, фаҳму хирад, маърифату маданият ва фарҳангу хислатҳои ахлоқи ҳамидаи 
инсонӣ гашта, ҷаҳони маънавии ӯ бою ғанӣ мешавад. То чӣ андоза ҳар як инсон дар раванди 
таълиму тарбия ба чунин қобилиятҳо ва хислатҳои ҳамидаи инсонӣ ноил мегардад, пеш аз ҳама, 
аз омӯзгор вобастагии бениҳоят калон дорад. 

Дар ин росто, ҳақ бар ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аст, ки омӯзгорону зиёиёни ҷумҳуриро ба 
таълиму тарбияи насли наврас даъват карда, дар яке аз суханрониҳояш чунин изҳори ақида 
карда буд: «Тарбия ва ташаккули хислатҳои ҳамидаи инсонӣ дар насли наврас, насле, ки пояи 
илму фарҳанги миллатро ба силсилаи пешқадами тамаддуни ҷаҳонӣ пайваст менамояд, ба 
устодону омӯзгорон вобаста аст» [2, с. 7]. 

Воқеан, омӯзгор дар навбати аввал, афрӯзандаи чароғи илму дониш аст. Аммо вазифаи 
муаллим на танҳо аз омӯзонидани илму дониш иборат мебошад, балки дар баробари ин, 
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ҳидоятгару роҳнамои шогирдон ба одаму одамгарӣ, некию накукорӣ ростию росткорӣ, ҳақиқату 
ҳақиқатпарастӣ, ватанхоҳиву ватандорӣ, покизагию парҳезгорӣ, худогоҳиву худшиносӣ ва 
дигар хислатҳои ахлоқи ҳамидаи инсонӣ мебошад. Ин амр, амре мебошад, ки бояд ба меъёри 
асосии ахлоқии кору фаъолияти омӯзгор табдил ёбад [9, с. 19]. 

Чи тавре мебинем, ҷомеа ба души омӯзгор масъулияти бузургеро гузоштааст ва чунин 
масъулиятро танҳо муаллим метавонад бар души худ гирад, зеро аз уҳдаи чунин рисолати 
бузург танҳо омӯзгор баромада метавонад. Чунки маҳз омӯзгор дар хонанда дониш, маҳорат, 
малака, одатҳо, орзую амал, мақсаду мароми ҳаёташро ташаккул, рушд ва такомул медиҳад, ба 
қавли дигар, сарнавишти ҳаёти ӯро месозад. Дар ин бора, мутафаккири бузурги юнонӣ Афлотун 
андешаи хешро бисёр бамаврид ва мантиқан дуруст баён кардааст: «Агар кафшдӯз устои бад 
бошад, давлат он қадар зарари зиёд намебинад, шаҳрвандон як дараҷа бадтар мепӯшанд, аммо 
агар мураббии кӯдакон вазифаи худро бад иҷро кунад, дар мамлакат як насли томи ҷоҳилу 
бадахлоқ пайдо мешавад» [8, с. 49-50]. 

«Илму маориф аз самтҳои хеле муҳимми сиёсати давлатӣ буда, - таъкид кардаанд 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, - пешрафти 
минбаъдаи Тоҷикистон ба рушди маорифи миллӣ ва беҳдошти заминаи таълим вобаста мебошад.  

Маҳз омӯзгорони соҳибмаърифату бофарҳанг ва устодони донишманду ватанпараст 
савияи таълиму дониши хонандагонро баланд бардошта, онҳоро ба забондонӣ, илмомӯзӣ ва 
худшиносиву ҷаҳоншиносӣ раҳнамоӣ карда метавонанд» [11, с. 8].  

Воқеан ҳам соҳаи илму маориф яке аз самтҳои асосии ҳар як давлат ба ҳисоб рафта, дар 
рушду такомули ҷомеа нақши ҳалкунанда мебозад. Дар баланд бардоштани савияи илму 
маърифати шаҳрвандони ҷомеа маҳак ва омили асосӣ таълим ба ҳисоб меравад. Дар баланд 
бардоштани сатҳу сифати раванди таълим шахси асосӣ муаллим аст. Дар навбати худ, танҳо 
ҳамон муаллим ва омӯзгоре метавонад сатҳу сифати таълимро ба дараҷаи зарурӣ ва ба талаботи 
замон ҷавобгӯ намояд, ки дорои салоҳиятҳои касби худ, яъне шоистаи касби омӯзгорӣ бошад.  

 

АДАБИЁТ: 
 

1. Атахонов Т., Лутфуллоев М., Шарипов Ф. Очеркҳои афкори педагогии халқи тоҷик. – Душанбе, 

2005. 

2. Абдурауф Муродӣ. Меҳри устод. (Ситоишномаи омӯзгор). – Душанбе: Бухоро, 2016. – 200 с.  

3. Абдураҳимов Қ.С. Таърихи педагогика. – Қӯрғонтеппа, 2012. 

4. Афзалов Х., Раҳимов Б. Таърихи педагогикаи халқи тоҷик. – Д., 1994. 

5. Абдураҳимов Қ.С. Назария ва мундариҷаи тарбия. – Душанбе, 2012. 

6. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1996. 

7. Гулмадов Ф. Инъикоси образи муаллим дар мероси педагогии мутафаккирони форсу тоҷик.                         

– Душанбе, 1997. – С. 265. 

8. Лутфуллоев М., Абдураҳимов Қ. С. Муқаддимаи ихтисоси омӯзгорӣ (васоити таълимӣ). – Душанбе, 

2012. – 208 с. 

9. Лутфуллозода М., Абдураҳимов Қ., Гулов А., Ҳалимов З.. Фаъолияти тарафайни муаллим ва 

хонанда дар раванди таълим. – Бохтар, 2018. – 145 с. 

10. Лутфуллоев М. Дидактикаи муосир. – Д., 2010. 

11. Оятулло Ҳусайни Мухозири. Фазилатҳои неки омӯзгор. - Қӯрғонтеппа, 2016. – 252 с.  

12. Психологияи омӯзгорӣ (китоби дарсӣ барои донишҷӯёни коллеҷҳо ва мактабҳои олии омӯзгорӣ).          

– Душанбе: Ирфон, 2011. 

13. Раҳимов Х. Нуров А. Педагогика. – Душанбе, 2007. 
 

ОМӮЗГОР – ҲИДОЯТГАРУ РОҲНАМОИ ШОГИРДОН 
 

Муаллиф дар таълифоти хеш омӯзгорро ҳамчун ҳидоятгару роҳнамои шогирдон баҳо дода,  аз ҷумла 

қайд кардааст, ки  муаллим шахси барӯмандест, ки аз хурдӣ инсонро илму адаб омӯхта, ӯро ба воя 

мерасонад. Ӯ бузургшахсест, ки дар баробари волидони мунису ғамхор касро олами маънӣ меомӯзонад.  

Омӯзгор дар низоми таълиму тарбия омӯзиши илм ва донишро зарурӣ мешуморад ва пешрафти 

ҷомеаи инсониро дар омӯзиш ва дониш мебинад. Муаллиф таъкид мекунад, ки донишу хирад дар ҳар давру 

замон боиси рушди ҷомеа мегардад. Инсоният илму донишро аз насл ба насл мерос гузоштааст. Марди 

соҳибхираду донишманд аз назари омӯзгор  ҳар гуна офату монеаҳоро бо тадбири хираду дониш бартараф 

карда, ба саодату хушбахтӣ мерасад. 

Ақидаҳои бештари омӯзгорон  хусусиятҳои  воқеии таълимӣ ва тарбиявӣ дошта, шахсро барои ноил 

гардидан ба мақсадҳои пешқадам ҳидоят мекунад. Панди омӯзгор беҳтарин намунаи баёни маърифат ва 

тафаккури амиқи ақлу хирад мебошад.  

Дар ҳама давру замон  ақидаҳои таълимиву тарбиявии омӯзгор, ки аҳамияти бузурги илмӣ дорад, 

мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд ва ғояҳои ахлоқии он дар амал татбиқ мешаванд. Омӯхтан ва татбиқи 
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таълимоти педагогии омӯзгорон  аз он ҷиҳат аҳамиятнок аст, ки он чун тараннумгари ахлоқи ҳамида, 

роҳнамо ба корҳои нек, ватандӯстиву миллатдӯстӣ эътироф гаштааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: панди омӯзгор, илму дониши омӯзгор, таълиму тарбия, касби омӯзгорӣ, 
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УЧИТЕЛЬ – НАСТАВНИК И ПУТЕВОДИТЕЛЬ УЧЕНИКОВ 
 

Автор в своей статье оценивает учителя в качестве наставника и путеводителя учеников. Он 

отмечает, что учитель – это человек с большим авторитетом, который воспитывает человека с детства, 

учит его уму и разуму. Этот великий человек, наравне с заботливыми родителями, вводит человека в 

духовный мир. 

Учителя в системе обучения и воспитания считали необходимыми изучение науки и знаний и в них 

видели развитие общества. Автор подчёркивает, что знания и мудрость во все времена становятся 

причинами развития общества. Человечество науку и знания оставляет в наследство будущим поколениям. 

На взгляд учителя, знающий человек с помощью знаний и мудрости преодолевает все препятствия и 

достигает счастья. 

Взгляды большиства учителей имеют реальны учебно-воспитательный характер и направляют 

человека на достижение передовых целей. Наставление учителя – это лучший образец изложения познания 

и глубокого мышления. 

Во все времена учебно-воспитательные взгляды учителя имеют огромное научное значение. Его 

нравственные идеи реализуются на практике. Изучение и реализация педагогического учения учителей 

как выражая высокую нравственность, направляет на добрые дела, воспитывает чувства любви к Родине 

и нации.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наставления учителя, знания учителя, обучение и воспитание, профессия 

педагога, школа, педагогические взгляды, высокая нравственность, разум и мудрость, чувствительный, с 
открытым лицом, просвещённый, вежливый и щедрый. 
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TEACHER - MENTOR AND GUIDE OF STUDENTS 
 

The author in his article evaluates the teacher as a mentor and guide for students. He notes that a teacher is 

a person with great authority who educates a person from childhood, teaches his mind and reason. This great man, 

along with caring parents, introduces a person into the spiritual world. 

Teachers in the system of education and upbringing considered it necessary to study science and knowledge 

and saw the development of society in them. The author emphasizes that knowledge and wisdom at all times 

become the reasons for the development of society. Humanity leaves science and knowledge as a legacy to future 

generations. In the view of the teacher, a knowledgeable person, with the help of knowledge and wisdom, 

overcomes all obstacles and achieves happiness. 

The views of the majority of teachers have a real teaching and educational character and guide a person to 

achieve advanced goals. The teacher's instruction is the best example of the presentation of knowledge and deep 

thinking. 

At all times, the teaching and educational views of the teacher are of great scientific importance. His moral 

ideas are put into practice. The study and implementation of the pedagogical teachings of teachers, as expressing 

high morality, directs to good deeds, instills feelings of love for the Motherland and the nation. 

KEY WORDS: teacher's instructions, teacher's knowledge, training and education, teaching profession, 

school, pedagogical views, high morality, reason and wisdom, sensitive, open-faced, enlightened, polite and 

generous. 
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ШАРТҲО ВА АНГЕЗИШҲОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ РАФТОРИ ИҶТИМОИИ 

ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ 
 

Собирова Н.С. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 

 

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 ҷамъияти 
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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.  

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] чунин аст, ки ба иҷтимоишавии 
шахсият шарту омилҳое 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 фарқ мекунанд, яъне шахсоне, ки дар таъсироти мутақобил бо 
онҳо зиндагии ӯ ҷараён мегирад (волидайн, ҳамсолон, омӯзгорон ва диг.). Ҳамчунин 
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 метавонанд, 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 соҳаи раванди педагогиро (фаъолият, муошират, худогоҳӣ, яъне ташаккули инсон ҳамчун 
намунаи «Ман»-и ӯ) мегиранд. Чунончи, муназзамкунии шартҳо аз рӯйи сохтори зернизомҳои 
идорашаванда ва идоракунанда маъмул аст. Вобаста ба ин,  аз як тараф, дидгоҳи идоракунандаро 
ба раванди омодагии ахлоқӣ-меҳнатии хонандагон, омодагии ахлоқӣ-меҳнатиро 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 
механизмҳоеро, мисли тақвияти таҷрибаи мусбати рафтор, ҳаммонандшавӣ, яъне тақлид ба 
падару модар, инъикоси образи даркшаванда, эмпатия, зеҳнигардонӣ, дар баъзе мавридҳо бошад, 
ҳам фишор, азият додан, таҷридро (изолятсия) 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 ҳастанд, 
ки дар онҳо шартҳо ва таъсири онҳо ба бачагон дар муҳити хонаи бачагон ва 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 кӯҳна 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, донишҷӯй, бо ҳаёти ботинӣ ва хислатҳояшон 
зич алоқаманд мешуморанд. 
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Таъкид ба ин гуна ҷанбаҳои нақши субъектҳои муҳит ва тарбияро ошкор намуда, 
дидгоҳҳои асосиро ба ҳалли муаммои таъсироти мутақобили иштирокдорони раванди 
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 бисёрфарҳанги 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 буданро эҳсос мекунад, ки дар фаъолияти барои иҷтимоъ муҳим амалӣ 
мешавад. Дидгоҳи ба шахсият нигаронида барои воридшавии шахсият ҳам ба муҳити нав, ҳам 
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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 фардро ба 
аъзои дигари ин умумият 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 мегардад. 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, бодарназардошти хусусияти минтақае, 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 
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.  
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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, кӯтоҳмуддат, 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 
кумак 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. Онҳо 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. Муаммои 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 

 

Дар мақола яке аз шартҳои муҳимтарини ташаккули самараноки рафтори ҷамъиятии хонандагони 
хурдсол дар «такя ба сатҳи омодагии иҷтимоию фарҳангӣ ва этнофарҳангии мактаббачагон, ҳамчунин ба 
хусусияти онҳо» баррасӣ гардидааст, ки аз ҷиҳати назариявӣ асоснок намудан ва коркарди амалии 
ташаккули рафтори иҷтимоии хонандагони хурдсол мебошад. Омӯзиш ва таҳлили дараҷаи коркарди 
илмии масъалаи 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.  

КАЛИДВОЖАҲО: психология, педагогика, рафтор, тарбия,  иҷтимоӣ, маҳорати педагогӣ, 
салоҳият, шахсият, раванди педагогӣ,  ангезиш. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Собирова Назира Солиджоновна, унвонҷӯи кафедраи 
педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И МОТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

В данной статье отмечается, что одним из важнейших условий эффективного формирования 
социального поведения детей раннего возраста является «опора на уровень социокультурной и 
этнокультурной подготовленности школьников, а также их особенности», является теоретическое 
обоснование и практическая разработка формирования социального поведения детей раннего возраста. 
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. Назрела необходимость выявления новых условий, при которых 
образование и воспитание в нашей стране могут продолжать функционировать и развиваться. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психология, педагогика, поведение, воспитание, социальное, 
педагогическое мастерство, компетентность, личность, педагогический процесс, мотивация. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS AND MOTIVES FOR THE FORMATION OF SOCIAL BEHAVIOR 
OF YOUTH STUDENTS 

 

This article notes that one of the most important conditions for the effective formation of the social behavior 
of young children is "reliance on the level of socio-cultural and ethno-cultural preparedness of schoolchildren, as 
well as their characteristics", is. Theoretical substantiation and practical development of the formation of social 
behavior of young children. 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. There is a need to identify new conditions under which education 
and upbringing in our country can continue to function and develop. 

KEY WORDS: psychology, pedagogy, behavior, upbringing, social, pedagogical skills, competence, 
personality, pedagogical process, motivation. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ   ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

БАЪЗЕ ТАМОЮЛҲОИ РУШДИ ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ 
 

Давлатзода С.Х., Холназаров С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Омӯзиши технологияҳои нави таълим тақозои замон буда, рушди системаи маорифро дар 

ҷаҳон таъмин менамояд. Барои беҳтар фаҳмидани нақши технологияҳои нав дар амалияи таълим, 

ки дар оянда ба хотири рушди зеҳнӣ, ҳамчун шароити рушди эҷодӣ ва маънавии  хонандагон 

дида баромада мешавад, нақши калон дорад. Рушд калимаи калидии раванди педагогӣ ва 

мафҳуми таълим ҳисоб мешавад. 

Чунин тамоюл барои он лозим аст, ки  насли ҷавони муосир дар шароити нави иҷтимоӣ-

иқтисодии ҳаёт худро боҳаловат ҳис намояд. Вобаста ба ин, дар назди муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ вазифа меистад,  то  шахсонеро омода  намоянд, ки дар ин шароит ба таври пурра 

кор ва зиндагӣ карда тавонанд. Чи хеле ки Пешвои миллат, Президенти мамлакат, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамояд «… мо дар ҳазорсолаи сеюм ва асри пешрафти бесобиқаи 

илму технологияҳо, яъне дар асре ки тамоми ҷанбаҳои ҳаёт тавассути саводу дониш ва илму 

технологияҳо идора карда мешавад, зиндагӣ дорем. 

Барои ҳамқадами замона будан ва рушди давлату ҷомеаро таъмин кардан омӯзиши илму 

дониш, хусусан, илмҳои табиӣ, риёзӣ, дақиқ ва аз худ кардани касбу ҳунар роҳи ягона ва дуруст 

мебошад. Зеро бо бесаводӣ, ҷаҳолат ва хурофот ҷомеа ба ҷое намерасад» [1]. 

Таҳлили муқоисавии тайёрии хонандагон аз илмҳои табиатшиносӣ нишон медиҳад, ки 

бояд дар ин соҳаи илм корҳои зиёдеро ба анҷом расонем. Баъзеи  онҳо аз назари мо инҳоянд: 

- мустаҳкам намудани самти амалии мазмуни фанҳои табиатшиносӣ, омӯзиши ҳодисаҳо, 

равандҳо, объектҳо, моддаҳое, ки дар ҳаёти ҳаррӯза хонандагонро иҳота менамоянд; 

- дар фаъолияти таълимӣ тағйир додану равона намудани рушди зеҳнии хонандагон аз 

ҳисоби кам кардани фаъолияти репродуктивӣ; 

- истифодаи супоришҳое, ки намудҳои гуногуни фаъолияти таълимиро пурра санҷида 

метавонанд, зиёд намудани ҳиссаи супоришҳое, ки ба воситаи онҳо истифодаи донишҳо дар 

амалия санҷида мешаванд; 

- ба ҳисоб гирифтани донишҳое, ки хонандагон онҳоро мустақилона берун аз муассисаҳои 

таълимӣ аз сарчашмаҳои гуногун аз худ менамоянд.  

Дар таҳқиқоти назоратие, ки доир ба донишу малакаҳои хатмкунандагон аз фанҳои 

табиатшиносӣ гузаронида мешаванд, се самти асосиро ҷудо кардан мумкин аст; 

1. Пурмазмунӣ  – кадом мафҳуми пурмаъноро  ба таври возеҳ хатмкунанда ҳангоми таҳсил 

дар муассисаи таълимӣ азхуд менамояд: донишҳои навгирифта ё ин ки мафҳумҳои асоснок, 

принсипҳо ва қонунҳо, ба монанди энергия, қонуни нигоҳдории энергия, моддаҳо, равандҳои 

ҳақиқие, ки дар табиат мегузаранд  ва ғайраҳо, санҷида мешаванд. 

2. Матнӣ – оё он донишҳоеро, ки хонандагон дар муассисаи таълимӣ аз худ намудаанд, 

барои ҳал кардани вазифаҳои ҳаррӯза, дар вазъияти мушаххаси ҳаёт истифода карда метавонанд. 

Ё ин ки курси фанҳои табиӣ-илмиро омӯхта, хонанда ҳангоми шарҳ додани ҳодисаҳои  

мушоҳидакардааш то кадом дараҷа на ба он чизе, ки ӯ дар муассисаи таълимӣ азхуд кардааст, 

балки аз ҳаёти ҳаррӯза ҳосил намудааст, такя менамояд. 

3. Тартиботӣ – ташаккулёбии маҳорати зеҳнӣ, ки барои гузаронидани амалиётҳои фикрии 

мантиқии муайян кардани робитаҳои сабаб ва оқибат ҳангоми вазифаҳои ҳаррӯза имконият 

медиҳанд. 

Корҳои таҳқиқотии  гузаронидашуда, имконият медиҳанд, ки оид ба сатҳи дониши 

хатмкунандагон аз фанҳои табиатшиносӣ баъзе хулосаҳоро пешниҳод намоем: 

- донишандӯзии хатмкунандагон аз фанҳои табиатшиносӣ, маҳорати истифодаи донишҳое, 

ки ҳангоми омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дар вазъиятҳои ҳаётӣ азхуд карда шуданд, на чандон 

дар сатҳи баланд аст;  

- натиҷаи тестҳои гузаронидашуда нишон дод, ки дониши назариявии хонандагон дар 

сатҳи паст карор надорад, лекин истифодаи онҳо дар амалия беҳбудиро тақозо менамояд. 

Ин тамоюлро дар корҳои таҳқиқотии олимони хориҷи кишвар низ мушоҳида намудан 

мумкин аст. 
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Системаи маориф дар ҳамаи мамлакатҳо ба он нигаронида шудааст, ки хонандагонро барои 

амалӣ намудани вазифаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, фарҳангӣ, ҷамъиятӣ ва рушди онҳо тайёр намояд,  

чунки маҳз дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олӣ шахсро ба ширкати фаъолона дар 

соҳаҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ тайёр менамоянд. Аз ин ҷо, нақши муассисаҳои таълимӣ 

ҳамчун заминаи асосии таълим хеле бузург аст. Қобилияти ба таври мавзунӣ ба талаботи 

ҳамарӯзаи ҷамъият чавоб дода тавонистан ва дар як вақт таҷрибаи мусбати ҷамъшударо нигоҳ 

дошта тавонистани муассисаҳои таълимӣ, аҳамияти калон дорад. 

Имрӯз вазифаи муассисаи таълимӣ на танҳо аз муҳайё намудани шароит барои ба таври 

доимӣ таъмин кардани ҷараёни таълим, балки додани дониш, маҳорат, муносибат, арзишҳо, 

ҳиссиётҳои мусбат, инчунин азхудкунии малакаҳои асосии заминавӣ (хондан, навиштан, нутқ, 

мафҳумҳо ва амалиётҳои математикӣ, рушди зеҳнӣ, рушди тафаккур, маҳорати ҳал кардани 

мушкилот, қобилияти мустақилона муҳокима рондан ва қабули қарор) аз тарафи хонандагон, 

тайёр кардан ба интихоби касб ва таҳсил дар оянда, тарбияи шаҳрвандӣ, ташаккули малакаҳои 

муносибати байнишахсиятӣ, рушди қобилияти эҷодӣ, тараққии ҷисмонӣ, тарбияи маънавӣ ва  

ғайраҳо иборат мебошад. 

Муайян намудани рушди стратегии системаи маориф амалан ҷомеаи ҷаҳониро бетараф 

намемонад. Ба ҷомеа шахсоне лозиманд, ки мустақилона донишҳоро азхуд карда, барои расидан 

ба ин мақсад аз ҳамаи сарчашмаҳои иттилоотӣ истифода бурда тавонанд. Ин барои баланд 

бардоштани сатҳи касбии онҳо, аз худ намудани донишҳои иловагӣ ёрӣ мерасонад ва яке аз 

талаботи ҳаёт ба ҳисоб меравад. Ба ҷомеаи имрӯза шахсони дониши баланддошта, ки қобилияти 

қабул намудани қарор ва таъмини иҷрои онро доранд, лозиманд. Албатта, ин нисбат ба 

омӯзондан, хондан, навиштан, ҳисоб кардан, азхуд намудани маҷмуи донишҳо аз фанҳои гуногун 

мушкилтар аст, вале бояд ба таври  доимӣ дар хотир нигоҳ дошт, ки дониш ин сарчашмаи муҳим 

ва дарозмуддати тобоварӣ  ба тағйиротест, ки дар ҷомеа ба вуҷуд омада меистанд.   

Таҷриба нишон медиҳад, ки ҳангоми  интихоби касб, талаботи ҷомеаро ба назар гирифтан 

хеле зарур аст. Барои ба кортаъминкунандаи имрӯза ва оянда чунин коргароне лозиманд, ки 

дорои қобилияти мустақилона фикр ва ҳал кардани проблемаҳои гуногун, яъне истифодаи 

амалии донишҳои азхудшуда, аз худ намудани луғати бойи захираҳо, барои васеъ фаҳмидани 

донишҳои гуманитарӣ  ва табиатшиносию риёзӣ мебошанд. Бисёр олимон бар он боваранд, он 

хонандагоне, ки курси асосии барномаи мактабиро азхуд менамоянд ва онҳоро дар вазъиятҳои 

шинос истифода бурда метавонанд, бо иттилоот мустақилона кор карда, донишҳоро аз худ 

менамоянд, ҳангоми кор кардан дар ҷомеаи иттилоотӣ ба муваффақияти зарурӣ ноил шуданашон 

мумкин аст [2]. 

Ба ҳамин тариқ, хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ, ки дар ин садсолаи ҷомеаи 

саноатӣ зиндагӣ менамоянд, бояд дорои чунин сифатҳои муайяни шахсӣ бошанд: 

- мутобиқшудан ба вазъияти тағйирёбандаи ҳаётӣ, мустақилона азхуд намудани донишҳои 

зарурӣ, бомаҳорат истифода намудани онҳо дар амалия барои ҳалли проблемаҳои гуногун; 

- афкори мустақилонаи танқидӣ доштан, дида тавонистани мушкилиҳое, ки дар олам ба 

вуҷуд меоянд ва ҷустуҷӯи роҳҳои самараноки бартараф намудани онҳо, кай ва дар куҷо истифода 

кардани донишҳои азхудшуда; 

- босаводона кор кардан бо иттилоот (барои таҳқиқоти масъалаҳои муайян ҷамъ овардани 

далелҳои зарурӣ, таҳлил намудани онҳо, пешниҳоди фарзияи ҳалли проблема. Ба таври лозимӣ 

ҷамъбаст кардан, муқоиса карда тавонистан, муайян кардани қонуниятҳои оморӣ, бароварда 

тавонистани хулосаҳо ва дар асоси онҳо муайян ва ҳал кардани проблемаҳо); 

- робита ва ҳамкорӣ карда тавонистан бо гурӯҳҳои гуногуни  иҷтимоӣ, моҳирона бартараф 

намудани вазъиятҳои низоъ ва баромадан аз онҳо; 

- мустақилона меҳнат кардан аз болои рушди зеҳнӣ, ахлоқ ва сатҳи маърифатнокии худ. 

Яке аз роҳҳои рушди системаи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҳалли проблемаи таълими 

ба шахсият равона шуда мебошад, ки дар ин маврид шахсияти хонанда, донишҷӯ таъмини эҷодӣ, 

фаъолияти маърифатии онҳо бояд дар маркази диққати омӯзгор, психолог бошанд. Дар ин ҳолат 

таълим дар асоси омӯзгор-хонанда, яъне парадигмаи таълими анъанавӣ омӯзгор - китоби дарсӣ - 

хонанда, бояд ба тарзи нав хонанда - китоби дарсӣ - омӯзгор иваз карда шавад. Дар мамлакатҳои 

тараққикардаи ҷаҳон системаи таълим  ба ҳамин тарз ташкил карда шудааст, ки ин роҳи 

гуманистии (инсонпарварона)-и философия, психология ва педагогикаро инъикос менамояд. 

Психологияи гуманистӣ ва мутаносибан педагогика таҳқиқот-коркардҳо, тавсияҳои худро 

бо шахсияти  хонанда ва фардияти он алоқаманд менамоянд. Дар муқоиса бо бихейвористҳо, ки 
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онҳо низ қувваи худро ба рушди шахсият равона месозанд, намояндагони роҳи гуманистӣ 

моҳияти муносибат ба фардияти шахсро тамоман ба тарзи дигар мефаҳманд. Психологҳо ва 

педагогҳо ҳама вақт зарурати равона намудани таълимро ба хусусиятҳои фардӣ қайд 

менамуданд, вале  роҳҳои гуногунро  тавсия медоданд.      

Ба ҳамин тариқ, барои амалӣ намудани ақидаи таълими ба шахсият равонашуда 

бихейвористон ва гуманистон дар педагогика наздик шуданд. Фарқият дар байни онҳо дар он 

аст, ки бихейвиористҳо ҳалли технологии проблемаро дар асоси моҳияти биологии инсон (шахс) 

дар шакли қатъӣ пешниҳод намуданд. Онҳо технологияи педагогии муайянро пешниҳод 

намуданд, ки аз рӯйи тасдиқи онҳо натиҷаи ба нақшагирифташуда муваффақиятро таъмин 

менамояд. Гуманистон ба ин технологизатсия зид баромаданд, чунки ҳам омӯзгор ва ҳам хонанда 

аз рӯйи принсипи механизмҳо кор карда наметавонанд. Лекин, ин маънои онро надорад, ки   

гуманистон таълими технологияро эътироф намекунанд. Биохейовиористон талаб менамоянд, ки 

амалиётҳо ҳатман рӯйи коркарди алгоритмӣ ба роҳ монда шавад. Ҳаёт бисёр мураккаб ва 

дигаргун мебошад. Омӯзгорон (педагогҳо) дар амалияи таълим ба ҳамаи назарияҳо дар доираи 

муайян ва асоснок тағйироти худро дохил менамоянд. Яке аз намояндагони равияи гуманистӣ 

дар психология Карл Роджерс [3] аз байни принсипҳои гуногун инҳоро ҷудо менамояд: 

- фард дар маркази ҷаҳони ба таври доимӣ тағйирёбанда қарор дорад. Аз ин ҷо барои 

омӯзгор ду хулосаи муҳим бармеояд: барои ҳар як фард қабули дунёи хоси худи муҳити воқеии 

ӯро иҳотанамуда хеле муҳим аст; ин дунёи дохилиро аз берун то охир дарк карда наметавонад; 

- одам воқеиятеро, ки ӯро иҳота намудааст аз рӯйи призмаи муносибати худ ва фаҳмиши 

худ қабул менамояд;    

- фард барои худшиносӣ ва худамалкунӣ кӯшиш мекунад; ӯ дорои талаботи дохилии 

худтакмилдиҳӣ (худрушддиҳӣ) мебошад;    

- якдигарфаҳмӣ зарурати муҳимми рушди шахсият буда, метавонад танҳо дар натиҷаи 

муошират ба даст оварда шавад; 

- худтакмилдиҳии рушд дар асоси таъсири мутақобил дар муҳити зист бо дигар одамон ба 

вуҷуд меояд. Баҳои беруна барои шахс хеле муҳим ва барои худшиносӣ робитаи бевосита ё 

бавосита лозим аст.     

Бисёр ақидаҳои К. Роджерс дар педагогикаи ба шахсият равона шуда қабул карда шудааст. 

Зарурати дар ҷараёни таълим, аз ҷумла фанҳои табиатшиносӣ ба назар гирифтани 

хусусиятҳои хоси фардии кӯдакро олимон-психологҳои шуравӣ Л.В. Виготский (назарияи давра 

ба давраи ташаккулёбии амалиётҳои зеҳнӣ), А.А. Леонтев (психологияи муошират) ва дигарон 

қайд намудаанд [3-4]. Лекин дар шароити системаи анъанавии классикии синф-дарс дар 

педагогика амалӣ намудани ин ақидаҳо  дар ҳар як кӯдак ниҳоят мушкил буд.  

Дар шароити таълими ба шахсият равона шуда омӯзгор дар ҷараёни таълим нақш ва 

вазифаи муҳим аз системаи анъанавӣ камтар дорад. Дарк намудани он хеле зарур аст. Агар дар 

системаи анъанавии таълим китоби дарсӣ сарчашмаи асосию босалоҳияти донишандӯзӣ ва 

омӯзгор субъекти назораткунандаи дониш (дарк, идрок) ба ҳисоб мерафт, дар парадигмаи нави 

таълим омӯзгор нақши ташкилкунандаи фаъолияти мустақилонаи хонандагон, мушовири 

босалоҳият ва ёрдамчиро иҷро менамояд. Маҳорати касбии он бояд на танҳо ба назорати дониш 

ва маҳорати хонандагон, балки ба ташхиси фаъолияти онҳо равона карда шавад, то ин ки ӯ сари 

вақт бо амалиётҳои ихтисосмандонаю босалоҳияти худ мушкилиҳои мавҷударо рафъ созад ва 

истифодаи донишҳои мавҷударо таъмин намояд. Ин нақш нисбат ба таълими анъанавӣ хеле 

мушкил аст ва аз омӯзгор қобилияту маҳорати баланди касбиро тақозо менамояд.  

Таълими ба шахсият равонашуда аз рӯйи моҳияти худ муносибати тафриқавиро ба таълим 

бо дарназардошти сатҳи рушди маънавии хонанда ва инчунин тайёрӣ, қобилият, шавқу рағбат, 

нияти ӯро нисбат ба ин фан нишон медиҳад. Ин ҳама тақозои замон буда, агар хоҳем, ки аз 

муассисаҳои таълимии ҷаҳони тараққикарда қафо намонем, бояд қабул карда, амалӣ созем. 

Бояд қайд, ки солҳои пеш амалӣ намудани ин талабот аз сабаби набудани шароити лозимӣ 

хеле мушкил буд. Дар 15-20 соли охир шароитҳое муҳайё гардид, то чунин имкониятҳо амалӣ 

карда шаванд:  

- ҷалб намудани ҳар як хонанда ба ҷараёни фаъоли маърифатӣ, дар асоси истифодаи 

донишҳои азхуднамуда дар амалия, аниқ дарк намудани он ки кай, бо кадом роҳҳо ва бо  кадом 

мақсад ин донишҳоро метавон истифода намуд; 

- кори якҷоя ҳангоми ҳалли проблемаҳои гуногуне, ки маҳорати коммуникативии 

муайянро талаб менамоянд; 
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- муоширати васеъ бо ҳамсиннусолон аз дигар муассисаи таълимии минтақаҳои наздику 

дури мамлакат ва ҳатто берун аз он; 

- роҳи озод ба иттилооти зарурӣ, марказҳои иттилоотии на танҳо муассисаи таълимии худ, 

балки марказҳои илмӣ-мадании дигар бо мақсади ташаккули истиқлолияти шахсӣ, далелнокии 

ақидаи худ доир ба ин ё он проблема, имконияти  онро ҳаматарафа таҳқиқ намудан; 

- ба таври доимӣ ҳис намудани қувваи ҷисмонӣ, маънавӣ барои муайян намудани 

проблемаҳои  ҳақиқии баамаломада ва маҳорати ҳалли онҳо ба воситаи кӯшиши якдигарӣ, ки дар 

он вақт  нақши гуногуни  иҷтимоиро  иҷро менамоянд. 

Ба тарзи дигар гӯем, муассисаи таълимӣ бояд барои ташаккули шахсияти хонанда шароит 

муҳайё  намояд. Ин масъалаи на танҳо мазмуни таълим, балки технологияҳои таълимие низ 

мебошанд, ки истифода карда мешаванд. 

Ҳалли ин вазифаҳо кӯшиши маҷмуии на танҳо муассисаҳои таълимӣ, балки аҳли ҷомеаро 

тақозо менамояд. Ҷараёни таълими шахсияти муосир дар муассисаҳои таълими умумӣ, миёнаи 

касбӣ, олӣ ба охир намерасад. Он бефосила мебошад. Системаи таълими бефосила изҳорот 

набуда, талаботи зарурии ҳар як инсон аст. Аз ин ҷо дар замони муосир таълими на танҳо рӯзона, 

балки фосилавӣ дар асоси технологияи иттилоотӣ ба таври васеъ истифода кардани воситаҳои 

электронӣ (радио, телевизион, компютер) мавқеи махсусро ишғол менамояд. Лекин дар ин ҷо 

монанди ҳикмати халқ: касе, ки муваффақ нашуд, қафо мемонад. Агар мо хоҳем, ки 

Тоҷикистонро дар радифи мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон бинем, агар хоҳем, ки кӯдакони мо 

на танҳо барои ташкил кардани тақдири худ ва тақдири  Тоҷикистон қодир бошанд, бояд ҷустуҷӯ 

намоем ва боз ҳам ҷустуҷӯ намоему ёбем, ки ин кори сиёсатмадорон, иқтисодчиён мебошад. 

Вазифаи мо ҷустуҷӯ ва ёфтани роҳҳои педагогии ҳалли проблемаҳои пухтарасида мебошад.  

Барои ҳалли ҳамаи ин проблемаҳои мубрами педагогика дар раванди таълими  фанҳои 

табиатшиносӣ самаранок ва пай дар пай, дар муҳлати  кӯтоҳ чораҳои бояд таъҷилӣ андешид, 

чунки талабот ба ислоҳоти таълим ва рушди базаи моддӣ-таълимии муайян имрӯз фаро 

расидааст. 

Дар ин кор технологияи нави педагогӣ ва иттилоотӣ ёрӣ мерасонанд. Якеро аз дигаре ҷудо 

кардан ғайриимкон аст, чунки танҳо ба таври васеъ татбиқ намудани технологияи педагогӣ барои 

тағйир додани парадигмаи таълим ва технологияи нави иттилоотӣ барои салоҳиятнок амалӣ 

намудани имкониятҳое, ки дар технологияҳои нави таълим гузошта шудаанд, имконият фароҳам 

меоваранд. Лекин ин кор саросемагӣ ва бемасъулиятиро намеписандад. То даме, ки омӯзгор ба 

таъсири ин ё он муносибат, ин ё он технология боварӣ ҳосил накунад, ӯ наметавонад онҳоро 

мувофиқи мақсад истифода намояд. Дар ин маврид ҳалли масъала ба воситаи таъсири маъмурӣ - 

«империативӣ» муваффақият оварданаш аз ҳақиқат дур аст. Аз ин рӯ, тайёр кардани худ барои 

бартарӣ додан ба соҳаи муайяни технологияи педагогӣ бо дарназардошти мақсади гузошташудаи 

таълим ва рушди ҳавасмандии шахсият хеле муҳим мебошад.   

Таҷрибаҳои аввалин оид ба татбиқи технологияҳои нави таъмин дар ҷараёни таълими 

фанҳои табиатшиносӣ ба мо имконият медиҳад, чунин хулоса намоем, ки дар ҳолати дуруст, 

мувофиқи мақсад истифода кардани онҳо аз уҳдаи иҷрои вазифаи дар наздамон гузошташуда бо 

муваффақият мебароем. 
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БАЪЗЕ ТАМОЮЛҲОИ РУШДИ ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ 
 

Дар ин мақола муаллифон дар бораи тамоюлҳои асосии рушди маориф, аз ҷумла фанҳои 

табиатшиносӣ, нақши технологияҳои таълим дар амалия, зарурати муҳайё намудани шароитҳо барои 

рушди зеҳнӣ, эҷодӣ ва маънавии хонандагон ибрози андеша намудаанд. Инчунин оид ба стратегияи 

фанҳои табиатшиносӣ, умуман таълим, психологияи гуманистӣ, технологияҳои ба шахсият равонашуда, 

технологияи иттилоотӣ, нақши онҳо баъзе тавсияҳои худро баён кардаанд. 
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АНЪАНАҲОИ ФАРҲАНГӢ ДАР ТАШАККУЛИ ЗАВҚИ БАДЕИИ ДОНИШҶӮЁНИ 

ДИЗАЙНИ МАҲСУЛОТИ ДӮЗАНДАГӢ 
 

Нугмонов М. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 

Сатторов А.Э. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Халқи тоҷик ва санъати волои он аз давраҳои гуногуни таърихӣ – қадим, асри миёна ва 

навтарин иборат буда, аз он гувоҳӣ медиҳад, ки намудҳои ҳунармандии миллӣ яке аз 

маъмултарин ороиши бадеӣ дар меъморӣ, ашёи рӯзгор, сару либос ва умуман муҳити зисте, ки 

дар он инсон қарор дорад, ба ҳисоб меравад. 

Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани соли 2018 ба дарки аҳамияти 

самтҳои мазкур дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мардуми тоҷик такони ҷиддӣ бахшида, шумораи 

сайёҳоне, ки соли 2018 ба Тоҷикистон омаданд, нисбат ба соли 2017 дуюним баробар афзуд, вале 

барои расидан ба ҳадафҳои пешбинишуда як сол басанда нест. Дар баробари ин, соли ҷорӣ 

«Стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030»  қабул гардид ва имкониятҳои сайёҳии 

Тоҷикистон то ҳадди имкон муаррифӣ шуданд.  

Мақсади асосӣ аз ин пешниҳод амалигардонии талошҳои ҳукумати мамлакат ба хотири боз 

ҳам обод кардани Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани 

инфрасохтор, пеш аз ҳама, дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмин 

кардани аҳолии деҳот бо оби ошомиданӣ, бунёду таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, рушди инфрасохтори 

сайёҳӣ ва инкишофи ҳунарҳои мардумӣ, ба талаботи муосир мутобиқ сохтани сатҳи 
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хизматрасонӣ ва баланд бардоштани некуаҳволии мардум дар ҳар як деҳа ва маҳалли 

аҳолинишин мебошад. 

Таҳким бахшидани иқтидори илмии кишвар, ҷорӣ кардани ихтироот дар истеҳсолот, 

устувор гардонидани пояҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ, баланд бардоштани 

сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ҷалби боз ҳам васеи истеъдодҳои ҷавон ба омӯзиши 

технологияҳои муосир ва корҳои эҷодиву техникӣ вазифаи муҳимтарини соҳаҳои илму маориф 

мебошад. 

Бо мақсади иҷроиши дастуру супоришҳои Роҳбари Давлат мо, олимон вазифадор ҳастем, 

ки гуфтаҳои сарвари мамлакатамонро сармашқи кори худ намуда, дар дарёфти роҳу усулҳои наву 

муосир баҳри таълими босифат камари ҳиммат бандем.  

Дар асоси маводи таърихии таҳлилшуда  ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар давраи 

мезолит теъдоди аҳолӣ дар шароити модарсолорӣ-авлодӣ нисбатан зиёд будааст. Шумораи аҳолӣ 

ва пешрафт ба ҳам алоқаи бевосита доранд: одам чи қадаре ки зиёд бошад, ҳамон қадар ғояҳо 

зиёд мешаванд. Тадриҷан усулу тарзҳои қаблан номаълуми коркарди масолеҳ, аз ҷумла сайқал 

додан, суфтан, буридан пайдо мешаванд. Сифати олоти истеҳсолот беҳтар мегардад. Соҳаҳои 

нави хоҷагидорӣ низ ба вуҷуд меоянд: кулолгарӣ, зироаткории ибтидоӣ бо каланд ва чорводории 

ибтидоӣ. Дар минтақаҳои мухталифи Осиёи Миёна мутобиқан ба шароити табиӣ деҳаҳои 

шикорчиёни моҳигир, шикорчиёни чорводор ё зироаткорони ибтидоӣ ташкил мешаванд. 

«Дар давраи мариди таҳқиқ таҷаммуи унсурҳои тарзи нави ҳаёт, техникаи тайёр кардани 

олотҳои сангӣ ва дар ин асос, асбобу анҷоми рӯзгор ба амал мепайвандад, ки бевосита бо 

ташаккули инсони типи нав - Homo Sapiens (инсони оқил) алоқаманд аст» [5, с. 64]. 

Хусусияти асри биринҷӣ дар он аст, ки дар ин аср баробари маснуоти мисию биринҷӣ, 

маснуоти сангӣ мавриди истифода қарор доштанд. Деҳаҳо ҳаҷман калон буданд, бо ҳам бо 

роҳравҳо алоқа доштанд ва асосан аз санг (девор, ҷои дар ва ғайра) сохта шуда буданд. Касбҳои 

сайқалдеҳ ё пардозгар, бинокор, меъмор то андозаи муайян равнақ доштанд. Шифтҳои равоқдор, 

гунбазшакл, пештоқҳо собит месозанд, ки касбҳои бинокориву меъморӣ хеле инкишоф ёфта 

буданд. Оташдонҳои сангӣ, ки аз сангҳои мусаттаҳи росткунҷашакл сохта шудаанд, аз 

мавҷудияти ин касб шаҳодат медиҳанд, ки то ин замон ба мушоҳида нарасида буд.  

«Истеҳсолоти ҳунармандӣ низ ба зинаи нав баромад. Устохонаҳои рехтагарӣ мавҷуд 

буданд, ки маснуоти гуногун – аз сӯзанҳои мисӣ то муҳру тамға ва ханҷар истеҳсол мекарданд. 

Ғайр аз олати меҳнат ва аслиҳа, аз санг ороишот, ҳамчунин зарфҳои хеле зебо месохтанд. 

Устоҳои кулолгар дар сохтани зарфҳои гуногунҳаҷм аз кӯзачаю ибриқ, то хумдонҳои калон 

маҳорати ҳайратовар зоҳир менамуданд. Зарфҳои нозук ва тунуки ғизохӯриро бо нақшу нигори 

гуногунранг оро медоданд. Дар ин замон ҳамчунин бофандагӣ низ васеъ инкишоф ёфта буд»               

[7, с. 28]. 

Ҳунармандӣ хеле равнақ пайдо карда буд. Устохонаҳои кулолгарӣ ва кулолгарони алоҳида 

зарфҳои сафолии гуногуншаклу мухталифҳаҷм тайёр мекарданд. Зарфҳои сафолиро дар аввал бо 

як ранг, дертар бо рангҳои гуногун нақшу нигор мекарданд.  

Ба таърихи фарҳанги мусиқӣ ва таърихи пайдоиши созҳои мусиқии тоҷикон диққати 

махсус додан лозим аст. Дар ин давра асоси ихтирою сохтани созҳои мусиқӣ гузошта шуд, ки то 

рӯзҳои мо усулан тағйир наёфтаанд. Санъатшиноси маъруф Н.Ғ. Ҳакимов дар китоби «Фарҳанги 

мусиқии тоҷикон» бори аввал таърихи созҳои мусиқии халқи тоҷикро аз давраи қадим ва оғози 

асри миёна то арафаи ҳуҷуми арабҳо мавриди таҳлили амиқ ва муфассал қарор додааст. 

Бо пайдоиши филиз оҳангарӣ ба касби хеле боэътибор табдил ёфт. Касби онҳо хеле мармуз 

ба назар менамуд ва ҳатто одамон нисбат ба раванди идрокнопазири ба филизи мустаҳкам табдил 

ёфтани санг-маъдан тарсу ҳарос эҳсос мекарданд. 

Ихтирои ресандагию бофандагӣ ба одамон имкон дод, ки ба шароити тағйирёбандаи 

табиию иқлимӣ мутобиқ гарданд. Либосу пойафзолдӯзӣ бошад боиси пайдоиши касбҳои нав 

шуданд. 

Дар фарҳанги авестоӣ ҳунарҳое, аз қабили оҳангарӣ, бофандагӣ, мусиқорӣ, заргарӣ, 

кулолгарӣ ва ғайра бо эҳтироми махсус тавсиф шудаанд, ҳарчанд ин таърифу тавсифҳо ба пояи 

ситоиши шеъру шоирӣ намерасад. Анъанаҳои авестоӣ ба санъати халқҳои Осиёи Марказӣ чун 

қисми муҳим ва таркибӣ дохил шуданд. Дар асоси образҳои авестоӣ дар ороиши матоъ ва дигар 

маснуоти эҷодӣ мавзӯоти композитсионӣ пайдо шуданд, ки дар ин бора боқимондаи асарҳои 

рассомии Афросиёб, Панҷакент, Варахша, Балолиқтеппа ва ғайра шаҳодат медиҳанд. Дар нақшу 

нигори матоъҳо, ки устодони номаълум эҷод кардаанд ва онҳо дар асарҳои рассомии 
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(деворнигораҳои) Афросиёб ба назар мерасанд, доираи анъанавии сюжетҳои санъати қуруни 

вустои барвақтӣ, аз ҷумла тасвири парандаю ҳайвонот, симурғ, товус, қоз, сари гуроз, буз, 

гӯсфанд, аспҳои болдор ва дигар ҳайвоноту парандаҳои воқеию асотирӣ, ки дар Яштҳои Авесто 

мазкуранд, ба мушоҳида мерасанд. 

Предметҳои санъат, ки дар дафинаи Амударё дарёфт шуда буданд, ба олимон имкон 

доданд боварии комил ҳосил кунанд, ки дар замони бостонӣ аллакай касбҳои «заргар» ва 

«зарроб» вуҷуд доштанд ва зимнан дорои сатҳи олии ташкили меҳнат ва касбият буданд, зеро 

рехтагарию зарробии сиккаҳо аз филизоти қиматбаҳо аз тайёр кардани тангаҳои мисӣ куллан 

фарқ дорад. 

Қобили зикр аст, ки имрӯз аҳли фарҳанги тоҷик чи дар офариниши асарҳои саҳнавӣ ва чи 

дар филмофарӣ бо ҷоизаҳои бонуфузи байналмиллалӣ қадр гардида, фарҳангу ҳунари миллии 

моро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамоянд, ки ин аз ҳиссиёти баланди зебоипарастӣ доштани халқи 

тоҷик гувоҳӣ медиҳад. Ҳар қадар, ки аҳамияти тарбияи завқи бадеӣ афзунтар гардад, ҳамон 

андоза мазмун, вазифа ва воситаҳои он муайянтар мегардад. 

 Зарур аст, ки фарқи байни тарбияи бадеӣ ва зебоипарастиро донем, зеро ғалат мебуд, агар 

вазифаҳои тарбияи зебоипарастиро танҳо дар бедор намудани ҳисси бадеии одамон, фаҳмиш ва 

дарки асарҳои санъат бинем. Инҳо вазифаҳои тарбияи бадеӣ мебошанд, ки он як қисми таркибии 

тарбияи завқи бадеӣ ба ҳисоб рафта, мақсаду мазмуни тарбияи зебоипарастиро ба пуррагӣ ба 

зуҳур меорад. Тарбияи бадеии ҷамъият ба вуҷуд овардани муносибати комил ба санъат ба 

воситаи асарҳои санъат мебошад. Муқобилгузории тарбияи завқи бадеӣ бо тарбияи бадеӣ ғалат 

буда, ҳамчун қисми таркибии тарбияи завқи бадеӣ маҳсуб меёбад. 

Тарбияи бадеӣ-зебоипарастӣ бояд ҷаҳони ботиниро мукаммал намояд, боиси ғановати 

руҳии донишҷӯёни дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ, ки шахсияти аз ҷиҳати зебоипарастӣ 

тарбияёфтаи дар ҳар ҳолат дастгирикунандаи дигаронро ба воя расонад. «Вижагии асосии 

инсонгароиро инкишофи беҳтарин  «сифатҳои одамӣ», ки дар воқеъ «ҷавҳари одамӣ» маҳсуб 

меёбад, ташкил дода, ҳамбастагии ӯро бо ҷаҳони пурарзиш, маданият ва муносибатҳои инсонӣ 

барҷаста зоҳир намояд» [5, с. 20].  

Тарбияи завқи бадеӣ, ки шуури зебоипарастии инсонро шакл медиҳад, бо тарбияи ахлоқӣ, 

меҳнатӣ ва экологӣ робитаи мустаҳкам дорад. Ҳамзамон тарбияи завқи бадеӣ ба он ҳам марбут 

аст, ки зебоӣ аз некӣ ҷудонашаванда буда, некии инсон зебоии ботинии ӯ мебошад. 

Тарбияи завқӣ бадеиро тавассути санъат дар донишгоҳ тарбияи бадеӣ шуморидан қабул 

шудааст. Ин намуди тарбия ҳангоми муроҷиат ба эҷодиёти санъат дар инсон дарки дурусти 

зебоиро инкишоф медиҳад. 

Беҳтар намудани шароити зист, баланд бардоштани шароити иқтисодӣ, зиёд намудани 

истеҳсоли маводи зарурии ҳаррӯза, олами ҳастиро куллан тағйир дода меистад ва таъсири худро 

дар ташаккули хислат ва сатҳи маданияти маишии мо мерасонад. 

Омӯзгор ҳуқуқи омӯзонданро то он вақт дорад, ки агар худ доимо дар ҷустуҷӯ ва омӯзиши 

донишҳои нав ба нав бошад. Дар асри мо ҳеҷ чиз чунон тез кӯҳна намешавад, чун дониш, бинобар 

он, омӯзгор набояд дар ҷои худ қарор гирад, ба монанди сутуни ишоратие, ки роҳро нишон 

медиҳаду худ дар як ҷо меистад. Аз мо, олимон низ умед ин аст, ки таҷрибаҳои бои педагогҳои 

барҷаста, ҳунарҳои мутахассисони олидараҷаро сармашқи кори худ намуда, худ мутахассиси 

хуби соҳа гардем ва ба насли оянда дониши ҷавобгӯи талаботи ҷаҳонӣ диҳем. 

Тарбияи завқи бадеӣ бар хилофи тарбияи бадеии инсон на барои санъат, балки барои 

фаъолияти зебоипарастонаи инсон дар ҳаёт нигаронида шудааст. Тарбияи завқи бадеиро дар 

марҳалаҳои мухталифи синнусолии ташаккули донишҷӯён, ҳанӯз аз давраи аввали таҳсил бояд 

роҳандозӣ намуд ва ҳар қадар ки онҳо пештар ба муҳити зебоипарастӣ пайваст гарданд, ҳамон 

қадар самараи беҳтару хубтар ба бор меорад. Аз таҷрибаи кори тарбиявӣ чунин сохторҳои 

таркибии тарбияи завқи бадеиро тасниф кардан мумкин аст: маълумоти зебоипарастӣ, ки дар худ 

асосҳои назарӣ ва ҷавҳари маданияти шахсро таҷассум менамояд; тарбияи бадеӣ, ки ба омӯзиши 

маърифатӣ-назарӣ ва бадеӣ-амалӣ дар ташаккули маданияти бадеии шахс дар робита бо малака, 

дониш, интихоби самтҳои боарзиш ва завқ сурат мегирад; тарбияи эҳтиёҷот ва қобилиятҳои 

эҷодӣ; худшиносӣ ва худтарбиякунӣ тавассути зебоипарастӣ, ки ба худтакмилдиҳии шахс 

нигаронида шудааст [9, с. 17]. 

Зебоипарастӣ шаклҳои гуногуни шуур ва фаъолияти зебоипарастиро таҳқиқ мекунад. Он 

қонунҳои умумии зебоиро ошкор намуда, бисёр соҳаҳои рафтори инсонро фаро мегирад: кор, 

таҳсил, варзиш, муносибатҳо ва ғайра [3, с. 203]. 
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Ҳисси зебоипарастӣ ва зебоӣ омили пешбарандаи қонеъ кардан, дарк кардани талаботи 

зебоипарастӣ мебошад. Чунон ки E.M. Торшилова ва Т.В. Морозов қайд менамоянд: «қобилияти 

дарк кардан, дур кардан ва маънои онро дорад, бо кумаки тахайюл маъно медиҳад, шакл 

медиҳад» [9, с. 79]. 

А.И. Буров завқи зебоипарастиро чунин иброз намудааст: «хислати нисбатан устувори 

шахсият, ки дар он меъёрҳо, афзалиятҳо муқаррар карда мешаванд ва ҳамчун меъёри шахсии 

арзёбии зебоипарастии падидаҳо хизмат мекунанд» [1, с. 9]. 

 Н.И. Кияшенко чунин мешуморад, ки: «Ҷузъи таркибии қобилияти умумии зебоипарастӣ, 

аз ҷумла эҳсоси зебоипарастӣ, назарҳо, таҷрибаи зебоипарастӣ ва лаззат мебошад» [3, с.123]. 

Албатта, қобилияти шахсиятро барои дарки комил ва дуруст эҳсос кардани зебоӣ дар 

санъат ва воқеият аз хурдсолӣ ташаккул додан лозим аст. Имрӯз ин мушкилот махсусан ба 

талаботи замони муосир зарур аст. Аз ин рӯ, дар ҷараёни тарбияи зебоипарастӣ донишҷӯёнро 

зарур аст, ки системаи ақида ва эътиқоди бадеиро ташаккул диҳанд, эҳсосот ва завқи 

зебоипарастиро дар худ тарбия намоянд [8, с. 123]. 

Омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ, чун дигар завқу шавқҳо нишон медиҳад, ки шавқ сифати 

арзишноки шахс ба ҳисоб меравад ва дар самти ҳунарҳои мардумӣ ва ба фаъолияти ба онҳо 

вобаста ифода меёбад. Омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ, ҳамчун сифати шахсият, пурра 

тарбияшаванда буда, яке аз сабабҳои асосии фаъолияти ҳаёти одам ба ҳисоб меравад. Сарчашмаи 

пайдоиши он фаъолияти таълимӣ (машғулиятҳои гулдӯзӣ, гулпартоӣ, суробсозӣ, санъати 

тасвирӣ ва ғайра), корҳои беруназсинфӣ оид ба омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ, сарчашмаҳои 

маълумотдиҳии оммавӣ ва алоқа ба ҳисоб меравад. Дар раванди ташаккулёбӣ шавқи омӯзиши  

ҳунарҳои мардумӣ, роҳи душвор ва боихтилофи инкишофро аз сар мегузаронад ва чунин 

давраҳоро пайгирӣ мекунанд: мушоҳидакунӣ, ҳаракатӣ-амалӣ, назариявӣ-дарккунӣ, эҷодӣ ва 

ғайра, ки ба хусусиятҳои фардии эҷодии шахс вобаста мебошанд, қобилияти он, давомнокӣ ва 

дараҷаи ифодаи ин  ба давраҳои гуногуни инкишофи шахс алоқаманд мебошанд. 

Албатта, дастовардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол зери роҳбарии Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон хеле зиёданд ва яке аз комёбиҳои муҳим, устуворсозии давлатдории тоҷикон ва ба арсаи 

ҷаҳон баровардани обрӯю нуфузи давлати Тоҷикистон ва миллати тоҷик буд. Маҳз ҳамин 

дастовард аҳамияти бисёр муҳим дорад, зеро ин масъалаи муҳимтарин дастоварди таърихии 

муосири мост, вагарна бе доштани давлати миллии мустақили худ тамоми орзую омоли таърихии 

миллат ва кулли ҳадафу барномаҳои насли имрӯзу фардои он маънои ҳастии худро аз даст медод. 

Ҳамин тариқ, ногуфта намонад, ки дар инсон завқи бадеиро бедор намудан, таҳаммулу 

тозакориро тарбия намудан, дунёи ботинии инсонро ғанӣ гардондан ва  омӯзиши ҳунарҳои волои 

мардумиро чи дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва  чи дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ  

ба роҳ монда аз нав эҳё гардонем. Бо ин роҳ дар ботини ҷавонон як ҳисси зебоипарастӣ ва 

худшиносии миллиро бедор намуда, дар рушду нумӯи фарҳанги миллӣ ҳиссагузор бошем. Зеро 

ҳифзу нигоҳдошт, пешкаш намудан, тарғибу ташвиқ, гиромидошт ва ба ояндагон омӯзонидани 

арзишҳои миллӣ вазифа ва қарзи ҳар як фарди фарҳангӣ мебошад. 
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АНЪАНАҲОИ ФАРҲАНГӢ ДАР ТАШАККУЛИ ЗАВҚИ БАДЕИИ ДОНИШҶӮЁНИ ДИЗАЙНИ 

МАҲСУЛОТИ ДӮЗАНДАГӢ 
 

Муаллифон қайд мекунанд, ки ташаккули  завқи бадеӣ маънои васеъ дорад, он тамоми паҳлуҳои 

ҳаёти инсонро фаро мегирад, фақат онро дарк карда тавонистан лозим аст. Моҳияти завқи бадеӣ дар 

мутахассисон ташаккул додани қобилияти дарккунии зебоии арзанда ва дуруст фаҳмидани он дар санъат, 

ҳаёт, омӯзиши мафҳумот, рағбат ва идеалҳои эстетикӣ баҳри инкишофи аломатҳои эҷодӣ ва истеъдод 

нисбат ба соҳаҳои санъат мебошад. 

Дар тарбияи завқи бадеӣ муҳимаш он аст, ки тасаввуроти зебоишиносӣ барои афзун гардидани 

зебоӣ онҳоро ба шуҷоат, олами маънавӣ ва бунёдкорӣ ҳидоят намояд. Парвариши қобилияти дарк 

намудан ва дуруст фаҳмидани зебоӣ дар санъату ҳаёти ҷамъиятӣ, дар ҳаёти маишӣ ва табиат, парвариш 

кардани муҳаббат нисбат ба зебоӣ ва парвариши қобилияти эҷодкорона, дар ҳаёт ҷорӣ намудани зебоӣ 

тарбияи эстетикӣ номида мешавад.  

КАЛИДВОЖАҲО: завқи бадеӣ, фарҳанг, донишҷӯ, мутахассис, ҳунар, машғулият, ҳадаф, корҳои 

беруназсинфӣ 
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА 

СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
   

Авторы отмечают, что формирование художественного вкуса имеет широкое значение, оно 

охватывает все стороны жизни человека, надо только его понять. Суть художественного интереса у 

профессионалов заключается в развитии способности к восприятию и пониманию значения красоты в 

искусстве, жизни, изучении понятий, стремлений и эстетических идеалов для развития творческих черт и 

талантов в области искусства. 

При воспитании художественного вкуса важно, чтобы представления об эстетике, для увеличения 

красоты, приводили их к мужеству, одухотворенности и творчеству. Воспитание способности 

воспринимать и понимать красоту в искусстве и общественной жизни, в быту и природе, воспитание 

любви к прекрасному и воспитание творческих способностей, привнесение красоты в жизнь называется 

эстетическим воспитанием. 
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and social life, in everyday life and nature, the cultivation of love for beauty and the cultivation of creative abilities, 
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ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМИ БА ШАХСИЯТ РАВОНАШУДА 
 

Холназаров С., Давлатзода С.Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Технологияи таълими ба шахсият равона шуда аз принсипи гуманистӣ дар психология ва 

педагогика сарчашма мегирад. Аз ҳамаи шаклҳои гуногуни технологияи амалигардонии 

муносибати ба шахсият равонашуда таълим дар ҳамкорӣ бо методи лоиҳа ва таълим дар сатҳҳои 

гуногун, яъне «ҷузвдони хонанда» нисбатан зиёдтар дар тӯли солҳои зиёд самаранокии худро 

нишон дода истодаанд. Ҳамаи технологияҳои номбаршуда ба таври органикӣ ба ҳамдигар 

алоқаманд ва вобаста буда, системаи дидактикии муайянро ташкил менамоянд. Вақте ки дар 

бораи таълими ба шахсият равонашуда сухан меравад, мо дигар технологияҳо, аз ҷумла 

технологияи таълимии  кушод ва услуби фардии таълимро, ки ба ин самт дохиланд, номбар 

накарда наметавонем. Бояд қайд кард, ки принсипҳои гуманистии педагогикаро ба таври аниқу 

васеъ  ҳамаи мактабҳои педагогӣ эътироф менамоянд. Дар ҳақиқат, дар ин маврид сухан дар 

бораи тарбияи арзишҳое, ба монанди кушодагӣ, поквиҷдонӣ, хайрхоҳӣ, ғамхӯрӣ, ёрии ҳамдигар, 

ғамхории беғаразона меравад, ки аз тарафи ҳама эътироф шудаанд. Ягон омӯзгор аз ин арзишҳо 

даст намекашад. Сухан на танҳо аз донишҳои академӣ, маҳорат ва малакаҳо, балки рушди 

шахсияти маънавию хушахлоқ меравад. 

Дар замони муосир дар педагогикаи хориҷӣ майлкунӣ бештар ба тарафи муносибати 

холистикӣ ба таълим (holistic education, Рон Миллер, Дж. Макс Винго) ба мушоҳида мерасад.  

Мақсади асосии ин муносибат аз ҷалби диққати педагог ба томияти шахсият, ғамхорӣ на 

танҳо ба рушди зеҳнии (ақлӣ)-и ҳисси инсондӯстӣ, масъулияти он, балки ба маънавиёти 

шахсияти эҳсосотӣ, зебоишиносӣ, рушди ҷанбаҳои эҷодии имконпазир иборат мебошад 5. 

Фарқият дар байни педагогикаи анъанавӣ, педагогикаи бихейористӣ ва гуманистӣ, холистикӣ 

дар муносибат, методҳои таълиму тарбияи ин арзишҳо мебошад. Тарафдорони педагогикаи  

анъанавӣ ва биохейористӣ чунин ҳисоб мекунанд, ки ба воситаи раванди таълими фармонравоии 

сахти системаи баён, мустаҳкамкунӣ, назорат аз болои азхудкунӣ ва гузаронидани чорабиниҳои 

тарбиявӣ дар доираи муайяни пешниҳодшуда ва зиёд таърифкунӣ ба мақсад расидан мумкин аст. 

Дар асл бошад, бо ёрии ин методҳо ба мақсад  расидан мумкин нест. Чунки барои муоширати 

педагогӣ, таъсири мутақобилаи хонандагон, фаъолияти эҷодии онҳо имконият ва вақт 

намемонад. Ин маънои онро надорад, ки дар шароити анъанавии таълим, омӯзгор технологияи 

гуманистиро истифода карда наметавонад. Ба замми ин, ҳамаи он технологияҳоеро, ки номбар 

кардем, ба таври озод дар системаи анъанавии таълим истифода карда метавонем. Он дар 

мавриде имконпазир мегардад, ки омӯзгор худ муносибатро ба раванди таълим тағйир дода, дарк 

намояд, ки дар раванди педагогӣ хонанда симои асосӣ аст. Дар баробари ин, омӯзгор бояд дарк 

созад, ки,  фаъолияти эҳсос намудан асосӣ аст, на ин ки таълимдиҳӣ; мустақилона аз худ кардан, 

махсусан истифодаи донишҳои азхуднамуда, на ин ки дар хотир нигоҳдорӣ ва аз нав ҳосилкунии 

донишҳои тайёр; дар якҷоягӣ фикркунӣ, мубоҳиса, таҳқиқ, на ин ки дар хотир нигоҳдорӣ ва аз 

нав ҳосилкунии донишҳо барои рушди шахсият аҳамиятноканд; эҳтиром ба шахсият бояд дар 

ҷараёни муошират бо хонандагон дар ҳама ҳолатҳо ошкор шавад. Ба ҳисоб гирифтани 

хусусиятҳои ҷисмонӣ, маънавӣ, ахлоқии рушди томияти шахсияти кӯдак, аҳмиятнок аст, на ин 

ки сифатҳои алоҳидаи онҳо. Вобаста ба ин, сухан рондан дар бораи рушди ҳаматарафаи шахсият, 

ҷоиз аст, чунки шахсият дар ҳақиқат беҳамто (ягона), он чизе ки ба яке муяссар мешавад, барои 

дигарон бисёр мушкил буда, дастрас нест. Аз нуқтаи назари муносибати холистистӣ ба рушди 

шахсият, дуруст аст, дар хусуси  рушди пурраи шахсият (мафҳум аз тарафи академик Л.Н. 

Боголюбов пешниҳод шудааст) сухан ронем. 

Дар таҷрибаи педагогӣ амалӣ намудани раванди таълими ба шахсият равонашударо 

метавон аз ақидаҳои тарбиявии Дж. Дюи, Жан Жак Руссо, Г. Песталотси, Г. Торей, М. 

Монберсори, К.Д. Ушинский ва дигарон оғоз намуд. Ба ҳамаи гуногуниҳои консепсияи ин 

педагогҳо нигоҳ накарда, онҳоро кӯшиши тарбия намудани шахсияти озод, дар рафти раванди 

педагогӣ дар маркази диққати омӯзгор гузоштани хонанда, имконият додан ба хонанда барои 

фаъолияти маърифатӣ ба воситаи эҷодиёт, фаъолияти мақсадноки мустақилона сарҷамъ 

менамояд. «Хонандагони ман, - навишта буд Г. Песталотси, - навро на аз ман мешунаванд; онҳо 

дар оянда ин навро худашон мекушоянд. Вазифаи асосии ман – ёрӣ додан ба онҳо барои кушодан, 

рушд  додани ақидаи онҳост» 5. Ии ақида, асоси мактабҳои бо ном кушод ё ин ки синфҳои 

таълими кушодро ташкил медиҳанд.  
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Принсипҳои асосии таълими кушод дар таълими фардӣ ҳамчун масъулият аз болои 

муваффақияти худ, ҳамкорӣ, самтнокӣ дар таълими бефосила пешниҳод карда шуданд. Таълим 

аз рӯи принсипи ғайримарказӣ кардан аз рӯйи барномаи фардӣ ташкил карда мешавад. 

Мувофиқи ақидаи Жак Жак Руссо мактабҳои кушод ба маънои васеъ барои мушавванд 

(сертарадуд) шудан аз ҳаёти хонанда, доираи эҳсосоти он, шавқи он ташкил карда шуданд, на ин 

ки барои таълим ба маънои тангашт. Бояд қайд кард, ки мактабҳои кушоде, ки ҳоло ҳам дар 

ШМА, Австралия, Дания, Исроил ва дигар мамлакатҳо амал мекунанд, то як дараҷа аз роҳи 

(самт)-и тарбияи озод дур мешаванд. Зеро гарчанде онҳо корро аз рӯи нақшаи фардӣ (барои ҳар 

як рӯз, ҳафта) ва барномаи таълимӣ барои ҳар як хонанда давом медиҳанд, лекин тавсияҳоро оид 

ба мақсади таълим, нақшаи таълимӣ, талабот ба сатҳи азхуд кардани маводи омӯзиш, ки аз 

шуъбаҳои федералӣ ё ин ки маҳаллӣ дохил мешаванд, аниқ иҷро мекунанд. Дар нақшагирии рӯзи 

корӣ (хонанда онро мустақилона ё ин ки бо роҳбарии омӯзгор иҷро мекунад), вохӯрӣ бо омӯзгор, 

қабули мустақилонаи қарор дар бораи суръати пешравӣ, интихоби фанҳои таълимӣ барои рӯз ва 

ғайраҳо, принсипҳои таълими озод амал мекунанд.  

Бояд тазаккур дод, ки фаъолнокии хонандагон дар чунин мактабҳо пурра зери масъулияти 

худи хонандагон гузошта шудааст ва хеле баланд аст. Ҳар як хонанда дар асоси нақшаи худ барои 

рӯз, аз омӯзгор ба омӯзгор гузарад, аз болои кори муайяни иҷронамуда ҳисобот медиҳад ва барои 

коркарди мустақилона ё ин ки машғулияти семинарӣ бо роҳбарии омӯзгор супориш мегирад. 

Ҳамаи фаъолияти хонанда дар варақаи кории махсуси ӯ, аз ҳар як фан қайд карда мешавад. 

Мафҳуми мактаби кушод на фақат истифодаи муносибат ба таълим, балки бо ташкил, 

банақшадарорӣ, дохили бино алоқаманд мебошад. Як назар ба дохили бинои мактаб метавонад 

дар бораи технологияе, ки истифода мешавад, маълумоти аниқ диҳад. Дар чунин муассисаи 

таълим синфҳои таълимӣ нест (аниқтараш миқдори онҳо хеле кам аст). Ин синфхонаҳо низ 

асосан барои гузаронидани машғулиятҳои семинарӣ, дар ҳолате, ки ба омӯзгор лозим мешавад 

ягон чизро ба якчанд хонанда ё ин ки ба ҳамаи синф фаҳмонад, истифода мешаванд. Рӯзи корӣ 

дар бинои васеъ, ки ба қисмҳо ҷудо нашудааст, ба ғайр аз қисмати компютерӣ, мегузарад. Мизи 

омӯзгори синфҳои гуногун аз фанҳои гуногун дар ҷойҳои гуногуни бинои васеъ гузошта 

шудаанд, хонандагон аз рӯйи нақшаи худ аз як омӯзгор ба дигараш мегузаранд. Агар ягон 

хонанда мондагӣ ҳис кунад (ё ин ки хоҳиши истироҳат кардан пайдо намояд) ба ӯ ин имконият 

дода мешавад: дар ҳамаи биноҳои таълимӣ ҷойи истироҳат ба назар гирифта шудааст. 

Мактабҳои кушод асосан барои зинаи таълими томактабӣ ва ибтидоӣ (барои кӯдакони 3-5 

то 11-12-сола) ташкил карда мешаванд. 

Таҳлили натиҷаҳои таълим тӯли  солҳои сипаришуда нишон медиҳад, ки чунин мактабҳо 

дар баъзе ҷанбаҳои таълимӣ ба муваффақият ноил мешаванд. Дар хонандагони худ чунин 

сифатҳои фоиданок, аз қабили мустақилият, масъулият аз болои меҳнати худ, маҳорати қабул 

кардани қарорро тарбия менамоянд, лекин муваффақиятҳои академикӣ беҳбудиро талаб дорад 

4. 

Асоси услуби таълими фардиро баҳисобгирии хусусиятҳои хоси инфиродии ҳар як  

хонанда,  махсусан рушди психологӣ, миҷоз, ғайрат, намуди фаъолияти асаб ташкил медиҳанд. 

Метавонем боз ба нуқтаи назари педагогҳо (Г. Песталотси, Ж.-Ж. Руссо, М. Монтесори) рӯй 

оварем. Онҳо таъкид менамоянд, ки ба омӯзгор лозим аст, ки ба зинаи дар пешистодаи  таълим, 

таҷрибаи хонанда, хусусияти хоси рушди он эҳтиром зоҳир намояд. Омӯзишро  аз он маводе оғоз 

кардан лозим аст, ки ба хонандагон шинос аст ва оҳиста-оҳиста ба онҳо ҳодисаҳои нисбатан 

мураккабро бо такя ба мустақилияти фаъоли хонанда фаҳмондан лозим аст. Одамон табиатан 

гуногун мебошанд. Дар амал, як қисми хонандагон пагоҳирӯзӣ қобилияти кории зиёд доранд, 

қисми – дигар дар нимаи дуюми рӯз; як қисм дар ҳар қадам ба роҳбарии омӯзгор эҳтиёҷ доранд, 

дигарон – худашон фаъол буда, омӯзиши мустақилонаро меписанданд, яке маводро бо такя ба 

узви босира, дигаре ба воситаи узвҳои сомеа хубтар аз худ менамоянд, яке – метавонад дар 

муддати 20-30 дақиқа кор кунанд, дигаре баъди 5-10 дақиқа парешонхотир мешавад.  

Мактаби анъанавӣ наметавонад ҳамаи ин хусусияти гуногуни шахсияти таълимгирандаро 
ба назар гирад. Дар натиҷа хонандагон ба қобилияти сомеа такя намуда маҷбуранд баёни 
омӯзгорро гӯш кунанд ва дар ҳамон вақт ба саволи омӯзгор ҷавоб диҳанд. Он хонандагоне, ки 
дар нимаи дуюми рӯз қобилияти кории зиёд доранд, маҷбуранд пагоҳирӯзӣ ба мактаб биёянд; 
онҳое, ки тайёрии сусти зеҳнӣ доранд маҷбуранд ба метод ва суръати хонандагони пешрафта 
(миёна) итоат намоянд. Он хонандагоне, ки ба онҳо баъзе принсипҳои ҳаётии дар ҷомеаи 
пешрафта қабулбуда нофаҳмоянд, дар бисёр маврид норозигӣ баён менамоянд ва ғайраҳо. Барои 
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ҳамин, тарафдорони ин муносибат (Дани, Григгс) 4, таъкид мекунанд, ки ба эътибор гирифтан 

ва рушд додани услуби фаъолияти маърифатии ҳар як кӯдакро ба назар гирифтан зарур аст.  
Дар чунин муассисаҳои таълимӣ ба хонандагон имконият дода мешавад, ки ба таври фардӣ 

дар ҷойҳои мулоим ё ин, ки мизҳои гурӯҳҳои махсус барои кори гурӯҳӣ шароит муҳайё созанд. 
Илова бар ин, сохтори дарси бо роҳбарии омӯзгор ташкилкардашуда санҷида, дар гурӯҳҳои хурд 
(дукаса ва секаса) технологияи компютерӣ ва фаъолияти мустақилонаи фардӣ истифода бурда 
мешавад. Фанҳои асосӣ, ки муносибати байни хонандаю омӯзгор ва роҳбарии онро талаб доранд, 
пагоҳӣ ва нимаи дуюми рӯз такрор мешаванд. Ҳамин тавр, хонандагон метавонанд ба дарсҳо 
иштирок намоянд, имтиҳон супоранд, дар вақти ба онҳо мувофиқ бо суръат ва шакли дилхоҳ бо 
ҳолати биологӣ ва хусусиятҳои психологии худ мувофиқа карда лоиҳаҳо иҷро намоянд. Таълим 
дар мактаби бо усули фардӣ коркунанда дар муқоиса бо таълими анъанавӣ диққати асосиро ба 
ҷалби ҳар як хонанда ба фаъолияти маърифатии фаъол, ташаккули малакаи ҳал карда 
тавонистани проблемаҳо, рушди қобилияти эҷодии хонандагон, кушодани маънавиёти онҳо 
равона месозад. Чунин муассисаи таълимӣ ба таълим дар ҳамкорӣ дар гурӯҳҳои хурд диққати 
зиёд медиҳад. Бояд қайд намуд, ки ба ҳамаи сифатҳои диққатҷалбкунандаи чунин ташкили 
таълим нигоҳ накарда, Данна ва Григгс, ки фаъолияти даҳ чунин мактабро таҳқиқ карданд, дар 
бораи муваффақиятнокии чунин намуди мактабҳо бо таваҷҷуҳи зиёд сухан меронанд. Гап дар он 
аст, ки хонандагони чунин муассисаҳои таълимӣ дар ҳақиқат фаъолият ё натиҷаи хуби академикӣ 
нишон дода, баъзеашон ғолиби озмунҳои миллӣ гаштаанд. Худи хонандагон ба чунин муносибат 
ба таълим баҳои баланд дода, ин муассисаҳоро дӯст медоранд. Зеро дар ин ҷо нисбат ба дигар 
муносибатҳо, нақши омӯзгор, ҳолати касбии он, маҳорати ба таври нозук муайян кардан ва ба 
ҳисоб гирифтани на танҳо донишҳои академиявӣ, балки фарқияти гуногуни фардии хонандагон, 
инчунин донишҳои психологӣ муҳим аст. Зарурати мутаносибан тайёр кардани маводи таълимӣ, 
нақшаҳо, барномаҳо, бисёр аниқ муайян намудани рушди фардии хонандагон пеш меояд. Ҳамаи 
ин, дар ҳақиқат, маҳорати хеле баланди касбӣ, муносибат, сифатҳои муайяни шахсияти 
омӯзгорро талаб менамоянд. Мумкин аст, ки онҳо дар оянда ҳамчун омӯзгори муваффақи ин 
муассисаҳои таълимӣ бошанд. Махсусан, агар омӯзиши таълими фосилавиро ба назар гирем, ки 
он имкониятҳои васеъро пешниҳод менамояд. Лекин ин дар шароити ҳозира фақат ҳамчун идеал 
(мақсади олӣ) аст, ки наметавонад оммавӣ бошад.  

Бинобар ин, аз технологияҳои гуногуни таълими самти гуманистӣ, чи хеле ки қайд карда 
шуд, дар амал аз онҳое истифода мебаранд, ки бо таълими анъанавӣ то як дараҷа наздиканд ва 
онҳоро ба таълими анъанавии системаи синф-дарс интегратсия намудан осон аст. Таълим бояд 
ба таври эволютсионӣ рушд дода шавад. Зарур аст, ки ҳар як навовариро ба таври дақиқ, мавриди 

омӯзиш қарор дода, дар навбати аввал онро омӯзгорон дарк ва азхуд намоянд 6. 
Муҳтавои асосии таҳқиқоти мо, ки аз таълими ба шахсият равонашуда, иборат мебошад, 

зарурати тавсифи таълими тафриқа, равона кардани таълим ба шахсияти хонанда, ба зеҳн (ақл) 
ва рушди маънавии онро дар бар мегирад. 

Қайд кардан ба ҷост, ки ҳангоми сухан рондан оид ба шахсияти таълимгиранда, новобаста 
аз он, ки ӯ хонанда ё донишҷӯ ва шахси калони таҷрибадор аст, зарур аст, ки ӯ бояд хоҳиши 
баланд бардоштани сатҳи касби худро дошта бошад. 

Шахсият бояд аз рӯйи призмаи қабули фалсафӣ, психологӣ, педагогӣ, иҷтимоӣ ва ғайраҳо 

дида барромада шавад 1. Ба таҳлили сохтори шахсият бисёр олимони илми педагогика машғул 
шудаанд. Дар ин ҷо Б.С. Горшунский, А.Г. Ковалёв, К.К. Платонов, М.С. Коган, А.А. Макарена, 
В.С. Леднев ва дигаронро метавон ёдрас шуд. Таҳқиқу таҳлили ин проблема аз ҷониби В.С. 

Леднев аз нуқтаи назари мо хеле аниқ ва дуруст аст 4. Таҳлили проблема нишон медиҳад, ки 

бо дарназардошти ҷанбаҳои гуногуни сохтори шахсият се тарафи асоси онро ҷудо кардан 
мувофиқи мақсад аст: 

- механизми функсионалии руҳӣ; 
- таҷрибаи шахсият; 
- ҷамъбасти  хосиятҳои типологии шахсият. 
Механизми функсионалии руҳӣ ва равандҳои руҳии ба он хос ба фикри муаллиф, таҷрибаи 

асосии шахсият мебошад. Ба он чунин механизмҳо, ба монанди қабули иттилоот, тафаккур, 
хотира, танзим дар сатҳи олӣ, таъмини идоракунии равандҳои руҳӣ, рафтори шахс, ки механизми 
эҳсосотӣ, диққат, ирода ва ғайраро дар бар мегирад, дахил мешаванд. Таҷрибаи шахсият 
маълумотномаи дониш, маҳорат ва малака, одат, сифатҳои маърифатӣ, зебоипарастӣ ва дигар 
сифатҳоро дар назар дорад. Тарафи сеюми шахсият дар бораи хосият, ба монанди хусусият, 
миҷоз, қобилият, масъулият, рушди хусусиятҳои онтогенетикӣ маълумот медиҳад. 
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Ҳамин тариқ, метавонем гӯем, ки мо бояд ҳангоми коркарди комилан мувофиқи системаи 
таълими шахсият диққати худро ба кадом тарафҳо ва хосиятҳои шахсият равона созем, то ин ки 
таълимро ба шахсият равона намоем. Ба ақидаи мо, таълим нисбатан муваффақиятнок ҳисоб 
мешавад, агар ба ин ҷанбаҳо равона гардад: 

- ба сатҳи азхудкунии донишҳо ва дараҷаи рушди умумӣ, фарҳанг, яъне таҷрибаҳое, ки пеш 
азхуд карда шудаанд; 

- ба хусусиятҳои хоси хулқ, табиат, суръат, ирода, миҷоз, феълу ғайрат; 
- ба хусусияти хоси руҳии шахсият (хотира, тафаккур, қабул, маҳорати идоракунӣ ва 

танзими доираи эҳсосотии худ ва ғайраҳо). 
Аз ин бармеояд, ки таълим бояд моҳиятан тафриқавӣ бошад. Агар дар бораи рушди зеҳнӣ 

ва қобилияти эҷодии хонандагон сухан ронем, ҷоиз аст, ки дар ин ҷо меъёри баҳодиҳии 
қобилиятро нишон диҳем. Проблемаи коркарди меъёри баҳодиҳӣ ба рушди фикрии хонандагон 
дар психологияи ватанию хориҷии анъанавӣ диққати калон дода мешавад (Н.А. Мечинский, Д.Н. 
Боголский, Л.В. Занков, Н.Д. Левитова, Д.Б. Элконин, М. Лутфуллозода, Ф. Шарифзода, М. 
Қодиров ва дигарон). Масалан, Н.Д. Левитов оид ба рушди фикрии кӯдак чунин меъёрҳоро 
пешниҳод менамояянд; 

- тафаккури мустақилона; 
- зуд  ва мустаҳкам азхуд кардани  маводи таълимӣ; 
- тезии фикр ҳангоми иҷрои вазифаҳои ғайристандартӣ; 
- дарки васеи моҳияти ҳодисаҳои омӯхташаванда (моҳияти фарқ кардани муҳимият (асосӣ) 

ва иловагӣ); 
- андешаи интиқодӣ, мавҷуд набудани хислати муҳокимаронӣ ва хурдагирии бе асос. 
Чи хеле мебинем меъёрҳои баҳодиҳӣ ба рушди фикрии мактаббачагон, ки дар илми 

психология кор карда шудаанд ба омӯзгорон имкон медиҳад, ки ба рушди зеҳнии шахсияти 
хонанда баҳои сазовор диҳанд. 
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ТЕХНОЛОГИЯИИ ТАЪЛИМИ БА ШАХСИЯТ РАВОНАШУДА 
 

Дар ин мақола муаллифон паҳлуҳои гуногуни технологияи таълими ба шахсият равонашударо 
мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор дода, аз ҷумла қайд мекунанд, ки дар шароити ҳозира дар педагогикаи 
хориҷӣ майлкунӣ ба самти муносибати холистикии таълим ба мушоҳида мерасад. Мақсади  асосии он аз 
ҷалби диққати педагог ба томият, шахсият, ғамхорӣ ба рушди зеҳнӣ, маънавиёти эҳсосотӣ, зебоишиносӣ 
равона гардидааст. 

Дар мақола ҳамчунин қайд шудааст, ки мактаби анъанавӣ наметавонад ҳамаи ин хусусияти 
гуногуни шахсияти таълимгирандаро ривоҷу равнақ диҳад. Аз ин рӯ, технологияҳои гуногуни таълими 
самти гуманистиро, ки ба таълими анъанавӣ то дараҷаи муайян наздиканд, истифода бурдан ба мақсад 
мувофиқ аст. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ЛИЧНОСТЬ 
 

В этой статье авторы, подвергая анализу и исследования различные стороны технологии обучения, 
ориентированной на личности, в частности отмечают, что в нынешних условиях в зарубежной педагогике 
наблюдается тенденция к схолистическому подходу к обучению. Его основная цель-привлечение 
внимания педагога к цельности, личности, заботе и интеллектуальному развитию, духовности, эстетике. 

В статье также отмачается, что традиционная школа не может развивать все эти особенности 
обучающейся личности. Поэтому целесообразно использовать различные технологии обучения с 
гуманистическим направлением, которые близки традиционному обучению. 
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TECHNOLOGY OF PERSON-ORIENTED LEARNING 
 

In this article, the authors, analyzing and researching various aspects of personality-oriented learning 

technology, in particular note that in the current conditions in foreign pedagogy there is a tendency towards a 

scholist approach to learning. Its main goal is to attract the teacher's attention to integrity, personality, care and 

intellectual development, spirituality, aesthetics. 

The article also argues that a traditional school cannot develop all these features of a learning personality. 

Therefore, it is advisable to use various teaching technologies with a humanistic direction, which are close to 

traditional learning. 

KEY WORDS: humanistic principles, didactic system, abilities, skills, approach, personality, upbringing, 

student activity, academic class, psychological development. 
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СЛОЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ РОДА В 

ТАДЖИКСКОЙ АУДИТОРИИ 
 

Ашурова Ш.К., Сафарходжаева З.А. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В нашей многонациональной стране, где знание русского языка стало для каждого 

насущной потребностью, интерес к его изучению и стремление к овладению им формируется с 

первых шагов сознательной жизни. Обучение русскому языку в республике начинается с 

детского сада, и к моменту окончания средней школы интерес к нему в определенной степени 

уже сформирован. Вот почему, имея в виду студентов, следует говорить не о формировании 

интереса, а о его развитии и расширении, о педагогическом руководстве этим процессом                       

[1, с. 32]. 

Важной особенностью занятий русским языком в таджикских группах филологического 

факультета следует считать их методическую направленность, так как предмет изучения в 

недалеком будущем для студентов станет предметом обучения. Если в средней школе задачей 

изучения русского языка было практическое овладение языком, то в педагогическом вузе кроме 

практического овладения студенту необходимо приобрести прочную теоретическую базу по 

предмету и знание методики его преподавания. Важным требованием профессиональной 

подготовки будущего учителя русского языка является не только овладение определенным 

кругом лингвистических знаний, но и умений применить их в школьном преподавании. 

Изучение грамматической категории рода – один из наиболее трудных вопросов методики 

преподавания русского языка в национальной школе и вузе. О трудности усвоения рода имён 

существительных свидетельствует тот факт, что студенты, поступившие в вузы из отдалённых 

сельских школ Таджикистана, слабо владеют навыками определения рода существительных и 

еще долгое время допускают ошибки, связанные с нарушением согласования в роде. 

При изучении категории рода имен существительных перед студентами ставятся задачи 

теоретического, практического и методического характера, которые между собой тесно связаны 

и взаимообусловлены. 

В теоретическом плане студенты должны усвоить понятие о грамматической категории 

рода как одного из средств выражения предметного значения имен существительных, 

морфологические, лексические и синтаксические особенности выражения категории рода, род 

несклоняемых существительных, особенности имен существительных общего рода. 

Практически студенты должны уметь безошибочно определять род существительных во 

всех случаях, правильно употреблять их в речи. 
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В связи с изучением грамматической категории рода ставятся также задачи расширения 

словарного запаса студентов. 

К задачам методического характера относятся, во-первых, приобретение 

профессиональных умений заметить ошибку в своей и чужой речи, связанную с неправильным 

согласованием в роде, исправить и объяснить её и, во-вторых, знакомство с методикой изучения 

рода имен существительных в таджикской школе. 

Сложность изучения грамматической категории рода в таджикской аудитории можно 

объяснить не только отсутствием её в родном языке студентов, но и тем, что, по словам 

академика В.В. Виноградова, «у подавляющего большинства имен существительных, у тех, 

которые не обозначают лиц и животных, форма рода нам представляется немотивированной, 

бессодержательной» [2, с. 56]. Об этом же говорит и А.А. Шахматов: «Наши родовые 

грамматические представления не связаны вообще в настоящее время с реальными родовыми 

представлениями за исключением, впрочем, названий лиц и животных» [7, с. 47]. И 

действительно, мы не можем объяснить, почему, например, дом – мужского рода, изба – 

женского рода, а здание – среднего рода. 

В связи с тем, что род существительных выражается морфологически, логически и 

синтаксически, студенты учатся определять категорию рода тремя способами: 

морфологическим, лексическим и синтаксическим. 

Морфологический способ определения рода учитывает характер основ и флексий. Этим 

способом определяется род неодушевленных существительных с основой на Й (чай, край), на 

твёрдый согласный с нулевым окончанием (патриот, ствол), с окончаниями -А, -Я (вода, земля), 

-О, -Е (зеркало, поле) и десяти существительных на -МЯ (знамя, время, имя, племя, бремя, вымя, 

темя, стремя, пламя, семя). 

По лексическому значению обычно рекомендуем различать род существительных, 

обозначающих людей и отчасти животных, соотносительно их с реальным полом, независимо от 

характера флексий и основ (дядя, юноша, папа, девушка, утка, селезень). Соотносительные пары 

одушевлённых существительных мужского и женского рода выражаются либо разными словами 

(отец – мать, сын – дочь, петух – курица) либо при помощи соответствующих суффиксов и 

флексий (студент – студентка, учитель – учительница, ткач – ткачиха, актёр – актриса). 

Род существительных, обозначающих названия некоторых животных, рыб и насекомых, у 

которых отсутствует указание на реальный пол, определяется морфологическим способом, т.е. 

характером окончания независимо от пола животных: верблюд, крокодил, соболь, осетр, жук – 

всегда мужского пола; куница, белка, пантера, щука, стрекоза – всегда женского рода. Немногие 

одушевленные существительные по характеру окончаний относятся к среднему роду: животное, 

насекомое, существо, земноводное и др. 

Синтаксическим способом студенты учатся определять род существительных по 

согласованным с ними определениям, выраженным прилагательным, причастием, 

местоимением, порядковым числительным, или по сказуемому, выраженному глаголом 

прошедшего времени либо сослагательного наклонения. Синтаксический способ весьма 

эффективен при определении рода неодушевленных существительных с мягкой основой и 

шипящими на конце и нулевым окончанием в именительном падеже единственного числа 

(грузовой автомобиль, этот день, первая любовь, острый нож, маленькая мышь, солнечный 

луч), а также существительных с суффиксами -ищ-, -ишк-, -ушк-, -ин- (громкий басище, 

маленький сынишка, чёткий домишко, свежий хлебушко, железная громадина). 

Известно, что наибольшую трудность не только для учащихся таджикских школ, но также 

и для студентов представляет различение мужского и женского рода существительных с основой 

на мягкие согласные и шипящие при нулевом окончании. Существует несколько приёмов 

определения мужского и женского рода существительных на мягкие согласные и шипящие, 

описанные в методической литературе: по родительному или творительному падежу 

единственного числа, по некоторым суффиксам, свойственным каждому роду, по конечным 

согласным, по написанию мягкого знака после шипящих в существительных женского рода и 

отсутствию его в мужском роде, по согласованным с ними словам и некоторые другие. Ни один 

из этих приёмов нельзя считать универсальным для таджикской аудитории. Каждое 

существительное зачастую требует дифференцированного подхода или использования 

нескольких приёмов в комплексе. 
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Необходимо учесть, что мыслительный процесс различения рода существительных и 
решение о возможности правильного его согласования у нерусского учащегося отличается от 
соответствующего процесса у людей, для которых русский язык является родным. Так, чтобы 
определить род существительного, русский учащийся сразу же подставляет к нему определяемое 
слово, причем подобранное определение вместе с определяемым словом из речевого запаса он 
извлекает как готовое словосочетание, в котором правильное согласование всегда налицо. 
Например: словарь – он (чей? какой?) мой, переводный, русско-таджикский; радость – она (чья? 
какая?) – наша, большая, неожиданная. 

Нерусский же учащийся сначала определяет род данного существительного, только потом 
решает, как надо согласовать с ним прилагательное, местоимение или глагол в прошедшем 
времени. Например, существительное дождь (р.п. дожд-я, т.п. дожд-ём) мужского рода, 
следовательно, можно подставить к нему вопрос какой? и употребить в словосочетании этот 
весенний тёплый дождь. А существительное осень (р.п. осен-и, т.п. осен-ью) женского рода, 
поэтому к нему подставляется вопрос какая? с ним могут сочетаться другие слова тоже в 
женском роде: наступила дождливая осень. Такой путь умозаключений у нерусского учащегося 
требует соответствующего подхода и методических приёмов при изучении категории рода.  

В курсе современного русского языка у студентов возникают трудности при изучении 
существительных общего рода, рода несклоняемых существительных иноязычного 
происхождения, сложносокращённых слов и некоторых других случаев, поскольку этот 
материал не изучается в таджикской школе и в связи с тем, что значение многих 
существительных общего рода и слов иноязычного происхождения в силу их ограниченного 
употребления студентам неизвестно. Поэтому на занятиях широко используем русско-
таджикские переводные и русские толковые словари. 

Нередки случаи, когда студенты к числу существительных общего рода ошибочно относят 
такие существительные, как председатель, секретарь, инженер, врач, директор и др., 
мотивируя этим тем, что директором, врачом или инженером может быть, как мужчина, так и 
женщина. 

Действительно, в современном русском языке имеется много существительных, 
обозначающих лицо по профессии, занимаемой должности, выполняемой работе, занятию, 
учёному и воинскому званию, которые сохраняют форму мужского рода и в тех случаях, когда 
относятся к женщинам, например: техник, агроном, доцент, лейтенант, Герой Таджикистана, 
лауреат конкурса и др. отсутствие параллельной формы женского рода объясняется 
историческими условиями. В дореволюционное время носителями перечисленных профессий, 
специальностей, должностей и званий были, как правило, мужчины. К этой группе можно 
отнести и такие слова, как сирота, староста, судья, соня – существительные мужского рода с 
формальными признаками существительных женского рода. Очень часто такие слова 
воспринимаются как существительные женского рода. По этому поводу академик В.В. 
Виноградов пишет: «… слова с формальными признаками мужского рода не бывают словами 
общего рода, хотя свободно применяются к существам женского пола (например, она – гений, 
талант, она – образцовый педагог). Напротив, некоторым именам с формальными признаками 
женского рода свойственны значения лица мужского рода (например: повеса, портняга и т.п.)» 
[2, с. 63]. 

Следовательно, слова типа агроном, хирург, бухгалтер – существительные мужского рода, 
требуют согласования с определяемыми словами в мужском роде: опытный хирург Сафарова Н. 
и опытный хирург Сафаров З. 

Затрудняют студентов не только случаи согласования определяемых слов с названными 
существительными, но и употребление при них сказуемого. Обычно при отсутствии имени 
собственного сказуемое согласуется с существительным мужского рода, обозначающим 
должность, профессию, независимо от пола лица, о котором идёт речь: Агроном обошёл участок 
с посевами хлопчатника (речь идёт и о мужчине, и о женщине). Если же подлежащее выражено 
именем нарицательным в сочетании с именем собственным, то сказуемое согласуется в форме 
рода с собственным именем лица: Доцент Сафарова Н.С. руководила кафедрой практического 
курса русского языка. 

Однако исследователи языка отмечают, что «родовые формы глагола приобретают 
большую самостоятельность и употребляются довольно часто в зависимости от пола лица в 
нарушение формального согласования по роду» [8, с. 19].   

Таким образом, наряду с необходимостью правильного согласования при анализе 
языковых явлений студенты убеждаются и в том, что в языке имеет место нарушение 
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согласования в таких примерах, как невежа крикнул, противный неряха, госпожа премьер-
министр, первая в мире женщина-космонавт и др. «Рассматриваемые конструкции 
обнаруживают свою правомерность, следовательно, имеются все основания считать их 
отвечающими живым нормам литературного языка» [6, с. 50]. 

Изучение рода существительных иноязычного происхождения связано с выделением двух 
групп слов. Одна группа слов полностью освоена современным русским языком и подчиняется 
его грамматическим правилам (сорт, митинг, система). Вторая группа заимствованных 
существительных в русском языке не изменяется (коммюнике, какао, жюри, а также некоторые 
географические названия типа Тбилиси, Хуанхе). 

Род несклоняемых существительных определяется просто и усваивается сравнительно 
легко. Эта работа вызывает большой интерес и активность студентов, так как связана с 
использованием толковых и переводных словарей. Определенный интерес представляют также 
русские несклоняемые слова, которые перешли в существительные из других частей речи. Все 
они относятся к среднему роду (наше завтра, всегдашнее да, громкое ура, ласковое цып-цып-
цып! укоризненное ай-ай! большое «н» и др.). 

Таким образом, изучение рода имен существительных в таджикской аудитории требует 
немало усилий. Чтобы активизировать познавательную деятельность студентов, необходимо: в 
методике преподавания опираться на имеющиеся у них сведения и знания из средней школы, 
создавать посильные трудности и чувство новизны за счёт углубленного изучения категории 
рода и привлечения разнообразных приёмов и упражнений; связывать изучение грамматической 
категории рода с практикой устной и письменной речи, а также с методикой преподавания; для 
самостоятельной работы студентов рекомендовать чтение научной и методической литературы 
по изучаемому вопросу, практиковать выступления с сообщениями и докладами. Отдельным 
студентам можно предложить курсовые работы на темы, связанные с категорией рода в русском 
языке. 
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МУБРАМИЯТИ ОМӮЗИШИ ГРАММАТИКИИ КАТЕГОРИЯИ ҶИНС ДАР ГУРӮҲҲОИ ТОҶИК 
 

Дар ин макола муаллифон проблема ва мураккабии омӯзиши категорияи ҷинсро дар гурӯҳҳои 
тоҷикӣ дар омӯзиши забони русӣ мавриди баррасӣ қарор додаанд. Омӯхтани категорияи грамматикии род 
яке аз масъалаҳои мураккаби методикаи таълими забони русӣ дар мактаби миллӣ ва олӣ мебошад. Дар 
вақти омӯхтани категорияи ҷинс исмҳо ба талабагон супоришҳои характери назариявӣ, амалӣ ва методӣ 
доранд, ки бо ҳам зич алокаманд ва вобастаанд. 

Муаллифони мақола чунин мешуморанд, ки барои пурзӯр намудани фаъолияти маърифатии 
хонандагон зарур аст, ки дар методикаи таълим ба маълумот ва донишҳои аз мактаби миёна доштаашон 
такя карда, душвориҳои имконпазир ва эҳсоси навовариро ба вуҷуд овардан лозим аст. Ба омӯзиши амиқи 
категорияи ҷинс ва ҷалби техника ва машқҳои гуногун; омӯзиши категорияи грамматикии ҷинс бо амалияи 
нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ пайваст карда шавад. 
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СЛОЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ РОДА В  

ТАДЖИКСКОЙ АУДИТОРИИ 
 

В данной статье авторами рассматривается проблема и сложность изучения категории рода в 

таджикских группах при изучении русского языка. Изучение грамматической категории рода – один из 

наиболее трудных вопросов методики преподавания русского языка в национальной школе и вузе. При 

изучении категории рода имен существительных перед студентами ставятся задачи теоретического, 

практического и методического характера, которые между собой тесно связаны и взаимообусловлены. 

Авторы статьи считают, чтобы активизировать познавательную деятельность студентов, 

необходимо: в методике преподавания опираться на имеющиеся у них сведения и знания из средней 

школы, создавать посильные трудности и чувство новизны за счёт углубленного изучения категории рода 

и привлечения разнообразных приёмов и упражнений; связывать изучение грамматической категории рода 

с практикой устной и письменной речи. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: категория рода, русский язык, студенты, методика преподавания, 

существительные, изучение, практика. 
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COMPLEXITY OF STUDYING THE GRAMMATIC CATEGORY OF GENDER IN  

THE TAJIK AUDIENCE 
 

In this article, the authors consider the problem and complexity of studying the category of gender in Tajik 

groups in the study of the Russian language. The study of the grammatical category of gender is one of the most 

difficult issues in the methodology of teaching the Russian language in a national school and university. When 

studying the category of gender of nouns, students are given tasks of a theoretical, practical and methodological 

nature, which are closely interconnected and interdependent. 

The authors of the article believe that in order to intensify the cognitive activity of students, it is necessary: 

in the teaching methodology to rely on the information and knowledge they have from secondary school, to create 

feasible difficulties and a sense of novelty due to an in-depth study of the gender category and the involvement of 

various techniques and exercises; link the study of the grammatical category of gender with the practice of oral 

and written speech. 
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РОҶЕЪ БА ЗАРУРАТИ ҶОРӢ НАМУДАНИ УСУЛҲОИ МУОСИРИ ТАЪЛИМИ  

ВЕБ-БАРНОМАСОЗӢ БО ДОНИШҶӮЁНИ ИХТИСОСҲОИ IT 
 

Арабов М.К. 

Донишгоҳи федералии Қазон 

Сатторов А.Э., Ҳабибуллозода К.Ҳ.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар замони рушди босуръати ТИИ яке аз масъалаҳои асосии олимони соҳаи педагогика 

ҷорӣ намудани технологияҳои муосири барномасозӣ дар раванди таълим ба ҳисоб меравад [5-6]. 

Тавре ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯзҳо технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ бо суръати 

кайҳонӣ инкишоф ёфта, рӯз то рӯз забонҳои барномасозӣ ва технологияҳои нав пайдо шуда,  

онҳо имкониятҳои васеътар дошта, норасоиҳои технологияҳои кӯҳнаро ба қадри лозимӣ 

бартараф мекунанд. Агар чанд сол қабл таҳия намудани барномаҳои барои мизи корӣ дар 

забонҳои ба мисли Visual Basic 6.0, Delphi 7, Borland C++ Builder 6 диққаҷалбкунанда буд, 

имрӯзҳо чунин тарзи барномаҳо дигар корбурд надошта, омӯхтани онҳо кори барҳазар мебошад. 

Бо инкишофи техника ва технология дар замони муосир бояд дилхоҳ барнома дар интернет кор 

кунад ва тавонад бо серверҳои гуногун мубодилаи иттилоот намояд. Бинобар ин, барои тарбия 

намудани мутахассисони ба бозори меҳнат ҷавобгӯ ва рақобатпазир [1-2] зарур аст, ки нақшаи 
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таълимии ихтисосҳои ба ТИИ вобаста дар муассисаҳои олӣ тағйир дода шуда, омӯзиши 

технологияҳои муосир ба роҳ монда шавад. Яке аз хусусиятҳои дигари барномаҳои муосир ин 

аст, бояд тавре таҳия карда шавад, ки қисми дизайн ё Frontend ҷудо буда, қисми коркарди 

иттилоот ё Backend алоҳида бошад. Ин амал имкон медиҳад, ки барнома на аз ҷониби як нафар, 

балки аз ҷониби гурӯҳи барномасозҳо таҳия карда шавад. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки айни ҳол калимаи Frontend дар ҳама ҷо шунида шуда, ба яке 

аз истилоҳҳои маъмул ва зиёд истифодашаванда табдил ёфтааст. 

Frontend - қисми дизайни Webбарномаҳо (вебсомонаҳо) мебошад, ки корбар бо он 

мустақиман кор мекунад, яъне ҳангоми кушодани ягон сайт, он чизеро, ки мебинад Frontend,  ё 

қисми дизайн ном дорад. Frontend намоиши вазифаҳои функсионалӣ, интерфейси корбарро, ки 

аз тарафи муштарӣ иҷро карда мешавад, инчунин коркарди дархостҳои корбаронро дарбар 

мегирад. Дар асл, frontend ҳама чизест, ки корбар ҳангоми кушодани саҳифаи интернетӣ 

мебинад. Барои таҳия намудани ин қисм аз – HTML, CSS и JavaScript (китобхонаҳои гуногуни 

JavaScript) истифода карда мешавад. 

HTML (HyperText Markup Language) ба браузер маълумот медиҳад, ки мундариҷаи саҳифа чи 

гуна аст, ба монанди «сарлавҳа», «параграф», «рӯйхат», «банди рӯйхат». 

CSS (Cascading Style Sheets) ба браузер нишон медиҳад, ки чи гуна нишон додани унсурҳо, ба 

мисли «20px пас аз сархати аввал» ё «тамоми матн дар унсури бадан бояд хокистарии торик бошад 

ва бо шрифти Verdana навишта шавад». 

JavaScript ба браузер хабар медиҳад, ки чи тавр ба муомилаҳои муайян бо истифода аз забони 

сабуки барномасозӣ ҷавоб диҳад. Аксари сайтҳо аслан аз JavaScript зиёд истифода намебаранд, аммо 

агар шумо чизеро пахш кунед ва мундариҷаи саҳифа бидуни дурахши экрани сафед тағйир ёбад, пас 

JavaScript дар ҷое истифода шудааст. 

Backend бошад, қисми мантиқии Web-барномаҳо ба ҳисоб меравад. Гумон меравад, ки 

таҳияи backend назар ба frontend мураккабтар аст, зеро барномасоз бе унсурҳои намоёни интерфейс, 

дар мантиқи сайт кор мекунад. Истифодабаранда ин соҳаро намебинад, зеро ҳама амалҳо берун аз 

браузери ӯ ва ҳатто компютер анҷом дода мешаванд. Ҳамин ки дархост ворид мешавад (масалан, 

вақте ки шумо ҳангоми дархост дар системаи ҷустуҷӯӣ тугмаи Enter-ро пахш мекунед), сигнал 

фавран ба сервер фиристода мешавад ва дар он ҷо барои намоиши минбаъдаи иттилоот дар экран 

коркард мешавад. Ин мантиқи сайт аст, ки аз се қадами одӣ иборат аст: 

- фиристодани маълумот аз корбар; 

- коркарди он дар сервер; 

- гирифтани маълумот ва формат кардани код дар шакли хондашаванда. 

Агар дар ҳолати фронт ҳеҷ гуна тафовут вуҷуд надошта бошад, яъне таҳиягарон ҳамеша 
забонҳои барномасозии тавсифшударо барои ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ истифода баранд, пас 
бо backend ҳама чиз каме фарқ мекунад. Интихоби забон ва асбобҳо аз сервер вобастааст. Аксар вақт 
ягон маҳдудият вуҷуд надорад ва таҳиякунанда қариб ҳамаи забонҳои универсалии барномасозии 
муосирро интихоб мекунад.  

- Java; 
- Python; 
- C#; 
- PHP; 
- JavaScript / Node; 
- Golang; 
- Руби ва ғайра. 
Илова бар ин, системаҳои идоракунии пойгоҳи додаҳо, ба монанди MySQL, PostgreSQL, 

MongoDB, Cassandra, Redis, Memcached  ва ғайра истифода мешаванд.  
Одатан иттилоот ба сурати JSON пешкаш гардида, дар қисми Frontend намоиш дода мешавад.  
JSON (JavaScript Object Notation) формати мубодилаи маълумот дар асоси матн дар асоси 

JavaScript мебошад. Аммо дар айни замон, формат аз JS вобаста нест ва метавонад дар ҳама забони 
барномасозӣ истифода шавад. 

Барои ба таври JSON ба даст овардани натиҷаи дархости ба сервер равонкардашуда аз REST 
API истифода мешавад.  

API (Application Programming Interface) интерфейси барномасозии барномавӣ, маҷмуи усулҳо, 
синфҳо, китобхонаҳо, функсияҳое мебошад, ки таъсири мутақобилаи барномаҳоро бо ҳамдигар 
таъмин мекунанд. 
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REST (Интиқоли давлатии намояндагӣ) як роҳи эҷоди API бо истифода аз протоколи HTTP 
мебошад.  

API барои сода кардани кори барномасозон сохта шудааст. Агар мо кӯшиш кунем, ки таърифро 
бо калимаҳои одӣ диҳем, пас API як воситаи мувофиқи маҷмуи синфҳо, функсияҳо ва стандартҳо 
мебошад, ки ба барномаҳо имкон медиҳад, бо ҳамдигар самаранок кор кунанд. Барномасозон ин 
механизмро барои сохтани системаҳои гуногун истифода мебаранд. 

Намунаи классикии API харитаҳои Yandex аст. Ҳар як барномасоз ё вебмастери камтаҷриба 
метавонад харитаи Яндексро бо танзимоти лозима дар вебсайти худ бо истифода аз функсияҳои 
мувофиқи API ҷойгир кунад. Харитаи мазкур аз ҷониби Яндекс комилан ройгон пешниҳод шудааст, 
ки  тақрибан тамоми маҷмуи танзимоти харитаро дар бар мегирад ва барои корбарони вебсайти 
Yandex.Maps дастрасанд. 

 

 
Расми 1. Yandex.Maps. 

 

Қайд кардан ба маврид аст, ки бе донистани имкониятҳои барноманависии ба объектҳо 
ниигаронидашуда, барномасоз наметавонад API таҳия кунад. Пас дар замони муосир омӯзиши 
барноманависии ба объектҳо нигаронидашуда яке аз масъалаҳои мубрам ба ҳисоб меравад. 

Тазаккур бояд дод, ки дар замони муосир корхонаҳои ба ТИИ вобаста бе донистани нозукиҳои 
барноманавсии ба объектҳо нигаронидашуда [3-4] ва API наметавонанд касеро ба кор қабул кунанд.  

Дар барномаҳои тиҷоратӣ истифодаи API  имконияти иҷрои амалҳои зеринро фароҳам меорад: 
- гузаронидани муомилот; 
- ҳамгироии ҷараёни маълумот бо муштариён ва системаҳои шарик; 
- баланд бардоштани бехатарии равандҳои автоматӣ; 
- таҳияи барномаҳои худ; 
- ҳангоми кор бо мизоҷон навоварӣ кардан. 
Маҳз барноманависии ба объектҳо нигаронидашуда, боиси таҳия намудани барномаҳои 

муосир ва эътинофпазир гардида, имконият фароҳам меорад, ки дар сохтани барнома 
барноманависон як барномаро дар якҷоягӣ таҳия намоянд. Дар ин сурат онҳо метавонанд, 
қисмҳои гуногунро ба сурати класс таҳия намуда, дар охир ҳамаи классҳоро якҷоя намуда, 
барномаи мукаммалро ба даст оранд. Дар чунин сурат паттернҳои лоиҳасозӣ кумак мекунанд. 
Патернҳои лоиҳасозӣ қонуниятҳои якҷоя намудани классҳои аз ҷониби якчанд барноманавис 
таҳияшударо эҷод намуда, тарзи дуруст ҷобаҷогузорӣ намудани классҳоро муайян мекунанд. 

Ҳамин тариқ, зарур аст, ки аз барномаи таълимии ихтисосҳои ба ТИИ вобаста омӯзиши фанҳо 
ва технологияҳои кӯҳна ба технологияҳои нави муосир иваз карда шуда, диққати асосӣ ба усули 
муосир таҳия намудани Web-барномаҳо дода шавад. Дар натиҷа метавон кадрҳои ба бозори меҳнати 
муосир ҷавобгӯро тарбия намуда, рейтинги муассисаро баланд бардошт.  Дар сурати акс донишҷӯён 
метавонанд аз инкишофи технология ва имкониятҳои он ғофил монда, ҳамчун барноманависи касбӣ 
ба камол нарасанд.  

Дар ин замина, пеш аз ҳама, лозим аст, ки курсҳои бозомӯзӣ барои устодон ба роҳ андохта 
шуда, ибтидо имкониятҳои нави ТИИ-ро ба онҳо омӯзонд.  

Дар охир бояд мисолҳое дида баромада шаванд, ки дар онҳо муносибати frontend ва backend 
мушоҳида мешавад. Принсипҳои кор аллакай дар боло муҳокима карда шуданд, бинобар ин, танҳо 
фаҳмидани муносибати байни ин соҳаҳо боқӣ мемонад. Мо принсипҳои корро ба чор варианти 
маъмул тақсим мекунем: 

– навъи аввал фиристодани дархости HTTP-ро ба сервер дарбар мегирад, ки дар он ҷо ҷустуҷӯ 
карда, дар қолаб ҷойгир карда мешавад ва ба корбар ҳамчун саҳифаи хондашавандаи HTML 
бармегардад; 
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– инчунин як асбобе мавҷуд аст, ки AJAX ном дорад. Дар ин ҳолат дархост бо истифода аз 
JavaScript, ки дар браузери веб ҷойгир аст, фиристода мешавад. Ҷавоб дар XML ё JSON баргардонида 
мешавад; 

– сайтҳои яксаҳифа вуҷуд доранд, ки дар онҳо бе азнавсозии  саҳифаи асосӣ маълумот 
боргузорӣ карда мешаванд. Ин амалиёт бо истифода аз AJAX ё чаҳорчӯбаи Angular ва Ember анҷом 
дода мешавад; 

– китобхонаҳои плагинҳои Ember ё React тарҳрезӣ шудаанд, ки аз ҷониби барнома ҳам дар 
сервер ва ҳам дар тарафи муштарӣ истифода мешаванд. Ду олами мавриди назар тавассути коди 
AJAX ва HTML бо коркард дар сервер пайваст карда мешаванд. 

Дар ҷамъбаст, қайд менамоем, ки талабот ба мутахассисон дар backend ва frontend гуногун аст, 
одатан барномаҳо зиёданд, аммо таҳиягарони fullstack низ ҳастанд, ки ҳамзамон frontend ва backend- 
ро барномарезӣ мекунанд.  
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РОҶЕЪ БА ЗАРУРАТИ ҶОРӢ НАМУДАНИ УСУЛҲОИ МУОСИРИ ТАЪЛИМИ  
ВЕБ-БАРНОМАСОЗӢ БО ДОНИШҶӮЁНИ ИХТИСОСҲОИ IT 

 

Мо дар замоне кору фаъолият мекунем, ки илму техника дар ҳолати рушди кайҳонӣ қарор дошта, 
ҳаррӯз барнома ва технологияҳои наву имконияташон васеъ барои таҳия намудани Web-барномаҳо пайдо 
гашта, аз мутахассисони ин соҳа истифодаи усулҳои муосирро талаб мекунанд. Агар қаблан Web-
барномаҳо тавассути як барноманавис ва дар як муҳит сохта мешуданд, ҳоло чунин тарзи омода намудани 
барномаҳо ғайри қобилӣ қабул аст. Бинобар ин, зарур аст, ки дар муассисаҳои олӣ низ равиши муосир 
омӯзонда шавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: Frontend, backend, Web-барнома, алгоритм, технологияҳои иттилоотӣ, иртибот, 
бозори меҳнат, рақобатпазир. 
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ABOUT THE NEED TO INTRODUCE MODERN METHODS OF TEACHING WEB 

PROGRAMMING TO IT STUDENTS 
 

We live in a time when science and technology are in a state of space development, and every day there are 

new programs and libraries with a wide range of capabilities for developing web applications that require 

specialists in this field to use modern methods. Previously, web applications were created by one programmer in 

one environment. At the same time, this approach to programming is unacceptable. Therefore, it is necessary to 

teach a modern approach in higher education. 
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ТАТБИҚИ МЕТОДҲОИ ИНДУКСИЯВУ ДЕДУКСИЯ ВА МОНАНДКУНИЮ 

АМСИЛАСОЗӢ ДАР ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
 

Умаров У.С., Раҷабов У.Х. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
 

Таҳқиқот ва озмоиши педагогиву таҳлили натиҷаҳои он, инчунин мушоҳидаву баррасии 

амалияи фаъолияти омӯзгорони физикаи як қатор муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри 

Душанбе ва навоҳии гирду атрофи он собит намуд, ки омӯзгорон доир ба методҳои индуксияву 

дедуксия, монандкуниву амсиласозӣ дар раванди омӯзиши физика маълумоти кофӣ надоранд ва 

дар амалияи корашон истифода намекунанд. Натиҷаи суҳбат бо омӯзгорон, пурсишҳои анкетӣ 

нишон доданд, ки гарчанде эшон аҳамияти таълимию тарбиявии методҳои индуксияву дедуксия, 

монандкуниву амсиласозиро дарк намоянд ҳам, вале дар амалияи кори хеш истифода 

намекунанд. Ҳамаи пурсидашудагон сабаби инро ба мавҷуд набудани ягон васоити методӣ ба 

забони тоҷикӣ рабт медиҳанд, ки ин то андозае дуруст аст. Дар ҳақиқат, гарчанде доир ба ин 

масъала ба забони русӣ мақолаву дастурҳои методӣ [1-2; 4-5; 8-12; 15-18; 21-22; 25; 29] нашр 

шуда бошанд ҳам, вале мутаассифона, дар ҷумҳурии мо ягон таҳқиқоти мукаммал гузаронида 

нашудааст ва барои омӯзгорон ягон тавсияи методӣ ба забони давлатӣ вуҷуд надорад. Бинобар 

ин, мо тасмим гирифтем, ки дар таҳқиқоти хеш ба аҳамияти истифодаи методҳои индуксияву 

дедуксия, монандкуниву амсиласозӣ маълумоти муфассал пешниҳод намоем.  

Азбаски методҳои омӯзиши физика ба ҳалли масоили маърифатӣ мусоидат мекунанд, 

бинобар ин, дар онҳо методҳои тафаккури мантиқӣ: индуксияву дедуксия, хаёликунонӣ 

(таҷдидкунӣ), (абстраксия) ва ҷамъбасткунӣ, таҳлилу синтез, муқоисакуниву амсиласозӣ татбиқ 

ёфтаанд.  

Индуксия ва дедуксия яке аз шаклҳои хулосабарорӣ ва методи таҳқиқот ба ҳисоб мераванд. 

Дар хулосабарории индуктивӣ бар хилофи хулосабарории дедуктивӣ аз муқаддимаҳои ҷузъӣ 

хулосаҳои умумӣ бароварда мешавад [27, с. 582]. Дар маънои маҳдуд дедуксия хулосабарориеро 

ифода менамояд, ки ба воситаи он аз муҳокимаи умумӣ муҳокимаи нави ҷузъӣ ҳосил мешавад 

[27, с. 254]. Индуксия ва дедуксия ҷиҳатҳои мантиқии ҳар як методи таълимро таҷассум 

менамоянд, чунки нақл (баён), суҳбат ва лексияро ҳам индуктивӣ ва ҳам дедуктивӣ таҳия кардан 

имконпазир аст. Масалан, аввал маводи таълимро ба таври умумӣ баён карда, сипас далелҳои 

тасдиқкунандаро меоранд ва ё баръакс, аввал далелҳои тасдиқкунандаро оварда, сипас (бештар 

бо ҷалби хонандагон) хулоса баровардану муқаррароти (қонун)-и умумиро мухтасар ифода 

кардан мумкин аст. 

Истифодаи методи индуктивӣ барои баёни маводи таълим бештар дар зинаи аввали 

омӯзиши физика мувофиқи мақсад буда, дар зинаи дуюм бошад, методи дедуктивӣ афзалият 

пайдо мекунад. Мусаллам аст, ки барои физикаи муосир нақши назарияҳои физикӣ ва методҳои 

математикии таҳқиқи илмии табиат афзалият дошта, онҳо бо озмоиш дар як сатҳ қарор доранд. 

Физикаи муосир ҳам илми озмоишӣ ва ҳам назариявӣ мебошад. Ин муқаррарот ҳангоми омӯзиши 

физика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ барои тақвияти методи дедуктивӣ, махсусан 
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дар зинаи дуюми омӯзиши ин фан, инъикоси худро ёфтааст.   

Ҳамзамон, мувофиқи анъана, муддати тӯлонӣ (то соли 1968), 

қонунҳои динамика тавассути методи индуксия шарҳ дода мешуданд, 

гарчанде ки ин методи сода нест (намоишҳо бояд мувофиқи қонуни дуюми 

Нютон гузаронида шаванд) ва мустақиман аз мундариҷаи ин қонунҳо 

пайравӣ намекунанд (дар асоси як таҷриба хулосаҳои ҷамъбастӣ бароварда 

мешаванд). Оғози омӯзиши қонунҳои динамика бо тасвияти онҳо 

(алалхусус, барои қонунҳои дуюм ва сеюми Нютон) ва сипас, бо истифода 

аз таҷрибаҳову мисолҳои мувофиқ умумияти ин қонунҳо ва ҳудудҳои 

татбиқашонро нишон додан мувофиқи матлаб аст. Нуктаи назари охирин 

дар сохтори китоби дарсии «Физика-8»-и И.К. Кикоин ва А.К. Кикоин [13] 

ва «Физика-9»-и И.К. Кикоин ва А.К. Кикоин [14] инъикос ёфтааст, ки дар 

онҳо қонунҳои дуюм ва сеюми Нютон бо методи дедуктивӣ пешниҳод 

гардидаанд (пас аз тасвият ва маънидод кардани қонунҳо, умумият ва татбиқи онҳо тавассути 

мисолҳои маъмулӣ нишон дода шудааст). 

Барои пурратар инъикос намудани дастовардҳои физикаи муосир дар курси физикаи 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, зарурати ба хонандагон пешниҳод кардани баъзе 

далелҳои илмӣ, қонунҳо ва назарияҳо дар шакли иттилоот ба миён меояд. Дар китобҳои дарсии 

пешинаи физикаи синфҳои VII-XI [3; 13-14; 19-20; 23-24] ин матлаб тавассути ворид намудани 

параграфҳои алоҳида барои хониши иловагӣ, муқаррароти алоҳида ва таносуби назарияҳои 

муосир (ба таври дедуктивӣ) ба матн барои омӯзиш, амалӣ карда шуда буд. Дар китобҳои 

амалкунанда ин матлаб ба эътибор гирифта нашудааст, ғайр аз [26]. 

Масалан, дар китоби дарсии «Физика-7» барои хонандагони синфи VII [23] тавсифи 

ҳаракати броунӣ ҳамчун далели ҳаракати молекулаҳо ворид карда шудааст; бевазнӣ, қувваҳои 

вазнинӣ дар сайёраҳои дигар; капиллярнокӣ ҳамчун исботи таъсири мутақобили молекулаҳо. 

Барои хонандагони синфи VIII [24] ҳангоми омӯзиши ҳодисаҳои электрӣ таҷрибаи Иоффе ва 

Милликен барои шиносоӣ дохил карда шудааст, ки ин имкон медиҳад, электронро ҳамчун зарраи 

дорои зарядаш манфии хурдтарин тавсиф намоем; таҷрибаи Резерфорд ва амсилаи ядрои атомро 

бошад, бо мақсади фаҳмонидани аз куҷо пайдо шудани электронҳо дар ноқил, ворид намудаанд. 

Дар таълими физика аксар вақт методи монандкунӣ истифода мешавад. Дар илми мантиқ 

таҳти мафҳуми монандкунӣ чунин хулосабарориеро мефаҳманд, ки зимни он аз монандии ашёҳо 

мувофиқи як аломаташон доир ба шабеҳияти онҳо мувофиқи аломатҳои дигарашон, низ хулоса 

мебароранд. Дар таҳқиқоти илмӣ, ин метод яке аз роҳҳои коркарди мантиқии маводи воқеӣ ва 

ташаккули фарзияҳо мебошад. Масалан, монандкунии ҳаракати саққоҳои мутлақ чандир ва 

ҳаракати молекулаҳои газ, имкон дод, ки фишори газ ҳисоб кардаву шарҳ дода шавад.  

Монандкунӣ барои хулосаҳое, ки тавассути амсиласозӣ ба даст омадаанд, ҳамчун асоси 

мантиқӣ хизмат мекунад (то вақтҳои охир дар методикаи таълими физика ба робитаи байни 

методҳои монандкунӣ ва амсиласозӣ кам аҳамият медоданду онҳоро дар алоҳидагӣ баррасӣ 

мекарданд, гарчанде ки муқоисакунӣ аксар вақт бо истифода аз амсиласозӣ гузаронида 

мешаванд).  

Методи амсиласозӣ аз он иборат аст, ки ҳангоми омӯзиши объекти муайян, объекти дигаре 

истифода мешавад, ки аслиашро иваз мекунад. Объекте, ки аслиаш бо он иваз карда шудааст, 

амсила номида мешавад. Ҳангоми амсиласозӣ, ба мисли монандкунӣ, донишҳо доир ба як ашё 

(амсила) ба дигараш (аслӣ) интиқол дода мешавад. Ҳангоми омӯзиши мавзуъҳои физикаи 

молекулавӣ, электродинамика, оптика, физикаи атом ва ядрои атом, сохти моддаву майдон, 

молекулаҳову атомҳо ва ҳаракати онҳо зарурати дар хонандагон ба вуҷуд овардани тасаввуроти 

амсилавӣ ба миён меояд. Дар ин ҷо, аксар вақт амсила ба сифати воситаи аёнӣ истифода мешавад 

ва тавассути монандкунӣ доир ба ҳодисаҳо мулоҳизаронию хулосабарорӣ мекунанд (Аксар вақт 

истифодаи амсилаҳои дастгоҳҳои техникию лабораторӣ ва таҷрибаҳо низ ба ҳамин асос меёбад, 

ба монанди: амсилаи таҷрибаи Резерфорд, таҷрибаи Штерн, амсилаҳои суръатфизоҳо, 

сиклотронҳо, беттатронҳо, реакторҳои ядроӣ ва ғайра). Чунин амсиласозӣ-монандкунӣ барои аз 

ҷониби хонандагон фаҳмидани механизмҳои дохилии ҳодисаҳо аҳамияти муҳим доранд. Инро 

бо мисолҳо нишон медиҳем. 

Барои ошкор сохтани равандҳое, ки дар занҷири электрӣ ба амал меоянд ва дохил кардани 

мафҳуми қувваҳои беруна, амсиласозӣ-монандкунии механикии занҷирро истифода кардан 

мумкин аст (расми 1). Таҷҳизот аз новаи ҳалқамонанди моил (1) иборат аст, ки аз рӯйи он саққои 

Расми 1. 
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металлӣ (2) (он ба электрон монандӣ дорад) меғелад. Саққо ба лӯлаи поёнӣ - «ротор» (3) афтида, 

ба қаппаки чандирӣ (4) зарба зада, онро тела медиҳад; ротори дар ин маврид озодшуда, таҳти 

таъсири пружина (5) ба 180° тоб хӯрда, саққо-электронро аз мавқеи поёнӣ ба боло интиқол 

медиҳад. Пружина нақши қувваҳои берунаро мебозаду гузариши саққо аз мавқеи поёнӣ ба болоӣ 

бошад, яку якбора тағйирёбии потенсиалро тавсиф мекунад. Тамоми таҷҳизот тавассути 

қаппакҳо ба пояи штативи универсиалӣ (6) насб карда шудааст.  

Ин амсиларо дар якҷоягӣ бо занҷири электрие, ки аз манбаи ҷараён, амперметру волтметр 

ва ноқилҳо иборат аст, намоиш медиҳанд. Ҳаракати саққоро дар майдони гравитатсионӣ бо 

ҳаракати зарядҳо дар майдони электрӣ монанд мекунанд. Барои дар занҷир нигоҳ доштани 

ҷараёни электрӣ мавҷудияти қувваҳои беруна (на кулонӣ) зарур аст, ки фарқи потенсиалҳоро ба 

вуҷуд меоранд. Ин дар амсила хуб намоён аст: коре, ки ҳангоми ба муқобили қувваи вазнинӣ 

бардоштани саққо аз ҳисоби қувваи чандирии пружина иҷро мегардад, ба кори қувваҳои беруна 

дар манбаи ҷараён аз рӯйи «ҷобаҷогузории» зарядҳо шабоҳат дорад.  

 
Расми 2. 

Ҳангоми омӯзиши мавзуъҳои «Ҷараёни электрӣ» ва «Занҷири электрӣ ва қисмҳои 

таркибии он» дар синфи VIII баъзан монандии гидродинамикии (расмҳои 2а ва б) занҷири 

электриро истифода мебаранд. Ин амсила-монандӣ аз насоси обӣ (1), найчаҳои пайвастшуда (2) 

(шишагин), чархҳо (3) ва ҷумак (4) иборат аст. Азбаски дар расм танҳо шабоҳатҳои берунии 

амсила ва объекти аслӣ нишон дода шудааст, аз ин рӯ, омӯзгор бояд на танҳо монандиҳо, балки 

фарқиятҳоро низ қайд намояд, чунки барои дарки масъала дар хонандагон тасаввуроти нодуруст 

пайдо нашавад. Бо ин мақсад, ба омӯзгор тавсия дода мешавад, ки аввал бо истифода аз занҷири 

электрии воқеӣ маводро баён намуда (расми 2а), сипас, барои монандкунӣ ба амсила рӯй оварад. 

Дар ин маврид диққати хонандагонро ба он ҷузъиёте ҷалб бояд кард, ки ба онҳо барои азхуд 

намудани моҳияти равандҳои дар занҷири воқеӣ рӯйдиҳанда, мусоидат мекунанд. Ҳамин тариқ, 

фаҳмидани моҳияти мафҳуми «манбаи ҷараён» нишон медиҳад (аз рӯйи монандкунӣ бо амсила), 

ки дар манбаи ҷараён электронҳо ҳосил намешаванд (ба монанди он, ки дар насос об пайдо 

намешавад), балки онҳо дар ноқилҳо майдони электриро (ба монанди он ки насос – фишори обро) 

меофаранд. Сипас, ҳаракати об дар лӯлаҳоро бо ҳаракати электронҳо дар ноқилҳои металлӣ 

монанд мекунанд. Ин ҷо суръати пасти ҷараёни обро нисбат ба паҳншавии лаҳзавии майдони 

электрӣ (300000 км/с дар вакуум) ва аз ин рӯ, ҷараёни электриро дар занҷир қайд мекунанд. Барои 

тақвият додани ин фикр, дар таҷриба нишон медиҳанд, ки чархи гидродинамикӣ то ба парраҳои 

он расидани оби ба ҳаракат даровардаи насос ҳангоми ба кор андохтани он, бештар ба чархзанӣ 

оғоз мекунад. 

Амсила-монандкуниро инчунин ҳангоми фаҳмонидани нақшаи 

дастгоҳҳо ва ғояи таҷрибаҳои бунёдӣ аз физика, ки ба қатори онҳо таҷрибаи 

Резерфорд низ дохил мешавад, самаранок истифода кардан мумкин аст. 

Нақшаи таҷрибаи Резерфорд ҳангоми омӯзиши амсилаи ядрои атом ду 

маротиба – дар синфҳои IХ ва XI муоина мегардад. Ҳангоми бори аввал 

муоина кардани ин таҷриба аз чунин амсила-монандкунӣ истифода кардан 

мумкин аст. Дар штатив (1) (расми 3) қифи шишагинро (2) насб карда, нӯги 

поёни онро бо пахта маҳкам мекунанд. Ба дохили қиф пораҳои лавҳаи 

металландудшуда (фолга)-ро мерезанду ба он меҳвари металлиро (3) 

меғӯтонанд, ки ба ноқили қутбаш мусбати (4) генератори баландшиддат 

пайваст мебошад. Дар зери қиф саққои металлии (5) дар пояи изолятсиядор 

насбшударо мегузоранд, ки тавассути ноқил ба ҳамон қутби генератор 
Расми 3. 
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пайваст аст. Аз «сӯрохӣ»-и қиф пахтаро мегиранд, пораҳои лавҳа афтида, ба майдони электрии 

саққо ворид шуда, аз он тела мехӯранд. Дар ин ҳолат пораҳои лавҳаи аз қиф афтанда ба -зарра 

ва саққои заряднок – ба ядрои атом шабоҳат доранд.  

Ҳангоми омӯзиши табиати электромагнитии рӯшноӣ, чунин амсила – монандкунии 

мавҷҳои сантиметрӣ ва рӯшноиро истифода кардан имконпазир аст (расми 4). Чи тавре аз расм 

дида мешавад, барои намоиш генератори садоӣ, рупорҳои пахшкунандаву қабулкунанда аз 

маҷмуаи намоиши хосиятҳои мавҷҳои электромагнитӣ, призмаи диэлектрии шиканиш (1), 

манбаи рӯшноӣ ва призмаи шишагӣ (2) истифода мешаванд. 

 
Расми 4. 

Дар амалияи таълим як қатор амсилаҳо-монандкуниҳои дигар низ ба таври васеъ истифода 
мешаванд, масалан амсилаи механикии ҳаракати броунӣ [6, с. 101], амсилаи механикии ҳаракати 
инерсионии электронҳо дар ноқили металлӣ – амсилаи таҷрибаҳои Манделштаму Папалекси ва 
ғайраҳо. 

«Амсиласозӣ, таҳқиқи объектҳои маърифат аз рӯйи амсилаи онҳо; сохтан ва омӯхтани 
амсилаҳои ашё ва ҳодисоти воқеӣ (системаҳои зинда ва ғайризинда, сохтмони муҳандисӣ, 
равандҳои мухталифи физикӣ, химиявӣ, биологӣ, иҷтимоӣ) ва объектҳои сохташаванда (барои 
муайян ва аниқ кардани тавсифоти онҳо, дарёфтани усулҳои самарабахши сохту сози онҳо ва 
ғайра). Ба амсилаи худ монанд ва мувофиқ будани объекти таҳқиқшаванда асоси амсиласозист» 
[28, с. 445].  

Амсиласозӣ ҳамчун методи таҳқиқи табиат кайҳо боз барои дарк кардани объектҳои 

физикӣ истифода мешавад. Рушди асосҳои илмии амсиласозӣ дар физика бо номи И. Нютон 

алоқаманд аст: вай аввалин шуда ду теоремаро оид ба монандӣ мухтасар ифода карда, бо ин 

васила барои амсиласозӣ ҳамчун методи дарки назариявӣ замина гузоштааст. Қадами ояндаро 

дар ин самт Ҷ. Максвелл гузошта, масъалаи амсиласозии математикии ҳодисоти физикиро 

бардоштааст. Амсилаҳои гази хаёлӣ (идеалӣ) ва сохти атомӣ-молекулавии модда ба рушди 

назарияи молекулавӣ-кинетикии модда такон доданд ва барои шарҳи як қатор қонунҳои 

таҷрибавии газ (Бойл-Марриот, Гей-Люссак ва Шарл) кумак карданд. Маълум гардид, ки дар 

раванди рушди илм, шарҳи амсилавии ҳодисаҳо ба шарҳ тавассути қонун (назария) мубаддал 

мешавад ва худи шарҳи амсилавӣ яке аз навъҳои қадимтарин («ибтидоӣ»)-и шарҳ боқӣ мемонад 

(ин дорои аҳамияти бузурги методӣ мебошад ва мо баъдтар ба ин масъала боз бармегардем). Ба 

ин таърихи инкишофи назарияи электронӣ мисол шуда метавонад. 

Дар асри XX амсиласозии назариявӣ дар робита бо омӯзиши физикаи микроолам инкишоф 

меёбад. Аллакай, соли 1900 М. Планк амсилаи оссиллятори квантиро пешниҳод намуд ва А. 

Эйнштейн ғояи ӯро амиқтар карда, барои муоинаи квантҳои нур ҳамчун зарраҳои воқеӣ асос 

гузошт. Амсилаи атомии Бор як навъ пайванди гузариш аз физикаи классикӣ ба квантӣ гардид. 

Дар механикаи квантӣ омӯзиши як қатор ҳодисаҳо на танҳо ба сохтор, балки ба амсилаи 

энергетикӣ (амсилаи ҳудудӣ, назарияи ҳудудии гузарандагӣ дар нимноқилҳо) низ имконпазир 

гардид. Дар назарияи муосири ядро амсила воситаи асосии тафсири натиҷаҳои таҳқиқотии 

озмоишҳо ва банақшагирии онҳо мебошад. 

Дар хотимаи ин шарҳи мухтасар истифодаи тасаввуроти амсилавиро зимни омӯзиши 

физика қайд мекунем, ки дар бештари ҳолатҳо амсила воситаи бунёди назария мебошад (масалан, 
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дар асоси амсилаи атомии Бор назарияи квантии атомҳо бунёд ёфта буд). Пас аз таҳияи назария, 

амсила-тасаввуроти пешинаи динамикӣ (ба ном амсилаҳои идеалӣ) ба воситаи методии шарҳи 

он мубаддал мегарданд ва амсилаҳои математикӣ (рамзӣ) бошанд, ба дастгоҳи ҳисоббарории он 

табдил меёбанд. Амсилаҳои идеалие, ки барои шарҳ додани назария истифода мешаванд, аз илми 

физика бармеоянд. Ҳамин тавр, дар физика чунин амсилаҳо истифода мешаванд: нуқтаи 

материалӣ, гази идеалӣ, моеи идеалӣ, ҷисми мутлақ сахт, панҷараи кристаллӣ, гази электронӣ, 

амсилаи сайёравии атом, ҷисми мутлақ сиёҳ ва ғайра. Дар илми муосир, алалхусус дар техника, 

амсилаҳое низ хеле маъмул гардиданд, ки воситаи таҳқиқоти озмоишӣ (амсилаҳои тайёраҳо, 

киштиҳо, сарбандҳо ва ғайра) мебошанд. Аз ин рӯ, истифодаи васеи амсилаҳо дар таълими 

физика низ табиист. Боиси зикр аст, ки ба ғайр аз фанни физика дар дигар фанҳои таълимии 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ амсилаҳо чунин фароху гуногунҷабҳа истифода (татбиқ) 

намешаванд.   

Барои фаҳмидани хусусиятҳои истифодаи амсилаҳо дар таълими физика, ҳадди аққал 

таснифи онҳоро муоина кардан лозим аст. Аз рӯйи тарзи сохтан ҳамаи амсилаҳоро ба моддӣ ва 

идеалӣ (хаёлӣ) тақсим кардан мумкин аст. 

Ба амсилаҳои моддӣ он амсилаҳое дохил мешаванд, ки аз ҷузъиёти моддӣ иборатанд ва 

воқеан мувофиқи қонунҳои муайяни табиӣ амал мекунанд. Онҳо барои таҷдиди сохтори объект, 

табиати гузариш ва моҳияти ҷараёни физикӣ ё падидаҳои техникӣ мавриди истифода қарор 

мегиранд.  

Амсилаҳои моддӣ ба: шаклан монанд (масалан, амсилаҳои амалкунандаи муҳаррикҳои 

электрӣ, турбинаҳои буғӣ, генераторҳои ҷараён ва ғайра); фазоро ишғолкунанда (амсилаҳо-

макети автомобилҳо, киштиҳо, болҳои тайёра, муҳаррики дарунсӯз, корандози магнитӣ, 

панҷараи фазоии кристаллӣ, суръатфизои хаттӣ ва ғайра); намоишӣ (микрометр, нониус ва ғайра) 

ва шабеҳи метематикидошта (масалан, амсилаҳои электрии ҳодисаҳои механикӣ, ҳароратӣ, 

ядроӣ ва ғайра) ҷудо мешаванд. 

Амсилаҳои моддии ду навъи аввал воситаи хеле маъмули таълими физика мебошанд. Дар 

расми 5 намунаи амсилаи физикии шаклан монанд ва дар расми 6 амсилаи фазоро ишғолкунанда, 

нишон дода шудаанд. 

 
Расми 5.      Расми 6. 

 

 Ба амсилаҳои хаёлӣ (идеалӣ) чунин амсилаҳое дохил мешаванд, ки хаёлан тарҳрезӣ 

шудаанд (нуқтаи материалӣ, гази идеалӣ, гази электронӣ ва ғайра). Онҳоро тавассути расмҳо, 

мултипликатсия, аломатҳои муайян тасвир кардан мумкин аст, аммо ҳамаи тағйироти унсурҳои 

онҳо танҳо дар тафаккури инсон аз рӯйи қоида ва қонунҳои мантиқӣ, математикӣ, физикӣ амалӣ 

карда мешаванд. 

Амсилаҳои хаёлӣ ба амсилаҳои тасаввуротӣ ва рамзӣ тақсим мешаванд. Амсилаҳои 

тасаввуротӣ ин тасвири объективии воқеият мебошанд. Инсон тасвирҳоро фикр мекунад, аз ин 

рӯ, ғанӣ гардонидани захираҳои тасвирҳои физикӣ дар шуури хонандагон яке аз вазифаҳои 

асосии таълими физика, асоси рушди тафаккури физикиии хонандагон мебошад. Агар ба ашёи 

амсила ва ашёи амсилашаванда ягон чизи умумӣ хос бошад, он гоҳ тасаввурот амсила шуда 

метавонад. Амсила-тасаввурот, алалхусус, (ҳам дар илм ва ҳам дар таълими он) ҳангоми 

омӯзиши микрообъектҳо, ки ба дарки ҳиссиёт дастрас нестанд, лозиманд. Дар хотир бояд дошт, 

ки бомаърифатии инсон аз доираи тасвирҳое, ки вай тасаввур мекунад, берун баромада 

метавонад. Доир ба ин Л.Д. Ландау навиштааст: «Кашфи принсипи номуайянӣ собит намуд, ки 

дар раванди дарки табиат инсон аз тасаввуроти худ дур рафта метавонад. Вай ҳатто он чиро, ки 
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қодир нест тасаввур кунад, кашф ва дарк менамояд. Ин хизмати бузурги ақли инсон мебошад» 

[2, с. 118]. Қадами аввал ба ин сатҳи баланди маърифат тасаввуроти амсилавӣ дар дарсҳо 

мебошад. 

Амсилаҳои рамзӣ ба ифодаи муносибатҳо ва хосиятҳои объекти амсилашаванда тавассути 

қонунҳои муайян (формулаҳо) асос меёбанд; аксар вақт онҳо дар шакли расмияти математикии 

назария пайдо мешаванд (масалан, дар назарияи молекулавӣ-кинетикии газҳо). Ҳангоми ҳалли 

масъалаҳои мушаххас дар асоси назарияи мавҷуда ва маҷмуи рамзҳои аллакай маълум, амсилаи 

рамзӣ сохта мешавад (масалан, ҳангоми аз ҷониби хонандагон тартиб додани муодила барои 

ёфтани ҳалли масъала). 

Ҳам амсилаҳои моддӣ ва ҳам амсилаҳои хаёлии физикӣ дар амалияи таълим васеъ 

истифода мешаванд. Онҳо асосан вазифаи васоити аёниро иҷро мекунанд, аз ин рӯ, ба онҳо то 

ҳадди имкон бештар хусусияти намоишӣ дода мешавад. Самаранокии истифодаи амсила дар 

ташаккули ин ё он мафҳум аз бисёр ҷиҳат ба омезиши моҳиронаи сухан бо тасвир аз ҷониби 

омӯзгор, вобаста аст. Ин маънои онро дорад, ки амсилаи намоишӣ бояд намоиши ҳодисаро дар 

якҷоягӣ бо шарҳу тавзеҳи омӯзгор таъмин намояд. 

Бо мақсади ба осонӣ пайдо намудани ассотсиатсия ва мутамарказии диққати хонандагон, 

ба аксари амсилаҳои тасаввуротӣ шакли «ашёӣ» дода мешавад. Инҳо, масалан, дастгоҳ ва 

таҷҳизоте мебошанд, ки барои амсиласозии ҳаракати броунӣ, таҷрибаҳои Штерн, Манделштам 

ва Папалекси, Резерфорд лозиманд. Барои таъмини сифати баланди намоиши (аёният)-и амсила, 

онро тарзе тарҳрезӣ мекунанд, ки: а) ҷузъиёти муҳимми ашё (ҳодиса)-и муоинашаванда, ки 

одатан дар объектҳои техникӣ пинҳонанд, ҷудо карда шаванд; б) мушоҳидаи возеҳу равшан ва 

бемайлони ҷараёни раванд, инчунин имконияти бақайдгирии лаҳзаҳои муайяну зарурии ҳодиса 

(раванд)-и мушоҳидашаванда, таъмин карда шаванд; в) имконияти такроран намоиш додани 

раванди муоинашаванда фароҳам оварда шавад.  

 
Расми 7.   Расми 8. 

 

Дар байни таҷҳизоти намоишии универсалии амсилакунанда, ки талаботи фавқуззикрро 

қонеъ мегардонанд, мошини ба ном «мавҷӣ» васеътар паҳн шудааст (расми 7). Асбоб ба лавҳаи 

сиёҳи росткунҷашакл насб карда шудааст; қисми асосии онро (13) милаҳои ба онҳо саққоҳои 

сафед пӯшонидашуда, ташкил медиҳанд (дар тарафи рӯяаш, расми 7а); онҳо зарраҳои муҳитеро, 

ки дар он лаппишҳо ангехта ва паҳн мешаванд, амсила мекунанд; дар қафои таҷҳизот (расми 7б) 

механизми оддӣ барои идоракунии онҳо насб карда шудааст. Асбоб имкон медиҳад, ки 

лаппишҳои зарраҳои ҷудогона, лаппишҳои ду зарраи фазаҳояшон гуногун нишон дода, 

амсилаҳои хубу возеҳи мавҷҳои истанда, арзӣ (расми 8а) ва тӯлӣ (расми 8б) намоиш дода шавад. 

Муҳимаш он аст, ки барои муддати тӯлонӣ мавқеи ҳар як зарра дар мавҷ барои лаҳзаи дилхоҳи 

вақт ба қайд гирифта мешавад [7, с. 79]. 

Барои тасвири рамзии механизми паҳншавии мавҷи электромагнитӣ дар фазо, аз амсилаи 

пешниҳоднамудаи физики англис Л. Брэгг (ба ном «занҷираи Брэгг») истифода мебаранд. Қисми 

амсилакунандаи ин таҷҳизот маҷмуи ҳалқаҳои оҳанину мисини байни ҳам пайвастнашуда 

мебошад, ки дар ҳамвориҳои нисбат ба якдигар перпендикуляр ҷойгир карда шудаанд (расми 9). 

Ҳалқаҳои оҳанин ҷузъи майдони магнитӣ, ҳалқаҳои мисин бошанд, ҷузъи майдони электрии 

майдони электромагнитии гирдбодии дар фазо паҳншударо амсила мекунанд. Аён аст, ки 



151 

 

майдони электромагнитӣ бе чунин занҷири моддӣ низ дар фазо паҳн шуда метавонад, аммо ин 

амсила ба таври возеҳ ва даркшаванда робитаи зичи хосиятҳои электрӣ ва магнитии майдони 

электромагнитиро нишон медиҳад ва дар фаҳмидани механизми паҳншавии мавҷҳои 

электромагнитӣ кумак мерасонад. Асбоб ба лавҳаи амудӣ насб шудааст (расми 9а). Манбаи 

лаппишҳои электромагнитӣ генератор дар транзистори T мебошад (расми 9б), ки дар ҳудуди 

басомадҳои садо кор мекунад ва дар ҳалқаи якуми оҳанин майдони магнитии тағйирёбандаро 

меангезонад. Ҷараёни электрии тағйирёбандае, ки дар ғалтаки L3 ҳосил мегардад, дар ҳалқаи 

сеюми оҳанин ҷойгир шудааст, тавассути галванометр ва баландгӯяки динамикӣ ба қайд гирифта 

мешавад. Ин ба хонандагон имкон медиҳад, ки паҳншавии мавҷҳои электромагнитиро тавассути 

узвҳои ҳам биниш ва ҳам шунавоӣ «қабул» кунанд. 

 
Расми 9. 

Аёниятии амсилаҳои хаёлӣ ҳангоми истифодаи расмҳо, нақшаҳо, диапозитивҳо ва 

махсусан воситаҳои мултипликатсионӣ имкон медиҳанд, ки тавассути онҳо равандро               

(ҳодиса)-ро ҳамчун амсилаи мутаҳаррик таҳия намоем. Ҳоло мултипликатсия дар аксари 

филмҳои таълимӣ истифода мешавад, чунончи: «Таҷрибаи Штерн», «Плазма – ҳолати чаҳоруми 

модда», «Нимноқилҳо ва истифодаи онҳо дар техника» ва ғайра. 

Дар амалияи таълим нақшаҳои аёнӣ, лавҳаҳои электриконидашуда ҳам паҳн шудаанд (вале 

хеле кам), ки асоси тарҳашонро амсилаҳои рамзӣ ташкил медиҳанд. Чунончи, овезаи нақшаи 

реаксияи ядроии тақсимшавии ядрои уран ( 𝑈92
235 ) 

баъзан электриконида мешавад. Дар ин ҷо 

лампаҳои электрӣ дар нуқтаҳои мувофиқи нақша 

ҷойгир карда мешаванд, ки дурахши онҳо 

тақсимоти ядрои уранро амсила мекунанд. Барои 

амал кардани чунин нақшаҳо дастгоҳҳои 

мураккаби барномарезикардашуда (электроме-

ханикӣ, электронӣ) заруранд, ки маблағи барои 

сохтани онҳо сарфшударо натиҷаҳои ба 

дастовардашуда пӯшонида наметавонанд; 

онҳоро бомуваффақият метавон бо 

киноаниматсия иваз кард. Дар расми 10 намунаи 

самараноки лавҳаи электриконидашудаи «Тақвиятдиҳандаи сигнал» нишон дода шудааст, ки 

асоси онро амсилаҳои рамзӣ ташкил медиҳанд. Дар ин лавҳа бо нури сабзи «давон» − занҷири 

электрӣ, сурх – занҷири сигнал нишон дода шудааст. Бо селҳои омехтаи рӯшноии нуқтаҳои 

нурафкан (дурахши ду лампаи электрии ранга) қисмҳои занҷир ифода шудаанд, ки ба ҷараёни 

пурқувватшуда умумӣ мебошанд. Графикҳо (электриконидашуда ҳам) дар бораи қиматҳои 

шиддат то ва пас аз тақвиятёбӣ маълумот медиҳанд. 

Мусаллам аст, ки чунин лавҳаҳо дар баробари иттилооти муфиди бештар доштан ва ба 

таври аёнӣ онро намоиш додан, на ҳама вақт ба ошкор сохтани моҳияти ҳодисаи физикӣ 

мусоидат мекунанд, чунки мураккабанд ва амсиласозии бисёркаратаи ҳодиса (масалан, ҳаракати 

гази электронӣ тавассути кӯчиши нуқтаҳои нур) диққати хонандагонро аз табиати ин ҳодиса дур 

мекунад. Аз ин рӯ, дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳангоми ташаккули мафҳумҳо доир 

ба ҳодисаҳои физикӣ истифодаи онҳо бояд маҳдуд бошад.  

Ҳангоми истифодаи амсилаҳои тасаввуротӣ, ҳар куҷое, ки имкон ҳаст, на як, балки якчанд 

амсилаҳои ҳамон як ҳодисаи физикиро истифода кардан лозим аст, то онҳо якдигарро пурра ва 

равшану возеҳ гардонанд. Дар ин ҳолат, ҳудудҳои истифодаи имконпазири ҳар кадоми онҳоро 

нишон додан зарур аст. Масалан, гази хаёлӣ (идеалӣ) бо саҳеҳии кофӣ хосиятҳои гази реалиро 

танҳо ҳангоми ҳароратҳои баланд ва фишорҳои паст (дар муқоиса бо фишори атмосферӣ) 

б 

Расми 10. 
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инъикос мекунад; амсилаи гази Ван дер Ваалс хосияти гази воқеиро ҳангоми ҳароратҳо ва 

фишорҳои гуногун саҳеҳтар тавсиф мекунад. Ҳангоми ташаккул додани мафҳуми электрон 

хонандагонро (дар вақти муносиб) бо тамоми марҳалаҳои рушди амсилаи он шинос намудан 

зарур аст: нуқтаи материалии заряднок; саққои манфии заряднок, ки дар гирди меҳвар тоб 

мехӯрад; абрчаи заряднок. Дар ин ва ба ин монанд мисолҳо мактаббачагон ба диалектикаи 

материалистии маърифат шинос мешаванд: аз нодонӣ ба донистан, аз амиқии кам ба амиқии 

зиёди дониш. 

Дар хотима, методи маъмултарин ва содатарини сохтану истифода кардани амсилаҳои 

тасаввуротиро дар таълими физика – бо намоиш додани ягон ҳодиса пеш аз тасвияти таърифи 

он, барои дар шуури хонандагон нақш бастани тасвири ин ҳодиса, пешниҳод менамоем. Масалан, 

пеш аз тасвияти таърифи ҳаракати механикӣ ҳамчун кӯчиши ҷисм нисбат ба ҷисмҳои дигар, ки 

ором ҳисобида мешаванд, бо истифода аз озмоишҳои мувофиқ (кӯчиши аробачаҳо аз рӯйи 

платформа ва ё аз рӯйи мизи намоишӣ) тасвири мушаххаси ин ҳаракатро таҳия намудан лозим 

аст; барои муайян намудани амплитудаи лаппиш, пешакӣ дар рӯйи мизи намоишӣ тавассути 

раққосаки математикӣ ё пружинӣ тасвири он – майлкунии калонтарин аз ҳолати мувозинатиро 

таҷдид кардан лозим аст. 

Дар амалияи кори як қатор омӯзгорони навкор, баъзан чунин ба назар мерасад, ки 

намоишҳои бунёдӣ барои таҳияи тасвирҳои ба эҳсосоти хонандагон таъсиркунанда нишон дода 

намешаванд ва ин ба ташаккулёбии сатҳи дониши хонандагон таъсири манфӣ мерасонад. 
Дар охир зикр менамоем, ки татбиқи самараноки методҳои индуксияву дедуксия ва 

монандкунию амсиласозӣ дар таълими физика ба баланд шудани сатҳи дониш, маҳорат ва 
малакаҳои амалӣ, инчунин ташаккулёбии тафаккури физикӣ ва мантиқии хонандагон мусоидат 
менамояд.   
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ТАТБИҚИ МЕТОДҲОИ ИНДУКСИЯВУ ДЕДУКСИЯ ВА МОНАНДКУНИЮ АМСИЛАСОЗӢ 
ДАР ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 

 

Дар ин мақола муаллифон зимни гузаронидани озмоиши педагогӣ ва таҳлилу баррасии натиҷаҳои 
бадастомада, инчунин мушоҳидаву омӯзиши амалияи фаъолияти омӯзгорони физикаи як қатор 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе ва навоҳии гирду атрофи он ба хулосае омаданд, 
ки онҳо методҳои индуксияву дедуксия, монандкуниву амсиласозиро дар раванди омӯзиши физика 
истифода намекунанд. Сабаби инро омӯзгорон ба мавҷуд набудани ягон васоити методӣ ба забони тоҷикӣ 
рабт мебинанд, ки ин то андозае дуруст аст. Бинобар ин, муаллифон тасмим гирифтанд, ки дар таҳқиқоти 
хеш доир ба аҳамияти истифодаи методҳои индуксияву дедуксия, монандкуниву амсиласозӣ ва моҳияти 
онҳо маълумоти муфассал пешниҳод намоянд.   

Индуксия ва дедуксия яке аз шаклҳои хулосабарорӣ ва методи таҳқиқот ба ҳисоб мераванд. Дар 
маънои маҳдуд дедуксия хулосабарориеро ифода менамояд, ки ба воситаи он аз муҳокимаи умумӣ 
муҳокимаи нави ҷузъӣ ҳосил мешавад. Дар хулосабарории индуктивӣ бар хилофи хулосабарории 
дедуктивӣ аз муқаддимаҳои ҷузъӣ хулосаҳои умумӣ бароварда мешавад. Таҳқиқот нишон дод, ки 
истифодаи методи индуктивӣ барои баёни маводи таълим бештар дар зинаи аввали омӯзиши физика 
мувофиқи мақсад буда, дар зинаи дуюм бошад, методи дедуктивӣ афзалият пайдо мекунад.  

Дар таълими физика аксар вақт методи монандкунӣ низ истифода мешавад. Дар илми мантиқ таҳти 
мафҳуми монандкунӣ чунин хулосабарориеро мефаҳманд, ки зимни он аз монандии ашёҳо мувофиқи як 
аломаташон доир ба шабеҳияти онҳо мувофиқи аломатҳои дигарашон, низ хулоса мебароранд. Дар 
таҳқиқоти илмӣ, ин метод яке аз роҳҳои коркарди мантиқии маводи воқеӣ ва ташаккули фарзияҳо 
мебошад.  

Дар амалияи таълими физика як қатор амсилаҳо-монандкуниҳо ба таври васеъ истифода мешаванд. 
Амсиласозӣ ҳамчун методи таҳқиқи табиат кайҳо боз барои дарк кардани объектҳои физикӣ истифода 
мешавад. Рушди асосҳои илмии амсиласозӣ дар физика бо номи олимон И. Нютон ва Ҷ. Максвелл 
алоқаманд аст.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНДУКЦИИ И ДЕДУКЦИИ, АНАЛОГИИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

 

Проводя педагогический эксперимент и анализ полученных результатов, а также наблюдение и 
изучение практики работ учителей физики ряда средних общеобразовательных учреждений города 
Душанбе и прилегающих к нему районов, авторы делают вывод, что учителями не используются методы 
индукции и дедукции, аналогии и моделирования в процессе обучения физике. Причина этого заключается 
в том, что у учителей нет учебных пособий на таджикском языке, что отчасти является верно. Поэтому, 
авторы решили предоставить в своем исследовании подробные сведения о важности использования 
методов индукции и дедукции, аналогии и моделирования и их значение. 
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Индукция и дедукция являются одной из форм умозаключения и методов исследования. В узком 
смысле дедукция – это способ рассуждения, при котором новое положение выводится чисто логическим 
путём от общих положений к частным выводам. В отличие от индуктивного рассуждения, дедуктивное 
рассуждение делает общие выводы из частных положений. Исследования показали, что индуктивный 
подход изложения учебного материала более целесообразен на первой ступени обучения физике, а на 
второй ступени усиливается дедуктивный подход. 

Метод аналогии часто используется в обучении физике. В логике под понятием аналогии понимают 
такое умозаключение, в котором из подобия предметов по одним признакам делают вывод о подобии этих 
предметов по другим признакам. В научных исследованиях этот метод является одним из способов 
логической обработки фактического материала и формуливания гипотез. 

Модель - аналогия широко используется на практике преподавания физики. Моделирование как 
метод исследования природы издавна используется для познания физических объектов. Развитие научных 
основ моделирования в физике связано с именами ученых И. Ньютона и Дж. Максвеллом. 
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APPLICATION OF METHODS OF INDUCTION AND DEDUCTION, ANALOGY AND SIMULATION 

IN TEACHING PHYSICS 
 

Conducting a pedagogical experiment and analyzing the results obtained, as well as observing and studying 
the practice of the work of physics teachers in a number of secondary educational institutions in the city of 
Dushanbe and adjacent areas, the authors conclude that teachers do not use the methods of induction and deduction, 
analogy and modeling in the process of teaching physics and physics. The reason for this is that teachers do not 
have teaching aids in Tajik, which is partly true. Therefore, the authors decided to provide in their study details on 
the importance of using methods of induction and deduction, analogy and modeling and their significance. 

Induction and deduction are one of the forms of inference and research methods. In a narrow sense, 
deduction is a method of reasoning in which a new position is derived in a purely logical way from general 
provisions to particular conclusions. Unlike inductive reasoning, deductive reasoning draws general conclusions 
from particular propositions. Studies have shown that the inductive approach to presenting educational material is 
more appropriate at the first stage of teaching physics, and the deductive approach is strengthened at the second 
stage. 

The analogy method is often used in teaching physics. In logic, the concept of analogy is understood as 
such a conclusion in which, from the similarity of objects according to one feature, a conclusion is drawn about 
the similarity of these objects according to other features. In scientific research, this method is one of the ways of 
logical processing of factual material and the formulation of hypotheses. 

The model is an analogy and is widely used in the practice of teaching physics. Modeling as a method of 
studying nature has long been used to understand physical objects. The development of the scientific foundations 
of modeling in physics is associated with the names of scientists I. Newton and J. Maxwell. 
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research, experience, experiment, ideal gas, Brownian motion, molecule, substance, gas pressure, logic, concepts, 
physical concepts, molecular kinetic theory. 
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ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Шукурзод Дж.А. 

Бохтарский государственный университет имени НосираХусрава 
 

В процессе обучения школьник, приобретая систематизированные знания и умения, 

вырабатывает собственный метод овладения новыми знаниями, соответствующие приёмы 

учебно-познавательной деятельности. 

Однако ни о каком эффективном воздействии на учебную деятельность школьника нельзя 

говорить, если исключить его активность и самостоятельность в систематизации знаний. 
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Принцип активности обучения известен в педагогике давно. Однако реализуется он далеко не 

всегда правильно. Во-первых, не учитывается, что для успешной систематизации знаний 

пригодна не любая форма активности и самостоятельности учащихся, а лишь строго 

определённая, целенаправленная, удовлетворяющая целому ряду условий. Прежде всего, она 

должна быть направлена на раскрытие тех сторон в изучаемом материале, которые составляют 

его сущность, его специфику. Во-вторых, часто исходят из того, что учащийся способен 

выполнить необходимую операцию по обобщению и систематизации знаний, а, следовательно, 

задача состоит лишь в том, чтобы формировать у него умения и навыки, различные приёмы 

обобщённых знаний [2, с. 14]. 

Всякий шаг вперед в приобретении знаний должен опираться на предыдущий. Из этого 

вытекает, что систематизацию знаний надо проводить на каждом этапе в конце темы, раздела и 

предмета в целом в конце года, когда изученное в известной мере забывается. Систематизация 

должна предупреждать забывание и является необходимым условием глубокого усвоения нового 

и пройденного учебного материала, залогом успешного обучения, при условии активной 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Систематическая, последовательная, 

целенаправленная систематизация знаний способствует повышению теоретического уровня 

знаний-главного условия осуществления образовательно-воспитательных задач, стоящих перед 

школой, а в частности проблемы оптимизации учебного процесса. Бесспорно, что при обучении 

старших школьников систематизация знаний связана с формированием рациональных форм 

умственной деятельности. В этом плане, несомненно, преимущественно имеет поэтапный метод 

систематизации знаний. 

В целях повышения теоретического уровня систематизации знаний необходимо 

планировать достижение конечного результата знаний учащихся на каждом уроке, т.е. объём 

систематизации знаний, умений и навыков, и требования должны быть разными [1, с. 23]. 

В школьной практике и в психолого-педагогической литературе эти требования пока не 

дифференцируются и формируются не конкретно: дать прочные знания, развивать творческую 

самостоятельность учащихся, выработать умение учиться, пополнять свои знания и т.п. такие 

общие определения недостаточны. В самом деле какие знания называть прочными, какие виды 

творческой самостоятельности развивать и т.д. Система требований к результатам обучения 

вообще, в частности к систематизации знаний, на наш взгляд, неразрывно связана с разработкой 

системы адекватных критериев, позволяющих судить о наличии (или отсутствии) 

систематизированных знаний у учащихся и их качества, т.е. показателем систематизированных 

знаний может судить следующие критерии: воспроизведение информации разными способами; 

переформулировка его в другой системе понятий, в прежней системе понятий, его сравнение, 

противопоставление и т.д. Но для проверки степени систематизированных знаний, и этот 

критерий недостаточен. Видимо, поскольку при изучении разных учебных предметов, 

различных тем предъявляются разные требования к знаниям и умениям, то при оценке качества 

знаний должны применяться соответственно дифференцированные критерии. Аналогичным 

образом должно быть установлено и оценено исходное состояние знаний, т.е. возможность 

определения достигнутого уровня систематизированных знаний учащихся будет способствовать 

эффективному развитию его качества. В существующей практике обучения это важнейшее 

требование не выполняется. 

В выработке систематизации знаний в процессе обучения большое значение имеет 

определение объёма, структуры и последовательности овладения знаниями, умениями, т.е. отбор 

материала. Известно, что в настоящее время большинство учебных предметов построено 

индуктивно – по принципу от частного к общему. Исследования показали, что такой принцип 

построения учебного материала не эффективен. Во-первых, он затрудняет понимание общих 

принципов, понятий, закономерностей, на которых строится данная область знаний. Это 

усложняет процесс систематизации знаний, мировоззрения, во-вторых, требует большой затраты 

времени и сил на усвоение учебного предмета в целом [3, с. 54]. 

Каждый рассмотренный подход к систематизации требует конкретной познавательной 

деятельности школьника, которая должна быть сформулирована при изучении любого предмета. 

Такой подход предполагает постепенную, последовательную, показательную систематизацию 

знаний, умений и навыков школьников. При этом необходимы разработанные системы 

организации учебной деятельности школьников в школе и дома; обучения формам, приёмам и 

методам формирования умений и навыков анализа, синтеза, сравнения, обобщения и 
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систематизации знаний; обучение приёмам логического мышления и приёмам полученных 

знаний в учебной и практической деятельности. В этой системе должны быть выделены 

основные методы приёма и существующие между ними отношения. Только в этом случае мы 

будем иметь программу того, как следует учить учащихся. 

Таким образом, своеобразие обобщения знаний в рассматриваемой системе заключается в 

следующем: этот процесс представляет собой систему строго определённых приёмов; он должен 

осуществляться в ходе освоения учебного материала. Важно отметить, что способность к 

обобщению знаний в значительной мере определяет качество уже имеющихся знаний: учителю 

далеко не безразлично, каким путём овладел ученик данными знаниями. Ведь механическое 

заучивание никогда не было продуктивным средством получения новых знаний. И если 

учащиеся часто прибегают к нему в обычной практике обучения, то лишь потому, что не владеют 

осмысленным способом обобщения знаний. Поэтому реализация эффективных приёмов 

деятельности учащихся по формированию обобщённых знаний – главнейшая задача учителя           

[4, с. 15]. 

Однако если обратимся к практике обучения, то видим, что этому аспекту уделяется очень 

мало внимания. Обобщение знаний в процессе обучения в том виде, как оно реализуется в 

настоящее время, не адекватно содержанию усваиваемого учебного материала. 

В самом деле, в подавляющем большинстве случаев в процессе обучения учителем 

контролируется только правильность выполнения заданий и упускается из виду прочность, 

глубина, обобщённость и систематизированность знаний и умений учащихся. Учитель даже не 

указывает, какие приёмы учебной работы рациональны для усвоения конкретного материала. 

Поэтому правильность выполнения заданий является недостаточным показателем оптимального 

пути, которым ученик пришел к этому ответу. 

Любой учебный предмет для своего усвоения требует умственных действий, которые 

составляют своеобразие так называемого мышления. Чтобы выделить необходимые действия, 

надо проанализировать эти специфические приёмы мышления, надо проанализировать эти 

специфические приёмы мышления установить, чем они конкретно отличаются друг от друга как 

формы учебной деятельности. Поскольку такая работа не проведена пока ни по одному 

предмету, то выделение рациональных форм учебной деятельности учащихся – это вопрос 

исследования, причём комплексного. На наш взгляд учебный материал в учебнике должен 

подаваться в виде системы заданий, предполагающий использование определённых действий, 

приёмов. Способ представления информации в современных школьных учебниках не 

соответствует требованиям формирования системы знаний: информация представлена без 

расчёта на определённый канал приёма [5, с. 52]. 

Таким образом, главным условием формирования системы изолированных знаний в 

процессе обучения является активная познавательная деятельность учащихся. Именно поэтому 

любая программа обучения должна включить не только систему знаний, но и систему 

адекватных приёмов по формированию её. При этом в практике обучения могут быть два 

фактора. 

1. Нужная система приёмов у учащихся определена. Задача учителя в этом случае 

заключается в том, чтобы обеспечить использование в качестве средства усвоения системных 

знаний именно ту систему действий, которая адекватна им. 

2. Необходимая деятельность по систематизации знаний у учащихся не сформирована или 

сформирована не полностью. В этих случаях задача учителя резко осложняется. Систематизация 

знаний, подлежащих усвоению, не обеспечены адекватными им средствами усвоения. Это имеет 

место, например, при систематизации новых знаний. Так, специфически математические, 

исторические, лингвистические приёмы мышления не могут быть усвоены вне изучения 

математики, языка, истории и т.д. Мы имеем в виду только те случаи, когда формирование 

навыков, необходимых для систематизации знаний, приготовлено предыдущим способом, 

приёмом систематизации знаний и когда, следовательно, организация усвоения намеченных 

систематизаций знаний невозможна без их выполнения. Вывод может быть только один: 

одновременное формирование того или другого. Но поскольку речь в этом случае идёт о 

формировании новых умений систематизировать, то надо найти первичное, способствующее 

выработке представлений и понятий, т.е. внешние вещи, явления. 

Рассматриваемые положения позволяют выделить принципиально новые знания и умения. 

Первый этап – предварительное ознакомление с приёмами (действиями) систематизации знаний, 



157 

 

когда даются необходимые разъяснения (учителем) и показывается, как надо выполнять эти 

действия. На втором этапе действие выполняется уже учащимися самостоятельно, но в 

развёрнутой форме; перед учащимися раскрывается содержание материала, приёмы и правила 

его выполнения; осуществляется контроль за выполнением учащимися каждой операции по 

систематизации знаний. В этих условиях, как показали условия, все учащиеся овладевают 

заданной системой приёмов систематизации, а в результате и знаниями. На третьем и четвёртых 

этапах приемы систематизации отрабатываются до сокращённой, автоматизированной формы - 

становятся актом умственной деятельности. Эффективность этого пути развития умения 

систематизации объясняется тем, что он позволяет раскрыть учащимся содержание приемов и 

организовать усвоение и систематизацию изучаемого учебного материала. 

Задача систематизации знаний в процессе обучения может быть осуществлена лишь при 

наличии немедленной обратной связи. Система формирования знаний предъявляет к обратной 

связи определённые требования. Обратная связь, дающая информацию лишь о правильности или 

неправильности конечного результата (систематизации знаний) недостаточна, так как к ней 

может привести существенно разная система операций. Следовательно, такая обратная связь не 

позволяет проконтролировать, те ли приёмы выполняет ученик, которые были предписаны ему 

программой [6, с. 43].  

Программа систематизации знаний должна иметь дооперационный контроль. 

Пооперационный контроль – это контроль за результатами и качеством. Но в отличие от 

конечного результата, результаты отдельных операций дают большее представление о характере 

систематизации знаний. Кроме того, контроль должен касаться не только исполнительных 

операций действия, но и ориентированных. Ориентировочная часть особенно важна, так как 

только через нее мы можем проконтролировать, на что опирается ученик при выполнении 

различных систематизированных заданий: на внешние, случайные признаки материала или на 

существенные, дающие ему возможность понять специфические особенности изучаемого 

материала. 

Рассматривая проблем, связанных с систематизацией знаний, нельзя не коснуться вопроса 

о постоянной на каждом уроке коррекции знаний. Одна из важнейших проблем, как известно, в 

практике обучения она решается по-разному, но как правило, её решение не имеет под собой 

достаточной научной основы. Между тем надёжные принципы: прочность, 

систематизированность знаний учащихся – не могут быть разработаны без анализа знаний 

учащихся (эмпирически, практически и т.д.) в процессе обучения. Поскольку знания учащихся 

свидетельствуют о представлениях учащихся – о познании мира и природы вообще, и в 

частности о явлениях и понятиях, то, естественно, решение и этого вопроса определяется той 

теорией обучения, которая взята за основу. 

 С точки зрения развиваемой нами концепции в процессе систематизации знания, 

коррекция знаний определяется логикой преобразования знаний основных правил, понятий, 

идей, законов и закономерностей.  

Основной принцип коррекции знаний включается в зависимости от характера знаний 

(отклонения от научных знаний); в восстановлении пробелов в знаниях; в осуществлении связи 

прежних знаний с новыми и т.д. 

Итак, главным условием выполнения этого положения является научно-познавательная 

деятельность учащихся. Выработка приёмов познавательной деятельности, адекватной 

изученному предмету и практическому опыту учащихся, развитие системы знаний до научно-

материалистического мировоззрения составляет основное содержание обучения. Без 

формирования системных знаний у учащихся невозможно совершенствование учебного 

процесса. Там, где удается формировать у учащихся системные знания и с заданными 

качествами, ход учебного процесса существенно меняется. При этом получается не только 

значительная экономия времени, но и резкое повышение качества усвоенных знаний и умений. 

Покажем теперь на примерах, как осуществляется программа по систематизации знаний в 

процессе обучения. 
В качестве знаний, подлежащих усвоению, возьмём основные понятия. При 

систематизации знаний исходим из того, что в конце систематизации ученик должен не только 
знать определение понятий, но и уметь ими пользоваться в других учебно-познавательных 
ситуациях. Принципы этих ситуаций определяются заранее. В качестве средства усвоения 
понятий мы используем и действия распознавания. Это действие состоит из ряда операций: 
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проверки наличия каждого из необходимых и достаточных признаков системы; оценки 
результатов проверки (она происходит по следующему логическому правилу: если все 
необходимые и достаточные признаки есть, то предмет соответствует данному понятию; если 
нет хотя бы одного – не соответствует; если один из признаков не известен, то при наличии всех 
остальных, определённого ответа дать нельзя). 

На основе этого принципа составляются критерии распознания: 
А) установить, есть ли у объекта первый признак; 
Б) отметить полученные результаты; 
В) проверить правильность ответа (следует отметить, что школьника нужно научить, как 

устанавливать наличие или отсутствие данных признаков). Если ответы правильны, то 
школьнику предлагается проделать то же самое по отношению к каждому из признаков, 
входящих в число необходимых. Если ученик ошибся, ему предлагается заново проверить 
наличие искомого признака у предмета или обратиться к прежним своим знаниям или за 
консультацией к учителю. После проверки в ней системы признаков ученику предлагается 
сравнить полученные результаты с правилом, а после этого записать полученный ответ как 
систематизированный вывод усвоенного. 

Если действие легко и верно выполняется устно, то его можно передать в письменной 
форме, при этом каждый учащийся сам выполняет и сам контролирует свои действия. Процесс 
выполнения действия устно скрыть, действие стало полностью умственным, идеальным, но 
содержание его известно обучающему, так как он сам его строил и сам преобразовал из действия. 
В этих условиях учащиеся при работе с объектами с самого начала ориентируются на 
выделенную систему специфических признаков. В результате действий с объектами у них 
формируются заданные понятия и одновременно с этим действия распознавания. При работе с 
последующими понятиями логическое содержание этого действия выступает уже как готовое 
систематизацией. Что касается специфического содержания этого действия (конкретная система 
признаков, приёмы их обнаруживания), то она усваивается при работе с каждым новым понятием 
[5, с. 29]. 

По этой методике мы формировали понятия у учащихся X-XIклассов, причем для работы 
брали слабо и среднеуспевающих учащихся. У всех понятия формировались в соответствии с 
заранее намеченными качествами. Работа проходила практически без ошибок. Так, например, 
при формировании понятия «романтизм» - 60 учащимся было предложено 400 заданий. Ошибки 
были сделаны только в 28 случаях (менее 4,2%). При этом ошибки не только исправлялись 
самостоятельно учащимися, но, как правило, и обнаруживались ими. 

Оказалось, что при такой организации обучения у учащихся формируются полноценные 
понятия, т.е. систематизированные знания. При этом обще логическая часть действий по 
распознаванию успешно переносится ими на новые понятия и выполняется при этом сразу в 
устной форме. 

А теперь покажем, как подходить с точки зрения рассмотренной теории к формированию 
умений. В качестве примера возьмём умение систематизировать языковые закономерности. 
Многие правила грамматики русского языка усваиваются в младших и средних классах. Главное 
внимание уделяется системе исполнительных (младших) классов, частично самостоятельных 
(средних) классов. В старших классах главное внимание должно уделяться самостоятельной, 
творческой, поисковой деятельности. Таким образом, учитель должен формировать умение 
систематизировать, углублять знания, полученные в младших и средних классах, и 
одновременно учить самостоятельно, приобретать знания. Но ведь эти операции определяются 
содержанием и особенностями знаний и умений, полученных раньше. Следовательно, ученика 
надо научить анализировать эти знания, выделять в них основные, устанавливать их отношения 
и связи в целях формирования научно-материалистического мировоззрения. 

После усвоения всех умений нужно научить учащихся общему методу анализа, 
позволяющему устанавливать систему каких-либо отношений при условии конкретного их 
применения. Также целенаправленное обучение школьников навыкам систематизации знаний и 
умений способствуют усвоению, осмыслению, углублению, систематизации, сохранению 
знаний на долгие годы и применение их в учебной, трудовой, общественной и практической 
деятельности. 

Таким образом, главным в подборе методов и приемов для систематизирующего урока 
является разумное их сочетание, умение определить место каждого из них, в соответствии с 
целями и задачами урока, а также уровнем подготовки к нему учащихся; целесообразный 
переход от одного приёма к другому. 



159 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Аристова, Л.П. Активность учения школьника / Л.П. Аристова. – М.: Просвещение, 1968. – С. 174. 

2. Буйдаков, Х. Основы дидактики / Х. Буйдаков. – Душанбе, 1995. – 180 с. 

3. Давыдов, В.В. Виды обобщения в обучении / В.В. Давыдов. – М.: Педагогика, 1972. – 371 с.  

4. Лутфуллоев, М. Дидактикаи муосир / М. Лутфуллоев. – Душанбе, 2001. – С. 336. 

5. Скаткина, М.Н. Дидактика средней школы / М.Н. Скаткина. – М.: Просвещение, 1982. – С. 317. 

6. Шарифов, Ф. Интегрированное обучение / Ф. Шарифов. – Душанбе, 2001. – 170 с. 

7. Шукурзод Дж. Теоретические основы подготовки педагогов к организации воспитательной 

деятельности в образовательных учреждениях // Вестник Бохтарского государственного 

университета имени Носира Хусрава. – Бохтар, 2018. – №1/2 (53). – С. 93-96. 
 

ПРИНСИПИ ФАЪОЛНОКӢ ВА МУСТАҚИЛИЯТИ ОМӮЗИШ ДАР СИСТЕМАТИЗАТСИЯИ 

ДОНИШИ ДОНИШҶӮЁН 
 

Муаллиф дар ин мақола принсипи фаъолнокӣ ва мустақилияти омӯзишро дар систематикунонии 

донишҳои донишҷӯён баррасӣ менамояд. Банизомдарорӣ фаромӯшкуниро пешгирӣ карда, шарти зарурии 

амиқ аз худ кардани маводи нав ва гузашта, кафолати омӯзиши самаранок, дар холати фаъолияти 

мустакилонаи маърифатии хонандагон мебошад. Муаллиф чунин мешуморад, ки раванди систематикӣ, 

пайдарпай кӯмак мекунад, ки сатҳи назарраси донишро баланд мебардорад - шарти асосии татбиқи 

вазифаҳои таълимӣ ва аз ҷумла мушкилоти оптимизатсияи раванди таълим кӯмак мекунад. 
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ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Автор в данной статье рассматривает принцип активности и самостоятельности обучения в 

систематизации знаний учащихся. Систематизация должна предупреждать забывание и является 

необходимым условием глубокого усвоения нового и пройденного учебного материала, залогом 

успешного обучения, при условии активной самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Автор считает, что систематическая, последовательная, целенаправленная систематизация знаний 

способствует повышению теоретического уровня знаний - главного условия осуществления 

образовательно-воспитательных задач, стоящих перед школой, а в частности проблемы оптимизации 

учебного процесса. 
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PRINCIPLE TO ACTIVITIES AND INDEPENDANCE OF THE EDUCATION IN 

SYSTEMATIZATIONS OF THE KNOWLEDGES UCHASCHIHSYA 
 

The Author in given article considers the principle to activities and independance of the education in 

systematizations of the knowledges учащихся. The Systematization must warn забывание and is a necessary 

condition of the deep assimilation new and passed scholastic material, guarantee of the successful education, at 

condition of active independent cognitive activity учащихся. The Author considers that systematic, consequent, 

goal-directed systematization of the knowledges promotes increasing theoretical level knowledges - a main of the 

condition of the realization educational-воспитательных of the problems, costing before school, but in particular 

problems to optimization of the scholastic process. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ЧАНДРАСОНАӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ ДАР 

МУАССИСАҲОИ ОЛӢ ВА ИМКОНИЯТҲОИ БАРНОМАИ MS POWER POINT - 2010 
 

Гулманов У.Р., Мирзоев А.М. 

Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 
    

Дар асри  XXI гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ, хондани маърӯзаҳо, ҷамъомадҳои 

илмӣ, дарсҳои мактабӣ бе истифодаи технологияи чандрасонаӣ самаранок буда наметавонанд.  

Имрӯз зарур аст, ки дар гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ аз технологияи чандрасонаӣ 

истифода намоем. Дар натиҷаи таҳқиқоти махсус олимон муайян кардаанд, ки пас аз шунидани 

ягон хабар дар хотираи инсон танҳо чоряк ҳиссаи иттилооти шунида боқӣ мемонад. Пас аз 

тамошои ягон ҳодиса бошад, дар хотира сеяк ҳиссаи иттилоот боқӣ мемонад. Дар ҳолати ҳам 

дидани ҳодиса ва ҳам дар бораи он шунидан, дар хотираи инсон метавонад аз нисф зиёди  

иттилоот нигоҳ дошта шавад. Пас мо омӯзгорон бояд бо чунин усул машғулиятҳои таълимиро 

амалӣ созем. Чунки дар раванди таълим истифода бурдани замимаҳои чандрасонаӣ метавонад 

зиёда аз 75 фоизи иттилоотро дар хотираи толибилмон ҷойгир намояд [1-6]. 

Мафҳуми чандрасонаӣ аввалин маротиба ҳамчун истилоҳи «мултимедиа» солҳои 60-уми 

асри гузашта истифода шудааст. Он замон ин мафҳум бо он  маъное истифода мешуд, ки дар 

намоишномаҳои театрикунонидашудаи боҳашамат иттилоотро дар шаклҳои гуногун ва 

воситаҳои мухталиф ба тамошобинон мерасонданд. Барои пуртаъсир гаштани намоишномаҳо 

дар саҳна аз воситаву қитъаҳои шифоҳӣ, дидорӣ, шунидорӣ, слайд, суруд, рақс ва мусиқӣ 

истифода мебурданд. Бо ҳамин тарз, якбора ба якчанд узвҳои эҳсосии инсон таъсир мегузоштанд 

ва намоишҳои театрикунонидашуда машҳур мегаштанд. Истилоҳи мултимедиа аз ду калимаи 

лотинӣ «multum» - бисёр ва «medium» - расона гирифта шудааст.  

Дар забони тоҷикӣ мултимедиа маънои чандрасонаиро дорад. Чандрасонаиро дар як вақт 

ҳам ба синфи нармафзорҳо ва ҳам ба синфи сахтафзорҳо дохил кардан мумкин аст, чунки барои 

бо технологияи чандрасона кор кардан ҳам сахтафзор ва ҳам нармафзорҳои компютерӣ заруранд. 

Дар ҳоли ҳозир компютер якҷоя бо дастгоҳҳои ҳамроҳаш дар рӯйхати воситаҳои чандрасонаӣ 

дар ҷойи аввал аст. Компютер метавонад якбора иттилооти чандрасонаи гуногунро коркард 

намояд. Компютер бо дастгоҳҳои ҳамроҳи бешумораш метавонад тамоми вазифаҳои техникии 

чандрасонаро иҷро кунад [4].  

Вожаи рӯнамои чандрасонаӣ тарҷумаи калимаи англисӣ буда, маънояш намоиш додан ё 

шиносонидани чизе мебошад. Дар замони мо рӯнамосозӣ танҳо рӯнамосозии чандрасонаӣ шуда 

метавонад. 

Рӯнамои чандрасонаӣ бо ёрии ҷамъи унсурҳои видео, садо, расму тасвир, матн ва 

аниматсия сохта мешаванд. Рӯнамоҳо аз рӯйи равиши иҷрошавиашон ба се гурӯҳ: интерактивӣ,  

бо намоишнома ва бефосила иҷрошаванда тақсим мешаванд. Дар ҳама мавридҳо рӯнамоҳо аз 

қитъаҳои алоҳида иборатанд, ки онҳоро саҳифаҳои электронӣ ё слайдҳо меноманд. 

Рӯнамои интерактивӣ рӯнамоест, ки ба истифодабаранда дар идора кардани раванди 

тамошо имконияти бештареро фароҳам месозад. Тамошобин метавонад тартиб, замони пахши 

ин ё он қитъаро бо майлу хоҳиши худ тағйир диҳад ё амалӣ созад.  

Пахши рӯнамои бо намоишнома сохташуда ва бефосила иҷрошаванда ба бинанда нисбат 

ба рӯнамои интерактивӣ имконияти камтар медиҳад. 

Барои сохтани рӯнамо нармафзорҳои зиёде мавҷуд мебошанд, ки яке аз машҳуртарин 

нармафзори эҷоди рӯнамоҳои чандрасонаӣ барномаи MS Power Point ба ҳисоб меравад. То имрӯз 

намунаҳои зиёди ин барнома рӯйи кор кор омадаанд ва мавриди истифода қарор доранд. 

Намунаи Power Point 2010 дорои имкониятҳои зиёд барои сохтани рӯнамо мебошад [4]. Чунончи, 

он метавонад: 

1. Новобаста аз муҳити корӣ (MS Word, MS Excel) бо истифода аз афзори аксгирии банди 

ҷогузории менюи барнома, тасвири ягон қитъа тамоми экранро аксбардорӣ кунад ва онро дар 

рӯнамосозӣ истифода барад. 

2. Аз блоки мавзуъҳои банди Зебосоз-и менюи барнома яке аз чил мавзуи нав ё пешинаро 

интихоб намояд ва онро дар рӯнамосозӣ истифода барад. 

3. Имконияти тарҷумаи матн бо 20 забони маъруфи дунёро дорад.  

4. Имкони иҷрои корҳои графикии зиёд, бе истифода аз нармафзори Photoshop-ро дорад. 

5. Имконияти илова кардани садо ва видео ба слайдро доро мебошад. 

Дар ин ҷо мо баъзе имкониятҳои нави ин барномаро дида мебароем. Аз афзори аксгирии 
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банди ҷогузории менюи барнома истифода бурда, метавонем тасвири ҳама гуна барномаро дар 

слайд ҷо кунем ва имкон дорем, ки ягон қисми экранро бурида, онро низ дар слайд ҷо кунем. 

Барои амалӣ гаштани ин мақсад амалҳои зеринро иҷро менамоем: 

Ҷогузорӣ►Аксбардор 

 
Расми 1. Равзанаи барномаи MS Word. 

 
Расми 2. Равзанаи барномаи MS Excel. 

 

Барои буридани ягон қисми экран амалҳои зеринро иҷро менамоем: 

Ҷогузорӣ►Аксбардор►Буридани экран.  

 
Расми 3. Қисми буридаи экран. 

 

Аз блоки мавзуъҳои банди Зебосоз-и барнома истифода бурда, метавонем, яке аз 40 мавзуи 

нав ва пешинаро интихоб намуда, дар слайдҳо истифода барем. Дар ҳар як мавзуъ мо метавонем 

рангро иваз кунем, андоза ва шакли зоҳиршавии ҳуруфро тағйир диҳем, инчунин эффектҳои 

гуногунро татбиқ намоем. Барои амалӣ гаштани ин мақсад аз афзорҳои банди Формат истифода 

менамоем. 



162 

 

 
Расми 4. Афзорҳои банди формат. 

 

Дар банди аниматсияи барномаи PowerPoint -2010 ба объект истифода бурдани зиёда аз як 

аниматсия имконпазир гардид. Барои амалӣ гаштани ин мақсад аз банди Анимация ► 

Расширенная анимация истифода мебарем. 

Дар барномаи PowerPoint  имкони тарҷумаи матн бо дигар забонҳо мавҷуд буда, дар 

барномаи PowerPoint -2010  имконияти тарҷума кардани матн ба 20 - забони машҳури дунё 

дастрас мебошад. 

Раванди тарҷумакунӣ  бо се тарз амалӣ мешавад: 

1. Тарҷумаи ҳуҷҷат – ҳуҷҷатро барои тарҷумаи мошинӣ ба Интернет мефиристад. Шумо 

натиҷаро ҳамчун саҳифаи html дар равзанаи браузери худ хоҳед гирифт. 

2. Тарҷумаи матни интихобшуда – тарҷумаи матни интихобшударо ба забони дигар ва 

намоиш додани он дар равзанаи маводи маълумотӣ. 

3. Мини-тарҷумон – тарҷумаи фаврии калима ё ибораи бо курсор нишондодашуда. 

Коркарди иттилооти графикӣ. Кор бо тасвирҳо дар Power Point-2010 ба сатҳи сифатан нав 

бардошта шуда, барои кор дигар барномаи Photoshop  лозим нест, чунки барномаи Power Point-

2010 дорои таҳриргари хуби графикии худ мебошад. Барои амалӣ сохтани ин мақсад метавонем 

аз зербандҳои банди Формат истифода барем. Инчунин метавонем равшаниро танзим намуда, ба 

расмҳо эффектҳои бадеӣ бахшем ва дигар амалҳои коркарди тасвирро иҷро намоем. 

Воситаҳои видео. Дар банди Формат дар гурӯҳи кор бо видео дар PowerPoint-2010 

метавонем файлҳои видеоии ба презентатсия воридшударо бидуни истифодаи ягон барномаи 

тарафи сеюм таҳрир кунем (расми 5). Мо метавонем танзимоти равшанӣ ва контраст, тасҳеҳи 

рангро татбиқ кунем, пеш аз бозӣ экрани лаппишро илова карда, ҳама чизро аз нав танзим кунем, 

то ба видеои аслӣ баргардем. Дар ҳамон ҷадвали гурӯҳи эффектҳои видео, метавонем эффектҳои 

соя, инъикос, дурахшанда, зиддилаҳшӣ, релйеф ва гардишҳои гуногуни чаҳорчӯбаро истифода 

барем. Дар гурӯҳи Андоза ҳамон муҳаррири видеоии дарунсохти PowerPoint ба мо имкон 

медиҳад, ки видеоро бурем ва баландӣ ё паҳноии чаҳорчӯбаи видеоро тағйир диҳем. Фармони 

Формат - Таҳрир имкон медиҳад, ки вақти пайдо шудан ва нопадид шудани видео, инчунин вақти 

оғоз ва анҷоми клипи видеоиро муқаррар кунем. 
  

 
Расми 5. Гузоштани видео ба слайд. 

 

Муш ҳамчун нишондиҳандаи лазерӣ истифода бурда мешавад. Агар ба мо лозим ояд, ки 
диққатро ба объекти мушаххаси слайд ҷалб кунем, нишоннамои мушро метавонем ба 
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нишондиҳандаи лазерӣ табдил диҳем. Барои ин, дар ҳолати намоиши слайд, танҳо тугмаи CTRL-
ро якҷоя бо тугмаи чапи муш пахш карда, ба болои элементи слайди дилхоҳ гузорем. Он ба 
ситорае монанд мешавад, ки бо нишондиҳандаи лазерӣ таъкид шудааст. 

Хулоса. Технологияи чандрасонаӣ яке аз дастовардҳои беҳтарини соҳаи технологияи 
иттилоотӣ ба ҳисоб меравад. Имрӯз гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ ва гузаронидани 
семинару машваратҳо бо истифода аз технологияи чандрасонаӣ муҳим ва зарур мебошад. 
Гузаштани машғулиятҳо бо чунин тарз завқи донишҷӯёнро бедор намуда, сатҳи дониши онҳоро 
баланд мебардорад. 
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таълими фанни технологияи иттилоотӣ ва имкониятҳои барномаи POWER POINT - 2010, аз ҷумла дар 

машғулиятҳои таълимӣ таҳлил карда шудааст. Ба ҳар як омӯзгор зарур аст, ки имкониятҳои технологияи 

чандрасонаиро омӯзад ва дар фаъолияти таълимии худ истифода барад. 
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ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ ТАЪЛИМ ВА РОҲҲОИ САМАРАБАХШИ ТАҚВИЯТИ 

МАЛАКАҲОИ ХОНИШ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Юсуфҷонова Д.Х. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Пешрафти илму техника ва инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ аз хонандаи имрӯза 

заковат, борикбинӣ, мушоҳидакорӣ, босалоҳиятӣ, фаъолиятнокӣ ва дарки амиқи воқеоти 

рӯзмарраро талаб мекунад. Мусаллам аст, ки беҳбудии муносибати босалоҳияти мақсаднок ба 

дарс, донишу малака ва эҷодкории омӯзгорону хонандагон алоқаи ногусастанӣ дорад. Муассисаи 

таълимии муосир бояд ба макони муқаддаси таълиму тарбияи насли наврас ва инкишофу 

ташаккули неруи зеҳнию ақлонии онҳо мусоидат кунад. Салоҳиятнокии мақсадноки эҷодкорона 

тақозо менамояд, ки омӯзгори замони истиқлол барои амалӣ шудани он аз тозакорию навоварӣ, 

эҷодкорию навҷӯӣ ва дигар тарзҳои пурсамари таълим самаранок истифода намояд.  

Бояд қайд кард, ки усулҳои ҷадиди сифатноки таълим диққатҷалбкунанда ва пурарзиш 

буда, дар муносибати босалоҳияти хонандагон ба таълим кумак расонида метавонад ва дар 

замони рушди бомайлони илму техника ниҳоят муҳим низ мебошад. Танҳо навовариву навгонӣ 

ва ҷустуҷӯи эҷодкорӣ метавонад, ки ба сифати дониши хонандагон таъсири пурсамар  расонад. 

Имрӯз ҷомеаи мутамаддин дар назди омӯзгорон талабот ва вазифаҳои нави пурмасъулро 

гузоштааст. Махсусан, омӯзгорону роҳбарони муассисаҳои таълимӣ бояд аз муносибати 

босалоҳият эҷодкорона ва самаранок истифода баранд. Раванди зиндагӣ аз мо тақозо мекунад, 

ки «нишондиҳанда»-ҳои наву босалоҳияти замонавӣ, қуллаҳои баланди донишро кашф намоем, 

ки аз тарзу усулҳои солҳои қаблӣ бо салоҳиятнокӣ, шаффофият, амиқию дақиқӣ ва илмии худ 

афзалият пайдо карда, хусусиятҳои ҷамъбасткунандагӣ, эҷодкорӣ, ташаккулдиҳӣ ва пажӯҳишӣ 

дар худ касб намудааст.  

Бояд барои фаъол гардонидани хонандагон дар дарс аз усулу воситаҳо, стратегияҳо ва 

методҳои муосир истифода бурда, самти эҷодкориву навоварии хонандагонро рушду ташаккул 

диҳем.  

Яке аз мақсадҳои муҳимми мактаби муосир тарбияи шахси эҷодкор ба ҳисоб меравад. 

Барои ба ин ҳадаф расидан бояд дар зеҳни хонанда эҷодкорӣ, ҷустуҷӯ ва дарёфт намудани роҳи 

ҳалли масъалаҳои таълимӣ ва ғайритаълимӣ рушд дода шавад. Муҳаққиқи рус Е.О. Иванова 

салоҳиятро маҷмуи донишҳо, маҳорату малакаҳои анъанавие медонад, ки бо хусусиятҳои шахсӣ 

ва ҷанбаҳои хештаншиносии хонанда умумият пайдо карданд [4].  

Синни хурди мактабӣ давраи муносиби ташаккули салоҳиятҳои эҷодӣ мебошад. Маҳз 

салоҳиятҳои эҷодии кӯдак муносибати фаъоли ӯро нисбат ба самтҳои салоҳиятҳои фаннӣ ва 

тақвияти  қобилиятҳо муайян месозад. Аз ин рӯ, яке аз вазифаҳои мактаб рушди қобилиятҳои 

эҷодии ҳар як кӯдак ба шумор меравад.    

Яке аз масъалаҳои таълим дуруст ҷобаҷогузории раванди таълим, баланд бардоштани 

сифати таълим, инкишофи ҳамаҷонибаи хонандагон аст. Таҷдиду  мутобиқсозӣ  яке аз ҷанбаҳои 

муҳим ва ҳамгироии раванди таълим аст. Дар айни замон, бештар дар марҳалаи ибтидоии 

омӯзиш бо истифодаи воситаҳои таълимӣ ба мақсадҳо ноил гаштан мумкин аст.  

Бе истифодаи воситаҳои таълимӣ дар синфҳои ибтидоӣ расидан ба ҳадафҳои пешгузошта 

ғайриимкон буда, татбиқи мундариҷа ва васеъ намудани фаъолияти маърифатии кӯдакон 

номумкин аст. Ин ба он хотир аст, ки азхуд намудани иттилоот аз тарафи кӯдакон хусусиятҳои 

ба худ хос дорад. К.Д. Ушинский дар ин маврид қайд мекунад: «…Табиати кӯдакон аёниятро 

тақозо мекунад. Ба кӯдакон панҷ калимаи ба онҳо ношиносро омӯзонед ва онҳо чанд муддат 

онҳоро азхуд намекунанд ва азоб мекашанд, аммо бист калимаро бо расмҳо пайваст намуда ба 

онҳо омӯзонед, кӯдак онро ба зудӣ азхуд мекунад. Шумо ба кӯдак як фикри одиро фаҳмонед ҳам, 

кӯдак онро намефаҳмад, расми мушкилеро ба онҳо фаҳмонед, онҳо маънии онро ба зудӣ азхуд 

ва дарк мекунанд…» [10]. 

Ҳақиқатан ҳам, дар таълими хонандагони синни хурди мактабӣ нақши аёниятҳои таълимӣ 

бисёр назаррас буда, ба хусусиятҳои хоси дарк ва азхуд намудани онҳо мутобиқ аст. Ба узвҳои 

эҳсосотӣ таъсир расонида, (биноӣ, шунавоӣ ва ғ.), воситаҳои аёнӣ ба азхуд намудани мундариҷаи 

таълимӣ мусоидат менамоянд.  

Воситаҳои таълимӣ дар якҷоягӣ бо усулҳои таълим омӯзонида мешаванд. Дар маҷмуъ онҳо 

(роҳу усулҳо) хусусияти таълимӣ, тарбиявӣ ва ташаккулёбиро дар худ инъикос намуда, ҳамчун 
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воситаи бедор намудан, идора кардан, назорати фаъолияти таълимию маърифатӣ ва муайян 

кардани ниёзи хонанда ва банақшагирии минбаъдаи омӯзгор мусоидат мекунад.  

Дар баробари монандӣ, роҳу усулҳои таълимӣ аз якдигар фарқ доранд. Усул ба ҷараёни 

таълим сахт ҳамбастагӣ дорад ва берун аз он мавҷуд буда наметавонад. Ба сифати воситаҳои 

гуногуни таълим маъмулан, китобҳои дарсӣ, воситаҳои аёнӣ, луғатҳо, воситаҳои техникии 

таълим ва ғайраро истифода мебаранд. Ин воситаҳоро барои расидан ба ҳадафҳои гуногун 

истифода бурдан мумкин асту онҳо худи ҷараёни омӯзишро тағйир медиҳанд. Ҳангоми 

истифодаи воситаҳои гуногун дар омӯзиш роҳу усулҳои таълим низ иваз мешавад. Ба таври 

дигар, вобаста ба ҳадафҳо роҳу усул ва воситаҳои таълим низ интихоб карда мешавад.  

Интихоби воситаҳои таълим ва роҳу усулҳои фаъолияти педагогӣ ба омилҳои гуногун, аз 

ҷумла ба: 

- ҳадафҳои умумии таълим, тарбия ва рушди хонандагон; 

- вазифаҳои мушаххаси таълимию тарбиявӣ; 

- сатҳи ҳавасмандии таълим; 

- хусусиятҳои хоси усулҳои таълими фани мушаххас; 

- мундариҷаи мавод; 

- вақти барои таълими ин ё он мавод ҷудошуда; 

- миқдор ва сатҳи мураккабии маводи таълимӣ; 

- сатҳи омодагии хонандагон; 

- хусусиятҳои хоси синнусолӣ ва фардии хонандагон; 

- шакл ва сохтори машғулиятҳо; 

- шумораи хонандагон; 

- шавқу ҳаваси хонандагон; 

- таъминоти моддию техникӣ; 

- хусусиятҳои шахсияти омӯзгор ва тахассуси касбии ӯ. 

Бо дарназардошти гуфтаҳои дар боло овардашуда, омӯзгор вобаста ба мақсадҳои таълим 

ва қобилияти дарку ниёзи хонандагони хеш кадом усул ва воситаҳои аёниро дар машғулият бояд 

истифода барад, интихоб менамояд.  

Воситаҳои ёрирасони таълимиро шартан ба ду қисм: аёнию техникӣ ҷудо мекунанд. 

Ба қатори маводи ёрирасон (ҳам барои муаллим ва ҳам барои хонанда), ки таъминоти 

техникиро тақозо надорад, мумкин аст, дастурҳои методӣ, расму тасвирҳо, нақшаҳо, суратҳо, 

китобҳо барои хониш дар хона, рӯзнома, луғатҳо, маводи тақсимотӣ ва ғайраро дохил намоем.  

Ба маводи ёрирасон, ки таъминоти техникиро тақозо дорад, маводи аудио ва видеоиро 

дохил намудан мумкин аст. 

Новобаста ба таъминоти ғайриқаноатбахши техникии синфхонаю мактабҳо, ҳар як 

муаллим бо интихоби эҷодкоронаи роҳу усулҳои таълим ва истифодаи воситаҳои ёрирасони 

таълим метавонад натиҷаҳои хуб ба даст биёрад. Доир намудани дарсҳои рангобаранги шавқовар 

дар синфҳои ибтидоӣ мушкил ҳам бошад, натиҷаи дилхоҳ дода метавонад.  

Пеш аз интихоб намудани маводи аёнӣ барои машғулият, зарур аст, ки ҷойи истифодаи 

онро вобаста ба мақсадҳои таълимию дидактикӣ муайян намоем. Дар вақти интихоби маводи 

аёнӣ, пеш аз ҳама, бояд мақсад ва вазифаҳои машғулият муайян карда шуда,  сипас воситаҳо 

интихоб карда шавад. 

Истифодаи воситаҳои таълимии аёнӣ яке аз роҳҳои самарабахши таълими малакаҳои 

хониш дар синфҳои ибтидоӣ ба шумор рафта, дарёфти роҳҳои инноватсионии истифодаи он дар 

ҷараёни дарсҳо яке аз масъалаҳои муҳимми рӯз ба шумор меравад. Принсипҳои истифодаи 

аёният дар таълим ва татбиқи он дар дарсҳо дар замони муосир масъалаи мубрам ба ҳисоб рафта, 

таҳлили ҳамаҷонибаро талаб менамояд, зеро навъу шаклҳои гуногуни аёниятҳо ва имконияти 

фарохи истифодаи он дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ба вуҷуд омадааст.   

Аз ин рӯ, мо дар замоне қарор дорем, ки илму техника инкишоф ёфта, роҳҳои гуногуни 

истифодаи технологияҳои инноватсионии таълим рӯйи кор омадаанд. Чи гуна аз ин 

иннноватсияҳо истифода барем, то ки диққати хонандагонро ба фан ё ба хониш ҷалб намоем? Чӣ 

гуна дарсҳоро шавқовар ва диққатҷалбкунанда ба роҳ гузорем? Далели маъмулӣ вуҷуд дорад, ки 

самарабахшии омӯзиш аз дараҷаи ҷалб барои дарк намудан, вобаста аз интихоб ва истифодаи 

воситаҳои мувофиқ аст. Чи қадаре, ки ретсепторҳо барои дарки маводи таълим ҷалб мешаванд, 

ҳамон қадар он мустаҳкамтар аз худ карда мешавад. Ин қонуниятро аввалин бор Я.А. Коменский 

ҳамчун принсипи дидактикии аёният дар илми педагогӣ ворид карда буд. 
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Принсипҳои таҳияи маҷмуи воситаҳои аёнӣ дар методикаи забони модарӣ дар илми 

педагогика омӯзиши бисёре оид ба мушкилоти истифодаи аёнӣ ва назарӣ-муоинашаванда дар 

ҷараёни педагогӣ вуҷуд дорад. Ин масъала аз ҷониби педагогҳои рус ва хориҷӣ баррасӣ карда 

шуд. Педагогҳо ва психологҳои машҳур (Л.В. Занков, В.И. Евдокимов, А.В. Славин, Л.М. 

Фридман, А.В. Хуторской ва дигарон) ва методистон (В.Г. Болтянский, М.Б. Волович, В.А. 

Далингер, А.Л. Карасик, Г.Е. Сенкина ва ғайра) ин масъалаҳоро таҳлил ва баррасӣ намудаанд. 

Муҳаққиқон воситаи аёниро ҳамчун воситаи тақвияти фаъолияти таълимӣ ва эҷодии хонандагон: 

баланд бардоштани самаранокӣ ва тақвияти ҷараёни педагогӣ; баланд бардоштани сифати дониш 

ва малакаи хонандагон; инкишофи эҷодиёти хонандагон; воситаи тафаккури назарӣ; ворисӣ, 

башардӯстӣ, иҷтимоикунонии шахсият; ташкили кори фардӣ ва гурӯҳӣ бо хонандагон баррасӣ 

карданд. Ҳатто Ян Амос Коменский «қоидаи тиллоӣ»-и маъруфро пешниҳод кард, ки барои 

шиносоии бевоситаи хонандагон бо ашё ё шакли ин ашё пешбинӣ шуда буд. Ин қоида чунин 

ифода шудааст: «... ҳама чизеро, ки барои дарки эҳсосот фароҳам оварда мешавад, барои 

хонандагон чуноне бошад, ки онро амалан дида, истифода бурда, таҳлил карда бошад, на хаёлӣ». 

Асосноккунии ин фикрро Коменский дар он дидааст, ки «... дониш бештар ба ҳиссиёт такя 

мекунад, ки он ҳамон қадар эътимодноктар аст». Аммо, Коменский нақши абстраксия ва 

калимаҳоро дар омӯзиш фаромӯш намекунад. Ӯ ба пайвастагии байни ашё, консепсияи он ва 

баёни шифоҳии он ишора карда, ба хулоса омад, ки «...чизҳоро бояд ба ақл шинохт, бо 

назардоште, ки тасвири ашёро мебинад ва бо фаҳмидан онро дарк кардан мумкин аст» [6]. 

Коменский кори ақлро хеле баланд баҳогузорӣ мекунад ва нишон медиҳад, ки эҳсосоти берунӣ 

бояд ақлро ҳидоят кунанд. Агар «нозирони олӣ - ақл» бедор набошад, пас ҳама гуна маводи 

ҳассос, ки дар ҳама ҷо ҷамъоварӣ шудааст, метавонад берун аз эҳсосоти берунӣ интиқол дода 

шавад, зеро қисмати хеле бепоён аст»... Мушоҳидаи кӯдакон бояд роҳнамоӣ карда шавад. Кӯдак 

муаррифӣ мекунад, на дар бораи чизҳои муҳим, балки хусусиятҳои тасодуфии ашёро ки 

мушоҳида менамояд, дар натиҷа иштибоҳ мекунад. «Барои он ки хонандагони хурдсолро бо роҳи 

кутоҳтарин ба марому мақсади омӯзиш роҳнамоӣ кунем, мафҳумҳои мувофиқу равшанро ба даст 

орем, бояд бо эҳтироми баланд ба вай дар ҳар як мавзуъ ва мақсад мувофиқи дониш, малака ва 

маҳорат аввал чунин ашёҳоеро диҳем, ки аломатҳои асосӣ ва хусусиятҳои асосии қисмати 

таълимро доранд, ки он ба мавзуъ ва мақсади таълим мувофиқ бошад ...» [6]. Омӯхтани дониш 

дар бораи хусусиятҳо, хосиятҳо, паҳлуҳои ашёҳо ва зуҳурот барои ҳаракати минбаъда аз ростӣ 

ба ҳақиқат дар ин самт асос хоҳад буд. Кори дарк намудани таассуроти дар рафти мушоҳидаҳо 

ҳосилшуда ҳангоми муқоисаи ашё, тақсим ва таҳлили онҳо, дуруст дарк кардани моҳият ва 

сифатҳои дигари он низ ифода меёбад.  

Дистервег А. ба саволи одамон донишро чи гуна аз худ мекунанд, чунин посух додааст: ба 

ҳеҷ ваҷҳ танҳо тавассути аёнӣ. К.Д. Ушинский, назарияи таълимиро инкишоф дода, дар самти ба 

даст овардани дониши ҳақиқӣ аз ҷониби хонандагон нуктаи хеле муҳимро ишора мекунад: 

«Дақиқии хулосаҳои мо ва дурустии тамоми тафаккури мо аз он вобаста аст: аввалан, ба 

дурустии маълумоте, ки аз он мо хулосаи мантиқӣ мебарорем ва дуюм аз саҳеҳии хулосаи худ. 

Новобаста аз он ки хулосаҳои мо то чӣ андоза мантиқӣ ҳастанд, аммо агар маълумоте, ки аз 

олами беруна қабул мекунем, хато ҳастанд, пас хулосаҳо дурӯғ хоҳанд буд». Аз ин ҷо устоди 

бузург вазифаи асосии таълимро - «ба кӯдак дуруст мушоҳида намуданро ёд дода, дар ҷараёни 

таълимдиҳӣ руҳияи кӯдакро бо тасвири пурра, дуруст ва равшан бояд мукаммал намуд, то ки 

баъдан он ҷузъҳои ҷараёни тафаккури ӯ гардад» иборат медонад. 

Ҳамин тариқ, эҳтиёҷ ба дастгирии мушаххас ва эҳсосотӣ дар таълим аз ҷониби К.Д. 

Ушинский ба таври боварибахш тасдиқ карда шуд, ки ин суханони маъруф ба ӯ тааллуқ дорад: 

«Таълими аёнӣ чист? Бале, ин таълимотест, ки на идеяҳои абстрактӣ ва калимаҳо, ки кӯдак 

мустақиман азхуд мекунад, балки ба тасвирҳои мушаххасе, ки онро ҳис менамояд...» [11]. 

Ҳар касе, ки мехоҳад ягон чизро дар хотираи кӯдакон сабт кунад, бояд итминон ҳосил 

намояд, ки узвҳои ҳассос - чашм, гӯш, ҳисси мушакҳо ва ҳатто, агар имкон бошад, ҳисси бӯй ва 

лаззат - дар он иштирок кунад». Дигар ақидаҳои педагогҳои барҷаста, ки ба нақши аёнӣ дар 

рушди мушоҳида, диққат, нутқ ва тафаккури хонандагон марбутанд, ҳанӯз ҳам актуалӣ 

мебошанд. Аммо дидактикаи муосир фаҳмиши васеътари принсипи аёниро ҳамчун дастгирии 

мунтазами на танҳо объектҳои мушаххас ва тасвирҳои онҳо, балки барои нақшаҳо низ тасдиқ 

мекунад. Объекти табиӣ ва тасвирҳои онҳо, пеш аз ҳама, дар бораи намуди берунаи объекти 

омӯхташаванда тасаввурот медиҳанд ва имкон медиҳанд, ки онро дар маҷмуъ тасаввур кунанд. 
 

 



167 

 

АДАБИЁТ: 
 

1. Банақшагирии дарс дар асоси стандартҳо, китоби дарсӣ ва замимаҳо. Модули 2 (Мураттибон: 
Ниёзов Ф., Алиев А. ва дигарон). – Душанбе, 2016.  

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество. – М.: Просвещение, 1966. 
3. Выготский, Л.С. Мысль и речь / Выготский Л.С. Избранные психологические этюды. – М., 1956.          

– 392 с. 
4. Дистервег, А.В. Избранные педагогические сочинения / А.В. Дистервег [Текст]. –  М.: Просвещение, 

1956. – 349 с. 
5. Зиёев М.Н., Мирзоматов Н., Бадалова М., Роҳнамои муаллимони синфҳои ибтидоӣ оид ба 

истифодаи барномаҳои нави таълими «Забони модарӣ» ва «Математика». – Душанбе, 2008. 
6. Коменский Я.А. Великая дидактика // В кн.: Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. 

А.И. Пискунов. 2-е изд., перераб. – М., 1981. 
7. Лутфуллоев М. Равиши дарси забони модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ. – Душанбе, 1986. 
8. Лутфуллоев М. Асосҳои таълими ибтидоии забони модарӣ. – Душанбе, 2007. 
9. Текучев А.В. Методика преподавания русского языка в средней школе. Изд. 2-е, перераб. и доп.           

– М.: Просвещение, 1986. – С. 297-356. 
10. Ушинский К.Д. Избр. произв. – М.; – Л., 1946. – 176 с. 
11. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения. – М., 1968. – 371 с. 
12. http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-organizatsiya-leksicheskoy-raboty-na-

urokah-osetinskogo-yazyka-v-nachalnyh-klassah#ixzz2F J6SrJWh 
 

ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ ТАЪЛИМ ВА РОҲҲОИ САМАРАБАХШИ ТАҚВИЯТИ 

МАЛАКАҲОИ ХОНИШ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Дар мақола муҳиммияту аҳамияти истифодаи воситаҳои таълим ва роҳҳои самарабахши тақвияти 
малакаҳои хониш дар ташаккул ва инкишофи нутқи шифоҳию хаттии хонандагони хурдсол таҳлилу 
баррасӣ гаштааст.  

Ҳадафи истифодаи воситаҳои таълимии аёнӣ яке аз роҳҳои самарабахши таълими малакаҳои хониш 
дар синфҳои ибтидоӣ ба шумор рафта, дарёфти роҳҳои инноватсионии истифодаи он дар ҷараёни дарсҳо 
яке аз масъалаҳои муҳимми рӯз ба шумор меравад. Принсипҳои истифодаи аёният дар таълим ва татбиқи 
он дар дарсҳои замони муосир масъалаи мубрам ба ҳисоб рафта, таҳлили ҳамаҷонибаро талаб менамояд, 
зеро навъу шаклҳои гуногуни аёниятҳо ва имконияти фарохи истифодаи он дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ба вуҷуд 
омадааст.   

Воситаҳои таълим ҳамчун воситаи тақвияти фаъолияти таълимӣ ва эҷодии хонандагон, баланд 
бардоштани самаранокӣ ва тақвияти ҷараёни педагогӣ, баланд бардоштани сифати дониш ва малакаи 
хонандагон, инкишофи эҷодиёти хонандагон, чун воситаи тафаккури хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар 
раванди таълими забони модарӣ мебошад.  

КАЛИДВОЖАҲО: салоҳиятнокӣ, таълими аёнӣ, воситаҳои ёрирасон, маводи таълимӣ, 
хонандагони хурдсол, маърифатнокӣ, тафаккур, дарки маъно, самаранокии омӯзиш, технологияи омӯзиш, 
тақвияти фаъолияти эҷодӣ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ И ПУТИ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ 

УКРЕПЛЕНИЯ  НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

 В статье анализируется важность использования учебных пособий и эффективных способов 
укрепления навыков чтения в формировании и развитии в устной и письменной речи школьников.  

Использование наглядных пособий при изучении наиболее эффективных способов обучения 
навыков чтения младших школьников является важной целью и одной из серьёзных проблем дня  поиска 
новаторских способов и их использования на уроках. Принципы использования наглядных пособий в 
обучении и их применение на современных уроках является актуальной проблемой и требует 
всестороннего анализа, так как существуют разные способы наглядных пособий и возможность их 
широкого использования в мировой практике. 

Учебные пособия служат средством усиления учебной деятельности и творческой активности 
учащихся, повышения эффективности и укрепления педагогического процесса, повышения качества 
знаний и умений учащихся, развития творческих способностей учащихся  как средство  мышления 
младших школьников в процессе обучения  родного языка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентность, наглядные пособия, пособия, учебные материалы, 
младшие школьники, познание, мышление, восприятие смысла, эффективность обучения, технология 
обучeния, повышение творческой активности. 
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USE OF LEARNING TOOLS AND WAYS OF EFFECTIVE WAYS TO IMPROVE READING SKILLS 

IN PRIMARY SCHOOL 
  

The article analyzes the importance of using teaching aids and effective ways to strengthen reading skills 

in the formation and development of oral and written speech of schoolchildren. 

Using visual aids to learn the most effective ways to teach reading skills to younger students is an important 

goal and one of the big challenges of the day finding innovative ways and using them in the classroom. The 

principles of using visual aids in teaching and their application in modern lessons is an urgent problem and requires 

a comprehensive analysis, since there are different ways of visual aids and the possibility of their wide use in world 

practice. 

Textbooks serve as a means of enhancing educational activities and creative activity of students, increasing 

the efficiency and strengthening of the pedagogical process, improving the quality of knowledge and skills of 

students, developing the creative abilities of students as a means of thinking of younger students in the process of 

teaching their native language. 

KEY WORDS: competence, visual aids, manuals, teaching materials, junior schoolchildren, cognition, 

thinking, perception of meaning, learning efficiency, teaching technology, increasing creative activity. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Холмуродов Ф.Р., Ашурова Ш.К.  
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Русский язык принять в качестве языка общения всеми нациями и народностями СНГ. 
Поэтому особое значение в лингводидактике приобретает проблема развития устной русской 
речи во всех учебных заведениях стран СНГ [1, с. 168]. 

Современная подготовка специалистов в рамках высших профессиональных учебных 
заведений базируется на новых способах образования и педагогических технологиях, которые, в 
первую очередь, направлены на индивидуальное развитие личности, творческую инициативу, 
навыки самостоятельного продвижения, а также формирования у студентов универсального 
умения ставить цели и решать возникающие задачи в рамках их профессиональной деятельности. 

Подходы к пониманию как самостоятельной, так и творческой деятельности студента вуза 
можно рассматривать с теоретико-педагогической и формально-декларативной точек зрения. 
Теоретико-педагогическая точка зрения включает в себя рассмотрение того или иного явления с 
общих подходов педагогики и психологии, тогда как формально-декларативная заключается в 
определении того или иного понятия, закрепленного в официальных документах [7, с. 190]. 

Сущность самостоятельно-творческой деятельности студента раскрывается в ее функциях 
по обеспечению развивающего потенциала обучения. Также, данную деятельность можно 
трактовать, как активную самостоятельную деятельность студента по получению необходимых 
профессиональных навыков и компетенций, приобретаемых в ходе решения практических или 
научных задач, в том числе и носящих нестандартный характер, с использованием творческого 
потенциала. Из вышеизложенного следует, что сущность, как самостоятельной, так и творческой 
деятельности студента, направлены на одно – приобретение необходимых профессиональных 
знаний, компетентностей и навыков. В этой связи нельзя пройти мимо такого подхода, 
играющего важную роль в формировании самостоятельной и творческой деятельности, как 
компетентностный подход. 

Целью использования данного подхода в профессиональной подготовке студентов в вузе 
является улучшение и оптимизация взаимодействия с рынком труда, а также повышение 
конкурентоспособности выпускаемых высшим профессиональным учреждением специалистов. 
Именно этот подход обуславливает изменения и модернизацию содержания, методологии и 
среды профессионального обучения в вузе [2, с. 268]. В свою очередь это находит отражение 
непосредственно в подготовке специалиста необходимого уровня, не только владеющего 
необходимыми навыками своей профессии, но и хорошо ориентирующегося в смежных 
областях, имеющего компетенции, дающие ему возможность к дальнейшему 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. К одной из таких 
компетенций мы относим знание и владение русским языком. Этот навык в современных 
условиях Республики Таджикистан является одним из важнейших в области возможного 



169 

 

профессионального применения и профессионального роста будущих специалистов – 
выпускников таджикских вузов. 

Использование компетентностного подхода никак не противоречит, а наоборот 
способствует принципам организации самостоятельно-творческой деятельности, а именно в том 
плане, что не является тождественным понятию «знание - ориентированное обучение». Данный 
подход основан на опыте решения практических, жизненных проблем, выполнения 
профессиональных функций, социальных ролей и компетенций, общего и личностного развития 
[2, с. 268]. 

А.С. Родиков выделяет следующие ценности в профессиональной деятельности с точки 
зрения компетентностного подхода, которые, в свою очередь, мы адаптировали под итоговые 
компетенции, развивающиеся в результате самостоятельно-творческой деятельности студента: 

- умение успешно работать в проблемном поле деятельности по приобретению необходимых 
навыков, знаний и умений; 

- индивидуально-коллективная рефлексия собственного опыта, получаемого в результате 
самостоятельно-творческой деятельности; 

- освоение нового опыта, получаемого в результате самостоятельно-творческой деятельности; 
- саморазвитие и самосозидание при самостоятельно-творческом решении задач в условиях 

новых подходов в образовании [3, с. 240]. 
Специалисты отмечают, что эффективность самостоятельной работы студентов зависит от 

ее организации и практического применения в условиях образовательного процесса в вузе. Это 
означает, что самостоятельная работа должна применяться в качестве целостной системы, 
проходящей по всем этапам обучения. 

В современных условиях, когда активным образом идет процесс модернизации и 
реформирования системы высшего профессионального образования посредством внедрения 
новых подходов, применение новых технологий в выработке у студентов необходимых навыков 
и компетенций приобретает большую актуальность. Из вышеизложенного, а также исходя из 
исследуемого научного материала, можно заключить, что эффективность приобретаемых 
студентом знаний, умений и навыков напрямую зависит от тех технологий, которые 
используются при его обучении. 

Одним из современных методико-дидактических подходов в педагогике, показывающим 
высокую эффективность в обучении студентов, особенно в плане развития их самостоятельно-
творческой деятельности, можно считать технологию интегрированного обучения, основанную 
на межпредметных связях. Понятие межпредметных связей базируется на тесных взаимосвязях 
подавляющего числа отраслей в современной науке. В связи с чем многие исследователи уходят 
от понятия изолированности друг от друга учебных предметов и рассматривают их в тесном 
комплексе связей [5, с. 84]. 

С дидактико-методологической точки зрения, технология интегрированного обучения 
положительно влияет на уплотнение содержания образования, установлению связей содержания 
обучения и его технологии, объединению теоретических знаний и практических умений                
[4, с. 28].  

Такие исследователи как А.Д. Калимова, Г.К. Кудушева, Г.К. Байжунусова и др., 
анализируя современные требования, потребности и задачи системы образования, справедливо 
подчеркивают, что актуальность технологии интегрированного обучения проявляется в связи с 
ее положительным влиянием на успешность реализации новых образовательных задач, 
определенных государственными документами. Интеграция обучения предусматривает 
создание принципиально новой учебной информации с соответствующим содержанием 
учебного материала, учебно-методическим обеспечением, а также новыми технологиями                    
[6, с. 375]. 

Уже в конце XX начале XXI столетия бурный рост информационных и коммуникационных 
технологий, повлиявший на все отрасли жизни, в том числе и на образование, внес значительные 
коррективы и в технологию интегрированного обучения, окончательно превратив ее в 
эффективный способ приобретения необходимых навыков и компетенций, в том числе и на 
самостоятельной основе. 

Само по себе проведение интегрированных уроков (лекций), в том числе и по русскому 
языку требует от преподавателя и студента обладания определенными компетенциями, которые 
коренным образом влияют на успех занятий подобного типа (рис. 1).  
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Рисунок 1. Компетенции преподавателя и студента, формируемые в результате проведение 

интегрируемых занятий [8, с. 110]. 
 

Существует прямая взаимосвязь между знаниями, навыками и компетенциями, 
получаемыми при подготовке к интегрируемому занятию и знаниями, умениями и навыками, 
вырабатываемыми в ходе интегрированного урока. То есть, в ходе подготовки, в первую очередь 
самостоятельного характера, к интегрированному занятию преподаватель и студент 
вырабатывают у себя компетенции, которые потом развиваются и закрепляются в ходе 
интегрируемого занятия. По форме этот процесс напоминает замкнутый круг, в котором 
формирование навыков и компетенций, а также приобретение знаний, происходит как из-за 
подготовки к занятиям, но и в следствие их проведения. Подобную парадигму можно 
представить в следующем виде (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Парадигма формирования компетенций, знаний, умений и навыков  

при подготовке и проведения интегрируемого занятия. 
 

В целом, интегрированный учебный курс преследует целый ряд целей, среди которых 
особо выделяются: 

- создание теоретического понимания и осмысления основ изучаемых дисциплин, как 
элементов общей профессиональной деятельности студентов или определенных навыков, 
способствующих дальнейшему профессиональному росту будущих специалистов (как например 
знание русского языка); 

- формирование умений практической реализации полученных теоретических знаний не 
путем прямого копирования, но на основе творческих подходов к созданию практически 
имеющихся моделей возможных ситуаций специфического характера; 

- улучшение профессиональной и академической подготовки студентов с использованием 
знаний русского языка; 

- улучшение взаимодействия в процессе обучения на уровне «преподаватель – студент - 
преподаватель»; 

- демонстрация содержания и методик учебных лекций или образовательных курсов, в том 
числе и с использованием изучения русского языка, на основе взаимодействия различных 
дисциплин; 

- использование технологий и средств интегрированных курсов обучения на основе 
подготовки и изучения русского языка для подготовки специалистов в различных 
профессиональных направлениях в вузе [9, с. 138]. 
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В общем выводе при анализе вопросов применения интегрированного обучения и роли в 
нем самостоятельно-творческой деятельности студента, мы согласимся с мнением тех 
исследователей, которые говорят, что в значительной степени технологий интегрированного 
обучения направлена на развитие технологического учебного мышления, формирование 
навыков организации, планирования, алгоритмизации и стандартизации, как учебной, так и 
самостоятельной деятельности студента [9, с. 139]. Однако, несмотря на такой формализовано-
технический подход, все же значительную роль в процессе интегрирования предметов, одной из 
которых выступает языковая подготовка, мы считаем, играет творческая деятельность студента, 
подразумевающая различные вариативности решения возникающих перед ним задач и ситуаций. 
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МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ МУСТАҚИЛОНА ВА  
ЭҶОДИИ ДОНИШҶӮЁН 

  

Дар ин мақола муаллифон масъалаи муносибати босалоҳият ба ташкили фаъолияти мустақилона ва 
эҷодии донишҷӯёнро мавриди таҳқиқ қарор додаанд. Зикр гардидааст, ки моҳияти фаъолияти мустақилона 
ва эҷодии донишҷӯён ба як мақсад - аз худ намудани дониш ва салоҳиятҳои касбӣ нигаронида шудаанд. 
Муаллифон қайд мекунанд, ки равияҳои ислоҳот дар низоми таҳсилоти олии касбӣ гузаштан аз танзимаи 
«таълим» ва танзимаи «таҳсил, омӯзиш»-ро пешбинӣ мекунанд. Дар алоқамандӣ ба  он фаъолияти 
мустақилонаю эҷодии донишҷӯён дар раванди таҳсилот мавқеи асосиро ишғол мекунад. Раванди томи 
педагогӣ аз ин ҷиҳат тағйироти нақши омӯзгорро низ талаб мекунад. Омӯзгор акнун ба донишҷӯён 
донишҳои тайёрро интиқол намедиҳад, балки барои аз худ намудани чунин донишҳо муҳити таълимӣ 
муҳайё менамояд, ки дар рафти он иштироки фаъоли муҳассилин тавассути корҳои мустақилонаи эҷодӣ 
таъмин карда мешавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: махсусияти фаъолияти мустақилона ва эҷодӣ, доншҷӯён, низоми таҳсилот, 
забони русӣ, салоҳият, фаъолият. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

В данной статье авторы исследуют компетентностный подход в организации самостоятельной и 
творческой деятельности студентов. Подчеркивается, что сущность, как самостоятельной, так и 
творческой деятельности студента, направлены на одно – приобретение необходимых профессиональных 
знаний и компетентностей.  

Авторы отмечают, что тенденция изменений в современной системе высшего профессионального 
образования в значительной степени характеризуются переходом от парадигмы «обучение» к парадигме 
«образование». В этой связи самостоятельно-творческая деятельность студентов в образовательном 
процессе занимает ведущую роль. Рассматривая весь процесс в том же ключе, изменилась и роль 
преподавателя. Теперь он не дает студенту готовые знания, но делает акцент в своей работе на создание 
среды для активной самостоятельно-творческой деятельности у обучающегося.  
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COMPETENCE-BASED APPROACH TO THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT AND 
CREATIVE ACTIVITIES OF STUDENTS 

 

In this article, the authors explore the competency-based approach in organizing students' independent and 
creative activities. It is emphasized that the essence of both independent and creative activity of a student is aimed 
at one thing - the acquisition of the necessary professional knowledge and competencies. 

The authors note that the trend of changes in the modern system of higher professional education is largely 
characterized by the transition from the «training» paradigm to the «education» paradigm. In this regard, the 
independent-creative activity of students in the educational process plays a leading role. Considering the whole 
process in the same vein, the role of the teacher has also changed. Now he does not give the student ready-made 
knowledge, but focuses in his work on creating an environment for active self-creative activity of the student. 

KEY WORDS: features of independent and creative activity, students, education system, Russian 
language, competences, activity. 
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ОМОДАСОЗИИ ДОНИШҶӮЁН БА ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ ТАВАССУТИ  

УСУЛИ МАТЕМАТИКӢ 
 

Абдуллоев Ғ., Алимухамедова З.З. 
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

Алимухамедов М. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи акад. Б. Ғафуров 

 

Дар замони муосир фаъолияти соҳибкор сохтори гуногунҷабҳаро дарбар гирифта, тарзу 
усулҳои ба худ хоси амалгардиро соҳиб аст. Аз ин лиҳоз, фаъолияти соҳибкор вобаста аз мазмун 
ва тамоюлаш объекти гузориши сармоя ва дорошавии натиҷаҳои мушаххас ва алоқамандӣ бо 
давраҳои асосии раванди бозистеҳсолкунӣ тибқи блок – схемаи 1 таҷассум ёфтанаш мумкин аст. 

Дар ин маврид ба яке аз зумраҳои тарзи амалигардии фаъолияти соҳибкорӣ, ки ба он 
зумраи истеҳсолӣ ном дода шудааст, назар меандозем. Аз ин лиҳоз, раванди аз ҷониби соҳибкор 
бо мақсади даромадгирӣ ва қонеъгардонии талаботи истеъмолгарон тавассути истифодаи 
самараноки ҳамаи намудҳои захираҳои иқтисод истеҳсол намудани маҳсулот, иҷрокунии 
хизматҳо, корҳо, иттилоот, сарвати маънавӣ бо роҳи фурӯши онҳо дар бозори молҳо ва 
хизматрасониҳо фаъолияти истеҳсолии соҳибкор ном гирифтааст. 

Дар мақолаи манзур оид ба фаъолияти истеҳсолии соҳибкор аз нуқтаи назари амалигардии 
тавсифии ин раванд ва ҷабҳаи яке аз намудҳои ҷиҳози математикии бароҳгузории ин намуди 
фаъолият рӯшанӣ андохтанием, ки он бояд боиси оғози шуҷоатнокии соҳибкор дар пешакунии 
фаъолияти истеҳсолии ӯ гардад. 

Маънидоди паҳнои фаъолияти истеҳсолии соҳибкор тибқи раванди тайёркунии маҳсулоти 
дилхоҳи барои истеъмолгар зарурбуда ва дар бозори молу хизматрасонӣ қобилияти 
бафурӯшравию ивазшавидошта тавсиф меёбад [4, c. 59]. 

Фаъолияти истеҳсолии соҳибкор ҷабҳаҳои зайли барориши маҳсулотро дарбар мегирад 
(блок-схемаи 1). 

Блок-схемаи 1 

 

Фаъолияти истеҳсолии соҳибкор 

Барориши 

маҳсулоти саноат, 

кишоварзӣ ва 

сохтмон 

  

Барориши молҳои 

таъиноти истеҳсолӣ 

– техникидошта  

Барориши 

молҳои 

истеъмолӣ 

  

Кашонидани 

бори хусусияти 

истеҳсоли- 

дошта 

Амалигардонии 

хизматрасонӣ 

ҳамчун моли 

намуди махсус 
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Хусусияти ғоявӣ дар ҷабҳаи амалигардии фаъолияти истеҳсолии соҳибкор ҷузъҳои 
зеринро дар бар мегирад (блок-схемаи 2). 

Блок-схемаи 2 

 
Худмаблағгузорӣ дар шароити иқтисоди бозоргонӣ шарти ҳатмии фаъолияти пурсамари 

истеҳсолии соҳибкор аст. Ин низом дар талофи кулли хароҷоти истеҳсоли маҳсулот ва 
васеъшавии базаи истеҳсолӣ-техникии соҳибкор асос ёфта, маънои рӯйпӯшкунии хароҷоти ҷорӣ 
ва кул аз ҳисоби манбаъҳои хусусии худро дорад. 

Мазмуни васоити маблағгузорӣ ба истеҳсоли маҳсулот дар бадастории фоидаи соф буда, 
дар мавриди аз арзиши аслӣ зиёд будани пули фурӯши мол соҳибкор онро дар намуди даромад 
ба даст меорад. 

Фоида ва маблағи истеҳсол натиҷаи гирдгардиши васоити ба истеҳсолот гузошташуда ва 
ба захираҳои молиявии хусусии мансуб ба раванди мустақилонаи фаъолияти соҳибкор мебошад.  

Фоидаи дар ихтиёри соҳибкорбуда ин манбаи бисёрмақсадаи молиявию ниёзмандии ӯст, 
ки самти асосии истифодаи ин фоидаро чун ғункунӣ ва истеъмол муайян кардан мумкин аст. 

Омодагардии соҳибкор ба фаъолияти истеҳсолӣ иҷрои амалҳои зайл ва амалигардонии 
онҳо истифодаи услуби математикии ба худ хосро тақозо менамояд: 

- азбаркунии ғояҳои мавҷуда; 
- дифференсиатсияи ғоявӣ ва умумигардонии ғояҳои омӯхташуда; 
- омодасозии бизнес-нақшаи имконияти истеҳсолии ба сифати асоси фаъолияти ғоявӣ 

мансуб; 
- қабулфармоии қарори соҳибкор оид ба амалигардии ғояи пешгузошта; 
- идоракунии лоиҳа; 
- амалигардии лоиҳа оид ба таҳияи сохтори истеҳсолие, ки тибқи мазмуну ғояи фаъолият 

ба раванди истеҳсол мусоидат менамояд [4, с. 106]. 
Дар ин маврид оид ба ҷабҳаи математикии омодагардии соҳибкор ба фаъолияти истеҳсолӣ 

мисоли мушаххас меоварем. 
Соҳибкор дорои корхонаи куртадӯзӣ буда, ин корхона бояд се намуди куртаҳо: куртаҳои 

тобистона, зимистонаи бачагона ва рангаи духтаронаро аз ашёи хоми абрешимӣ, пахтагӣ ва нахи 
синтетикӣ истеҳсол кунад. Фаъолияти истеҳсолии соҳибкор бояд аз чӣ оғоз ёбад? 

1. Аз банақшагирии ҷадвалии:  
а) меъёри харҷи ҳар як ашёи хом барои ҳар як курта бо воҳиди шартӣ; 
б) ҳаҷми хароҷоти ашёи хом дар як рӯз бо воҳиди шартӣ; 
2. Таҳияи амсилаи (модели) иқтисодӣ тибқи шарту талаби ашёҳои зимни масъалаи 

истеҳсол; 
3. Таҳияи амсилаи математикии масъала мутобиқи бароҳгузории истеҳсоли маҳсулот. 
Раванди муфассали ҳалли ин масъалаи истеҳсолиро, ки бояд таҳия соҳибкор амалӣ 

гардонад, меоварем. 
Соҳибкор баҳри омодагӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ бояд амсилаи иқтисодии тибқи шарту 

талаби масъаларо тартиб диҳад, ки он аз ҷузъҳои зерин иборат аст: 
1) намуди ашёи хоми мувофиқан бо N1, N2 ва N3 ифодаёфта, ки ин ҷо N1 - ашёи хоми 

абрешимӣ, N2 - ашёи хоми пахтагӣ ва N3 - ашёи хоми синтетикӣ аст; 
2) меъёри харҷи ашёи хом барои ҳар як курта, ки бо воҳиди шартӣ бояд  ифода ёбад; 
3) харҷи ашёи хом дар як рӯз бо воҳиди шартӣ. 
Амсилаи иқтисодии масъаларо дар шакли ҷадвал бояд кард (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 

Намуди ашёи 

хом 

Меъёри харҷи ашёи хом ба ҳар як курта бо воҳиди шартӣ Харҷи ашёи хом 

дар як рӯз бо 

воҳиди шартӣ 
Куртаи 

тобистона 

Куртаи зимистонаи 

бачагона 

Куртаи рангаи 

духтарона 

N1 6 4 2 480 

N2 8 2 4 520 

N3 2 10 6 560 
 

Хусусияти ғоявӣ дар ҷабҳаи амалигардии фаъолияти истеҳсолии соҳибкор 

Азбаркунии 

ғояҳои мавҷуда 

Дифференсиатсия 

ва умумигардонии 

ғояҳои омӯхташуда 

Таҳлили ғояҳои 

ҳосилгашта 

Синтези ғояҳои 

ҳосилшуда 

Умумигардонии 

ғояҳои ҳосилшуда 
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4) Таҳияи амсилаи математикии масъала бояд аз ҷузъҳои зерини ба амсилаи иқтисодӣ 

мутобиқ таркиб ёбад. 

Усули аз ҷониби соҳибкор таҳиягардии амсилаи математикии масъалаи иқтисодии мазкур 

бояд чунин сурат гирад: 

1) ишоракунии: 

а)  миқдори куртаи тобистонаи дар як рӯз дӯхташаванда тавассути х1; 

б) миқдори куртаи зимистонаи бачагонаи дар як рӯз дӯхташаванда тавассути х2; 

в) миқдори куртаи рангаи духтаронаи дар як рӯз дӯхташаванда тавассути х3; 

2) таҳияи системаи муодилаи хаттӣ, ҳамчун ҷабҳа ва ҷиҳози математикии омодагардии 

соҳибкор ба фаъолияти истеҳсолӣ тибқи хароҷот ба ҳар як намуди ашёи хом ва ҳалнамоии ин 

система тавассути методҳои ҳалли ин гуна системаҳо.  

Ин равандро ба таври муфассал ҳамчун мисоли мушаххас меоварем [1, c. 255]. 

1. Тибқи маълумоти додашудаи ҷадвал системаи муодилаҳои хаттиро таҳия менамоем. Дар 

натиҷа, ба системаи зерин соҳиб мешавем: 

{

6х1 + 4х2 + 2х3 = 480

8х1 + 2х2 + 4х3 = 520

2х1 + 10х2 + 6х2 = 560

 

Барои ёфтани ҳалли ин система аз усули Крамер [2, c. 41] бояд истифода барем. Натиҷаи 

ҳосилгашта собит менамояд, ки дар мавриди истеҳсоли миқдори куртаи: 

1) тобистонаи дар як рӯз дӯхташаванда ба 50; 

2) зимистонаи бачагонаи дар як рӯз дӯхташаванда ба 40; 
3) рангаи духтарона ба 10 воҳиди шартӣ варианти беҳтарини корбурди истеҳсолии 

соҳибкор буда метавонад. 
Билохира, натиҷаи ҳосилгашта намунаи дастоварди муҳимест, барои тавассути як намуди 

ҷиҳози математикӣ равшаннамоии роҳи шуҷоатноки фаъолияти истеҳсолии соҳибкорӣ. 
Ҳамин тавр, дар мақолаи мазкур мо кӯшиш кардем, ки ба соҳибкор роҳи возеҳи 

банақшагирии омодагардӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ тавассути  як намуди ҷиҳози математикӣ 
равшан гардад, ки ин бешубҳа савияи самаранокии ин фаъолиятро афзун  мегардонад. 
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ОМОДАСОЗИИ ДОНИШҶӮЁН БА ФАЪОЛИЯТИ  СОҲИБКОРӢ ТАВАССУТИ  
УСУЛИ МАТЕМАТИКӢ 

  

Фаъолияти самараноки соҳибкор ва инкишофи ботадриҷи он омили бонуфуз ва стратегии рушди 
устувори иқтисодии мусоидаткунандаи ҳалли муваффақиятноки масъалаҳои иҷтимоию иқтисодии маҳсуб 
меёбад. Бинобар ин, асосноккунии роҳҳои иқтисодии инкишофи он, муносибати сохторӣ ба омӯзиши 
натиҷаи фаъолияти номбурда масъалаи мубрами муосир аст. 

Дар ин мақола бо дарназардошти афзуншавии мақоми иҷтимоию иқтисодии фаъолияти соҳибкорӣ 
ҷабҳаи сохтории ин фаъолияти соҳибкорӣ, моҳият, мазмуни ташкили амалкунӣ, танзим ва банақшагирии 
он тавассути татбиқи ҷиҳози математикӣ тавсиф ёфтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: ҷабҳаҳои барориши маҳсулот, фаъолияти истеҳсолии соҳибкор, рафтори 
ғоявии амалигардии фаъолияти соҳибкор, худмаблағгузорӣ, ҷиҳози мушаххаси математикӣ, омодагардӣ 
ба фаъолияти соҳибкорӣ, амсилабандии иқтисодӣ ва математикии раванди фаъолияти соҳибкорӣ. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
  

Эффективная деятельность предпринимателя и его постепенное развитие есть приоритетный 
стратегически важный фактор достижения устойчивого экономического роста, способствующий 
успешному решению ответственных социально-экономических задач. 

Поэтому обоснование экономических путей её развития, структурный подход к изучению 
результатов вышеназванной деятельности является актуальной темой исследования. 

В настоящей статье с учётом всё более возрастающей социально-экономической роли 
предпринимательской деятельности рассмотрен её структурный аспект, сущность содержание 
организации функционирования и регулирования с точки зрения производственного предпринимательства 
посредством применения математического аппарата. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аспекты выпуска продукции, блок-схема предпринимательской 
деятельности, блок-схема идейного подхода при реализации названной деятельности, 
самофинансирование, конкретный математический аппарат подготовки к предпринимательской 
деятельности, экономическое математическое моделирование процесса планирования конкретной отрасли 
предпринимательской деятельности.  
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PREPARING STUDENTS FOR ENTREPRENEURSHIP BY THE MATHEMATICAL METHOD 
  

The effective activity of an entrepreneur and his gradual development is a priority strategically important 

factor in achieving sustainable economic growth, contributing to the successful solution of responsible socio-

economic tasks. 

Therefore, the substantiation of the economic ways of its development, a structural approach to the study 

of the results of the above activities is an urgent topic of research. 

In this article, taking into account the ever-increasing socio-economic role of entrepreneurial activity, its 

structural aspect, the essence, the content of the organization of functioning and regulation from the point of view 

of industrial entrepreneurship are considered through the use of mathematical apparatus. 

KEY WORDS: aspects of production output, flowchart of entrepreneurial activity, flowchart of the 

ideological approach to the implementation of the named activity, self-financing, specific mathematical apparatus 

for preparing for entrepreneurial activity, economic mathematical modeling of the planning process for a specific 

branch of entrepreneurial activity. 
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ҶАНБАҲОИ МЕТОДОЛОГИИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА  

ДАР МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ  
 

Гулаев И.Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Калимаи «методология» аз калимаи юнонии (methodos) – роҳ, тарзи дарккунӣ ва (logos – 

таълимот) маҷмуи принсип, меъёр ва усули роҳҳои донишҳои ҳақиқӣ ва ба натиҷаи амалӣ соҳиб 

шуданро дорад. Асосноксозии дилхоҳ соҳаи дониш методологияи омӯзишу таълим ба шумор 

меравад. Агар ба мазмуни мафҳуми «методология» назар андозем, дар «Луғати фалсафӣ»: 1) 

маҷмуи воситаҳои маърифатӣ, усулҳо ва воситаҳое, ки дар илмҳои гуногун истифода мебаранд; 

2) соҳаи донише, ки восита, замина ва принсипҳои ташкилии фаъолияти маърифатиро дар амал 

ҷорӣ менамояд [3]. Барои методикаи таълими физика чунин таълимот методологияи омӯзиши он 

мебошад. Аз маълумоти профессор Файзиев И.Д. бармеояд, ки «методология» дар замони ҳозира 

ду навъи вазифаро иҷро мекунад: а) маънои фаъолияти илмӣ ва алоқамандии онро бо соҳаҳои 
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фаъолияти дигар, яъне илмро аз нуқтаи назари амалӣ, ҷамъиятӣ, маданӣ ва инсонӣ дида 

мебарояд; б) вазифаҳои ташкили оқилона ва ратсионалии фаъолияти илмиро, ки аз ҳудуди 

фалсафа  баромада, ба ҷаҳонбинии методологияи умумӣ такя мекунад, мавриди баррасӣ қарор 

медиҳад [8  с. 19]. 

 Дар ҷараёни таълими физика дар ташаккули ҷаҳонбинии донишҷӯён, пеш аз ҳама, 

ҷанбаҳои методологияи он нақши муҳим мебозад. Зеро омӯзгор ҳангоми тадриси дилхоҳ мавзуъ 

ба методологияи омӯзиши он ниёз дорад ва вобаста аз сатҳи донишу маҳорати педагогии худ ба 

шогирдон аз тарзу усулҳои гуногуни он истифода мебарад. Дар навбати худ, барои пурратар 

азхуд кардани мавзуъ ва барои ҳамешагӣ ва ё дертар дар хотир  нигоҳ доштани он донишҷӯён 

низ ба методологияи омӯзиши он ниёзманд мебошанд. 

Дарки фаҳмиши малакаҳои методологияи педагогика барои муайянсозии методологияи 

таълими физика мафҳуме чун дидактика зарур аст, аммо он ҷавобгӯи методологияи физика нест. 

Зеро методикаи таълими физика дар системаи таълими педагогӣ мавқеи муайян дорад, ки танҳо 

аз баъзе усулу методологияи педагогика ҳамчун санъати таълим истифода мебарад ва боқӣ 

таълими он бар донишҳои физикӣ ва мантиқӣ асос ёфтааст. 

Консепсияи асосии методикаи таълими физика ба монанди далел, мафҳум, назария, 

қонуният ва амсоли инҳо маҳз дар амалияи таълим, ки бо методологияи он иртиботи ногусастанӣ 

дорад, вобаста мебошад. Методикаи таълими физика ба як қатор илмҳо (физика, педагогика, 

психология, фалсафа, мантиқ) такя мекунад ва махсусан, бо илми физика зич алоқаманд 

мебошад. Аз рӯи илми физика он ҳаҷми дониш, таҳқиқоти илмӣ ва усули таълимро муайян 

мекунад. Барои кор карда баромадани методикаи таълими мавзуи мувофиқи физикӣ фанни 

педагогика дидактикаи умумӣ, маводи назарияи таълиму тарбияро кор карда мебарояд. 

Психология омӯзгорро бо қонуниятҳои тафаккур, мувофиқ будани маводи таълимӣ ба синну 

соли хонандагон мусаллаҳ менамояд. Фалсафа ҳамчун асоси методологии методикаи таълими 

физика хизмат мекунад [3]. 

«Метод» аз калимаи юнонии (methodos)  гирифта шуда «роҳ ба ягон чиз»-ро ифода мекунад 

ва ҳамчун идроки дониш ва усули азхудкунии дониш, ба таъбири фалсафӣ бигӯем инъикоси 

дарки маънии омӯхташаванда ва бо таъбири физикӣ роҳу равиши азхудкунии мазмуну 

мундариҷаи мафҳум, назария ва ҳатто амалияи физикӣ мебошад. Албатта, метод ва методология 

ҳамчун таҳкурсӣ ва сохтмон бо ҳам алоқамандӣ доранд ва метавон гуфт метод нисбат ба 

методология  тобеиятро дорост. Аз ин рӯ, зери мафҳуми «методология» танҳо таълимот дар 

барои «метод»-ро фаҳмидан, предмет ва вазифаҳои методологияро маҳдуд мекунад, зеро 

мазмуну мундариҷаи ин мафҳум дар асл фаррох ва доманадор буда, дар ҳамаи донишҳо ва пеш 

аз ҳама, дар физика, математика ва фалсафа татбиқ карда мешавад [8]. 

Маҳз бад-ин мазмун гуфтан мумкин аст методологияро одатан бо ду мазмун – мазмуни 

маҳдуд ва васеъ фаҳмидан мумкин аст. Бо мазмуни маҳдуд методологияро танҳо таълимот дар 

барои метод фаҳмидан ҷоиз аст. Вале дар асл доираи омӯзишу татбиқи методология ҳамчун 

таълимот ва мазмуну мундариҷаи он хеле васеъ аст. Методология дар таълими физика, гуфтан 

мумкин аст, барои татбиқ ва пешбинии ин ё он методи тадрис дар ҷараёни таълим аҳамияти 

аввалиндараҷа дорад. 

Ба кадом мазмуне, ки набошад, ҷанбаҳои методологияи таълими физика ба ҷаҳонбинии 

муҳассилини ҳамаи зинаҳои таҳсилот таъсири хеле калон ва муҳим дорад. Устодон ва омӯзгорон 

дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва ё муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҷараёни 

дарси физика аз методи таълим ва дар ҷараёни дарси таълими физика аз методологияи таълим 

васеъ истифода мекунанд. Дар ҳама ҳолат ҳангоми дарс хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ ва ё донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ баробари азхуд кардани 

мавзуъ ва маводи тадрисшаванда маҳз тавассути методологияи таълим ҷаҳонбинии худро васеъ 

мегардонанд. 

Тавассути методология ва методҳои гуногун бедорсозии шавқу рағбати хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ  ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба 

физика ва ҷаҳонбинии умумии онҳо афзун мегардад. 

Муҳим будани бедорсозӣ ва зарурати таълиму тарбияи шавқу ҳаваси омӯзишӣ нисбат ба 

фанни физикае, ки 80 фоизи табиатро меомӯзад ба ҳама аҳли илм маълум аст. Ба мо маълум аст, 

ки таълими бонизоми фанҳои табиӣ (физика) аз снфи VІІ оғоз меёбад. Тасаввуроти аввалини 

фанҳои табиӣ (физика) бошад, ҳанӯз дар синни томактабӣ оғоз мешавад. Бачаҳо аз хурдсолӣ 

мафҳумҳои ҳаракат, суръат, қувва, энергия, иқтидор, электр, радио, телевизион, телефон, кино, 
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кайҳон ва ғайраҳоро мешунаванд. Хонандагони синфҳои ибтидоӣ доир ба хосиятҳои модда, 

суръат, масса, дарозӣ, масоҳат ва ҳаҷми ҷисмҳо (инчунин ченакҳои онҳо), ҳодисаҳои физикӣ, аз 

гармӣ васеъшавии ҷисмҳо, ҳарорат, ҷӯшиш, буғшавӣ, конденсатсия, гудохташавӣ, 

гармигузаронӣ, афканишот, конвексия ва ғайра тасаввуроти ибтидоӣ ҳосил мекунанд. Аммо доир 

ба ин мафҳумҳои физикӣ, моҳият ва алоқамандии онҳо маълумоти пурра гирифтан ғайриимкон 

аст. Хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар дарсҳои табиатшиносӣ тавассути омӯзиши қонунҳои 

табиат, мафҳумҳои физикӣ ва дигар қонунҳои физикие, ки ба ҷамъият ва ба зиндагӣ шомил 

мегарданд, қобилияти физикии худро инкишоф дода, бегумон дониши физикии худро афзун 

мегардонанд. Дар зинаи мактаби асосӣ омӯзиши бонизоми фанни физика оғоз меёбад, 

хонандагон мафҳумҳо, қонунҳо ва элементҳои назарияҳои физикиро пурра меомӯзанд ва 

масъалаи бедорсозии хонандагон ҳал мешавад [2]. 

Бино бар маълумоти андӯхтаи А.С. Макаренко «бозӣ ба кӯдак фавқулодда таъсир 

мерасонад, олами ӯро фарох мегардонад, ба ҳаёт, ба меҳнат омода месозад, сифатҳои ахлоқии 

инфиродияшро ташаккул медиҳад, ақл, ҳиссиёт, тасаввурот ва ихтиёрашро машқ медиҳад»           

[5, с 373]. Дар ин ҷода шавқангезӣ, ҷолибӣ ва муҳиммии бозиҳои физикиро қайд кардан махсус 

арзанда мебошад, ки ба методикаи таълим ҳатто дар замони томактабӣ ва синни хурди мактабӣ 

дохил мешавад. 

Дар навбати худ бояд қайд кард, ки яке аз методҳои ташаккул додани шавқу ҳаваси 

маърифатии хонандагону донишҷӯён ба физика ин ташкилу гузаронидани бозиҳои дидактикӣ 

дар ҷараёни таълиму тарбия ба шумор меравад. Дар бораи ҷалби хонандагону донишҷӯён ба 

фанни физика омилҳои шавқангези зиёде [1; 7] мавҷуданд, ки онҳоро, аз як ҷиҳат, бевосита 

адабиёти методӣ номидан равост ва устодону омӯзгорон метавонанд онҳоро ба сифати маводи 

иловагӣ ё ёридиҳанда истифода намоянд. 

Фароҳамоварии шароити муайян барои баландбардории шавқу завқи хонандагону 

донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбии педагогӣ низ аз таълими 

методикаи таълими физика ба ҳисоб меравад. Омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ на ҳама вақт 

имконияти фаҳмонидани моҳияти мафҳумҳои физикӣ, мавқеъ ва аҳамияти он дар ҷаҳонбинии 

умумии хонандагонро дар ҷараёни таълим, доранд. Ҳангоми омӯзиши мафҳумҳои физикӣ як 

қатор мушкилот ба миён меоянд, агар омӯзгор мазмуни онҳоро дуруст нафаҳмонида бошад. 

Бояд гуфт, ки ҳалли машқу масъалаҳои шавқовари физикӣ низ барои ташаккул додани 

шавқу ҳаваси маърифатии хонандагону донишҷӯён ба физика ва ҷанбаҳои умумии онҳо 

аҳамияти хосеро молик аст. Омили дигари ташаккули ҷаҳонбинии шавқу ҳаваси маърифатии 

хонандагону донишҷӯён боз дар он аст, ки агар онҳо ба фаъолияти таҳқиқотӣ пай дар пай ва 

фаъолона машғул шаванду ҳангоми иҷро кардани навъҳои гуногуни машқу масъалаҳо рағбати 

шахсӣ пайдо кунанд. 

Маводи физикӣ бо таъсироти ҳаяҷонбахши  пурмаънояш барои дигар донишҳо шароити 

мусоид фароҳам оварда, муносибати эҳсосотии хонандагонро барои азхуд кардани дигар 

донишҳо ҳавасманд мегардонад. Шавқу ҳавас ба омӯзиши физика воситаи муҳимест, ки барои 

баланд бардоштани сифати дониш доир ба аксари фанҳо кумак мерасонад. Физика ҳамчун фанни 

табиӣ буда, ба дигар фанҳо татбиқ гардида, барои азхудкунии дониши хонандагону донишҷӯён 

нақши муҳим мебозад. Барои такмилдиҳии мазмуну мундариҷаи маълумоти физикӣ дар синфҳои 

поёнӣ, яъне омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дар синфҳои ибтидоӣ ба анҷом расида бошад ҳам, 

муҳим он аст, ки мавқеи физика дар системаи таълим дуруст ва аз ҷиҳати дидактикӣ асоснок 

муайян карда шуда, пайдарпайии омӯзиши он дар дигар фанҳо асосӣ ба ҳисоб  равад. 

Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва устодони муассисаҳои олии касби 

омӯзгорӣ пайваста кӯшиш мекунанд, ки шаклҳо, усулҳо ва методу воситаҳои гуногуни ташаккул 

додани ҷаҳонбиниву шавқу ҳаваси маърифатии онҳоро ба физика таҳлилу баррасӣ намоянд. 

Азбаски методикаи таълими физика натанҳо бо физика, балки бо педагогика, дидактика ва ҳатто 

психология алоқамандии қавӣ дорад, донишҳои номрафтаро қисмҳои муҳимми асосҳои 

методологияи методикаи таълими физика ҳисобидан зарур аст. Илова бар ин, методикаи таълими 

физика ҳамчун натиҷаи фаъолияти таҳқиқотии муҳаққиқ ва корҳои амалии омӯзгори фанни 

физика ба шумор меравад. 

Физика на кам аз фалсафа ба ҷаҳонбинии хонандагону донишҷӯён таъсири муайян 

мерасонад. Ба ёд меорем, ки  педагоги англис Эрик Роджерс навишта буд: «Физика ин илм барои 

фаҳмидани табиат мебошад». Барои ташаккули ҷаҳонбинии хонандагону донишҷӯён физика ва 

хусусан методикаи таълими он  таъсири боғоят мусбат дорад. Зеро тавассути методика ва 
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методологияи омӯзиши физика хонандагону донишҷӯён аз таъсири ҳамгироии физика бо дигар 

фанҳо ва татбиқи он дар дигар фанҳо ба хубӣ огоҳии кофӣ ҳосил мекунанд ва бад ин васила 

ҷаҳонбинии риёзии худро такмил медиҳанд. 

Як нуқтаи назар ҷолиби таваҷҷуҳ аст, ки дар мактабҳои муосир таносуби назария ва 

амалияи омӯзиши физика андак коста шудааст ва хонандагон ба қадри кифоя аз адабиёти лозима 

дар ҳолатҳои зарурӣ истифода карда наметавонанд. Ҳамаи ин гувоҳи он аст, ки самтҳои амалии 

таълими физика ва ҷанбаҳои назарии он қафо мондааст ва бидуни функсияҳои ҷаҳонбинӣ ва 

иҷтимоӣ-педагогии таълими физика таъсири мутақобилаи ин ҷиҳатҳои таълиму тадрисро дарк 

кардан  имконнопазир аст. 

Функсияи ҷаҳонбинӣ дар ҷараёни омӯзиши таърихи пайдоиш ва инкишофи физика 

ҳангоми татбиқи донишҳои физикӣ дар дигар фанҳо дар ҷараёни тартибдиҳии алгоритми ҳалли 

масъалаҳои муоинашаванда ҳосил мегардад. 

Масъалаи ташаккул додани шавқу ҳаваси маърифатии хонандагону донишҷӯёни 

муассисаҳои таълимӣ ба физика яке аз масъалаҳои муҳимми педагогика ва методикаи таълим ба 

шумор меравад. Физика ҳамчун илми асосӣ ба дигар фанҳо татбиқ гардида, қариб ба ҳамаи 

донишҳои инсонӣ алоқаманд мебошад. 

Ҳангоми ҳал кардани машқ ё масъала нисбатан осонтар шавқу ҳаваси худи хонандагону 

донишҷӯён барои ҳалли дигар машқу масъалаҳои ба он монанд зиёд мегардад. Бояд гуфт, ки ҳал 

карда тавонистани дилхоҳ мисолу масъалаи физикӣ ба шахс як навъ кайфияти хос мебахшад ва 

шавқу завқи ӯро дар ин ҷо афзун мегардонад. 

Дар байни методҳои арзишманди таълими хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълимӣ 

ба физика тарбияи ахлоқию эстетикӣ низ арзанда мебошад. Махсусан омӯзгори таҳсилоти олии 

касбии педагогӣ дар ҷараёни таълиму тарбия ба шогирдон мефаҳмонад, ки аз шогирди камсаводи 

ботарбия шахсият мебарояд, вале аз шогирди донои бетарбия шахсият сохтан номумкин аст. 

Яъне ахлоқ ва тарбия муқаддас аз таълим аст ва бар маънои ҳарду ҷода – ҳам таълим ва ҳам 

тарбия – методика ва методология нақши асосӣ мебозад. Шогирд бояд меҳнатдӯст, 

мушкилинотарс ва мақсаднок бошад. Дар ин бора донишмандон ва педагогҳои ҳама давру замон 

муқарраран таъкид карданд, ки ганҷ бе ранҷ ба даст намеояд. Бинобар ин, ташаккул додани 

шавқу ҳаваси хонандагону донишҷӯён ба физика яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи омӯзгорону 

устодон ба ҳисоб меравад. 

Бояд гуфт, ки шавқу ҳаваси хонандагону донишҷӯёнро ба физика омӯзгорон ва устодон 

бедор месозанд. Ғайр аз ин, ба ақидаи мо шаклҳо, усулҳо ва воситаҳои ташаккул додани шавқу 

ҳаваси маърифатии хонандагону донишҷӯён ба физика бо истифодаи мақолаву адабиёти илмӣ-

оммавӣ; таърихӣ-физикӣ; чистонҳо, ребусҳо ва ғайра манфиатовар хоҳад буд [7].  

Масъалаи нақши методика ва методологияи таълими физика дар ташаккул додани шавқу 

ҳавас ва рушди ҷаҳонбинии умумии онҳо дар системаи таълими ин фан - масъалаи мубрами 

педагогика ва физика ба шумор меравад. Бояд гуфт, ки ҷанбаҳои физикии методикаи таълими 

физика аз ҷанбаҳои педагогии он бештар аст, зеро нақши методикаи таълими физика натанҳо ба 

ҷаҳонбинии умумии хонандагону донишҷӯён, балки дар ташаккули такмилдиҳии донишҳои 

математикии онҳо аҳамияти муҳим дорад. 

Нақши методика ва методологияи таълими физикаро дар мавзуи «Андешаҳои муосир дар 

бораи манзараи физикии олам», ки дар хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 

муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбии омӯзгорӣ ба нақша гирифта шудааст, 

пешниҳод мекунем.               

Ҳадафи дидактикӣ. 1. Донишҷӯёнро бо мафҳуми материя ва ақидаҳои муосир дар бораи 

манзараи физикии олам шинос кардан. 2. Аҳамияти физика барои омӯхтани қонунҳои умумии 

табиат ва дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ истифода бурдани ин донишҳо ошкор карда шавад. 

Донишҷӯёне, ки дар оянда мутахассиси соҳавӣ мешаванд ба татбиқи фанни физика диққати 

махсус диҳанд. 3. Хонандагону донишҷӯёнро дар омӯзиши физика бо мафҳумҳо, ҳодисаҳо ва 

қонунҳои астрономӣ шинос кардан зарур аст. Масалан, дар бораи кураи осмонӣ ва унсурҳои он 

тасаввурот ҳосил кардам. 

 Ҳадафи тарбиявӣ. Тасвири манзараи физикии олам ҷаҳонбинии асосии илмӣ мебошад. Ба 

омӯзиши асосҳои илми физика шуруъ карда, хонандагону донишҷӯён бояд дар муқаддима  

аллакай дар ин бора тасаввуроти комилан равшан дошта бошанд.  

 Дониш ва малакаи асосӣ. 1. Дар замони таҳаввулоти илмию техникӣ мавқеъ ва аҳамияти 

физикаро донанд. 2. Унсурҳои асосии сфераи осмониро донанд. 
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Тавсияҳои методӣ 

 Аҳамият ва нақши дарси физика. Дар муваффақияти таълим ва нуфузи омӯзгор робитаи 

байни омӯзгору хонандагон вобастагии калон дорад. Машғулиятҳои аввалинро тавре 

гузаронидан лозим аст, ки шавқу ҳаваси талабагон ба омӯзиши физика бедор карда шавад. Барои 

ин омӯзгор бояд чи тавр хондани матн, ба ҷавобҳои рафиқон гӯш додан, кори амалӣ ва 

лабораториро чӣ тавр иҷро карданро ёд диҳад.  

 Пайдарҳамии пешниҳоди маводи нав: 1. Физика илми табиат аст. 2. Физика ва техника.          

3. Манзараи физикии олам ва нақши астрофизика дар ташаккули он. 4. Осмони пурситора. 

Бурҷҳо. Сфераи осмонӣ. Зенит, уфуқ, экватори осмонӣ, меридиани осмонӣ.  

Таҷҳизот ва намоишҳо. Сфераи осмонӣ; глобуси осмонӣ; диафилми «Физика дар атрофи 

мо».  

Ҳавасмандии фаъолияти маърифатии муҳассилин. Хонандагону донишҷӯён бояд аз ҳадаф 

ва вазифаҳои омӯзиши курси физика огоҳ бошанд: 1. Омӯзиши физика ба ташаккули ҷаҳонбинии 

диалектикӣ-материалистӣ мусоидат кунад. 2. Барои хубтар дарк намудани асосҳои назариявӣ ва 

амалии қонунҳо ва ҳодисаҳои физикӣ ба ихтисосҳои интихобкардаи донишҷӯён мусоидат кунад. 

3. Барои бомуваффақият аз худ намудани курси физика донишҷӯён бояд тафаккури ҷисмониро 

инкишоф диҳанд, формулаҳо ва маънои физикии мафҳумҳо ва қонунҳоро возеҳ донанд, 

қобилияти таҳлил ва асосноккунии мантиқии ҳодисаҳои физикиро дошта бошанд. 

Нақшаи дарс 

Суҳбати муқаддимавӣ. Бо мақсади шинос кардани донишҷӯён ба вазифаҳои омӯзиши 

физика, бо мазмуни барнома, китобҳои дарсӣ, китобҳои масъалаҳо ва рӯйхати зарурии 

дафтарҳои корӣ (корӣ, лабораторӣ, назоратӣ ва мустақилона) бояд корҳои зарурӣ иҷро карда 

шавад. 

Омӯзиши маводи нав 

1. Мафҳуми материя. Ҳамаи ҷисмҳое, ки моро иҳота мекунанд - ҳаво, об, наботот, сангҳо, 

тамоми сайёраи мо Замин, Моҳ, Офтоб, ситораҳо ва ғайра табиатро ташкил медиҳанд ва худи 

одам қисми таркибии табиат мебошад. Табиат хеле гуногун аст. Ҷисмҳои физикӣ, ки табиатро 

ташкил медиҳанд, метавонанд дар шакли сахт, моеъ газ ва плазма бошанд. Онҳо аз ҷиҳати шакл, 

ҳаҷм, масса, сохти дохилӣ ва як қатор дигар хусусиятҳое, ки мо бо ҳисси худ ё бо ёрии асбобҳои 

махсус ошкор мекунем, аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Ҳар он ҷисме, ки дар атрофи мо новобаста 

аз шуури мо мавҷуд аст ва дар он инъикос меёбад, материя номида мешавад. «Материя 

категорияи фалсафӣ буда барои муайян кардани воқеияти объективӣ мебошад, ки ба инсон дар 

ҳиссиёташ дода мешавад, онро ҳиссиёти мо нусхабардорӣ мекунад, акс мегирад, ин нишон 

медиҳад, онҳо новобаста аз шуури мо вуҷуд доранд» [4, с. 131].  

Қонуни нигоҳдории материя. Материя ҳеҷ гоҳ аз ҷониби касе офарида нашудааст ва нест 

намешавад, зеро он абадӣ вуҷуд дорад. Материя аз ҳеҷ чиз ба вуҷуд намеояд ва бе нишоне нест 

намешавад, метавонад аз як намуд ба навъи дигар, ба миқдори баробар гузарад. Қонуни 

нигоҳдории материя қонуни асосии табиат аст. Ин қонунро бори аввал олими рус М.В. 

Ломоносов  кашф кардааст.  

Ҳаракат як хосияти муҳимми материя буда, ҳамаи объектҳои моддӣ бетағйир намемонад. 

Бо гузашти вақт мавқеи нисбӣ, шакл, андоза, ранг, сохтори дохилӣ, ҳолати ҷамъшавӣ хосиятҳои 

физикӣ ва химиявӣ тағйир меёбад. Ҳама гуна тағйирот дар объекти моддӣ ҳаракати материя 

номида мешавад. «Ҳаракат... тамоми дигаргуниҳо ва равандҳои дар Коинот баамаломадаро, аз 

ҳаракати оддӣ сар карда, то тафаккур, фаро мегирад» [6, с. 391]. Материя ҳамеша дар ҳаракат аст 

ва бидуни ҳаракат вуҷуд дошта наметавонад. Ҳаракати материя дар фазо ва вақт вуҷуд дорад. 

Ҳамаи ашёҳои моддӣ ҳаҷми муайянро ишғол мекунанд ва андозаи муайян доранд, нисбат ба 

ҳамдигар ва андозаи нисбии онҳоро муайян мекунад. Ҳамаи ҳодисаҳои табиат бо пайдарҳамии 

муайян ба амал меоянд ва давомнокии ниҳоӣ доранд. Ин маънои онро дорад, ки ҳар як ҳаракати 

материя дар вақт ба амал меояд. Вақт пайдарпайии ҳодисаҳои табиат ва давомнокии нисбии 

онҳоро муайян мекунад. Фазо ва замон бидуни материя вуҷуд надорад ва материя берун аз фазо 

ва замин вуҷуд надорад. 

2. Хонандагонро бо нақши физика дар тараққиёти техника (асри буғ, асри электр, асри 

энергияи атом, асри азхудкунии кайҳон, асри техника ва технология) мухтасар шинос кардам.  

3. Дар бораи нақши физика дар соҳаи хоҷагии  халқ, ҳодисаҳои физикӣ дар рӯи Замин ва 

дар тамоми коинотро тавсиф мекунем, оид ба тасвири манзараи физикии олам мухтасар истода 

мегузарем. Манзараи муосири олам фавран ташаккул наёфтааст. Пеш аз он назарияҳои механикӣ 
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ва классикии олам вуҷуд дошт. Дар бораи муборизони бузурги илм: Н. Коперник, Г. Галилей,          

Д. Бруно, М. Ломоносов нақл кардан барои донишҷӯён муфид аст. Қайд кардан лозим аст, ки 

усули таҳқиқоти физикӣ диалектикаи материалистӣ мебошад.  

4. Омӯхтани асосҳои астрономия дар курси физика хусусиятҳои махсус ва фарқкунанда 

дорад. Дар муқаддима муҳассилин бояд бо минимуми он мафҳумҳои асосии астрономӣ шинос 

карда шаванд, ки бо омӯзиши ҳодисаҳои минбаъдаи курс бевосита алоқаманд нестанд, вале бе 

онҳо омӯзиши асосҳои астрофизика бемаънӣ мегардад. Ин мафҳумҳо, пеш аз ҳама, доираи 

осмонӣ ва унсурҳои онро дарбар мегиранд. Дар ин замина донишҷӯён имкон пайдо мекунанд, ки 

доираи иттилооти марбут ба муайян кардани мавқеъ ва ҳаракати ҷисмҳои осмониро бо истифода 

аз координатаҳои осмонӣ омӯзанд.  

Мустаҳкамкунии маводи нав. Ба хонандагон пешниҳод мешавад: дар бораи шаклҳои 

ҳаракати материя, ки ба онҳо маълуманд, мисолҳо оваред ва нишон диҳед, ки кадоме аз онҳоро 

физика меомӯзад. Ба саволҳо ҷавоб диҳед: 1) тасвири манзараи физикии олам чиро бояд фаҳмид? 

2) кураи осмонӣ чист, чаро ин мафҳум ворид карда шудааст? Таърифҳои зенит, қутби осмонӣ, 

меридиани осмонӣ, экватори осмонӣ, уфуқи математикӣ, баландӣ ва масофаи зенити ситораро 

такрор кунед. Исбот кунед, ки баландии қутби осмонӣ аз уфуқ аз ҷиҳати адад ба арзи мавзеи 

мушоҳида баробар аст. 

Вазифаи хонагӣ. Дар китоби дарсӣ параграфҳои масъалаҳои омӯхташавандаро нишон 

диҳед. Дар бораи аҳамияти омӯзиши физика барои омодагии касбии худ гузориши кутоҳ омода 

кунед. Ба саволҳо ҷавоб диҳед: 1) нуқтаҳое, ки дар онҳо экватори осмонӣ бо уфуқи риёзӣ буриш 

мекунад, чӣ ном доранд? 2) масофаи зенитии Ситораи Шимолӣ дар кадом арзи сифр баробар аст? 

Ба 900 баробар аст? Экватори осмонӣ дар арзи Маскав (𝜑 = 560) бо меридиани осмонӣ дар кадом 

баландӣ бурида мешавад?  

Ҳамин тариқ, бояд гуфт, ки дар ташаккули ҷаҳонбинии хонандагону донишҷӯён ҷанбаҳои 

гуногуни методиву методологияи таълими физика аҳамият ва зарурати хоса дорад. 
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ҶАНБАҲОИ МЕТОДОЛОГИИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА ДАР  

МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ 
 

Дар мақола қайд шудааст, ки асосноксозии дилхоҳ соҳаи дониш методологияи омӯзишу таълим ба 

шумор меравад. Барои методикаи таълими физика чунин таълимот методологияи омӯзиши он мебошад. 

Дар ҷараёни таълими физика дар ташаккули ҷаҳонбинии донишҷӯён, пеш аз ҳама, ҷанбаҳои методологияи 

он нақши муҳим мебозад. Барои пурратар азхуд кардани мавзуъ донишҷӯён ба методологияи омӯзиши 

методикаи таълими физика ниёзманд мебошанд. Дарки фаҳмиши малакаҳои методологияи педагогика 

барои муайянсозии методологияи таълими физика чун дидактика зарур аст.   

Методикаи таълими физика дар системаи таълими педагогӣ мавқеи муайян дорад ва методологияи 

педагогика ҳамчун санъати таълим истифода бурда мешавад. Тавассути методология ва методҳои гуногун 

бедорсозии шақу рағбати хонандагону донишҷӯёни ба физика ва ҷаҳонбинии умумии онҳо афзун 

мегардад. Дар байни методҳои арзишманди таълими хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълимӣ ба 

физика тарбияи ахлоқию эстетикӣ низ арзанда мебошад. Нақши методика ва методологияи таълими 

физикаро дар мисоли мавзуи «Андешаҳои муосир дар барои манзараи физикии олам» баррасӣ намудем.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

В данной статье отмечается, что обоснованием любой области знаний является методология 
преподавания и обучения. Для методики преподавания физики такое учение является методикой ее 
преподавания. В процессе обучения физике важную роль в формировании мировоззрения учащихся 
играют, прежде всего, ее методические аспекты. Для более полного овладения предметом учащимся 
необходима методика преподавания физики. Понимание навыков педагогической методики необходимо 
для определения методики преподавания физики как дидактики. Методика обучения физике занимает 
особое место в системе педагогического образования, а методика педагогики используется как искусство 
обучения. Благодаря разнообразным методикам и приемам повышается интерес учащихся к физике и их 
общему мировоззрению. Среди ценных методов обучения школьников и студентов общеобразовательных 
учреждений физике стоит также отметить нравственно-эстетическое воспитание. Мы обсудили роль 
методики и методики преподавания физики на примере темы «Современные представления о физическом 
ландшафте мира». 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF METHODOLOGY OF TEACHING PHYSICS IN 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Substantiation of any field of knowledge is a methodology of teaching and learning. For the methodology 
of teaching physics, such a doctrine is the methodology of its teaching. In the process of teaching physics, first of 
all, its methodological aspects play an important role in shaping the worldview of students. In order to master the 
subject more fully, students need a methodology for teaching physics. Understanding the skills of pedagogical 
methodology is necessary to define the methodology of teaching physics as didactics. The methodology of teaching 
physics has a special place in the system of pedagogical education, and the methodology of pedagogy is used as 
an art of teaching. Through a variety of methodologies and techniques, arousing students' interest in physics and 
their general worldview is increasing. Among the valuable methods of teaching pupils and students of educational 
institutions in physics, moral and aesthetic education is also worthwhile. We discussed the role of methodology 
and methodology of teaching physics on the topic «Modern ideas for the physical landscape of the world». For 
students, the role of physics in the field of national economy, physical events, a brief description of the physical 
landscape of the world. 
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ИСТИФОДАИ МАВОДИ ТАЪРИХӢ ДАР МАВЗУИ «ТАБДИЛДИҲИҲОИ АФФИНӢ»-И 

КУРСИ ГЕОМЕТРИЯИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ 
 

Хоҷаев А.М. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Маълум аст, ки истифодаи маводи таърихӣ ҳангоми баёни мавзуъ ба омӯзгор имконият 
медиҳад, ки мақсади масъаларо васеътар кушояд ва мавзуъро нисбатан дастрас баён намояд, ба 
донишҷӯён аҷоиб будани тарафи таърихии масъаларо ташвиқ созад ва ниҳоят дар онҳо ҳисси 
ифтихори миллиро ҳангоми шиносоӣ бо дастовардҳои илмии гузаштагони худ, бедор намояд. 

Ба сифати мисол мавзуи «Табдилдиҳиҳои аффинӣ»-ро аз маводи курси геометрия дар 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии омӯзгорӣ дида мебароем. Геометрияи аффинӣ, қисми 
геометрияи муассисаҳои таҳсилоти олӣ ба шумор рафта, дар маҷмуъ дар асоси таърифи олими 
олмонӣ Фридрих Клейн, ки дар «Барномаи Эрлангентӣ» (1872)-аш додааст, дар асоси гурӯҳи 
табдилдиҳиҳои аффинӣ, ба миён омадааст. 

Бисёр муҳим аст ба донишҷӯён фаҳмонем, ки табдилдиҳиҳои аффиниро бори аввал 
олимони Шарқ Собит ибни Қурро ва набераи ӯ Иброҳим ибни Синон кашф намудаанд [2]. 

Табдилдиҳии эквиаффинӣ, вобаста ба омӯзиши буриши сатҳҳои чархзанӣ, бори аввал аз 
тарафи олим Собит ибни Қурро (835-901) дар рисолаи ӯ «Китоб дар бораи буришҳои силиндр ва 
сатҳи он» («Китаб куту ал-устувана ва баситиҳа») дида баромада шудаанд. 

Ибни Қурро дар аввал тасдиқ намуд, ки масоҳати эллипси нимтирҳояш 𝑎 ва 𝑏 ба масоҳати 

доираи радиусаш √𝑎𝑏 баробар аст ва баъд теоремаи зеринро исбот намуд: «Ҳар як сегменти 



182 

 

эллипс ба сегменти доирае, ки ба эллипс баробар аст, баробар мебошад, ҳамин тавр, ки агар аз 
охирҳои асосҳои он ба диаметри доира ду перпендикуляр гузаронем, он гоҳ ҳар яке аз онҳо ба 
диаметри доира ҳамчун перпендикулярҳои мувофиқи аз охирҳои асосҳои сегменти эллипси ба 
яке аз тирҳои он муносибатдошта, ба тири дигари он, агар сегмент мувофиқан хурд ё ки калон 
(нисфи эллипс ё ки доира) бошад, мавқеи маркази эллипс нисбат ба перпендикулярҳои эллипс 
дар асоси он ҳамон тавре мешавад, ки мавқеи асосҳои перпендикулярҳои доира дар диаметри он 
мебошад» [2]. 

Набераи Собит ибни Қурро Иброҳим ибни Синон (908-946) ғояҳои бобои худро такмил 
дода, дар кори худ «Китоб доир ба ченкунии параболаҳо» («Китаб фи маисаҳа ал-кат ал-
мукафи») бори аввал табдилдиҳии аффинии намуди умумиро дида баромад. Вай теоремаеро 
исбот кард, ки ҳангоми табдилдиҳии аффинӣ муносибати масоҳатҳои бисёркунҷаҳо тағйир 
намеёбад. Минбаъд, ин ғояҳоро давом дода, вай бо усули дар сегмент параболаҳоро хориҷкунӣ 
чунин менависад: «Яке аз дилхоҳ ду сегментҳои парабола ба дигараш тааллуқ дорад, ҳамчун 
секунҷа, ки асоси қулла ба секунҷа тааллуқ дорад, ки дар сегменти дигар бо ҳамин тарз сохта 
шудааст». 

Дар Европа масъалаҳои ба ин монанд баъдтар омӯхта шуданд. Олими фаронса Клод Клеро 
(1713-1765) ҷисмҳоеро, ки яке аз дигараш дар натиҷаи табдилдиҳии эквиаффинӣ ҳосил шудааст, 
омӯхта истода, онҳоро «ҷисмҳои аз ҳамон як намуд номид», Леонард Эйлер (1707-1783) барои 
чунин ҷисмҳо истилоҳи «ҷисмҳои аффинӣ»-ро истифода намуд. 

Проексияи стереографӣ, ҳамчун яке аз масъалаҳои муҳимми проектиронӣ дар геометрия, 
аз замонҳои қадим диққати олимонро ба худ ҷалб менамуд ва он бо таври васеъ омӯхта мешавад 
ва татбиқи худро дар масъалаҳои хусусияти амалидошта нишон медиҳад, махсусан дар соҳаи 
харитасозӣ. 

Дар ин проексия проексияи сфераро аз ягон нуқтааш (аз қутбаш) ба ҳамворие, ки ба сфера 
дар нуқтаи ба қутби сфера муқобилхобида расанда шуда мегузарад ё ки ба ҳамвории дилхоҳи ба 
ин ҳамворӣ параллел мебошад, мегузаронанд, ки хосиятҳои зеринро доро мебошад: 

- давраҳои сфера ба ҳамворӣ дар намуди давра ё ки агар давраҳо дар сфера ба воситаи қутби 
он гузаранд, дар намуди хатҳои рост проектиронида мешаванд; 

- кунҷҳои байни хатҳои каҷ дар сфера (яъне кунҷҳои байни расандаҳо дар нуқтаи буриши 
онҳо) ба кунҷхои баробари байни хатҳои каҷи ҳамворӣ тасвир карда мешаванд; 

- ҳангоми гардиши сфера дар атрофи диаметре, ки аз болои қутби он мегузарад, дар 
ҳамворӣ гардиш дар атрофи нуқтаи расиши он бо сфера дар таҳти ҳамон кунҷ ба амал меояд. 

Проексияи стереографӣ бори аввал барои тасвири сфераҳои фазоӣ ва ҷисмҳои фазоӣ дар 
ҳамворӣ пайдо шудааст ва аввалин корҳо дар ин самт ба олими Юнони Қадим – архитектори 
римии асри I солшумории мо Витрувий ва донишманди шинохта Птоломей тааллуқ доранд. 

Тасвиркунии стереографиро дар астрономия олимони асримиёнагии исломӣ ба таври васеъ 
истифода мебурданд [2]. Барои иҷро намудани тасвиркунии стереографӣ асбоберо бо номи 
астролябия истифода мекунанд, ки аввалин асар бо номи «Доир ба сохт ва татбиқи астролябия» 
ба қалами риёзидони александриягӣ Йоҳанн Филопон (асри VI) тааллуқ дорад. Ин асбобро, ки 
дар Шарқ бо номи «устурлоб» машҳур буд, дар таҳқиқоти астрономӣ ба таври васеъ истифода 
мебурданд. Тасвиркунии стереографиеро, ки бо ёрии ин асбоб ҳосил мекарданд, «тасвиркунии 
устурлобӣ» («тастиҳ ал–устурлаб») меномиданд. 

Доир ба сохт ва татбиқи устурлоб олимони асримиёнагии исломӣ асарҳои зиёде эҷод 
намудаанд, ки рӯйхати як қисми онро пешкаш менамоем: 

1. «Истиʹ аб ал-мумкина синʹ а ал-устурлаб» (Мукаммалкунонии ҳамаи усулҳои 
имконпазири сохтани устурлоб»)-и Абурайҳони Берунӣ (973-1048). 

2. «Китаб ал-амал би-л устурлаб» («Китоб доир ба истифодабарии устурлоб»)-и 
Абдураҳмони ас-Суфӣ (асри X). 

3. «Рисала фи маърифат ат-тақвим ва-л-устурлаб» («Рисола доир ба фаҳмиши тақвим ва 
устурлоб»-и Абулҳасани Насавӣ (асри X). 

4. «Доир ба сохтани устурлоб»-и Абусаҳли Кӯҳӣ (асри X). 
5. «ал-Амал би-л-устурлаб ал курси ва аҷбиҳу» («Амали устурлоби доиравӣ ва аҷоиботи 

он»)-и Аҳмади Марвазӣ (асри IX). 
6. «Китаб ул-камил фи-л-устурлаб» («Китоби мукаммал доир ба устурлоб»)-и Аҳмади ал-

Фарғонӣ (асри IX).  
7. «Китаб фи-амал ал-устурлаб» («Китоб доир ба сохтани устурлоб»)-и Бону Мусо (асри 

IX). 
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8. «Китаб ал-бурҳон санʹа ал-устурлаб» («Китоб доир ба исботи санъати сохтани 
устурлоб»)-и Бону Саббоҳ (асри IX). 

9. «Китаб фи-лʹамал би-л-устурлаб ал-куравӣ» («Китоб оид ба амали устурлоби 
сферавӣ»)-и Фазли Найризӣ (асри X). 

10.  «Иршад ал-устурлаб» («Роҳнамои устурлоб»)-и Абулҳасани ал-Ҷилӣ ва ғайраҳо. 
Дар байни корҳои дар боло зикргардида ҳамчун хусусияти таърихӣ, илмӣ ва методӣ 

доштанашон китобҳои Аҳмади ал-Фарғонӣ ва Абурайҳони Берунӣ мавқеи муҳимро ишғол 
мекунанд. Масалан, дар асари «Китоб доир ба сохтани устурлоб» ал-Фарғонӣ назарияи 
тасвиркунии стереографиро бо исботи пурраи хосияти он пешниҳод кардааст ва дар бобҳои 
минбаъдааш тарзи сохтани устурлобро нишон додааст [2]. 

Бояд қайд кард, ки аз тарафи олимони асримиёнагии Шарқ намудҳои дигари тасвиркунии 
стереографӣ низ истифода бурда мешуд. Масалан, Абуҳомид Аҳмади ас-Сағонӣ (асри X) дар 
асараш «Китаб фи-т-тастиҳ ат-таам» («Китоб бо тасвиркунии мукаммал дар ҳамворӣ») пешниҳод 
намуд, ки тасвиркунии стереографии сфера аз ягон қутби он ба ҳамворӣ ба тасвиркунӣ аз нуқтаи 
дилхоҳи тири сфера, ки ҳангоми он давраҳои сфера дар ҳамворӣ ҳамчун буришҳои конусӣ тасвир 
мешаванд, иваз карда шавад. Абурайҳони Берунӣ дар кори дар боло номбаршудаи худ [1] 
усулҳои гуногуни сохтани астролябия, аз ҷумла усули пешниҳодкардаи ас-Сағониро пешниҳод 
мекунад. Берунӣ ба сифати мисол пешниҳод намуд, ки барои сохтани астролябия «проексияи 
силиндрӣ» номидашавандаеро, ки дар он проектиронии росткунҷа аз рӯи тир, ки ҳолати ҳудудии 
проектиронии ас-Сағонӣ ҳангоми маркази проектирониро ба беохирӣ партофтан ҳосил мешавад, 
истифода барем. Дар кори машҳури худ «Ал-асар ал-бақийа мин қурун ал халийа» («Ёдгориҳои 
аҷдодони гузашта») Берунӣ дар бораи ин усулҳои проектиронӣ, чунин менависад: «Абуҳомид 
ас-Сағонӣ қуллаҳои конусро аз қутбҳо иваз намуда, онҳоро дар дохили сфера ё берун аз он дар 
хати рости дар тирхобанда ҷойгир намуд. Ҳамин тариқ, давраҳои калони сфера шакли хати рост, 
давра, эллипс парабола ва гиперболаро (яъне буришҳои конусиро – А. Х.) мегирад, ки инро 
Абуҳомид хоста буд. Ҳеҷ каси дигар чунин проексияи аҷоибро тасвир накарда буд» [1]. 

Ба ин ҷо гуногуншаклии (проексияҳо), ки ман онҳоро силиндрӣ номидаам, низ дохил 
мешаванд; то ман маълум набуд, ки ягон нафар аз намояндагони ин илм пеш аз ман дар ин бора 
навишта бошад. (Проексияи силиндрӣ) аз он иборат аст, ки аз болои давраҳо ё ки нуқтаҳо дар 
сфера хатҳои рост ё ки сатҳҳо, тирҳои параллел мегузаранд; (ҳамин тариқ) дар ҳамворӣ (экватор) 
рӯзҳо ҳамчун хатҳои рост, давраҳо ва эллипсҳо ҳосил мегарданд. «Мукаммалкунонии ҳамаи 
усулҳои имконпазири сохтани устурлоб» ҳамаи ин (маълумотро) дар бар мегирад [2]. 

Истифодаи проексияҳои стереографӣ, инчунин аз тарафи олими дигари асри XI Абуисҳоқ 
аз-Заркалӣ дар китобаш «Китаб ал-амал ба-с-сафиҳа аз зиҷийя» («Китоби амалиёт бо пештоқи 
зиҷийя») пешниҳод шудааст.  

Чи тавре, ки маълум аст, дар Шарқи асримиёнагӣ зиҷа гуфта асарҳои астрономии иборат 
аз ҷадвалҳои гуногун, аз он ҷумла ҷадвалҳои барои гузариш аз се системаҳои координатаҳои 
сферикӣ дар сфераи фазоӣ-горизонталӣ, экваторӣ ва эллиптикӣ ба дигарашонро меҳисобиданд. 
Аз–Заркалӣ асбоби ихтирокардаашро «пештоқи зиҷа» номид, зеро ки вай истифодаи ҷадвалҳои 
нишондодашударо ба воситаи амалиётҳои геометрӣ бо ин асбоб иҷро менамуд. 

Ҳамин тариқ, олимон-энсиклопедистони асримиёнагии исломии Шарқ, тарзҳои гуногун ва 
усулҳои проексияҳои стереографиро истифода намуда, дар соҳаи астрономия ба натиҷаҳои 
назаррас соҳиб гардиданд. 

АДАБИЁТ: 
 

1. Бобоев М.Н. Развитие математики и математического образования в связи с развитием астрономии 
на Среднем и Ближнем Востоке в XV-XVIII вв: дисс. канд. пед. наук. – Душанбе, 1968. 

2. Ходжаев, А.М. Вопросы конических сечений у Ал-Кухи Ибн Корры и об их использовании в курсе 
геометрии в педвузах [Текст] / А.М. Ходжаев, А.Э. Сатторов, К. Фатхуллоев / Маводи ҳамоиши 
байналмилалии «Мақоми Абумаҳмуди Хуҷандӣ дар рушди илмҳои дақиқ» бахшида ба Соли маориф 
ва фарҳанги техникӣ, 21-22 октябри соли 2010. – Хуҷанд, 2010. – С. 286-288. 

 

ИСТИФОДАИ МАВОДИ ТАЪРИХӢ ДАР МАВЗУИ «ТАБДИЛДИҲИҲОИ АФФИНӢ»-И КУРСИ 

ГЕОМЕТРИЯИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ 
 

Муаллиф дар ин мақола дар бораи истифодаи маводи таърихӣ дар яке аз мавзуъҳои геометрияи 
муассисаҳои таҳсилоти олӣ, ки «Табдилдиҳиҳои аффинӣ» ном дорад, сухан меронад. Барои ин муаллиф 
ба сарчашмаҳои таърихӣ рӯй оварда, онро ба номи олимони асримиёнагии Шарқ Собит ибни Қурро ва 
набераи ӯ Иброҳим ибни Синон, ки бори аввал табдилдиҳии аффиниро кашф кардаанд, мансуб 
мешуморад. Набераи Собит ибни Қурро Иброҳим ибни Синон (908-946) ғояҳои бобои худро такмил дода, 
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дар кори худ «Китоб доир ба ченкунии параболаҳо» («Китаб фи маисаҳа ал-кат ал-мукафи») бори аввал 
табдилдиҳии аффинии намуди умумиро дида баромадааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: табдилдиҳиҳои аффинӣ, табдилдиҳиҳои эквиаффинӣ, проексияи стереографӣ, 
сфера, сегмент, астролябия, астрономия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ «АФФИНОВСКИЕ 

КОНВЕРСИИ» В КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ ВУЗОВ 
 

Автор в этой статье рассматривает использование исторических материалов в одной из тем 

геометрии высших учебных заведений под названием «Аффинные преобразования». По этой причине 

автор обращается к историческим источникам и приписывает это средневековым ученым Востока Сабиту 

ибн Корану и его внуку Ибрагиму ибн Синану, которые первыми обнаружили трансформацию Аффина. 

Внук Сабита ибн Корана, Ибрагим ибн Синан (908-946), усовершенствовал идеи своего деда, и в своем 

труде «Книга об измерении парабол» («Китаб фи майсаха аль-кат аль-мукафи») и впервые рассмотрел 

аффинное преобразование общего вида. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аффинные преобразования, эквивалентные преобразования, 

стереографическая проекция, сфера, отрезок, астролябия, астрономия. 
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THE USE OF HISTORICAL MATERIALS ON THE TOPIC «AFFINIAN CONVERSIONS» COURSE 

OF GEOMETRY COURSE OF UNIVERSITIES 
 

In his article, the author considers the use of historical materials in one of the topics of the geometry of 

higher educational institutions called «Affine transformations». For this reason, the author turns to historical 

sources and attributes this to the medieval scholars of the East, Thabit ibn Koran and his grandson Ibrahim ibn 

Sinan, who were the first to discover the transformation of Affin. The grandson of Thabit ibn Koran, Ibrahim ibn 

Sinan (908-946), improved the ideas of his grandfather, and in his work «The Book on the Measurement of 

Parabolas» («Kitab fi maysaha al-kat al-mukafi») for the first time considered an affine transformation of a general 

form. 
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INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Khojaev Amrokhon Mirzoevich, Candidate of Pedagogical 

Sciences, Head of the Department of Algebra and Geometry of Bokhtar State University named after Nosiri 

Khusrav. Phone: (+992) 919-21-53-88. 

 
ТДУ 811.512.8'22 

 

АСАРҲОИ МАНЗУМ ВА АҲАМИЯТИ ОНҲО ДАР ТАЪЛИМИ ИБТИДОӢ 
 

Тоҳирова М.Ғ. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Таълими адабиёти бадеӣ дар тарбияи насли наврас нақши  калидӣ  дорад. Маҳз тавассути 

он шахс метавонад бо таърихи бойи худ, фарҳанг, одоби ҳамидаи инсонӣ ошноӣ пайдо кунад. 

Аз қадимулайём назм ба ҳар як фарди соҳибдил руҳу тавон бахшида, барои кайфияти 

зиндагии ӯ кумак мерасонд. Мардуми тоҷик таърихи назми зиёда аз ҳазорсоларо доро буда, ин 

хазинаи ганҷи мадании хешро чун гавҳараки чашм нигоҳ медоранд. Агар ба мероси мадании 

ниёгонамон назар афканем, боварӣ ҳосил менамоем, ки мавқеи назм нисбат ба наср волотар аст 

[4, с. 102]. 

Чи тавре ки медонем, кӯдакон шеър ва сурудхониро дӯст медоранд. Ана ҳамин сурудхонӣ, 

шавқу рағбат ба шеър онҳоро ба олами дониш, меҳри Ватани маҳбуб раҳнамун месозад. Вале 

бояд гуфт, ки ин меҳр худ аз худ ба амал намеояд. Ин ба оила, мураббӣ ва омӯзгорон вобастагии 

қавӣ дорад. 

Маҳз агар дар ҳамин синну сол аз ҷониби муаллим дар вақту меъёраш қобилияти фикрии 

бачагон дастгирӣ наёбад, минбаъд неруи шеър, маъноҳои барҷастаи он барои наврасон чун 

«Ганҷи ниҳон» дастнорас мегардад. Дар натиҷа, наврасон ба шеър сатҳӣ назар афканда, аз дарки 

он, баёни мазмуни он бебаҳра хоҳанд монд.  
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Дар фаъолонидани кӯдак нақш ва мавқеи омӯзгор муҳим аст. Зуҳури фаъолнокии хонанда, 

пеш аз ҳама, ба хислатҳои шахсии муаллим вобастагӣ дорад. Дар ин бобат, ақидаи Амонашвилӣ 

ҷоизи қайд аст: «дӯстдорӣ, фаҳмидани бача ва қарзи худ дар назди ҷомеа» [7, с. 256]. 

Яке аз намудҳои адабиёти бадеӣ - назм воситаест, ки дар хонандагон чунин хусусиятҳо: 

ҳақиқатдӯстӣ, накукорӣ, ахлоқи хуҷаста ва зебоиро  парварида метавонад. 

Мисол «Дар роҳат расонидан ва накуӣ хостан» ин андарз аз Носири Хусрав аст, ки дида 

мебароем. Шеъри мазкур дар бобати некуӣ ва накукорӣ буда, бачагонро ба фикр кардан, хулоса 

баровардан, накукор будан, ба хидмати падару модар тайёр будан, дасти ёрӣ дароз кардан ба 

бечорагон ва қадр кардани меҳнати дигарон, пеша кардани некхӯӣ водор месозад. 

   Беҳин коре, ки андар зиндагонист, 

   Накухоҳӣ, ба кас роҳатрасонист. 

Дар поёни ҳар як матну шеърҳо луғату калимаҳои душвор ва ҳам машқу супоришҳо дода 

шудаанд, ки барои бой намудани захираи луғавии хонандагон ва баланд бардоштани дониши 

имлоии онон кумак мерасонад. 

Бачагон бояд мафҳумҳои забонии азбаркардаашонро дуруст идрок намоянд, аз они худ 

кунанд ва дар фаъолияти нутқ аз онҳо истифода намоянд. Бой гардидани захираи луғати 

хонандагон ба инкишофи тафаккур низ мусоидат намуда, кори инкишофи тафаккурро метезонад.  

Олим Кожинов В.В. масъалаи ҳавасмандкунии хонандагонро дар муайянкунии захираи 

луғавию ашёи шиноси онҳо ва зимни он гузориш ба мафҳумҳои ношинос сахт марбут медонад. 

Бисиёр муҳим аст, ки талабагон маънои калимаҳои нав азбаркардаашонро идрок намоянд. Маҳз 

дар ҳамин ҳолат алоқаи нутқ ва тафаккур таъмин мегардад [8, с. 304]. 

Аз мутолиа ва таҳлили китоби дарсии забони модарии синфҳои ибтидоӣ бармеояд, ки дар 

онҳо ҷои асосиро асарҳои бадеӣ ишғол менамоянд. Маҳз дар асарҳои бадеӣ воситаҳои образноки 

забон, аз қабили ташбеҳу ташхис, муболиғаву киноя, тавсифу тасвир ва ғайра васеъ истифода 

мешаванд. 

Ҷой доштани чунин унсурҳои забон дар маводи таълим муаллимонро водор менамояд, ки 

эзоҳи онҳоро ба нақшаи тавзеҳии дарс дохил намоянд, роҳу усулҳои фаҳмонидани маънои аслии 

онҳоро фикр кунанд, зебоиву таъсирбахшии онҳоро равшан карда, дар нутқи зиндаи бачагон 

истифода шудани онҳоро таъмин намоянд. 

Дар барнома ва китобҳои таълимӣ на ҳама вақт хусусиятҳои синнусолӣ ва равонии 

хонандагон ба эътибор гирифта мешавад. Алоқамандии синфҳои ибтидоӣ бо синфҳои миёна         

(V-VIII) ва болоӣ қариб, ки ба эътибор гирифта намешавад. Ҳамин тафовутро айнан мо дар байни 

омӯзиши адабиёти классикӣ ва муосир мушоҳида мекунем. Ҳол он ки адабиёти муосир бояд 

давоми адабиёти классикӣ бошад ва аз ин сарчашма доиман ғизо бигирад. Роҳҳои асосии 

бозсозии таълими адабиёт асосан инҳоянд:  

- ташкил ва ба танзимдарории ягонагии таълими адабиёти тоҷик аз муассисаҳои томактабӣ 

ва синфҳои ибтидоӣ то хатми мактаби миёна;  

- таълими тафриқавии адабиёт: синфҳое, ки бо омӯзиши амиқи адабиёт фаро гирифта 

мешаванд; факултативҳо бо ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои фардӣ, талабот ва шавқу ҳаваси 

хонандагон; дар ҳамин ҳамбастагӣ дар шаклу намудҳои мухталиф устувор гардонидани барнома, 

адабиёти таълимӣ ва методӣ, воситаҳои аёнии таълим;  

- таҷдиди барнома ва ба эътибор гирифтани адабиёти классикӣ ва кунунӣ, адабиёти ватанӣ 

ва ҷаҳонӣ, пурқувват намудани ҷанбаҳои ахлоқӣ-эстетикии таълими адабиёт;  

- зимни таҳлили асарҳои бадеӣ мутаваҷҷеҳ гардонидани хонандагон ба моҳият ва ҷанбаҳои 

гуманистӣ, аҳамияти таърихӣ ва мазмуни баланди онҳо;  

- ҷустуҷӯ ва навовариҳо оид ба корҳои мустақилонаи хонандагон дар ҳалли ҳаматарафаи 

хондани асарҳои бадеӣ;   

Омӯзгор бояд адабиётро бо дигар фанҳои гуманитарӣ алоқамандона биомӯзонад, 

алалхусус забон, мусиқӣ, санъати рассомӣ, таърих, ҷуғрофия ва амсоли он. Ҳар як омӯзгор бояд 

барномаи ягонаи инкишофи нутқ дошта бошад, ки нақшаи солонаи ҳар як синфро муайян созад. 

Ба ҳеҷ кас пӯшида нест, ки кӯдакон шеър ва сурудхониро дӯст медоранд. Аз кӯдакистонҳо баъзан 

садои хониши дилнишини онҳо ба гӯш мерасад. Алалхусус, ба хурдсолон шеърҳои равон ва 

савтӣ хуш меояд. Ана ҳамин сурудхонӣ, шавқу рағбат нисбат ба шеър онҳоро ба олами дониш, 

меҳри Ватани маҳбуб раҳнамун месозад. Вале бояд гуфт, ки ин худ аз худ ба амал намеояд. Ин 

ба мураббиён ва омӯзгорон вобастагии қавӣ дорад, то бо маҳорати том, ба шавқу рағбати 

наврасон нисбат ба шеър боз меҳру муҳаббат зам намоянд. 
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Бачагоне, ки дар синфҳои IV таҳсил доранд, оид ба бисёр масъалаҳои моддӣ-маишӣ мароқ 

зоҳир менамоянд. Онҳо тавассути пурсишҳои худ аз муаллимон мехоҳанд ба бисёр саволҳои худ 

ҷавоб бигиранд, бисёр кунҷкованд. Танҳо омӯзгори бомаҳорат ва босалиқа метавонад ба воситаи 

таҳлили асарҳои бадеӣ ба бисёр пурсишҳои маишии хонандагон ҷавоб гуфта, барои дуруст ба 

камол расонидани онҳо кумак расонад.  

Дар шеърҳои асили шоирона калимаҳо чунон бамаврид кор фармуда мешаванд, ки ҳатто 

партофтани як ҳиҷо, вожа мантиқи тамоми шеърро халалдор мекунад. Мавқеи зада бошад, боз 

устувортар аст. Ба тариқи дигар гӯем, забондониро ба шогирдон тавассути санъати шеърӣ 

омӯзонидан лозим аст. Шиносоӣ бо шеър на танҳо захираи луғавии хонандагонро ғанӣ 

мегардонад, балки онҳоро аз муҳити якрангӣ, такрори бемавқеъ раҳо мекунад [12, с. 272]. 
Ба ҳеҷ кас пӯшида нест, ки назм қувваи бузурги қалбиро дорост. Вале, мутаассифона, 

аксарияти наврасон аз ин ганҷинаи бебаҳои санъати сухан бенасиб ба воя мерасанд. Аксар вақт 
дар дасти мактаббачагон китоби афсонаҳо, латифаҳо ё ҳикояҳои фантастикиро мушоҳида кардан 
мумкин аст. Табиист, ки дар ин синну сол онҳо ба мустақилона хонда фаҳмидан малакаи хуб 
доранд. Сабаб чӣ, ки мо дар дасти онҳо китоби маҷмуаи шеърҳои ин ё он адибро кам мушоҳида 
мекунем. Ба ғайр аз ин, барои фаҳмидани шеър фикри бошуурона, диққати том ба ҳар як 
калимаву маъниҳои нозуки он, дарёфтани образҳои лирикиро тақозо менамояд.  

Таҳқиқоти дар мактабҳо гузаронидашуда гувоҳи онанд, ки хонандагон ба таври бояду 
шояд ба моҳияти шеър, ғояи он сарфаҳам намераванд, Масалан, ба саволи «Чаро ту ин шеърро 
дӯст медорӣ?», аксарияти хонандагон дар ҷавобаш оҷиз мемонанд. Баён кардани он ки ин ё он 
шеър ба кадом ҷиҳаташ маъқул меафтад, ба хонанда мавҳум менамояд.  Албатта, дар ҳар як синф 
хонандае пайдо мешавад, ки қудрати баъзе калимаҳоро шарҳу эзоҳ додан дорад ё аз худ маъние 
сохта, тариқи сатҳӣ мазмуни онро баён созад. Вале агар хонанда танҳо ба хондану фаҳмидан одат 
карда бошад-чӣ? Он вақт ба ҳеҷ хулосае омада наметавонад.  

Борҳо шоҳиди он гардидаем, ки бачагони синфҳои III-IV дар шарҳу эзоҳ додани шеърҳои 
одӣ мушкилӣ мекашанд ва рӯйрост иқрор мешаванд, ки фаҳмидани маъниҳои шеър барои онҳо 
дастрас нест.  

Бисёр муҳим аст, ки ба ёрии онҳо ёрдамчии бохирад, маслиҳатгари боэътимод, шахси аз 
илму фарҳанг бархурдор дасти мадад дароз намояд. Бисёр хуб мешуд, ки ин кумакро ба шогирд 
муаллим - донандаи хуби каломи бадеъ ба ҷо орад.   

Санъати шеър - назм ба худ хусусиятҳои хоси забониро дорост. Қонуну қоидаҳои махсуси 
назм аз наср ва дигар жанрҳои адабӣ ба куллӣ фарқ карда меистад. Ғайр аз ин, ҳар як намуди 
жанри лирика қонуниятҳои хоси худро дорад. Услуби баён, образофарӣ, матлаъ ва мақтаъ, радиф 
ва қофия дар ҳар намуди жанрҳои номбурда мухталиф аст. Ба эътибор гирифтани чунин 
хусусиятҳои характерноки асарҳои назмӣ аз омӯзгорон дақиқкориро тақозо дорад.  

Омӯзгорон бояд дар хотир дошта бошанд, ки агар таҳлил якранг бошаду аз синф ба синф 
аз сода ба мураккаб шакл нагирад, оид ба пешрафту маҳорати хонанда фикр ҳам набояд кард. 
Пас лозим меояд, ки аз синфи IV тариқи дараҷабандӣ аз осон ба душвор, аз сода ба мураккаб ва 
аз маълум ба мавҳум бурдани фаҳмиш ва дарки шогирдони мактабӣ – низоми асосии таълими 
шеър дар мактабҳои имрӯза мебошад. Равоншиносон собит намудаанд, ки гузариш аз як 
категорияи синну сол ба дигар фардӣ, инкишофёбанда буда, зимни таълим ва тадриси шеър 
омилҳои зайлро дар мадди назар бояд қарор дод:  

− шавқу ҳаваси амиқи хонанда нисбат ба асарҳои бадеӣ;  

− тарз ва роҳҳои гуногуни таълими асарҳои аз ҷиҳати жанр ва шаклу намуд мухталиф, 
вусъат додани таҷрибаи сабақомӯзии шогирдон;  

− ташаккули дарки зебоипарастии онҳо;  

− таълими баъзе унсурҳои таҳлил, қадр намудани осори адиб ва баҳо додан ба он;  

− пайваста инкишоф додани нутқи хаттӣ ва шифоҳӣ.  
Дар равиши таълим ба инкишофу ташаккули фардияти онҳо, тарбия ва таваҷҷуҳ баҳри 

дониста гирифтани олами гирду атроф, хештаншиносӣ, муносибат ва рафоқати байниинсонӣ, 
ҷамъият ва табиат бештар бояд диққат дод. Омӯзгор бояд зимни таҳлили асар кулли ин рукнҳои 
фавқро дар ботин маҳфуз дорад ва дар мавридҳои лозима ва мавқеи муносиб ҳаллу фасл намояд 
[15, с. 217]. 

Пас нисбат ба асарҳои манзум ба кадом ҷиҳат бояд диққат дод?  
1. Зимни омӯзиши порчаҳои манзум бо шогирдон дар синф чунин вазъияте фароҳам 

овардан лозим аст, ки хонанда аз образҳои лирикӣ мутаассир гардад. Тасаввурот, ҷаҳонбинии 
онҳо инкишоф ёбад.  
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2. Хонандагон ба вазъият ва ҳодисаҳои равонии дар асар баамаломада бигузор худашон 

баҳогузорӣ намоянд.  

3. Дар рафти таҳлил диққати асосиро ба ҷанбаҳои эмотсионалии асар, муносибати адиб бо 

ҳаёти дар он аксгардида равон кардан лозим аст.  

4. Ба он муваффақ бояд шуд, ки хонанда эҳсосоти аз порчаҳои шеърӣ гирифтаи худро ба 

дигарон нақл карда тавонад.  

Таҳлили ҳар як шеъри дар барномаи мактабӣ ҷойдошта ба мақсаду матлабе нигаронида 

шудааст. Қабл аз ҳама, хонандаро ба қадр, ҳурмату эҳтиром намудани меҳнати шоир даъват 

мекунад. Бинобар ин, дар назди хонандагон вазифа меистад, ки шахсияти шоир ва инъикоси 

ақидаву андешаҳои ӯро дар шеъри офарида, муносибати ӯ нисбат ба образи лирикӣ ба таври 

эҷодкорона ва аз мавқеи эстетикӣ назар кунанд.  

Барои боз ҳам бештар фаҳмидан ва аз бар намудани порчаи шеърӣ ҳатман аз рӯи матни он 

гузаронидани мусоҳиба, шарҳу тавзеҳ ва таҳлили он бамаврид аст. Сухани муқаддимавӣ дар 

бобати таҳлили матни асари бадеӣ низ дар ҳамин асос меёбад. Сухани муаллим зимни мусоҳиба 

бояд образнок, мантиқан хуб ва намунавӣ бошад, қудрату маҳорати фаҳмидани тасвироти 

шоирро бо суханҳои боварибахш ба хонанда дастрас гардонида тавонад. Масалан, ҳангоми 

омӯзиши шеър хониши бурро ва намунавии муаллим мавқеи асосӣ дорад. Бо он ки шеър 

аҳамияти бузурги тарбиявӣ-ахлоқӣ дорад ва танҳо хониши хуб моҳияти онро муайян менамояд, 

муаллим баъди хониши шеъри номбурда диққати хонандагонро ба ҷабҳаҳои гуногуни он бояд 

ҷалб намояд.  Натиҷаи дурусти хониши бадеӣ ба истеъдоду дониши муаллим ва маҳорати 

шогирдони ӯ вобаста мебошад. Агар матни шеърӣ мувофиқи қоида хонда шавад, ҳодисаю воқеа, 

рафтору кирдори қаҳрамонони асар бевосита намудор мегардад. Дар хониши бадеии матнҳои 

шеърӣ ба задаи мантиқӣ, ист, ритм, синтагма риоя намудан аҳамияти калон дорад. Ба ин восита 

тобиши мазмуни мисраъ ва байтҳо равшану возеҳ намудор шуда, хониш ба ҳиссиёти шунаванда 

таъсир мерасонад.  

Ҳамин тариқ, бо чунин тарз ва усулҳои таълим ба роҳ мондани таълими жанрҳои адабӣ, 

махсусан назм, дар синфҳои ибтидоӣ ба дониш, малакаю маҳорат ва таҷрибаи бойи ҳар як 

омӯзгор вобаста буда, он бешубҳа, шавқу завқи хонандагонро нисбат ба асарҳои манзум, хониши 

ифоданоки онҳо на танҳо бедор менамояд, балки боиси ташаккули завқи зебоипарастии эшон 

хоҳад гашт.  
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АСАРҲОИ МАНЗУМ  ВА АҲАМИЯТИ  ОНҲО ДАР ТАЪЛИМИ ИБТИДОӢ 
 

Дар ин мақола доир ба мавқеи таълими асарҳои манзум ва нақши онҳо дар таълими синфҳои 
ибтидоӣ сухан рафта, муаллиф кӯшидааст нақши онро дар асоси маводи китоби дарсии синфҳои ибтидоӣ, 
хусусан забони модарии синфи чаҳор муайян намояд. Муаллифи мақола таъкид менамояд, ки ба воситаи 
адабиёти бадеӣ шахс метавонад бо таърихи бойи халқи худ, фарҳанг, одоби ҳамидаи инсонӣ ошноӣ пайдо 
кунад. Шиносоӣ бо шеър на танҳо захираи луғавии хонандагонро ғанӣ мегардонад, балки онҳоро аз муҳити 
якрангӣ, такрори бемавқеъ раҳоӣ мебахшад. 

Муаллиф бар он ақида аст, ки бачагон бояд мафҳумҳои забонии азбаркардаашонро дуруст идрок 
намоянд, аз они худ кунанд ва дар фаъолияти нутқ аз онҳо истифода намоянд. Бой гардидани захираи 
луғати хонандагон ба инкишофи тафаккур низ мусоидат намуда, кори инкишофи тафаккурро метезонад.  

Барои боз ҳам бештар фаҳмидан ва аз бар намудани порчаи шеърӣ ҳатман аз рӯи матни он 
гузаронидани мусоҳиба, шарҳу тавзеҳ ва таҳлили он бамаврид аст. Сухани муқаддимавӣ дар бобати 
таҳлили матни асари бадеӣ низ ба ҳамин асос меёбад. Сухани муаллим зимни мусоҳиба бояд образнок, 
мантиқан хуб ва намунавӣ бошад, қудрату маҳорати фаҳмидани тасвироти шоирро бо суханҳои 
боварибахш ба хонанда дастрас гардонида тавонад. Натиҷаи дурусти хониши бадеӣ ба истеъдоду дониши 
муаллим ва маҳорати шогирдони ӯ вобаста мебошад. Агар матни шеърӣ мувофиқи қоида хонда шавад, 
ҳодисаю воқеа, рафтору кирдори қаҳрамонони асар бевосита намудор мегардад.  
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асарҳои манзум, қобилияти фикрии бачагон. 
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ПОЭЗИЯ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В НАЧАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
 

В данной статье рассматривается вопрос  преподавания поэзии  и их роль в начальном школьном 
обучении, и автор пытается определить его роль на основе учебников для начальной школы, в частности, 
родного языка четвертого класса. Автор статьи подчеркивает, что через художественную литературу 
человек может познакомиться с ее богатой историей, культурой, общечеловеческой этикой. Знакомство с 
поэзией не только обогащает словарный запас читателей, но и освобождает их от монотонного, 
неуместного повторения. 

Автор считает, что детям необходимо понимать и осваивать усвоенные ими языковые понятия, 
иначе они не будут использовать их в своей речевой деятельности. Обогащение словарного запаса 
учащихся также способствует развитию мышления и ускоряет развитие мышления. 

Чтобы лучше понять и прочитать стихотворение, необходимо провести интервью, 
прокомментировать и проанализировать его по тексту. На этом же построена вступительная речь по 
анализу текста художественного произведения. Речь педагога во время беседы должна быть образной, 
логически стройной и образцовой, должна уметь убедительными словами передать читателю силу и 
умение понять описание поэта. Правильный результат художественного чтения зависит от таланта и 
знаний учителя и умений его учеников. Если текст стихотворения прочитан в соответствии с правилами, 
в нем непосредственно отражаются события и поведение главных героев произведения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественная литература, словарный запас, начальная школа, 
культурное наследие предков, поэзия, интеллектуальные способности детей. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Тоирова Мавджуда Гафуровна, ст. преподаватель кафедры теории и 
методики преподавания родного языка Худжандского государственного университета имени академика Б. 
Гафурова. E-mail: toirova.71@mail.ru  

 

POETRY AND ITS SIGNIFICANCE IN PRIMARY EDUCATION 
 

This article examines the issue of teaching poetry and their role in primary school education, and the author 
tries to define its role on the basis of textbooks for primary school, in particular, the fourth grade native language. 
The author of the article emphasizes that through fiction a person can get acquainted with its rich history, culture, 
universal ethics. Acquaintance with poetry not only enriches the vocabulary of readers, but also frees them from 
monotonous, inappropriate repetition. 

The author believes that children need to understand and master the language concepts they have learned, 
otherwise they will not use them in their speech activity. Enriching students' vocabulary also contributes to the 
development of thinking and accelerates the development of thinking. 

In order to better understand and read the poem, it is necessary to conduct an interview, comment on and 
analyze it according to the text. The introductory speech on the analysis of the text of a work of art is also built on 
this. The speech of the teacher during the conversation should be figurative, logically coherent and exemplary, 
should be able to convey to the reader the power and ability to understand the description of the poet with 
convincing words. The correct result of artistic reading depends on the talent and knowledge of the teacher and 
the skills of his students. If the text of the poem is read in accordance with the rules, it directly reflects the events 
and behavior of the main characters of the work. 

KEY WORDS: fiction, vocabulary, elementary school, cultural heritage of ancestors, poetry, intellectual 
abilities of children. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

Холов А.А. 

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки 
 

Сегодня настал момент совершенствования учебно-воспитательного процесса 

педагогических факультетов всех вузов Республики Таджикистан.  Профессиональной 

подготовке будущих специалистов необходимо придать новый статус и содержание. 

При апробации данной технологии мы учитывали следующие параметры: 

1) предложенная нами технология подготовки будущих учителей к информатизации 

педагогического процесса современной школы должна быть приемлемой для всех 

специальностей; 

2) процесс подготовленности студентов к профессиональной педагогической 

деятельности должен быть непрерывным и преемственным; 

3) предоставляется возможность совершенствования предлагаемой технологии 

подготовки будущих учителей в процессе профессиональной деятельности [5]. 

Общеизвестно, что информационная культура личности формируется на интеграции 

нескольких учебных дисциплин, одна дополняет другую. Содержание информационной 

культуры, её формирование подразумевает в себя несколько уровней: 
 

 
 

Следовательно, на протяжении обучения в вузе необходимо охватить студентов всех 
курсов и обновить содержание учебных дисциплин в свете современных требований, всех видов 
практики, научно-исследовательской работы студентов с их последующей презентацией с 
использованием ПК, электронной доски и специальных программ [6].  

Процесс подготовки будущих учителей к информатизации педагогического процесса 
современной школы необходимо построить на основе компьютерных школьных знаний и 
совершенствовать в вузе, соблюдая преемственность общеобразовательной и профессиональной 
школы. Только при наличии высокого уровня IT-грамотности преподавателей вузов возможно 
совершенствование подготовки будущего учителя к информатизации педагогического процесса 
современной школы. 

В вузах организованы специальные обучающие семинары и курсы, на которых проводится 
целенаправленная работа по повышению IT-компетентности преподавателей [7-8]. 

На основании «теоретических научных определений о педагогическом процессе как 
объекте деятельности учителя, убедительным считаем то, что в процессе профессиональной 
подготовки к информатизации и компьютеризации педагогического процесса современной 
школы необходима ориентация на будущий объект деятельности учителя» [1].  

Нами проведён констатирующий и итоговый эксперимент, в процессе которого были 
выдвинуты и решены следующие задачи: 

1. Определено содержание и структура нашего эксперимента по подготовке будущих 
учителей к информатизации педагогического процесса современной школы; 

1. Гармонизация внутреннего мира человека путём осознания значимости познания 

знаков и явлений распространения информации в обществе и её воздействие на личность 

2. Информационная культура личности служит противовесом неконтролируемому 

распростанению информации 

3. Выработка адекватной реакции и поведения на новую информацию 

4. Формирование у личности определённого уровня информированности как 

обязательного условия социализации личности 

5. Овладение информационными технологиями и знакомство с информационными 

ресурсами обществ, совершенствование навыков поиска необходимой информации, её 

хранения и применения 
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2. Разработана технология формирования готовности будущих учителей к 
информатизации педагогического процесса и апробирована на практике в работе со студентами 
в школе; 

3. Выявлены педагогические условия, влияющие на успешную подготовку будущих 
учителей к информатизации педагогического процесса; 

4. Изучена динамика данного процесса на всех этапах и подробно описана в 
представленном исследовании. 

Представленная нами технология прошла успешную апробацию на практике и 
подтвердила свою значимость в процессе подготовки будущих учителей к информатизации 
педагогического процесса [5]: 

Раскроем сущность данной технологии: полученные результаты исходного состояния 
сформированности подготовленности будущих учителей к информатизации педагогического 
процесса сравнивались с результатами предложенной выше теоретической технологии. Всё это 
позволило обобщить эти результаты, сформулировать положения и определить направление 
дальнейшего исследования. Полученные данные подвергнуты анализу, сформулированы 
выводы и рекомендации. 

На каждом этапе формирующего эксперимента были выделены основные этапы, на 
которых проведены исходные срезы, определившие причины изменений и успешность 
сформированности качественной подготовки. Речь идёт об информатизации педагогического 
процесса - специально-организованного современного процесса создания оптимальных условий 
для обучения и воспитания, применяя эффективные информационные технологии, 
включающего три взаимосвязанных этапа: медитационный (поиск, обработка и презентация 
информации), компьютеризированный (поиска и математическая обработка информации) и 
интеллектуализированный (повышение интеллектуального потенциала учащихся и учителя). 

Изменения в состоянии сформированности строго фиксировались, затем сравнивались с 
результатами констатирующего эксперимента. Необходимо проанализировать результаты 
каждого этапа, контрольного и формирующего срезов, выявить условия, формирующие 
профессиональную готовность будущего учителя. 

Первый этап (подготовительный) – создание благоприятных условий для проведения 
опытно-экспериментальной работы, выявление сущности и значимости учебных дисциплин по 
повышению подготовленности студентов к информатизации педагогического процесса 
современной школы, организацию педпрактики, научно-исследовательской работы студентов. 
Данный этап позволяет выявить тесную связь изучаемых дисциплин в комплексной структуре 
образовательного процесса вуза. 

Первоначальные сведения об объекте профессиональной деятельности педагога, его 
особенности предоставляют будущим учителям те дисциплины, которые изучаются на этом 
этапе, именно они формируют ценностные ориентации, убеждения, взгляды, идеалы 
профессионала.  

Профессорско-преподавательский состав должен выстраивать работу со студентами так, 
чтобы возможности учебных дисциплин были полностью использованы и выявлены 
индивидуальные особенности обучающихся. 

 Образовательный процесс в высшей школе необходимо ориентировать на повышение 
уровня теоретических знаний и совершенствование педагогической деятельности. Важно особое 
внимание уделить изучению учебных дисциплин, работу будущих учителей ориентировать 
только на личностное развитие учащихся, как можно чаще используя все потенциальные 
возможности внедрения современных инновационных технологий в процесс обучения и 
воспитания. Достичь данную цель можно при условии усиленного акцентирования внимания 
студентов на ПК как основном орудии профессиональной деятельности учителя, шире показывая 
потенциальные возможности современной техники. 

Констатируем факт, что на данном этапе создаются достаточные предпосылки для 
повышения уровня подготовленности будущих учителей к информатизации образования. 

На втором этапе (теоретическом) студенты, изучая комплекс общественных, 
культурологических и психолого-педагогических дисциплин овладевают методологией 
педагогической науки, теорией целостного педагогического процесса. У них формируется 
определённая система теоретических знаний о деятельности и личности, они овладевают 
методикой анализа своей профессионально-педагогической деятельности. 

В такой атмосфере успешно развиваются индивидуальные способности студентов, 
следовательно, возрастает потребность в осуществлении самостоятельной педагогической 
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деятельности, полученные ЗУН (знания, умения, навыки) переходят в ЗПН (знание, понимание, 
навыки). 

 Осознание студентами использования инновационных технологий обучения в 
педагогической деятельности происходит в свете современных требований. Данный этап 
протекает интенсивнее, ибо его содержание насыщено теоретическим материалом, дальнейшая 
подготовка будущего учителя к информатизации педагогического процесса современной школы 
протекает успешно. Семинарские занятия, как правило, совершенствуют практические умения и 
навыки, происходит перевод теоретических знаний в профессиональную деятельность. 

На третьем этапе (завершающем) завершается процесс формирования гармоничной 
личности, совершенствуется теоретические знания по теории целостного педагогического 
процесса. Вырабатываются умения по практическому применению теоретических знаний. 
Синтез дидактической и методической подготовленности студентов, как правило, происходит 
на 3 и 4 курсах, они уже имеют навыки анализа своей и чужой деятельности, умеют дать оценку 
всему педагогическому процессу [5]. 

На успешность формирования подготовки существенное влияние оказывает 
педагогическая практика, являющаяся важным звеном данного этапа.  В процессе практики 
определяется уровень подготовленности студентов к самостоятельной педагогической 
деятельности, выявляется значимость профессиональных особенностей, появляется 
возможность для реализации умений, обучающиеся становятся непосредственными 
участниками педагогического процесса, знания и умения реализуются на практике. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ ОМОДАСОЗИИ МУАЛЛИМИ ОЯНДА БА КОМПЮТЕРИКУНОНИИ 
РАВАНДИ ПЕДАГОГӢ 

 

Дар мақола раванди омодасозии омӯзгорони оянда ба иттилоотикунонии раванди педагогии 
мактаби муосир, ки бояд дар асоси донишҳои компютерӣ сохта шуда, дар донишгоҳ такмил дода шавад, 
бо риояи муттасилии мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва касбӣ баррасӣ карда шудааст. Вазъият ва 
имкониятҳои раванди таълиму тарбия дар факултетҳои педагогӣ оид ба тайёр кардани муаллимони оянда 
ба ахборотикунонии маориф, хулоса мебарорем, ки вақти нав кардани тамоми системаи маълумоти олӣ ва 
миёна расидааст. Имрӯз лаҳзаи такмил додани раванди таълиму тарбия дар факултетҳои педагогии ҳамаи 
мактабҳои олии ҷумҳурӣ расидааст. Ба тайёрии касбии мутахассисони оянда мақому мазмуни нав дода 
шавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: технология, донишҷӯ, Ҷумҳурии Тоҷикистон, мутахассис, фарҳанги 
иттилоотӣ, компютер, информатизатсия, фан. 
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илмҳои компютерии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

В статье рассматривается процесс подготовки будущих учителей к информатизации 
педагогического процесса современной школы необходимо построить на основе компьютерных школьных 
знаний и совершенствовать в вузе, соблюдая преемственность общеобразовательной и профессиональной 
школы. Изучая состояние и возможности процесса обучения и воспитания на педагогических факультетах 
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по подготовке будущих учителей к информатизации образования, резюмируем, что настало время 
обновления всей системы высшего и среднего образования. Сегодня настал момент совершенствования 
учебно-воспитательного процесса педагогических факультетов всех вузов Республики Таджикистан.  
Профессиональной подготовке будущих специалистов нужно придать новый статус и содержание. 
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TECHNOLOGY OF PREPARING THE FUTURE TEACHER FOR INFORMATIZATION OF THE 
PEDAGOGICAL PROCESS 

 

The article discusses the process of preparing future teachers for the informatization of the pedagogical 
process of a modern school, which must be built on the basis of computer school knowledge and improved at the 
university, observing the continuity of the general education and professional schools. Studying the state and 
possibilities of the process of education and upbringing at pedagogical faculties to prepare future teachers for the 
informatization of education, we summarize that the time has come to update the entire system of higher and 
secondary education. Today, the moment has come to improve the educational process of the pedagogical faculties 
of all universities of the Republic of Tajikistan. To give a new status and content to the professional training of 
future specialists. 
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ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ 

ПРИЗМУ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА  
 

Тухлиева З.К. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 
 

Начиная с приобретения своей независимости, Республика Таджикистан стремится 

повысить эффективность и конкурентоспособность своей образовательной системы с целью 

закрепления статуса национального образования на международной арене. Следствием такой 

тенденции считается необходимость активизации обучения и изучения иностранных языков, в 

особенности английского языка в качестве средства межкультурной коммуникации в мировом 

сообществе.   

Как известно, традиционное обучение иноязычной речевой деятельности вне среды 

изучаемого языка весьма непростая задача. Отсюда перед учеными, филологами-практиками, а 

также методистами ставится задача разработки эффективных приемов языкового обучения. 

Однако успешность обучения, как и, впрочем, эффективность любого другого процесса, не 

может быть установлена непосредственно. Об этом возможно судить опосредствованно, 

основываясь на основе анализа успешности научения или овладения речевой деятельностью на 

иностранном языке. 

С психологической точки зрения, критерии оценки коммуникативной компетенции 

обучаемых, авторами, исследовавшими данный вопрос, представлены по-разному. Например, 

А.А. Игнатенко определяет «постоянные (общие) показатели для устной и письменной форм 

коммуникации: тема и цель, адресат, композиционное построение, языковые и речевые 

средства» [2]. 

В статье «Критерии и показатели результативности коммуникативной компетентности 

студентов вуза» Бегман О. и Бондаренко H. данный вопрос освещают по-иному. По их мнению, 

об эффективности овладения коммуникативной компетенцией можно судить по 

коммуникативным знаниям (знание о сути, видах, фазах, закономерностях развития общения; 

знание о коммуникативных методах и приемах, их действиях, возможностях и ограничениях; 

знание об эффективных методах в отношении разных людей и разных ситуаций; знание о 

степени развития у себя коммуникативных умений); по коммуникативным умениям 

(организация текста, сообщения в адекватную форму, речевые умения; гармонизация внешних и 

внутренних проявлений; умение получать обратную связь; умение преодолевать 

коммуникативные барьеры и др.); а также по коммуникативным способностям (индивидуально-

психологические свойства личности, в аспекте коммуникативной деятельности) [3]. 

Нами же эффективность повышения коммуникативной компетенции студентами вуза на 
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иностранном языке в условиях кредитной системы обучения, внедряемой в учебный процесс, 

определяется динамичным изменением в овладении иноязычной речью за определенное время 

(устные срезы, рубежный контроль, итоговый экзамен). Такие изменения выражаются в беглости 

усвоения языковых средств выражения мысли, в том числе обогащения словарного запаса и 

соблюдения правил его речевой реализации. Кроме того, они выражаются в спонтанности 

подведения нового лингвистического феномена под определенное языковое правило. Например, 

если обучаемый, изучивший правило чтения английского буквосочетания «-ea» правильно 

читает слова «sea» или «eat», то это может считаться показателем процесса генерализации, то 

есть соблюдения известного правила на реализацию в конкретных условиях.  

Другим показателем прогрессивных изменений можно считать легкость и 

непроизвольность сочетаемых вариантов экспрессии мысли. 

Следующим индикатором оценивания прогресса коммуникативности можно считать 

совершенствование качественной и временной характеристики видов речевой деятельности: 

говорения, аудирования, чтения и письма.  

В ходе говорения такие изменения могут проявляться в степени автоматизации навыков 

произношения, в быстроте выполнения операций конструирования грамматических структур, в 

скорости речевой реакции, в языковой правильности речи, верности и вариативности 

возможностей выражения мысли.  

В аудировании возрастающие изменения могут проявляться в приумножении объема и 

многообразия воспринимаемого прослушиваемого сообщения.  

В чтении же коммуникативная компетенция может проявляться в улучшении техники 

чтения и увеличении ёмкости понимания смысловых отношений, выраженных в речевом 

сообщении.  

В письме такого вида перемены могут выражаться в автоматизации навыков орфографии, 

а также в полноте и правильности языкового оформления содержания сознательной мысли.  

Таким образом, эффективность овладения иноязычной речью представляет собой 

глубокий и многосторонний феномен, обусловленный самой методикой обучения, а также и 

целым рядом иных факторов, влияние которых иногда сложно учесть. 

Подытожив вышесказанное, описанные факторы можно классифицировать в конкретные 

группы:  

1) общепедагогические факторы;  

2) методические факторы;  

3) общепсихологические факторы; 

4) индивидуально-психологические факторы.  

К первой группе факторов можно отнести воздействие личности самого учителя, т.к. 

«Педагогическая практика убедительно свидетельствует о том, что учитель является 

центральной фигурой педагогического процесса, что от его искусства в большей степени зависит 

эффект обучения» [7, с. 80].  

В группу методических факторов входят методы, приёмы, отбор и организация 

содержания обучения.  

Группа общепсихологических факторов содержит в себе мотивацию обучения, т.е. «знание 

результатов выполнения собственного действия, предотвращение интерференции навыков»          

[5, с. 431] и т. д.  

В свою очередь, исходя из тематического контента настоящего микроисследования, 

хотелось бы добавить, что поскольку среди основных задач курса обучения иноязычной речи 

особое внимание необходимо уделять развитию диалогической речи будущих учителей 

иностранного языка, в настоящей статье приведем примеры в пользу применения 

межкультурного диалога в качестве одного из приемов развития коммуникативной компетенции 

студентов языкового вуза. Здесь же считаем правомерной точку зрения И.Л. Плужник о том, что 

«студенты не имеют возможности познать в полном объеме психологию представителя другой 

национальной культуры в условиях использования в этих целях традиционных вузовских 

приемов и средств» [8]. Исходя из этого, а также опираясь на собственную практику, можем 

констатировать, что с психологической точки зрения в  процессе обучения иностранному языку, 

межкультурный диалог, наряду с развитием лингвистической и коммуникативной компетенций, 

может способствовать укреплению оперативной памяти, развитию умений вероятностного 

прогнозирования, воспитанию толерантности носителей родного языка к изучению культуры 
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других языков, формированию у студентов навыков культурных комментариев, например,  к 

инокультурному  фольклору, литературным текстам и дискурсам; построению стратегии и 

тактики межкультурного общения в соответствии с национальной психологией. Добавим, что 

при развитии коммуникативной компетенции обучаемых через призму диалога таджикской и 

англоязычной культуры возможно воспитывать толерантных посредников к межкультурному 

сотрудничеству стран и народов. Для достижения этой цели содержание обучения должно 

содержать большой фактический материал, который бы способствовал пониманию процесса 

формирования и развития этнокультурных сообществ во времени и пространстве, 

формированию общечеловеческих ценностей и национальной идентичности межкультурного 

мышления, способов толерантного поведения, понимания и использования языка. Как показали 

результаты работы, такой подход может создать условия для реализации индивидуальности как 

таджикского, так и других языков, культур, интеллектуальных и эмоциональных контактов 

между этими языками и культурами. Исходя из этого, в настоящей статье мы бы хотели 

остановиться на рассмотрении вопроса влияния межкультурного общения на индивидуально--

психологические факторы, а также на эффективность овладения коммуникативной 

компетенцией.  

Касательно обучения иностранному языку эта группа индивидуально-психологических 

факторов может быть соотнесена с понятием лингвистической компетенции, широко 

исследуемой и обсуждаемой в современной педагогике и психологии. Исходя из концепции И.А. 

Зимней, следует отметить, что эта группа факторов может изучаться на трех уровнях 

исследования – физиологическом, психологическом и на уровне результатов выполнения 

деятельности [1, с. 38]. 

Связь между индивидуальными различиями людей и определенными свойствами нервной 

системы изучается на физиологическом уровне исследования. В этом смысле совершенно был 

прав Н.Е. Малков, который, исследуя природу умственных способностей в плане индиви-

дуально-типологических различий людей, отмечал, что типологические свойства нервных 

процессов безусловно определяют динамику протекания умственной деятельности: скорость ак-

туализации знаний, силу сосредоточения внимания, устойчивость его по отношению к внешним 

раздражителям, умственную работоспособность и т.д.» [6, с. 45]. 

Как показывают наблюдения, индивидуально-психологические особенности обучаемых 

могут исследоваться и на уровне оценки результата выполнения ими определенного вида 

деятельности, т.е. на уровне оценки их знаний, умений и навыков в одинаковых условиях 

обучения. Касательно иноязычных способностей это может проявляться в определении объема 

и разнообразии лексики, содержательного аспекта речи, уровня знания лингвистических правил, 

владения речевыми навыками и т.д.  

Третий уровень исследования индивидуально-психологических различий определяется 

изучением динамики психических процессов и особенностей. Для рассмотрения проблемы ин-

дивидуальных различий, т.е. склонностей, способностей, этот уровень считается наиболее 

перспективным и плодотворным, так как «ядро способностей – это не усвоенная, не 

автоматизированная операция, а те психические процессы, посредством которых эти операции, 

их функционирование регулируется, качество этих процессов» [9, с. 9]. 

Проявление этих способностей в различных видах обучения были исследованы многими 

авторами, например, в области обучения языкам Янчук В.А. [11, с. 10], музыке (Б.М. Теплов), 

математики (В.А. Крутецкий), рисованию (В.И. Киреенко), литературе (В.П. Ягункова, Г.В. 

Быстрова), химии (Д.А. Эпштейн) и т.д., где авторы нередко включают в определение 

соответствующих способностей не только своеобразие протекания психических процессов, но и 

некоторые черты личности.  

Так, исследуя способности выражать мысль, В.П. Ягункова определила, что 

«индивидуально-психологические особенности отдельных психических процессов (восприятия, 

памяти и т.д.) сами по себе не определяют еще наличия или отсутствия литературных способ-

ностей, не являются их компонентами. Компоненты литературно-творческих способностей – 

сложные психические образования, результат обобщающей интеллектуальной деятельности, 

которая осуществляется при помощи языка и формируется в процесс литературно-творческой 

деятельности» [10, с. 200]. 

Опираясь на данное мнение, в процессе развития коммуникативной компетенции 

студентов 4 курса языкового факультета посредством межкультурного диалога, мы обратили 
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внимание на степень формирования следующих компонентов психологических особенностей 

обучаемых: 

- впечатлительность; 

- память;  

- способность к созданию новых образов;  

- легкость возникновения состояния сопереживания;  

- богатство словаря и чувство языка;  

- богатство словесных ассоциаций.  

Именно эти показатели и были определены как индивидуально-психологические факторы.  

 Обобщив вышеназванные факторы, в качестве показателей успешности диалога культур 

при обучении иноязычной речевой деятельности, результаты оценивались по: 

- логике построения цепи суждений;  

- актуализации наиболее вероятных для данного вербального контекста гипотез (скорость 

и качество);  

- вероятностному прогнозированию речевой ситуации; количеству и качеству 

оперативных единиц памяти (т.е. объем оперативной памяти);  

- выявлению языкового правила из нескольких речевых реализаций и т.д. 

Для проведения настоящего исследования на протяжении двух семестров 

экспериментальным материалом явились авторские разработки по семи различным юнитам, 

примеры заданий и вопросов, по которым приведены ниже:  

I. Education. Примеры заданий и вопросов: 

1. Through making a dialogue with your partner try to discuss the issues related to wearing 

uniforms at Tajik and American Universities, rules and regulations, forms of punishment, election of 

the subjects by students etc. 

2. Speak with your desk-mate about advantages and disadvantages of the system of higher 

education in the United States and Tajikistan. Try to make debates, argues and extensive discussions 

with your students on the given topic.  

II. Music. Примеры вопросов: 

1. How often do you listen to music? (e.g.: to music in English, to jazz, to the Tajik national 

music, etc.)  

2. What are the traditional musical instruments in Tajikistan? In Britain? 

III. Television. Примеры заданий: 

1. Have a talk with your friends about the advantages/disadvantages and differences/similarities 

of television in the US and in Tajikistan? 

IV. Meals. Примеры вопросов: 

1. What special foods are associated with Tajik and British national holidays?  

V. Holidays. Customs and traditions. Примеры заданий и вопросов: 

1. Speak on the ways of celebration of different holidays in Great Britain and Tajikistan. 

2. Tajik and English people have a lot of ancient customs and traditions. After study of English 

customs and traditions using Internet, have a talk with your friend and discuss the following subjects: 

What are your favourite customs?  What customs should be revised? What customs should no longer be 

practiced? What customs of other nationalities could be accepted in our life? 

VI. Literature. Примеры заданий: 

1. What Tajik and English poets and writers can you name? Have you read a translation of an 

English book in the Tajik language? Have you ever read an English Translation of a Tajik author?  

VII. The youth’s life. Music. Примеры заданий и вопросов: 

1. Compare the youth life in Tajikistan and the United States. Speak with your friend about 

generation gap between children and parents in American and Tajik families. E.g.: Can you/they talk to 

your/their parents about everything? Do you/they ever disagree with your parents about some topics? If 

so, what topics are they?  Is it possible for parents and children to be friends? Are older people always 

wiser and more correct in their ways of thinking and choices? Why or why not?  

Эксперимент проводился в 405 группе факультета иностранных языков ГОУ 

«Худжандский госуниверситет имени академика Б. Гафурова». Испытуемыми стали студенты с 

таджикским языком обучения. Метод эксперимента был определен исходя из 

основополагающего принципа психологии о том, что для того, «чтобы овладеть продуктом 

человеческой деятельности, нужно осуществить деятельность, адекватную той, которая 
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воплощена в данном продукте» [4, с. 11]. Основной предпосылкой эксперимента являлось то, что 

речевая деятельноcть определяет учебный процесс и его эффективность, тем самым выявляет 

индивидуально-психологические факторы обучения.  
В нашей работе испытуемые выполняли вышеприведенного рода задания на протяжении 

целого года обучения, а результаты их работы оценивались три раза: в начале 4 курса обучения 
(сентябрь, 2020 г.), в текущую зимнюю экзаменационную сессию (январь, 2021 г.), в летнюю 
экзаменационную сессию (июнь, 2021 г.).  

В результате исследования каждый студент показал определенные изменения в 
показателях психических процессов, в объеме памяти и количестве актуализируемых гипотез.  

Таким образом, если у испытуемого Нозима Пулатова в начале исследования показатель 
оперативной памяти равнялся – 7, в середине – 8, а в конце курса составлял – 9 единиц, то 
характер изменения показателя нами определялся как положительный. Но если у испытуемого 
Мансура Раджабова показатели соответственно определялись соотношением цифр 7-6-5, или 
если динамика вообще не менялась, то характер определялся как отрицательный.  

Полученные таким образом данные для двух показателей – оперативной памяти и 
актуализации гипотез, своеобразной реализации процесса вероятностного прогнозирования 
характеризовали каждого испытуемого. Характеристика выглядела, например, так: испытуемый 
Нозим Пулатов: ОП (+), ВП (+); испытуемый Мансур Раджабов: ОП (-), ВП (+) и т.д.  

Затем полученная характеристика изменения показателей мыслительно-мнемической 
деятельности студентов сопоставлялась с объективными показателями текущей успеваемости 
(средний ежедневный поурочный балл по практике устной и письменной речи английского языка 
за год занятий) и оценками, полученных на экзаменах, а также с субъективной оценкой, данной 
преподавателем каждому испытуемому. Общий показатель успешности обучения иноязычной 
речевой деятельности определялся по четырём градациям:  

I) группа А – прогрессирующие испытуемые;  
II) группа Б – испытуемые, не характеризующиеся явным прогрессом; 
III) группа В – испытуемые, демонстрирующие некоторый спад, регресс в ходе обучения;  
VI) группа Г – неуспевающие, отстающие испытуемые.  
Для определения скорости и характера актуализации, наиболее вероятных для данного 

контекста вербальных гипотез испытуемым предлагалось в письменной форме заполнить 
пропуск в десяти фразах как можно, большим количеством слов страноведческого (связанных с 
жизнью англоязычных стран, например: hot dog, downtown, bro, buddy и др.) и краеведческого 
контента (названия предметов, относящихся к таджикским обычаям и традициям, например, 
suzane, tandur, toqi и др.), подходящих по смыслу. Для работы над каждой фразой давалась одна 
минута. 

Для определения объема рабочей памяти испытуемым на слух предъявлялись фразы типа: 
«Скажите, пожалуйста, в чем похожи / расхожи описания о полководцах в произведениях 
«Шахнамэ» таджикского поэта Фирдавси и «Ода к Наполеону» английского Байрона? Гипотеза 
нашего исследования допускала как деятельность оперативной памяти, так и вероятностное 
прогнозирование.  

Анализ данных показал, что в подавляющем большинстве, случаев (51%+35,7%) 
направление изменения показателя оперативной памяти и вероятностного прогнозирования 
совпали. Это означает, что ухудшение показателя работы памяти влекло за собой ухудшение 
показателя вероятностного прогнозирования. Но, нужно отметить, что в 13,3% такого совпаде-
ния не отмечалось. Это свидетельствует, во-первых, о том, что два показателя - независимые 
переменные, хотя и взаимообусловленные, и, во-вторых, о том, что не всегда изменение 
(ухудшение или улучшение) показателя одного процесса ведет к соответствующему изменению 
другого.  

Что же касается взаимосвязи эффективности обучения иностранному языку посредством 
межкультурного диалога с изменениями показателей индивидуально-психологического фактора, 
здесь была выявлена значительная взаимозависимость между этими явлениями. Так, 83% 
испытуемых, показавших положительный характер изменения одновременно двух или одного из 
двух показателей при другом неизменном, могут быть отнесены к группе студентов, проявивших 
явный прогресс в изучении иноязычной речевой деятельности. Те же студенты, которые 
показали неизменность обоих показателей или ухудшение одного из них (особенно показателя 
памяти), только в 16% случаях были отнесены к группе с положительными результатами. 
Существенно то, что в 56% случаях испытуемые были отнесены в группу В, в которой боль-
шинство студентов характеризуются как неуспевающие, отстающие. В общем процентном 
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отношении группа испытуемых, характеризующихся положительными изменениями 
показателей, составляет около 55 % всех испытуемых. 

Подводя итоги, мы пришли к мнению, что наиболее значимым в общем балансе 
показателей оказывается показатель оперативной памяти. При его положительном или 
неизменном значении испытуемые более чем в 75% случаев характеризуются как явно 
прогрессирующие в процессе развития коммуникативной компетенции на английском языке. 
При отрицательном значении оперативной памяти или неизменном состоянии 50 или более % 
студентов попадают в группу В. Здесь анализ данных показывает правомерность выдвижения 
второй части гипотезы.  

Итак, проведенная экспериментальная работа позволила сделать следующие выводы: 
1) внедрение межкультурного диалога в процесс обучения иноязычной речи явно 

развивает коммуникативную компетенцию обучаемых;  
2) межкультурный диалог способствует улучшению показателей оперативной памяти и 

вероятностного прогнозирования более чем в 50% случаев, где ведущим из двух показателей 
индивидуально-психологического фактора, влияющего на успешность обучения иноязычной 
речевой деятельности, считается показатель оперативной памяти, а показатель вероятностного 
прогнозирования рассматривается как важный, но не определяющий на исследуемом этапе 
обучения. 
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ПСИХОЛОГИЯИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ХОРИҶИИ ОМӮЗГОРИ ОЯНДА ТАВАССУТИ 

МУКОЛАМАҲОИ БАЙНИФАРҲАНГӢ 
  

Дар ин мақола ҷузъҳои салоҳияти коммуникативии забони хориҷӣ, ки барои омӯзгори забони 
хориҷӣ, забон, нутқ, салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, таълимӣ ва тарбиявӣ тавассути муколамаи 
байнифарҳангӣ заруранд, тасвир шудааст.  Дар баланд бардоштани салоҳияти касбии  омӯзгорони ояндаи 
забони хориҷӣ нақши салоҳияти байнифарҳангӣ, маърифатӣ ва иҷтимоӣ муҳим аст. Ба тафаккури 
системавӣ диққати махсус дода мешавад, ки он ба рушди салоҳиятҳои байнифарҳангӣ ва иҷтимоӣ-
фарҳангӣ бо истифода аз муколамаи байнифарҳангӣ мусоидат мекунад. Муаллиф аҳамияти хусусиятҳои 
психологиро дар ташаккули салоҳияти коммуникативӣ қайд намуда, ба хулосае омадааст, ки дар тавозуни 
умумии нишондиҳандаҳо нишондиҳандаи муҳимтарин хотираи дастрасии тасодуфӣ мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: муколамаи байнифарҳангӣ, салоҳияти коммуникатсионӣ, раванди таълим, гӯш 
кардан, гуфтор, хондан, навиштан, хотира. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Тухлиева Заррина Камаридиновна, унвонҷӯи кафедраи 
иҷтимоӣ ва педагогикаи тахассусии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров. Тел.: 
(+992) 903-05-33-99. 

 



198 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА  
 

В данной статье охарактеризованы компоненты иноязычной коммуникативной компетенции, 

необходимые для учителя иностранного языка, языковая, речевая, социокультурная, компенсаторная и 

учебная компетенции через призму межкультурного диалога. Рассматривается сущность именно 

межкультурной компетенции, а также её значимая роль в усовершенствовании будущих преподавателей 

иностранного языка. подчеркивается важность личностной, познавательной и социальной компетенций в 

межкультурном отношении. Особое внимание уделяется системному мышлению, способствующему 

развитию межкультурной и социокультурной компетенций с использованием межкультурного диалога.   

Автор указывает на важность психологических особенностей в развитии коммуникативной 

компетенции. Подводя итоги, автор пришел к мнению, что наиболее значимым в общем балансе 

показателей оказывается показатель оперативной памяти.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межкультурный диалог, коммуникативная компетентность, учебный 

процесс, аудирование, говорение, чтение, письмо, память.  
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PSYCHOLOGY OF TEACHING A FUTURE TEACHER'S FOREIGN LANGUAGE THROUGH THE 

PRISM OF INTERCULTURAL DIALOGUE 
  

In this article author gives information about the components of a foreign language communicative 

competence, which is necessary for a teacher of a foreign language, language, speech, socio-cultural, 

compensatory and educational competence through the prism of intercultural dialogue. The essence of intercultural 

competence is considered, as well as its significant role in the improvement of future teachers of a foreign 

language. The author emphasizes the importance of intercultural personal, cognitive and social competences. 

Particular attention is paid to physiological aspects that contribute to the development of intercultural and socio-

cultural competencies using intercultural dialogue. The author points out the importance of psychological 

characteristics in the development of communicative competence. Summing up, the author came to the conclusion 

that the most significant indicator in the overall balance of indicators is the indicator of short - term memory.  

KEY WORDS: intercultural dialogue, communicative competence, educational process, listening, 

speaking, reading, writing, memory. 
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БАРНОМАСОЗӢ ВА МАВҚЕИ ОН ДАР  БАЛАНД БАРДОШТАНИ ҚОБИЛИЯТИ 

ЭҶОДИИ ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ  
 

Раҷабова Н.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Мафҳуми алгоритм, алгоритмсозӣ ва барномасозӣ мавзуъҳои пойгоҳии фанни технологияи 

иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба ҳисоб рафта, ба хонандагони синфҳои 

10-11 таълим дода мешавад. Омӯзиши асосҳои барномасозӣ дар муассисаҳо ба таълими  яке аз 

забонҳои барномасозӣ ва сохтани барномаҳо дар забони барномасозӣ равона гардидааст                     

[1, с. 272].  

Дар ҳақиқат, омӯзиши асосҳои барномасозӣ бе истифодаи компютер ва дарсҳои амалию 

озмоишӣ самара надоранд. Аммо, дар муассисаҳои таълимии миёнаи умумӣ (МТМУ) соатҳои 

фанни технологияи иттилоотӣ кам ҷудо карда шудаанд. Барои такмил додани дониши 

барномасозии хонандагони МТМУ, пеш аз ҳама, бояд соати дарсӣ аз фанни мазкур ва махсусан 

соати дарсҳои амалию озмоишӣ бештар ҷудо карда шавад. Бо ин мақсад гузаронидани корҳои 

беруназсинфӣ бамаврид буда, норасоии соати таълимиро пурра мегардонад [2, с. 272].  

Аз ин лиҳоз, барои хонандагони синфҳои 10-11 нақшаи тақвимии курси «Барномасозон»-

ро пешниҳод менамоем, ки ин яке аз шаклҳои машғулиятҳои беруназсинфӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар ин нақшаи тақвимӣ омӯзиши забонҳои барномасозии С++ ва Visual Basic  пешбинӣ шудааст. 

Бояд қайд кард, ки омӯзгори фаннӣ метавонад, дар доираи маҳоратҳои худ забони барномасозии 

дилхоҳро аз рӯи хоҳиши хонандагон барои таълими курси «Барномасозӣ» интихоб намояд, зеро 

ин курс курси иловагӣ ба таълими асосӣ буда, берун аз соати дарсӣ гузаронида мешавад ва агар 

маводи курсҳои ба ин монанд бо хоҳиши истифодабарони он ташкил гардад, самаранокии 

раванди таълим таъмин карда мешавад ва хонанда чизеро, ки ба он зарурат дорад, меомӯзад. 
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Барномасозӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои информатика хонандагонро ба омӯзиши забонҳои 

барномасозӣ водор менамояд. Забонҳои барномасозӣ бошанд, дар созиш ва инкишофи 

таъминоти барномавӣ мавқеи аввалиндараҷа доранд, чунки ҳама намуди таъминоти барномавӣ 

бо ёрии забонҳои барномасозӣ ба роҳ монда мешаванд. 

Аз ин лиҳоз, барномасозӣ ҳамчун шохаи асосии фанни технологияи иттилоотӣ ба ҳисоб 

меравад ва ҳар як омӯзгори фанни технологияи иттилоотӣ бояд аз барномасозӣ дар забонҳои 

базавӣ бархӯрдор бошад. Забонҳои базавӣ барои МТМУ, ин QBasic, C++ ва Visual Basic 

мебошанд.  

Дар МТМУ хонандагон дар доираи фанни барномасозӣ бояд асосан бо элементҳои 

барномасозӣ намудани масъалаҳои математикӣ, сохтани расму тасвироти геометрӣ, ҳосил 

намудани равандҳои овозӣ, коркарди матнҳо ва ҳаракатдиҳии ашёҳо шинос шаванд. Шумораи 

забонҳои барномасозӣ зиёд буда, онҳо ба ҳам монандӣ ва фарқиятҳо доранд, вале умумияти 

ягона дар он аст, ки аксари онҳо имконияти ҳалли масъалаҳои номбаршударо доранд. Дар асоси 

ҳалли масъала бо ёрии забонҳои барномасозӣ бошад, мафҳуми алгоритми ҳалли масъала 

меистад. Бе донистани алгоритми ҳалли масъала хонандагон масъаларо барномасозӣ карда 

наметавонанд, яъне алгоритм роҳи ҳалли масъаларо мекушояд. 

Дар таърихи тараққиёти барномасозӣ солҳои 60-уми асри ХХ давраи ташаккули забонҳои 

дараҷаи олӣ ба ҳисоб меравад. Он замонҳо, ки дигар таъминоти барномавӣ арзи вуҷуд 

надоштанд, махсусан ба омӯзиши забонҳои барномасозии алгоритмӣ диққати ҷиддӣ дода мешуд. 

Забонҳои дараҷаи олӣ, ба монанди Алгол-60, Фортран, Basic ва ғайраҳо ба таври васеъ дар 

раванди таълим истифода мешуданд. Вале ногуфта намонад, ки дар он давра элементҳои 

барномасозӣ дар дохили фанни математика истифода мешуданд, зеро ки информатика ва 

технологияи иттилоотӣ ҳамчун фанни мустақил амал намекард.  

Аввалин барномаи компютериро англисзан графиня Ада Августа Лавлейс барои мошини 

аналитикии Чарлз Беббиҷ сохта буд, ки лоиҳаи мошини аналитикии Чарлз Беббиҷ ҳанӯз 19 июли 

соли 1843 пешниҳод гардида, вале он то ба охир сохта нашуда буд. Аз ин рӯ, барномаҳои сохтаи 

Ада Лавлейс дар рӯи коғаз монд, баъдтар ин барномаро дар компютери англисии EDSAC (1949) 

истифода намуданд. Аз ин ҷиҳат, Ада Лавлейсро аввалин барномасоз дар ҷаҳон меноманд. Аз он 

замон то имрӯз садҳо забонҳои барномасозӣ барои иҷрои вазифаҳои гуногун сохта шуда, дар 

истифода мебошанд ва онҳоро шартан ба се қисм ҷудо намудан мумкин аст [3, c. 10]: 

1. Мошинӣ (ба мошина мутобиқкардашуда – кодҳои дӯӣ, Ассемблерҳо, С ва ғ.); 

2. Забонҳои сатҳи баланд (аз компютер дида ба одам наздик – Бейсик, Паскал, Ада, 

Фортран, Рапира ва ғ.); 

3. Ба объектҳо мутобиқкардашуда (объектӣ - нигаронидашуда – С++, Delphi, Visual Basic, 

Forth, Modula ва ғ.). 

Чунин шартан тақсимнамоӣ ба хотири он аст, ки забонҳои барномасозӣ аз рӯи созиши 

алгоритми ҳалли масъала, аз рӯи символ ва аз рӯи ба мошина наздик буданашон бо ҳамдигар 

алоқаманданд. Илова бар ин, забонҳои барномасозӣ аз имкониятҳо ва амсилаҳои якдигар 

истифода мебаранд. 

Аввалин забони барномасозии маъруф ва муваффақи сатҳи олӣ ин Фортран (Fortran) буд, 

ки аз соли 1954 таҳти роҳбарии Ҷон Бэкус дар ширкати IBM эҷод шудааст. Муваффақияти 

Фортран боиси таъсиси Кумитаи олимон барои таҳияи забони «универсалии» компютер гардид. 

Дере нагузашта, пас аз забони барномасозии Фортран, забонҳои алгоритмии Algol, Basic, Cobol, 

Paccal, Forth ва ғайраҳоро эҷод шудаанд. Ҳоло дар ҷаҳон аз ҳама забонҳои васеъ 

истифодашавандаи сатҳи баланд забонҳои Бейсик ва Турбо Паскал мебошанд, ки дар асоси ин 

забонҳо забонҳои машҳури визуалии Visual Basic ва Delphi сохта шудаанд. Ин забонҳоро 

забонҳои дараҷаи истифодагар меноманд, ки дар асоси лоиҳасозӣ барномаҳои амалии дараҷаи 

истифодагарро пешниҳод менамоянд. 

Ба мурури замон боз ҳам забонҳои пуриқтидортар сохта шудаанд, ки айни ҳол аз ҳама 

маъмултарини онҳо ин забонҳои барномасозии C++, Python, Java ва Java Script мебошанд. Чи 

хеле ки қайд кардем, омӯзгори фаннӣ метавонад дар доираи маҳорату малакаи худ яке аз 

забонҳои барномасозиро интихоб намуда, ба хонандагон омӯзонад. Омӯзгор ҳангоми 

гузаронидани дарс метавонад аз дарсҳои намоишӣ (видео-дарс) истифода барад. Инчунин 

метавонад аз сомонаҳои махсусе, ки барои омӯзонидани барномасозӣ пешбинӣ шудаанд 

истифода барад, яъне раванди таълимро визуалӣ намояд. 
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Дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ аввалин бор дар ибтидои солҳои 60-ум курси барномасозии 

мактабӣ ва таҷрибавии факултативӣ бо номи «Асосҳои кибернетика» аз тарафи В. Леднев ва А. 

Кузнетсов ташкил карда шуда буд, ки онҳо тақрибан аз се ду ҳиссаи вақти таҳсилро гирифта, ба 

таълими барномасозӣ барои компютерҳои рақамӣ машғул буданд. Ҳамон сол ин курс барои 

синфҳои 9-10 расман ба рӯйхати курсҳои факултативии мактабҳои маълумоти умумӣ дохил 

карда шуда буд [4, с. 15]. 

Ҳамин тавр, соли 1966 баъди ислоҳоти мактаби миёна дар таълими фанни математика 

факултативҳои «Барномасозӣ», «Математикаи ҳисоббарор», «Фазои векторӣ ва барномасозии 

хаттӣ» ворид гардиданд. Азбаски шумораи Марказҳои ҳисоббарорӣ кам буданд ва синфхонаҳои 

компютерӣ таъмин набуданд, бинобар ин, кори факултативҳо дар шароити ғайримошинӣ 

мегузашт ва аз ин сабаб васеъ паҳн нагардида буданд. Сабаби дигар, ин кам гузаронидани 

факултативҳо, омода набудани омӯзгорони ин соҳаҳо ва базаи моддӣ-техникӣ дар мактабҳо буд 

[5, c. 15].  

Соли 1991 ширкати Microsoft барои ҳаводорони компютер, гунаи якуми забони 

барномарезии VB-po пешниҳод намуд. Соли 1992 бошад, гунаи дуюми ин забон паҳн гардид, ки 

он нисбат ба гунаи якумаш имкониятҳои бештар дошт. Гунаи сеюми VB соли 1993 тавлид шуд. 

Дар он афзорҳои пуриқтидортар татбиқ шуда буданд. Ҳоло гунаи ҳафтуми он - Visual Basic.Net 

рӯи кор омадааст. Вале корбарои аз гунаҳои чорум, панҷум ва шашуми VB низ истифода 

мебаранд, ки онҳо аз ҳамдигар аз рӯи тавоноӣ ва имкониятҳояшон фарқ мекунанд. VB воситаи 

пуриқтидори эҷоди муҳити (интерфейси) графикии экранӣ (визуалӣ) ба ҳисоб меравад. Вале бояд 

қайд кард, ки гарчанде асоси Visual Basic-po забони алгоритмии Бейсик ташкил диҳад ҳам, тарзи 

кори онҳо аз ҳамдигар ба куллӣ фарқ мекунад. Visual Basic як муҳити ҳамгирошудаи таҳияи 

барномаҳо мебошад, ки ҷузъҳои гуногунро дар бар мегирад. Конструктори Form имконият 

медиҳад, ки равзанаи формаҳо сохта шавад [5, c. 254]. 

Илова бар ин, ҳар як забони барномасозӣ чун забонҳои табиии инсон, алифбои худро 

дорад. Яъне, барои омӯзиши забони барномасозӣ ва кор бо он бояд алифбои он омӯхта шавад. 

Дилхоҳ забони табиӣ аз якчанд элементҳои асосӣ иборат аст: символҳо, калимаҳо, ибораҳо ва 

ҷумлаҳо. Дар забони алгоритмии барномасозӣ, чунин элементҳо дида мешаванд: символҳо, 

калимаҳо, ифодаҳо ва операторҳо. Ин ҷо калимаҳо аз пайдарпаии символҳо ташкил меёбанд. 

Ифодаҳо гурӯҳи калимаҳо буда, операторҳо ин комбинатсияи муайяни калимаю ифодаҳост          

[3, c. 70].  

  Омӯзгори фанни технологияи иттилоотӣ бояд аввал хонандагонро бо операторҳо ва 

вазифаи онҳо шинос кунад ва ба онҳо фаҳмонад, ки бе донистани вазифаи операторҳо ва тарзи 

навишти онҳо дар компютер мо барнома сохта наметавонем. 

Акнун барои омӯзиши методикаи ҳалли масъала ба забони барномасозии Visual Basic 

муроҷиат менамоем ва намунаи нақшаи яксоатаи кори беруназсинфиро меорем: 

Мавзуи дарс: Сохтани барномаи ҳисобкунии чор амали арифметикӣ: ҷамъ, тарҳ, зарб ва 

тақсим. 

Мақсади дарс: 

1. Таълимӣ: шинос намудани  хонандагон бо хосиятҳои забони барномасозии  Microsoft  

Visual Basic 6.0 ва тарзи дурусти ба кор даровардани барнома; 

2. Инкишофёбӣ: инкишоф додани малакаҳои фикрронӣ, ҳавасмандгардонӣ, кор бо 

компютер, ҳосил намудани шавқ ба хондан,  талабот ба худтасдиқкунӣ, масъулиятнокӣ ба 

натиҷаи корҳои иҷрокардаи худ, мустақилият пайдо намудан ба иҷрои корҳои минбаъда,  омода 

будан, худидоракунӣ; 

3. Тарбиявӣ: тарбия дар раванди таълим; тарбия намудани хонандагон дар бораи дуруст 

нигоҳ доштан ва ҳифз кардани ашёҳои  мактаб, техникаи ҳисоббарор ва дигар лавозимоти 

ёрирасони таълим; нигоҳ доштани интизом ва тарбияи меҳнатдӯстӣ. 

Ашёи аёнӣ: тахтаи синф, нақшаи яксоатаи дарс, компютер, барномаи Microsoft Power Point 

2016, барномаи Microsoft Visual Basic 6.0. 

Равиши дарс: 

Қисми ташкили дарс: 

- одоби саломро ба ҷо овардан;  

- ҳозиру ғоиб намудан;  

- фаҳмонидани равиши дарс. 
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Пурсиши вазифаи хонагӣ: 

Хонандагонро пурра пурсидан. 

Баёни мавзуи нав: 

«Сохтани барномаи ҳисобкунии чор амали арифметикӣ: ҷамъ, тарҳ, зарб ва тақсим» 

Барои сохтани ин барномаи ҳал мо аз забони барномасозии Microsoft Visual Basic 6.0 

истифода менамоем. Сараввал барномаро бо истифода аз фармони Пуск/Все 

программы/Microsoft Visual Basic 6.0 мекушоем. Сипас, аз банди файл New project-ро интихоб 

мекунем, равзанаи New Рroject пайдо мешавад. 

 
Расми 1. Равзанаи муколамавии сохтани лоиҳаи нав. 

Аз ин равзана мо банди Standart.EXE-ро интихоб намуда, тугмаи ОК-ро пахш мекунем, ки 

дар натиҷа равзанаи асосии корӣ пайдо мешавад. 

 
Расми 2. Равзанаи сохтани лоиҳаи барнома. 

 

Азбаски масъалаи мо иҷрои чор амали арифметикист, мо дар лавҳаи сафеди Равзанаи 

корӣ 4 элементи Label (нишонагузорӣ, номгузорӣ)-ро мегирем. 

 
Расми 3. Нишонагузории чор амали арифметикӣ. 

 

Барои дохил намудани ададҳо ва гирифтани натиҷаи иҷрои амалҳои арифметикӣ 3-то 

элементи TextBox-ро мегирем.  

 
Расми 4. Равзанаи гузоштани майдони матнӣ. 

 

5-то тугмаи командавии CommandButton интихоб мекунем. 
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Расми 5. Равзанаи интихоби тугмаҳои идоракунӣ. 

 

Баъд аз интихоби элементҳо, ба воситаи хосияти Caption элементҳои Label-ро чунин 
номгузорӣ менамоем:  

1. Ҳисобкунии ададҳо бо ёрии амалҳои +, -,*, /;  
2. Қиммати а-ро дохил кунед.  
3. Қимати b-ро дохил кунед. 
4. Натиҷа.  

 
Расми 6. Равзанаи номгузории элементҳои нишонагузошташуда. 

 

3-то элементи TextBox. Бо воситаи хосияти Text home, ки дар равзанаи TextBox ҷойгир 
шудааст, онро тоза мекунем.  

 
Расми 7. Тозакунии майдони матнӣ. 

 

5-то тугмаи командавии (CommandButton)-ҳоро чунин номгузорӣ менамоем: 
Аломати +, 2. Аломати -, 3. Аломати *,4. Аломати /, 5. С-тозакунӣ.        

 
Ба тугмаи командавии «+» чунин кодиронӣ менамоем. 

Private Sub Command1_Click() 
Dim a As Integer, b As Integer 
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a =Text1.Text 
b=Text2.Text 
y=a+b 
Text3.Text=y 
End Sub  

Ба тугмаи командавии «-»  чунин кодиронӣ менамоем. 
Private Sub Command2_Click() 
Dim a As Integer, b As Integer 
a =Text1.Text 
b=Text2.Text 
y=a-b 
Text3.Text=y 
End Sub 

Ба тугмаи командавии «*» чунин кодиронӣ менамоем. 
Private Sub Command3_Click() 
Dim a As Integer, b As Integer 
a =Text1.Text 
b=Text2.Text 
y=a*b 
Text3.Text=y 
End Sub 

Ба тугмаи командавии «/» чунин кодиронӣ менамоем. 
Private Sub Command4_Click() 
Dim a As Integer, b As Integer 
a =Text1.Text 
b=Text2.Text 
y=a/b 
Text3.Text=y 

End Sub 

 
Расми 9. Равзанаи коди барнома. 

 

Ба тугмачаи командавии «тозакунӣ» чунин кодиронӣ менамоем. 
Private Sub Command5_Click() 
Form1.Cls  
Text1.Text=clear 
Text2.Text=clear 
Text3.Text=clear 
End Sub 

 
Расми 10. Равзанаи коди барнома. 
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Натиҷаро бо пахши тугмаи Start дар намуди расми 11 мебарорем: 

 
Расми 11. Равзанаи барномаи иҷрои чор амали арифметикӣ. 

 

Ба тағйирёбандаҳои а ва в қиматҳои 81 ва 9-ро мебахшем. Тугмаи ҷамъро пахш мекунем, 
яъне ададҳои 81 ва 9-ро ҷамъ менамем, дар Равзанаи натиҷа адади 90 ҳосил мегардад. 

 
Расми 12. Равзанаи натиҷаи барномаи амали ҷамъи ададҳои 81 ва 9. 

  

Мустаҳкамкунии донишҳои азхудкарда: Дар ин қисмати дарс омӯзгор шогирдонро ба 
назди компютерҳои фардии синфхонаи компютерӣ даъват менамояд ва ба онҳо супориш 
медиҳад, то ки ҳамин хел ҳисобкунак созанд. Бо назорати омӯзгор шогирдон ба кори амалии 
мустаҳкамкунӣ оғоз мекунанд. Омӯзгор ба онҳо ёрӣ мерасонад.  

Супориши вазифаи хонагӣ: Барои ҳисоб кардани амали бадараҷабардорӣ ҳисобкунак созед.  
Ҳамин тавр, раванди дарсҳои барномасозиро дар курси «Барномасозӣ» ташкил намудан 

мумкин аст.  
АДАБИЁТ: 
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БАРНОМАСОЗӢ ВА МАВҚЕИ ОН ДАР  БАЛАНД БАРДОШТАНИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ 
ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ  

  

Барномасозӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои афзалиятноки соҳаи информатика баҳо дода шудааст, чунки он 
дар омӯзиши забонҳои гуногуни технологияи иттилоотии муосир нақши муҳим мебозад. Забонҳои 
барномасозӣ бошанд, асоси созиши таъминоти барномавии компютериро ташкил медиҳад. Дар ин мақола 
мавқеи курси «Барномасозӣ» дар корҳои беруназсинфии хонандагони МТМУ баррасӣ гардидааст. 
Инчунин дар мақола нишон дода шудааст, ки хонандагони МТМУ бояд кадом қисмати барномасозиро 
омӯзанд ва методикаи ҳисобкунии баъзе амалҳои арифметикӣ дар забони барномасозии Microsoft  Visual 
Basic 6.0 пешкаш гардидааст. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 

Программирование считается одним из приоритетных направлений информатики, поскольку она 
играет важную роль в изучении различных языков совремменных информационных технологий. Языки 
программирования  составляют основу совместимости компютерного программного обеспечения. В 
данной статье рассматривается роль программирования внеучебной деятельности учащихся 
общеобразовательной школы. В статье также показано, какую программирования должны изучить 
учащихя общеобразовательной школы, и приводиться вычисления некоторых арифметических операций 
на языке программирования Microsoft  Visual Basic 6.0. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: программирование, основые языки, внеклассная работа, языки высокого 
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PROGRAMMING AND ITS ROLE IN ENHANCING THE CREATIVE ABILITIES OF  

SECONDARY SCHOOLS 
 

Programming is considered one the priority areas of informatics, science it plays an important role in the 

study of various languages of modern information technology. Programming languages form the basis of computer 
software compatibility. This article discusses the role of programming. This article also shows the kind of 
programming students should learn in general education schools and provides some arithmetic calculations in the 

Microsoft Visual Basic 6.0 programming language. 
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ҶАНБАҲОИ ПЕДАГОГИИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМӢ ДАР РАВАНДИ  

ТАШАККУЛИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ 
 

Маҷидзода У.Ҳ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Тарбияи ҷисмонии шахс ҳамчун соҳаи умумии фарҳанги инсон тасниф карда мешавад, ки 

самтгирии арзишиву ангезавӣ, рушди иҷтимоӣ-ахлоқиро дар фаъолияти тарбиявии фарҳанги 

ҷисмонӣ пешниҳод менамояд.  

Яке аз самтҳои муҳим ва бартаридошта дар низоми тарбияи ҷисмонӣ дар фаъолияти 

таълимӣ ташаккули шахси эҷодӣ ва комил дар фарҳанги ҷисмонӣ ба ҳисоб меравад, ки ба инсон 

имконият медиҳад, ба муҳити атроф бомуваффақият мувофиқ гардад. Неруи эҷодии рушд тариқи 

фарҳанги ҷисмонӣ дар давраи таҳсил дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ҳамчун заминаи 

бунёди шахсият баррасӣ карда мешавад, ки неруи иҷтимоӣ-биологиро таъмин менамояд ва ба 

рушди мутаносиб ва баланд бардоштани сатҳи фаъолнокии иҷтимоӣ мусоидат менамояд                    

[1, с. 79].  

Раванди ташаккули фарҳанги ҷисмонии шахсияти донишҷӯ ягонагии рушди унсурҳои 

ҷисмонӣ, ҷаҳонбинӣ ва зеҳниро дар бар мегирад, ки бо рушди эҳсосотӣ, маънавӣ ва ҷисмонии 

инсон алоқаманд мебошад. Лекин, танҳо дар ҳолати ҳамкорӣ ва азхудкунии донишҳои 

назариявӣ, инчунин, истифодаи амалии он дар худташкилнамоии тарзи ҳаёти солим дар соҳаи 

тарбияи ҷисмонӣ нисбатан самаранок мегардад. Ҳамин тариқ, муносибати таълимӣ ба тарбияи 

ҷисмонӣ бояд бо ангезаҳои устувор, шавқмандӣ ва муносибати арзишӣ бо фарҳанги ҷисмонӣ бо 

дарназардошти вазъияти шахсии солимии дониш дар алоқаи ногусастанӣ қарор дошта бошад.  

Вазифаи аввалин дар низоми тарбияи ҷисмонӣ дар амалияи фаъолияти таълимии педагог 

дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ нигоҳдорӣ ва мустаҳкам намудани саломатӣ, инчунин, 

тарзи истифодаи воситаҳои мухталифи фарҳанги ҷисмонӣ ва варзиш, баланд бардоштани сатҳи 

тайёрии равониву ҷисмонӣ ба фаъолияти иҷтимоӣ-касбӣ ва умуман, ташаккули фарҳанги 

ҷисмонии шахсияти донишҷӯ ба ҳисоб меравад. Инчунин, низоми тарбияи ҷисмонӣ низоми 

педагогие ба ҳисоб меравад, ки ягонагии унсурҳои ҷисмоният ва иҷтимоиву психологиро таъмин 

намуда, барои ёфтани масири дурусти зиндагӣ ва ниёзҳои хеш ба донишҷӯён дар ҳаёт кумак 

намуда, ба ташкили мустақили тарзи ҳаёти солим таъсир мерасонад [2, с. 83]. 
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Барои роҳандозии тарзи ҳаёти солим як қатор омилҳои объективӣ ва субъективӣ лозим аст.  

Қабл аз ҳама, донишҷӯён нағз ва хуб бояд бидонанд, ки тарзи ҳаёти солим асли муваффақияти 

ҳар як шахс дар ҷомеа мебошад. Ҷомеа ва рушду тараққии он ба инсонҳои аз ҳар назар солим ва 

донишманду ҳамадон вобаста аст. Сониян, руҳи солим танҳо дар тани солим вуҷуд дошта 

метавонад. Барои дарки ин масъала донишҷӯёнро лозим аст, бисёр мутолиа кунанд ва қабл аз 

ҳама, аз назари равонӣ худро ба сахтӣ ва мушкилии ҳаёт омода намоянд. Донишмандони соҳаи 

педагогика ва психология масоили гуногуни таълиму тарбияро мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор 

дода, ба хулосае омадаанд, ки тарбияи ҷисмонӣ дар ташаккули фаъолияти таълимӣ ва инчунин, 

барои муваффақ шудан дар риштаи тарбияи ҷисмонӣ омодагӣ ва ташаккули равонӣ нақши 

назаррас дорад.  

Дар ҳамин ҷо, мо ба гуфтаҳои донишманди тоҷик Лутфуллои Маҳмадулло перомуни 

тарбия рӯ меоварем, ки ӯ дар ин самт ҳамчун донишманди беҳамто пазируфта шудааст.  

Акнун ба гуфтори устод дар мавриди тарбия мепардозем. Мо медонем, ки тарбия меъёр 

надорад ва тарбия кори хеле сахту сангин аст. Устод мефармояд: «Анвори тарбия вақте ба 

камолоту ташаккули инсон таъсири муассир мебахшад, ки мисли нурҳои офтоб гарму 

пурҳарорат бошад» [3, с. 66]. Бале, тарбиятгар бояд бо ҳарорату гармии зиёд ба тарбия машғул 

шавад, дар ғайри ин сурат тарбия натиҷаи хуб ба бор нахоҳад овард. Мо ҳамагон медонем, ки 

неру ва қудрати Офтоб беҳаду бепоён мебошад. Аз ин рӯ, устод ба офтоб, яке аз ситораҳои 

пурқудраттарини коиноти мо рӯ оварда, тавсия медиҳад, ки тарбия бояд ба он шабеҳ бошад, он 

вақт вай самараи муносиб ба бор хоҳад овард. Вақте мо дар пайроҳаҳои осори гаронмояи устод 

қадам мезанем, мебинем, ки чи тавр худи устод рушд ёфта, ба камол расида, ба пири хиради 

тоҷикон табдил ёфтааст. «Меҳри яктарафа дар тарбия дарахти бесамарро мемонад, ки соя дораду 

ҳосил не, меҳри дутарафа дар тарбия дарахтеро мемонад, ки ҳам соя дораду ҳам ҳосил» [3, с. 66]. 

Бале сад дар сад ҳам ҳамин тавр аст. Агар байни мураббӣ ва тарбиятгиранда тафоҳум набошад, 

тир ба ҳадаф наҳоҳад расид. «Тарбия шитобу тохтанро намепазирад» [3, с. 68], дар тарбия одам 

набояд саросема шавад, мақсадро муайян карда, тамоми паҳлуҳои онро ба назар гирифта, сипас 

муррабӣ ба кори худ оғоз мекунад. Барои он ки мо дар роҳи тарбия ба натиҷа бирасем, мо набояд 

шитоб кунем. Устод мефармояд: «Азизон, ҳаминаш равшан аст, ки саманди тарбия ҳеҷ гоҳ 

шуморо дар нимароҳ намемонад, ба роҳи рост мебарад ва ҳатман ба мақсад мерасонад» [4, с. 68].  

Ҳоло пас аз гурези иҷмолӣ боз ба асли мақсади хеш, ки перомуни таълими тарбияи 

ҷисмонӣ аст, мепардозем. 

Мо ҳамагон медонем, ки тарбияи ҷисмонӣ, машғул шудан ба варзиш, обутоби бадан, пеш 

гирифтани тарзи ҳаёти солим ба як қатор омилҳои равонию ҷисмонӣ вобаста аст, аз ин рӯ, моро 

лозим аст, ки барои машғул шудан ба варзиш ин омил ва монеаҳоро паси сар кунем.  

Ҳар вақте инсон эътимод ва тасаллут бар ирода ва нафс пайдо кунад, ӯ дар соҳаи тарбияи 

ҷисмонӣ низ муваффақ хоҳад шуд. Тарбияи ҷисмонӣ он унсуре дар тарбияи донишҷӯён мебошад, 

ки неруҳои пинҳонӣ ва хомӯшу ноаёни баданро бедор карда, зарфияти баданро дучанд менамояд. 

Мо аз назари илмӣ медонем, ки бадани инсон мисли кайҳон аст ва имконоти он хеле васеъ ва 

гоҳан чунин ба назар мерасад, ки номаҳдуд аст. Тарбияи ҷисмонӣ бадан ва руҳи инсонро ончунон 

қавӣ ва мукаммал мегардонад, ки бадан дар баробари тамоми амрозу зуҳуроти номатлуб худкифо 

мегардад. Тарбияи ҷисмонӣ дар натиҷаи дуруст ба роҳ мондани як қатор корҳо ва донистани 

анатомия ва физиологияи инсон натиҷаҳои назаррас ба бор хоҳад овард. 

Тарзи ҳаёти солим навъи муайяни рафтори шахс мебошад, ки хислат, одоб, завқу ҳавас, 

одат ва майлу хоҳишро тасниф менамояд ва ба инсон имконият медиҳад, ки худро ҳамчун 

шахсият дар муносибати маънавӣ, ахлоқӣ ва ҷисмонӣ ташаккул диҳад.  

Дар ташаккули фарҳанги ҷисмонии шахс ба эътибор гирифтани сифатҳои шахсӣ, маниш, 

мизоҷ, мақсаднокӣ ва тамкину худдорӣ аҳамияти бузург дорад. Пас аз муайян намудани навъи 

мизоҷ, ба таври назаррас имкониятҳои шиноснамоии самараноки донишҷӯ бо фаъолияти 

ҷисмониву саломатӣ ошкор карда мешавад.   

Донишҷӯро ҳамчун шахсият, ки мавқеи худро дар ҷомеа муайян менамояд ва ҳамчун 

субъекти муносибатҳои иҷтимоӣ баррасӣ намуда, дар раванди ташаккули фарҳанги ҷисмонӣ ба 

эътибор гирифтани як қатор омилҳо, ба монанди хусусиятҳои равонӣ, шавқу рағбат, сатҳи 

фарҳанг, фаъолнокӣ, сатҳи шуурнокӣ, рушди худшиносӣ, худбаҳогузорӣ, устувории сифатҳои 

равонӣ зарур ва ҳатмӣ шуморида мешавад.  

Бо мақсади самаранокии ташаккули фарҳанги ҷисмонии донишҷӯ, дар амалияи фаъолияти 

таълимӣ ба эътибор гирифтани таъсири низоми биологӣ ба ҳаёт ва фаъолият муҳим аст. Диққати 
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муҳим ба низоми шабонарӯзии организм дар танзими қобилияти меҳнати донишҷӯ дар 

машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ равона карда мешавад. Зеро ҷадвали раванди тарбиявӣ-таълимӣ 

на ҳамеша имконият медиҳад, ки машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ мувофиқи низоми биологии 

фаъолияти донишҷӯён гузаронида шавад [3, с. 12]. 

Инчунин,  қайд кардан ба маврид аст, ки ба эътибор гирифтани навъи низоми асаб, мизоҷ 

ва самтгириҳои арзишии инсон зарур мебошад, зеро онҳо асоси сохторӣ ба ҳисоб мераванд, ки 

хусусиятҳои мухталифи равонии онро муайян менамоянд. Самтгириҳои арзишии худро дарк 

намуда, инсон мавқеи худро дар ҷаҳон ҷустуҷӯ мекунад, оид ба маъно ва мақсади ҳаёт ва 

фаъолият муҳокимарониҳо менамояд.  

Аз ин хотир, метавон онҳоро ҳамчун восита баррасӣ намуд, ки бо ёрии онҳо ин арзишҳо 

бо мақсади худрушднамоӣ ва худтарбиянамоӣ истифода карда мешаванд. Ҷанбаи муайяни 

низоми тарбияи иҷтимоӣ-фарҳангӣ бунёди вазъияти мувофиқ барои рушди донишҷӯ, ки дорои 

неруи ҷаҳонбинӣ, фарҳанги муошират ва рафтор мебошад ва метавонад эҷодиёти касбиро амалӣ 

намояд, ба ҳисоб меравад. Низоми тарбияи иҷтимоӣ-фарҳангӣ омили муҳимми рушди шахсияти 

созанда, ҳаматарафа ва ояндадор ба ҳисоб меравад [2, с. 84].  

Фарҳанги ҷисмонӣ дар ҳаёти ҷомеа як қатор вазифаҳои муҳимро иҷро менамояд. Вазифаи 

рушдкунанда дар такмили тамоми неруҳои ҷисмонии одамон, аз он ҷумла, низоми асаб ва  

мушакҳо, равандҳои равонӣ, даст ва пойҳо, чандирию мавзунии бадан, чашмон, қобилияти 

самтгирӣ дар фазои ҳолатҳои ғайриоддӣ, мувофиқ гардидан ба шароити тағйирёбанда зоҳир 

мегардад. 

Вазифаи тарбиявии фарҳанги ҷисмонӣ ба мустаҳкам намудани тобоварӣ ва қувват 

гирифтани руҳия равона карда шудааст. Бешубҳа, саломатии ҷисмонӣ ҳиссиёти пуррагии 

хурсандӣ, муваффақият дар меҳнат ва фаъолияти  эҷодиро таъмин менамояд. Бешак, ҳиссиёти 

хурсандӣ ва муваффақият дар меҳнат боиси он мегарданд, ки инсон дар амри пиёда намудани 

аҳдофи хеш муваффақ гардад. Машғулиятҳои  тарбияи ҷисмонӣ бояд бо мақсадҳои олии ахлоқӣ 

ва саъйю кӯшишҳои аҷибу олӣ алоқаманд бошанд. Дар чунин ҳолат ирода, устуворӣ, қатъӣ ва 

ҷиддӣ будани маниш, самтгирии коллективии шахс ба манфиати ҷамъият хизмат менамояд: 

мубориза бо тамокукашӣ, нашъамандӣ, бадмастӣ, ба меҳнати фаъолона ва истироҳати солим 

мусоидат мекунад. 

Вазифаи таълимии тарбияи ҷисмонӣ дар он зоҳир мегардад, ки донишҷӯён ва ҷавононро 

бо назария ва таърихи фарҳанги ҷисмонӣ, аҳамияти он дар ҳаёт, навъҳои мухталифи фарҳанги 

ҷисмонӣ ва варзиш ҳамчун воситаи қонеъ намудани талаботи ахлоқӣ-зебоишиносӣ ошно 

менамояд. Мушоҳидаи муборизаи варзишӣ, зуҳуроти маҳорат, матонат, зебоии бадани инсон ба 

одамон ҳиссиёти пурзӯрро бедор намуда, завқи эстетикӣ медиҳад.  

Дар маҷмуъ, ҳолати руҳӣ ва эмотсионалии инсон барои ташаккули шахсити ӯ кумаки  аслӣ 

ва бунёдӣ мерасонад. Сарфи назар аз он ки инсон махлуқи биологӣ мебошад ва як идда ниёзҳои 

биологӣ дорад, ӯ бештар махлуқи иҷтимоӣ буда, ниёзҳои фарҳангӣ ва ахлоқии ӯ бар  ниёзҳои 

биологиаш тасаллут доранд. Вақте мо перомуни инсони зебо ва комил суҳбат мекунем, қабл аз 

ҳама, таносуби тамоми  сифатҳоро дар вуҷуди инсон дар назар дорем. Дар инсон ҳамаи чиз бояд 

зебо бошад. Ба қавли маъруф зебоӣ дар навбати хеш дунёро наҷот медиҳад. Аз ин назар, раванди 

таълим тамоми навъҳои тарбия, азҷумла тарбияи ҷисмониро дар назар дорад, ки бо таваҷҷуҳ ба 

пешрафти технологӣ ва техниконидани ҳаёт, ки боиси камҳаракатии инсон гаштааст, хеле зарурӣ 

ва саривақтӣ маҳсуб меёбад.   

Ин ҷо метавон хулоса кард, ки ҷанбаҳои педагогии фаъолияти таълимӣ дар раванди 

ташаккули тарбияи ҷисмонӣ нақши калидӣ ва назаррас доранд. 
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ҶАНБАҲОИ ПЕДАГОГИИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМӢ ДАР РАВАНДИ ТАШАККУЛИ  

ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ 
 

Дар ин мақола ҷанбаҳои педагогии ташаккули тарбияи ҷисмонии шахсияти донишҷӯ ҳамчун қисми 

ҷудонопазири раванди таълим дар муассисаи таҳсилоти олӣ баррасӣ карда шудааст. Муаллиф ҷанбаҳои 

бунёди шароит, ки барои рушди фарҳанги ҷисмонӣ заруранд, таҳлил намуда, онҳоро ҳамчун арзиши 

заминавӣ дар фаъолияти ҷисмониву варзишии донишҷӯ  баррасӣ  намудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: фарҳанги  ҷисмонӣ, тарбияи ҷисмонӣ, рушди ҷисмонӣ, сифатҳои ҷисмонӣ, 

тайёрии ҷисмонӣ.  

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Маҷидзода Усмон Ҳомид, омӯзгори кафедраи тарбияи 

ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 

918-79-58-52. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ 

 

В статье рассматриваются педагогические аспекты формирования физической культуры личности 
студента как неотъемлемой части образовательного процесса в вузе. Автор проанализируя аспекты 
создания условий, необходимых для развития физической культуры личности рассматривает их как 
фундаментальную ценность в физкультурно-спортивной деятельности студента. 
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE CURRICULUM ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION 
 

The article deals with the pedagogical aspects of the formation of physical culture of the student's 
personality as an integral part of the educational process in the university. The author analyzed the aspects of 
creating the conditions necessary for the development of the physical culture of the individual and considers them 
as a fundamental value in the student's physical culture and sports activities. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Бабаева М.Р. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 
 

Эстетическое образование, приобщение детей к сокровищнице мировой культуры и 

искусства – необходимые условия для достижения главной цели эстетического воспитания –

гармоничное развитие личности. Сущность эстетического воспитания состоит в организации 

разнообразной художественно-эстетической деятельности учащихся, направленной на 

формирование у них способностей полноценного восприятия и правильного понимания 

прекрасного в искусстве и в жизни, на выработку эстетических представлений, понятий и вкусов, 

а также развития творческих задатков и дарований в области искусства. Поскольку эстетическое 

воспитание осуществляется с помощью искусства, его содержание должно охватывать изучение 

и приобщение учащихся к различным видам и жанрам искусства – литературе, музыке, 

изобразительному искусству. Существенной стороной эстетического воспитания является также 

познание прекрасного в жизни, в природе, в нравственном облике и поведении человека. 

Большое место в содержании эстетического воспитания занимает формирование 

художественного вкуса, связанного с восприятием и переживанием прекрасного. Нужно научить 

школьников чувствовать красоту и гармонию подлинного произведения искусства, проявлять 

художественную взыскательность, а также стремление к повышению культуры поведения. 

Важным содержательным компонентом эстетического воспитания является приобщение 

учащихся к художественному творчеству, развитие их склонностей и способностей в музыке, 

изобразительном искусстве и литературе. В своё время Л.Н. Толстой высказывал убеждения в 

том, что у каждого ребенка есть разнообразные потребности в художественном творчестве, 

которые необходимо развивать и использовать в целях воспитания. Не менее важной стороной 
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содержания эстетического воспитания является его направленность на личностное развитие 

учащихся [2, с. 35]. Прежде всего, необходимо формировать у учащихся эстетические 

потребности в области искусства, в постижении художественных ценностей общества. 

Важнейшим элементом содержания эстетического воспитания является развитие у учащихся 

художественных восприятий. Б.Т. Лихачев, считает, «что только целенаправленное 

педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение детей в разнообразную 

художественную творческую деятельность способны развить их сенсорную сферу, обеспечить 

глубокое постижение эстетических явлений, поднять до понимания подлинного искусства, 

красоты действительности и прекрасного в человеческой личности» [1, с. 53]. Знание педагогом 

истинных мотивов отношения детей к искусству помогает сосредоточить внимание на 

формировании эстетики. Все школьные обучение, в целом имеет своей общей задачей 

сформировать гармонически развитую личность. Каждый учебный предмет выполняет при этом 

свою особую функцию, дает знания в определенной области, развивает те или иные способности, 

раскрывает перед школьниками какую-то сторону действительности. Учебная деятельность – 

один из путей осуществления эстетического воспитания. «Потенциалом эстетического 

воспитания младших школьников обладают многие учебные дисциплины: изобразительное 

искусство, музыка, природоведение, литературное чтение, истоки, а также трудовое обучение» 

[5, с. 39]. Важное значение в решении задач эстетического воспитания детей имеют методы 

организации деятельности: педагог показывает и дает точные указания на художественных 

занятиях или предлагает детям найти приемы исполнения самостоятельно. Например, чтобы 

разучить стихи или песни, требуется предварительное исполнение их взрослыми, проведение 

беседы о произведении, а при необходимости и применение наглядных пособий. Примером 

самостоятельного исполнения может служить художественная лепка, рисование или 

аппликация. В руководимой педагогами разнообразной эстетической деятельности младших 

школьников применяется комплекс художественно-эстетических средств. Б.Т. Лихачев выделил 

следующие средства: природа, труд, общение, искусство, в частности, литература, живопись, 

музыка, игра и т.д. Эти средства органически входят в систему эстетического воспитания. 

Важнейшим средством эстетического воспитания учащихся является искусство [1, 69]. 

Решающим фактором эстетического развития учащихся являются не средства сами по себе, а 

творчески активное отношение школьников к ним. Эстетическое воспитание в школе начинается 

с младших классов в процессе изучения языка, доступных литературных произведений, а также 

на уроках музыки, изобразительного искусства, природоведения. Основное направление состоит 

в практическом ознакомлении учащихся с различными видами искусства, приучении их к 

эстетическому восприятию и простейшим эстетическим суждениям. В решении указанной 

задачи большую роль играет пример и художественная подготовка самого учителя. Ему 

необходимо владеть умением красиво писать, выразительно и эмоционально читать стихи и 

рассказы, иметь навыки музыкального и изобразительного искусства. «Подготовка учителя и его 

компетентность в различных видах искусства не только создают условия для переживания 

детьми внутренних противоречий между имеющимся и необходимым уровнем их эстетического 

развития, но и возбуждают потребность в приобщении к искусству» [4, с. 95].  

Для воспитания художественного восприятия у младших школьников существенное 

значение имеет использование приема сравнения при изучении литературных произведений, 

прослушивании музыки и рассматривании картин и побуждение их к оценке этих произведений, 

выражению собственного отношения к их достоинствам и недостаткам.  
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ФАЪОЛИЯТИ БАДЕӢ- ЭСТЕТИКИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМ 
 

Дар ин мақола қайд шудааст, ки ташаккули фаъолияти бадеӣ-эстетикии хонандагони хурдсол дар 
ҷараёни таълим қисми ҷудонопазири таркибии омодасозии насли наврас ба ҳаёт ва меҳнат маҳсуб меёбад 
ва он асоси ташаккули шуур ва фарҳанги рафтори онҳо мебошад. Фаъолияти эстетикӣ-бадеӣ бевосита ба 
мундариҷа ва сифати ташкили раванди таълиму тарбия ва фанҳои омӯзишӣ вобаста аст. Барои ҳаллу фасли 

ин вазифа бояд, ки аз тамоми маҷмуъ ва гуногуншаклии воситаҳои ташаккули завқи эстетикӣ истифода 
бурд.  

КАЛИДВОЖАҲО: завқи эстетикӣ, тарбияи эстетикӣ, шуури эстетикӣ, фарҳанги рафтори эстетикӣ, 

пайравӣ, идеал, арзишии эстетикӣ, муносибати эстетикӣ, сифати эстетикӣ. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В этой статье отмечается, что формирование художественно-эстетической деятельности младших 
школьников в учебном процессе является неотъемлемой частью подготовки младщих школьников к жизни 
и труду. В связи с этим особую актуальную значимость приобретает процесс и содержание учебно 

воспитательного процесса эстетического воспитания младших школьников на практике. Формирование 
художественно- эстетическая деятельность младших школьников в учебном процессе зависит от 
формирования эстетическо- духовных интересов, потребностей, как и деятельности, так и к общению, 

которые составляют основу социальной сущности человека.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эстетический вкус, эстетическое воспитание, эстетическое сознание, 

эстетическая культура поведения, подражание, идеал, эстетическая ценность, эстетическое отношение, 
эстетическое качество, прекрасное, безобразное. 
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ARTISTIC AND AESTHETIC ACTIVITY OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS  
 

This article notes that the formation of artistic and aesthetic activities of younger students in the educational 
process is an integral part of preparing younger students for life and work. In this regard, the process and content 
of the educational process of aesthetic education of younger schoolchildren in practice acquires special relevance. 
The formation of artistic and aesthetic activity of younger students in the educational process depends on the 

formation of aesthetic and spiritual interests, needs, both activity and communication, which form the basis of the 
social essence of a person.  
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НАҚШИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРӢ ВА НАМОИШҲОИ ТАҶРИБАВӢ  

ДАР ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
 

Ҷонмаҳмадов И.Т. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Корҳои лабораторӣ бо мақсади дар хонандагон ташаккул додани  маҳорати 

таҷрибагузаронӣ ва маънидоди ҳодисаҳо, чен кардани бузургиҳои физикӣ, шиносоӣ бо сохт ва 

амали кори асбобҳо ва ғ. гузаронида мешаванд [5]. 

Иҷроиши корҳои лабораторӣ яке аз шаклҳои кори мустақилона дар раванди таълими 

физика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба ҳисоб меравад ва дар ташаккули фаҳмиши 

мафҳумҳои физикӣ саҳми арзанда мегузорад. 

Дар ҷараёни машғулиятҳои лабораторӣ хонандагон таҳти роҳбарии бевоситаи омӯзгор аз 

рӯйи нақшаи пешакӣ тарҳрезишуда таҷрибаҳо мегузаронанд ва ё машқҳои заруриро иҷро 

мекунанд, донишҳои нав ҳосил намуда, маводи таълимиро фаҳмида мегиранд [1]. 

Бартарии корҳои лабораторӣ аз он иборат аст, ки таҷрибаҳоро ҳар як хонанда танҳо ё якҷоя 

бо дигар хонандагон иҷро менамояд ва донишҳои назариявиро бо амалия алоқаманд менамояд. 
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Ҳадафи ташкили кори лабораторӣ аз дар амал татбиқ кардани донишҳои омӯхташуда 

иборат мебошад ва дар ҷараёни иҷроиши он хонандагон моҳият, мақсад ва мазмуни мавзуъро 

фаҳмида мегиранд [5]. 

Ба корҳои лабораторӣ хусусияти таҳқиқотӣ бахшидан мумкин аст ва онҳо шавқу рағбати 

хонандагонро ба донистагирӣ ва омӯхтани ҳодисаҳои табиат бедор намуда, дар ташаккули 

маҳорат ва малакаҳои амалии хонандагон доир ба фанни омӯхташаванда мусоидат мекунанд        

[1-2]. 

Корҳои лабораторӣ одатан ин тавр гузаронида мешаванд: 

- корҳои лабораторӣ дар лабораторияи махсуси таҷҳизонидашуда гузаронида мешавад; 

- пеш аз гузаронидани кори лабораторӣ омӯзгор ба хонандагон риояи техникаи бехатариро 

фаҳмонда медиҳад ва ҳар як хонанда пас аз шиносоӣ бо техникаи бехатарӣ дар журнали махсус 

имзо мегузорад; 

- омӯзгоре, ки кори лабораторӣ мегузаронад, ба риоя гардидани қоидаҳои техникаи 

бехатарӣ аз ҷониби хонандагон ҷавобгӯ аст;  

- омӯзгор бояд ба таври ҷиддӣ гузаронидани кори лабораториро ташкил намояд ва барои 

дар хонандагон инкишоф ёфтани мустақилӣ, ташаббускорӣ ва муносибати эҷодкорона ҳангоми 

иҷрои кори лабораторӣ чораҳои зарурӣ андешад; 

- барои иҷрои корҳои лабораторӣ ба хонандагон на дертар аз 2-3 рӯз то оғози гузаронидани 

он супориши хаттӣ бо нишондоди мақсад, мазмун ва пайдарпайии иҷрои кор, асбобҳои 

истифодашаванда, адабиёт, вақти иҷронамоӣ, саволҳои санҷишӣ, қоидаҳои муносибат бо 

таҷҳизоти лабораторӣ ва қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва зиддисӯхторӣ дода мешавад. Роҳхат ба 

хонандагон барои иҷроиши кори лабораторӣ, пас аз санҷиши азхудкунии пайдарпайии 

гузаронидани кори лабораторӣ бо саволҳои санҷишӣ ва азбаршавии қоидаҳои бехатарӣ дода 

мешавад. Хонандаи ба иҷрои кори лабораторӣ роҳдодашуда вазифадор аст, ки тибқи талаботи аз 

ҷониби омӯзгор муқарраркардашуда, кори лабораториро иҷро намояд; 

- барои иҷрои кори лабораторӣ ба омӯзгор мудири озмоишгоҳ ёрӣ расонида метавонад. 

Мудири озмоишгоҳ асбобҳои заруриро барои иҷрои кори лабораторӣ омода менамояд, иҷроиши 

корҳои хонандагонро мушоҳида карда, дар ҳолатҳои зурурӣ ба онҳо ёрӣ мерасонад, лекин 

мустақил кор кардани онҳоро бояд маҳдуд нагардонад. Мувофиқи қоида иҷроиши кори 

лабораторӣ бояд фардӣ бошад. Барои иҷрои ҳар як кори лабораторӣ 2-3 хонанда вобаста карда 

мешавад ва ҳар яки онҳо корро мустақилона иҷро карда, ҳисобот пешниҳод мекунанд; 

- ба иҷроиши ҳар як кори лабораторӣ ба хонанда пас аз пешниҳоди ҳисобот ва санҷиши 

донишҳои назариявӣ ва саволҳои санҷишӣ баҳо гузошта мешавад. Ба хонандагоне, ки ҳатто аз 

як кори лабораторӣ баҳо надоранд ё баҳои ғайриқаноатбахш доранд, баҳои ҷамъбастӣ гузошта 

намешавад ва онҳо бояд корро такроран иҷро кунанд. 

Қайд кардан лозим аст, ки дар баробари корҳои лабораторӣ, намоишҳои таҷрибавӣ низ дар 

баланд бардоштани дараҷаи азхудкунии мафҳумҳои физикӣ аз ҷониби хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ саҳми арзанда доранд.  

Бинобар ин, ҳангоми таълими мавзуъҳо ба хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ дар баробари иҷроиши корҳои лабораторӣ ба намоишҳои таҷрибавӣ низ диққати асосиро 

равона кардан лозим аст.  

Ҳангоми баёни мавзуи дилхоҳ омӯзгор метавонад, баҳри баланд бардоштани дараҷаи 

азхудкунии мафҳумҳои физикӣ аз ҷониби хонандагон аз намоиши таҷрибаҳо, плакатҳо, нақшаю 

диаграммаҳо самарабахш истифода барад. 

Ҳангоми баёни мавзуи шинокунии ҷисмҳо омӯзгор таҷрибаҳоро намоиш дода, 

хонандагонро бо мафҳумҳои қувваи архимедӣ, қувваи вазнинӣ, зичии моеъҳо, шинокунии 

ҷисмҳо, ареометр, спиртометр, чен кардани зичии моеъҳо шинос менамояд. Намоиши таҷрибаҳо 

дараҷаи азхудкунии мафҳумҳои физикиро аз ҷониби хонандагон ташаккул медиҳад ва баланд 

мебардорад. 

Қайд кардан лозим аст, ки иҷрои корҳои лабораторӣ ва намоиши таҷрибаҳо бо 

дарназардошти муносибати босалоҳият ба таълим дар баланд бардоштани дараҷаи азхудкунии 

мафҳумҳои физикӣ аз ҷониби хонандагон нақши хеле назаррас мебозад. 

Ба омӯзгори фанни физика зарур аст, ки ҳангоми гузаронидани корҳои лабораторӣ ва 

намоиши таҷрибаҳо ба мустақилияти хонандагон диққати асосӣ диҳад. Вақте ки хонандагон 

мустақилона кори лабораториро иҷро мекунанд ва таҷрибаҳоро намоиш медиҳанд, ба 

мафҳумҳои физикӣ ба тезӣ сарфаҳм мераванд ва онҳоро дуруст шарҳ медиҳанд. 
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Бо чунин усул гузаронидани корҳои лабораторӣ ва намоиши таҷрибаҳо дараҷаи 

азхудкунии мафҳумҳои физикиро аз ҷониби хонандагон баланд мебардорад. 

Мувофиқи барномаи физика хонандагони синфи 7 ҳафтае 2 соат (1 соат дарси назариявӣ 

ва 1 соат дарси амалӣ)  фанни физикаро меомӯзанд [8]. Дар зер бо дарназардошти муносибати 

босалоҳият ба таълим гузаронидани намоиши таҷрибавӣ зимни дарси назариявии мавзуи 

«Шинои ҷисмҳо» ва гузаронидани кори лабораторӣ ҳангоми дарси амалии «Муайянкунии шарти 

шинои ҷисмҳо дар моеъҳо»-ро пешниҳод мекунем. 

Нақшаи дарс бо дарназардошти талаботи муносибати босалоҳият дар таълим тартиб дода 

шудааст. 

1. Мавзуъ. Шинои ҷисмҳо – 1 соат 

2. Салоҳиятҳо барои хонандагон:  

- шартҳои шинои ҷисмҳоро омӯзанд ва шарҳ дода тавонанд; 

- татбиқи шартҳои шино кардани ҷисмҳоро нишон дода тавонанд; 

- мафҳуми шарти мувозинатро шарҳ дода тавонанд;    

- мушоҳидакорӣ, бодиққатӣ ва навҷӯиро дар худ ташаккул диҳанд; 

- малакаю маҳорати кор бо китоб ва муҳокимарониро дар худ ташаккул диҳанд; 

- аз рӯйи формула ҳисобкуниро азхуд кунанд; 

- амали кори асбобҳоро шарҳ дода, баъзеи онҳоро истифода карда тавонанд; 

- озмоиширо гузаронида тавонанд. 

3. Мақсадҳои таълим (дарс). Бо омӯзиши мавзуъ хонандагон бояд: 

- шартҳои шинои ҷисмҳоро шарҳ диҳанд; 

- сабаби дар моеъҳо шино кардан ё ғарқ шудани ҷисмҳоро шарҳ дода тавонанд; 

- қувваҳои ба ҷисми дар моеъ ғӯтонидашуда таъсиркунандаро номбар карда тавонанд; 

- шарти мувозинатро таъриф дода тавонанд; 

- аз зичии моеъҳо вобаста будани ҳолатҳои шинокунӣ ё ғарқшавии ҷисмро шарҳ дода 

тавонанд; 

- ба мафҳуми «ареометр» сарфаҳм раванд ва амали кори онҳоро шарҳ дода тавонанд. 

4. Барномаи дарс. Озмоиш мувофиқи расмҳои 4.16.1., 4.16.2.,4.16.3-и китоби дарсӣ; 

муоинаи мисолҳои шарти шинои ҷисмҳо; шарҳи мафҳуми шинои ҷисмҳо; кор бо матн ва расми 

китоби дарсӣ; мушоҳида, муқоиса ва таҳлил; алоқаманд намудани мазмуни мавзуъ бо ҳаёти 

воқеӣ. 

5. Воситаҳои аёнӣ. Китоби дарсӣ, таҷриба аз рӯйи расмҳои 4.16.1., 4.16.2., 4.16.3, 

истифодаи овезаҳои (плакатҳои) таълимӣ аз физика (Душанбе, 2008. - 130 номгӯй). 

6. Санҷиши дониш (пурсиши вазифаи хонагӣ). Саволу ҷавоб тавассути блитс-пурсиш 

(пурсиши кутоҳи интихобӣ): 

- дар таҷриба қувваи ба ҷисми дар моеъ ғӯтонидашуда таъсирбахшандаро чӣ тавр муайян 

мекунанд? 

- чӣ гуна қувваро қувваи архимедӣ меноманд? 

- формулаи қувваи архимедиро нависед ва маънидод намоед. 

- оё қувваи архимедӣ аз чуқурии ҳавзе, ки шумо оббозӣ мекунед, вобастагӣ дорад? 

- ба ҳамаи ҷисмҳои ба моеъ ғӯтонидашуда қувваи архимедӣ таъсир менамояд ва барои чӣ 

аксарияти ҷисмҳо дар моеъ ғарқ мешаванд? 

- доир ба таъсири қувваи архимедӣ аз мушоҳидаҳои худ мисолҳо биёред. 

7. Ташаккул додани  салоҳиятҳо. 

І. Масъалагузорӣ. Бо мақсади ба хотир овардани донишҳои пешинаи хонандагон ва баланд 

бардоштани дараҷаи дониши хонандагон гузаронидани намоиши таҷрибавӣ аз ҷониби омӯзгор 

ва ба хонандагон бо саволҳо муроҷиат кардани он тавсия мегардад: 

1. Омӯзгор ба зарфи шишагии обдор се ҷисмро меғӯтонад, яке аз онҳо дар об ғарқ мешавад, 

дигаре андаруни моеъ дар ҳолати мувозинатӣ қарор гирифта, шино мекунад, сеюмин дар рӯйи 

моеъ шино мекунад. 

Савол: Чаро яке аз ҷисмҳо дар об ғарқ шуд, дигаре андаруни об дар мувозинат қарор 

гирифта, шино кард ва сеюмин ба сатҳи об баромада шино кард? 

2. Омӯзгор ду зарфи шишагинро гирифта, ба яке аз онҳо то нисф об ва ба дигаре то нисф 

маҳлули намакоб пур мекунад. Омӯзгор дар зарфи маҳлули намакобдошта як тухмро меғӯтонад 

ва тухм ба зудӣ ба сатҳи моеъ баромада шино мекунад. Ҳамон тухмро гирифта ба зарфи обдор 

мегузорад, тухм дар  об ғарқ мешавад. 
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Савол: Чаро ҳамон як тухм дар об ғарқ шуд ва дар маҳлули намакоб шино кард? 
ІІ. Шиносоӣ бо мазмуни мавзуъ. Лексияи хурд. Хонандагонро ба тариқи суҳбат бо шартҳои 

шинои ҷисмҳо шинос кардан тавсия дода мешавад. Инчунин зимни суҳбат проблемагузорӣ 
карда, ҷавобҳои хонандагонро шунида, онҳоро пурра кардан аз манфиат холӣ нест. 

Мазмуни мухтасари минилексия: 
Омӯзгор. Ба ҷисми дар моеъ шинокунанда  кадом қувваҳо таъсир мекунанд? 
Хонандагон. Қувваи вазнинӣ ва қувваи архимедӣ. 
Омӯзгор. Биёед ба хотир меорем, ки ин қувваҳоро чигуна ҳисоб мекунанд? 

Хонандагон. Қувваи вазнинӣ 𝐹вазн = 𝑚𝑔, 𝐹вазн = 𝜌ҷ𝑉ҷ 𝑔. Қувваи архимедӣ 𝐹А = 𝜌м𝑔𝑉ғ . 

Омӯзгор. Хонандагони азиз, мо дар дарси имрӯза бо ин ду формула такя намуда, се мавриди 
имконпазири ҷисмро муоина мекунем: 

1. Ҷисм дар кадом ҳолат ғарқ мешавад? 
Хонандагон. Дар ҳолате, ки қувваи вазнинӣ аз қувваи архимедӣ зиёд бошад. 

𝐹вазн. > 𝐹А . 
Омӯзгор.  Дуруст. Ҷавоби шуморо ин тавр тасвир намудан мумкин аст (омӯзгор дар тахтаи 

синф тасвири дар расми 1 бударо иҷро мекунад). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Расми 1. 

Аз тасвир маълум аст, ки қувваи архимедӣ аз қувваи вазнинӣ хурд аст ва он наметавонад 
ҷисмро ба боло бардорад. Сипас, ба ду формулаи зикршуда такя намуда, ҳолати мазкурро  
𝜌ҷ𝑔𝑉ҷ > 𝜌м𝑔𝑉ғ менависем. Ҷисми тасвиркардаи мо пурра дар моеъ ғарқ мегардад ва ҳаҷми ҷисму 

ҳаҷми ҷисми ба моеъ ғӯтонидашуда баробаранд ва бо ҳам мувофиқат мекунанд: 
𝑉ҷ = 𝑉ғ . 

𝜌ҷ𝑔𝑉ҷ > 𝜌м𝑔𝑉ғ , ҳарду тарафро бо 
1

𝑔𝑉
 тақсим мекунем. 

𝜌ҷ > 𝜌м .                                                                  (1) 

Агар зичии ҷисм аз зичии моеъе, ки ба он ҷисм ғӯтонда мешавад, зиёд бошад, ҷисм ғарқ 
мешавад ва ҳолати (1) шарти ғарқшавии ҷисмро ифода мекунад. 

Мисол, пластилин дар об ғарқ мешавад, чунки зичии он 1025 кг м3⁄  ва зичии об 1000 

кг м3⁄  аст, яъне 𝜌ҷ > 𝜌м .  
2. Дар кадом ҳолат ҷисм дар мавқеи дилхоҳи дохили моеъ дар мувозинат қарор мегирад? 
Хонандагон.  Ҳангоме, ки қувваи вазнинӣ ба қувваи архимедӣ баробар шавад: 

 𝐹вазн. = 𝐹А . 
Омӯзгор.  Албатта. Ҷавоби шуморо  чунин тасвир кардан мумкин аст (омӯзгор дар тахтаи 

синф тасвири дар расми 2 бударо иҷро мекунад). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Расми 2. 

Дар ҳолате, ки баробартаъсиркунандаи ин қувваҳо ба сифр баробар мешавад, ҷисм дар 
ҳолати мувозинатӣ қарор мегирад (на ғарқ мешавад ва на шино мекунад). Ба формулаҳои қувваи 
вазнинӣ ва қувваи архимедӣ назар меафканем. Аз сабабе, ки ҷисми дар тасвир будаи мо ба 
пуррагӣ дар моеъ ғӯтидааст, ҳаҷми ҷисм ва ҳаҷми ҷисми ғӯтонидашуда бо ҳам мувофиқат 
мекунанд: 

𝑉ҷ = 𝑉ғ . 
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𝜌ҷ𝑉ҷ 𝑔 = 𝜌м𝑉ғ 𝑔 ,   𝑉ҷ –ро ихтисор мекунем. 

                                  𝜌ҷ = 𝜌м .                                                               (2) 

Агар зичии ҷисм ба зичии моеъ мувофиқ ояд, дар ин ҳол ҷисм дар моеъ на ғарқ мешавад ва 
на шино мекунад, балки дар ҳолати мувозинатӣ қарор мегирад. 

Омӯзгор. Шумо мувофиқи ифодаи (2) аз ҳайвоноти обӣ, ки дар дохили об шино мекунанд, 
мисолҳо оварда метавонед? 

Хонандагон. Моҳиҳо бо истифода аз ҳубобчаи дохилиашон шино мекунанд.  
Омӯзгор. Бале. Онҳо бо ғалсамаҳояшон ҳавои дохили ҳубобчаҳояшонро каму зиёд намуда, 

зичии миёнаашонро тағйир медиҳанд. Агар хоҳанд, ки дар об дар мувозинат қарор гиранд, бо 
ҷамъоварии ҳаво зичии миёнаашонро ба зичии об баробар мекунанд. Агар хоҳанд, ки ба қаъри 
об раванд, ҳавои дохили ҳубобчаашонро кам ва агар хоҳанд, ки рӯи об бароянд, ҳавои 
дохилашонро зиёд мекунанд. 

Биёед ҳолати дигари шавқангезро мебинем. Ин ҳолат шавқовар ва аз назари амалӣ аз ҳама 
муҳим ба ҳисоб меравад. 

3. Дар кадом ҳолат ҷисм ба сатҳи моеъ баромада, шино мекунад? 
Ҷисмро ба дохили моеъ мегузорем. Дар кадом ҳолат ҷисм ба сатҳи моеъ баромада шино 

мекунад? Канӣ кӣ ҷавоб мегӯяд? 
 Хонандагон. Вақте, ки қувваи вазнинӣ аз қувваи архимедӣ хурд бошад, ҷисм ба сатҳи моеъ 

баромада, шино мекунад: 
𝐹вазн. < 𝐹А . 

Омӯзгор. Офарин. Ҷавоби шуморо  дар тасвир чунин нишон додан мумкин аст (омӯзгор 
дар тахтаи синф тасвири дар расми 3 бударо иҷро мекунад). 
 

 
 
 
 
 

 
 

Расми 3. 

Ба ду формулаи зикршуда такя намуда, ҳолати мазкурро  𝜌ҷ𝑉ҷ 𝑔 < 𝜌м𝑉ғ 𝑔  навишта, ҳарду 

тарафро бо 
1

𝑔𝑉
 тақсим мекунем: 

                       𝜌ҷ < 𝜌м .                                                               (3) 

Агар зичии ҷисм аз зичии моеъ кам бошад, ҷисм ба сатҳи моеъ мебарояд. 
Омӯзгор. Агар зичии масолеҳе, ки аз он ҷисм сохта шудааст, аз зичии моеъ кам бошад, 

ҷисм ба боло ба сатҳи моеъ мебарояд, лекин дар кадом сатҳи он қисман ғӯтида шино мекунад? 
Хонандагон. То он лаҳзае, ки қувваи вазнинӣ ва қувваи архимедӣ ба мувозинат оянд. 
Омӯзгор. Чи гуна қувваи вазнинӣ ва қувваи архимедӣ ба мувозинат меояд? 
Хонандагон. Ҳар қадар ҷисм ба боло ба сатҳи моеъ баромадан гирад, ҳамон қадар ҳаҷми 

қисми ба моеъ ғӯтонидашудаи ҷисм кам шудан мегирад. 
Омӯзгор. Албатта. Бо кам шудани ҳаҷми қисми ба моеъ ғӯтонидашудаи ҷисм қувваи 

архимедӣ низ кам шудан мегирад. Вақте ки қувваи архимедӣ ба қувваи вазнинии ҷисм баробар 
мешавад, ҷисм қарор мегирад ва дар сатҳи он шино карда, қисман ба моеъ меғӯтад. 

Пас аз шунидани ҷавоби хонандагон омӯзгор дар тахтаи синф ҷисми қисман ба сатҳи моеъ 
баромадаро тасвир мекунад (расми 4). Агар дар ҳолатҳои пештара ҳаҷми қисми ғӯтонидашудаи 
ҷисм ба ҳаҷми ҷисм баробар буд, айни ҳол аз сабабе, ки қисме аз ҷисм аз моеъ берун баромадааст, 
ҳаҷми қисми ғӯтонидашудаи ҷисм кам гардид. Дар тасвир ҳаҷми қисми ғӯтонидашудаи ҷисмро 
бо 𝑉ғ  ишора мекунем, ки он дар якҷоягӣ бо қисми аз сатҳи моеъ берунбаромадаи ҷисм  𝑉ҷ-ро 

ташкил медиҳад. 

 
Расми 4. 
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Омӯзгор. Пас аз ба сатҳи моеъ баромадани ҷисм қувваи вазнинии ба он таъсиркунанда 

тағйир меёбад? 

Хонандагон. Не. 

Омӯзгор. Дуруст. Қувваи вазнинӣ мисли пештара боқӣ мемонад ва мо тирчаи онро дар расм 

мисли пештара тасвир мекунем. Аз сабабе, ки ҳаҷми қисми дар моеъ ғӯтонидашудаи ҷисм кам 

шуд, қувваи архимедӣ низ кам гардид. Ҳар қадар ҷисм ба сатҳи моеъ баромадан гирад, ҳамон 

қадар 𝑉ғ  кам шудан мегирад. Ҳар қадар 𝑉ғ  кам шудан гирад, 𝐹А низ кам шудан мегирад. 

Омӯзгор.  Канӣ кӣ мегӯяд, ки то кадом лаҳза ба сатҳи моеъ баромадани ҷисм идома меёбад? 

Хонандагон. То он лаҳзае, ки қувваи вазнинӣ ва қувваи архимедӣ ба мувозинат оянд. 

Омӯзгор дар тасвир қувваи архимедиро каме дигар бо 𝐹А' ишора мекунад ва қайд мекунад, 

ки 𝐹А' аз 𝐹А-е, ки ҷисм пурра дар моеъ ғарқ шуда буд, камтар мебошад. Айни ҳол ин ду қувва 

𝐹вазн. ва 𝐹А' ба мувозинат омадаанд. 

Тасаввур кунед, ки ҷисм бо инерсия ба сатҳи моеъ зиёдтар баромад, дар ин ҳол 𝐹вазн. аз 𝐹А' 

зиёд шуда, боз қисме аз ҷисм ба моеъ меғӯтад ва ҳолати мувозинатӣ оҳиста-оҳиста барқарор 

мегардад. Пас аз оне, ки ҷисм ба сатҳи моеъ баромад, шарти мувозинатӣ чунин навишта мешавад: 

𝐹вазн. = 𝐹А' , 

Ба ду формулаи зикршуда такя карда, баробариро чунин менависем: 

𝜌ҷ𝑉ҷ 𝑔 = 𝜌м𝑉ғ 𝑔 ,   𝑔 −ро ихтисор мекунем ва барои шарти мувозинатӣ ҳосил мекунем: 

𝜌ҷ𝑉ҷ = 𝜌м𝑉ғ . 

Ин баробариро бо тарзи дигар низ навиштан мумкин аст. 

           
𝑉ғ 

𝑉ҷ 
=

𝜌ҷ

𝜌м
  .                                                                 (4) 

Ин шарти мувозинатӣ ҳамон вақте, ки ҷисм ба сатҳи моеъ мебарояд, иҷро мегардад. Ин 

бузургӣ нишон медиҳад, ки кадом қисми ҷисм дар моеъ ғӯтидааст. 

Шарти мувозинати (4)-ро чунин таъриф додан мумкин аст. 

Дар сатҳе, ки ҷисм шино мекунад, ҳаҷми қисми ғӯтидашудаи ҷисм аз ҳаҷми ҷисм ба ҳамон 

миқдор кам аст, ки зичии ҷисм  аз зичии моеъ камтар аст. 

ІІІ. Мустаҳкамкунии дарс. 

Кори гуруҳӣ.   

(Омӯзгор хонандагонро ба чор гурӯҳ ҷудо мекунад ва онҳо бояд аз ҷадвали 3.15.1 ва       

3.15.2-и китоби дарсӣ ва шарти мувозинат (4) истифода бурда, масъалаҳои вобастагардидаро ҳал 

намоянд ва дар тахтаи синф ҳолати шинои онҳоро шартан тасвир намоянд, қиматҳои бузургиҳои 

ба ҳалли масъалаҳо заруриро дар тахта нависанд).  

Гуруҳи 1. Масъалаи зеринро ҳал кунед: 

1. Чӯби санавбари хушкро ба об ғӯтонем, чанд ҳиссаи он дар об меғӯтад? 

Гурӯҳи 2. Масъалаи зеринро ҳал кунед: 

Пенопластро ба об ғӯтонем, чанд ҳиссаи он дар об меғӯтад? 

Гурӯҳи 3. Масъалаи зеринро ҳал кунед: 

Яхро ба об ғӯтонем, чанд ҳиссаи он дар об меғӯтад? 

Гурӯҳи 4. Масъалаи зеринро ҳал кунед: 

Дар расми 4.16.3-и китоби дарсӣ [9] шинокунии як ҷисм дар ду моеи гуногун нишон дода 

шудааст. Зичии кадоме аз ин моеъҳо зиёд аст? Барои чӣ? 

8. Ҷамъбасти дарс. 

Намояндагони гурӯҳҳо натиҷаҳои ҳисобкуниҳояшонро ҷамъбаст карда, ҳолати шинои 

ҷисмҳоро дар тахтаи синф ба таври зерин тасвир мекунанд. 

Натиҷаи ҳисобкунии гурӯҳи 1 ба саволи «Чӯби санавбари хушкро ба об ғӯтонем, чанд 

ҳиссаи он дар об меғӯтад?» 

Мувофиқи ҷадвали 3.15.1 ва 3.15.2-и китоби дарсӣ [9] зичии чӯби санавбари хушк 𝜌чӯб =

400
кг

м3
 ва зичии об 𝜌об = 1000

кг

м3
 аст. 

𝑉ғ 

𝑉ҷ 
=

400
кг

м3  

1000
кг

м3 
 = 0,4 ҳисса. 

Аз таносуб маълум мешавад, ки 0,4 ҳиссаи (40 фоизи) чӯб дар зери об ва 0,6 ҳиссаи (60 

фоизи) он дар рӯи об қарор мегирад ва ҳолати шинои ҷисм тахминан чунин мешавад (расми 5). 
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Расми 5. 

Натиҷаи ҳисобкунии гурӯҳи 2 ба саволи «Пенопластро ба об ғӯтонем, чанд ҳиссаи он дар 

об меғӯтад?» 𝜌пенопласт = 20
кг

м3
  , зичии об 𝜌об = 1000

кг

м3
 .  

𝑉ғ 

𝑉ҷ 
=

20
кг

м3  

1000
кг

м3 
= 0,02 ҳисса. 

Аз таносуб маълум мешавад, ки 0,02 ҳиссаи (2 фоизи) пенопласт дар зери об ва 0,98 ҳиссаи 

(98 фоизи) он дар рӯи об қарор мегирад ва ҳолати шинои ҷисм тахминан чунин мешавад (расми 

6). 

 
Расми 6. 

Натиҷаи ҳисобкунии гурӯҳи 3 ба саволи «Яхро ба об ғӯтонем, чанд ҳиссаи он дар об 

меғӯтад?» 𝜌ях = 900
кг

м3
 , зичии об 𝜌об = 1000

кг

м3
. 

𝑉ғ 

𝑉ҷ 
=

900
кг

м3  

1000
кг

м3 
= 0,9 ҳисса. 

Аз таносуб маълум мешавад, ки 0,9 ҳиссаи (90 фоизи) ях дар зери об ва 0,1 ҳиссаи (10 

фоизи) он дар рӯи об қарор мегирад ва ҳолати шинои ҷисм тахминан чунин мешавад (расми 7).  

 

Расми 7. 

Натиҷаи таҳлили гурӯҳи 4. 

Чуноне, ки аз расми 4.16.3-и китоби дарсӣ маълум аст, дар моеи якум ҷисм зиёдтар ва дар 

моеи дуюм ҷисм камтар ғӯтидааст. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки зичии моеи дуюм нисбат ба 

зичии моеи якум зиёдтар аст (расми 8). 

 
Расми 8. 

Пас аз шунидани намояндагони гурӯҳҳо омӯзгор доир ба шарти шинои ҷисмҳо намоиши 

таҷрибавӣ мегузаронад. 

Намоиши таҷрибавиро бо се ҷисми фарқкунанда: чӯб, пенопласт ва шамъ бо чунин тарз 

гузаронидан мумкин аст: 
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1. Дар зарфи обдор чӯби санавбарро гузошта, ҳолати шинои онро (0,4 ҳиссааш зери об ва 

0,6 ҳиссааш рӯи обро) намоиш медиҳад. 

2. Пораи пенопластро дар рӯи об гузошта, дар ҳақиқат ба миқдори бениҳоят кам дар об 

ғӯтидани онро (танҳо 2 фоиз) ба намоиш мегузорад. 

3. Шамъи стеаринӣ ё парафинӣ, ки зичиаш қариб баробари зичии ях аст, ба дохили об 

гузошта, ҳолати шинои онро намоиш медиҳад. Шамъ қариб, ки ба пуррагӣ ғарқ мешавад, аз 

сабабе, ки  зичиаш аз зичии об андаке камтар аст, танҳо 10 фоизи он рӯи об баромад. 

Омӯзгор. Агар ҳамон як ҷисм, масалан чӯбро дар моеъҳои гуногун, масалан карасин ё 

намакоб гузорем, чӯб шино мекунад ё ғарқ мешавад? 

Хонандагон. Шино мекунад. 

Омӯзгор. Албатта шино мекунад, лекин ҳолати мувозинатӣ - ҳиссаи рӯи моеъ ва зери моеъ 

будааш нисбат ба об фарқ мекунад. Агар мо чӯбро дар симоб гузорем, он худро мисли пластилин 

дар об нишон медиҳад. 

Чуноне, ки таҷрибаҳо нишон медиҳанд, агар мо ҳамон як ҷисмро дар моеъҳои гуногун 

гузорем, 𝑉ғ дар моеъҳои гуногун  ҳархела мешавад ва мо метавонем ин далелро барои ченкунии 

зичии моеъҳо истифода барем. 

Бо ёрии ареометр ном асбоб мо  метавонем зичии моеъро чен кунем. 

Ареометр шиноваракест, ки дорои шкалаи бо воҳиди зичӣ дараҷабандӣ кардашуда 

мебошад. Барои он ки шиноварак ба тағйирёбии зичӣ ҳасос бошад, зарур аст, ки тағйирёбии ками 

зичӣ ба тағйирёбии муайяни ғарқшавӣ ё болошавии шиноварак боис гардад. Барои ин қисме аз 

шиноварак дар намуди меҳвари борик сохта шудааст ва дар қисми поёнаш каме қум дорад. 

Омӯзгор ареометрро ба дохили зарфи об гузошта, зичии онро аз шкалаи асбоб ба 

хонандагон нишон медиҳад ва он ҳолатро дар тахтаи синф шартан тасвир мекунад. Сипас, 

омӯзгор ареометрро ба зарфи маҳлули намакобдор мегузорад ва ҳолати ареометрро дар тахтаи 

синф тасвир мекунад. Дар охир омӯзгор қайд мекунад, ки ареометрҳо инчунин барои моеъҳое, 

ки зичиашон аз зичии об камтар ҳастанд, мисол, маҳлули спирт, истифода мешаванд. 
Маълум аст, ки зичии шир аз фоизи равғаннокии он вобаста аст ва бо лактометр ном 

ареометр чен карда мешавад. Ареометрҳое, ки барои санҷиши миқдори спирт бо фоиз ва зичии 
нӯшокиҳои спиртӣ истифода мешаванд, спиртометр ном доранд [3-4; 6-7]. 

9. Супориши хонагӣ. 
Ба сифати вазифаи хонагӣ ҳал кардани масъалаҳои 1 ва 2-и машқи 33 [9] ба манфиат хоҳад 

буд. 
Арзёбӣ. Дар рафти дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараҷаи ба 

салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кардан лозим аст. Натиҷаҳои фаъолияти таълимии 
хонандагон аз рӯйи савол ва супоришҳои зерин арзёбӣ карда мешаванд. 

Намунаи саволу супоришҳо: 
1. Моеъҳое, ки бо ҳам омехта намешаванд, масалан обу равған, дар зарф чигуна ҷойгир 

мешаванд? 
2. Барои чӣ дар оби баҳр оббозӣ кардан осонтар аст? 
3. Ҷисм дар кадом ҳолат дар моеъ шино мекунад ва ё ғарқ мешавад? 
4. Шинокунии ҷисмҳо аз зичии моеъҳо чӣ гуна вобастагӣ дорад? Бо мисолҳо фаҳмонед. 
5. Дар кадом ҳолат вазни моеи танг карда баровардашуда ба вазни ҷисм дар ҳаво баробар 

аст? 
Акнун дар зер нақша-конспекти дарси кори лаборатории «Муайян кардани шарти шинои 

ҷисмҳо» дар синфи VII-ро бо дарназардошти муносибати босалоҳият ба таълим пешниҳод 
менамоем. 

Мақсадҳои таълим (дарс). Бо омӯзиши мавзуъ хонандагон бояд: 
- шартҳои  шинои ҷисмҳоро шарҳ диҳанд; 
- сабаби дар моеъҳо шино кардан ё ғарқ шудани ҷисмҳоро шарҳ дода тавонанд; 
- қувваҳои ба ҷисми дар моеъ ғӯтонидашуда таъсиркунандаро номбар карда тавонанд; 
- шарти мувозинатро таъриф дода тавонанд; 
- аз зичии моеъҳо вобаста будани ҳолатҳои шинокунӣ ё ғарқшавии ҷисмро шарҳ дода 

тавонанд; 
- мафҳуми «ареометр» ва амали кори онҳоро шарҳ дода тавонанд; 
- бо асбобҳои лозимӣ кор карда тавонанд; 
- кори лабораториро дуруст иҷро кунанд ва таҳлил карда, хулоса бароварда тавонанд; 
- ҳангоми иҷрои кори лабораторӣ қоидаҳои техникаи бехатариро риоя кунанд; 
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- доир ба кори лабораторӣ ҳисобот нависанд. 
Барномаи дарс. Қисми ташкилии дарс: кор бо матни китоби дарсии физика 7 [9]; иҷрои 

кори лабораторӣ, шарҳи мафҳумҳои шинои ҷисмҳо, ҳаҷми ҷисм ва ҳаҷми ҷисми ба моеъ 
ғӯтонидашуда, ҳолати мувозинатӣ, шарти мувозинат; шарҳи формулаи қувваи вазнинӣ ва қувваи 
архимедӣ; мушоҳида, муқоиса ва таҳлил; ба мавзуи пештара ва ҳаёти воқеӣ алоқаманд намудани 
мазмуни мавзуъ, навиштани ҳисоботи кори лабораторӣ. 

Воситаҳои аёнӣ. Китоби дарсӣ, лавозимоти зарурӣ барои иҷрои кори лабораторӣ. 
Санҷиши дониш (пурсиши вазифаи хонагӣ). Саволу ҷавоб тавассути блитс-пурсиш 

(пурсиши кутоҳи интихобӣ) ва пурсиши ташаккулдиҳанда: 
1. Ба ҷисми дар моеъ шинокунанда кадом қувваҳо таъсир мекунанд? 
2. Ҷисм дар кадом ҳолат ғарқ мешавад? 
3. Дар кадом ҳолат ҷисм дар мавқеи дилхоҳи дохили моеъ дар мувозинат қарор мегирад? 
4. Дар кадом ҳолат ҷисм ба сатҳи моеъ баромада, шино мекунад? 
Ташаккул додани салоҳиятҳо. 
Проблемагузорӣ. Бо мақсади хотиррасон кардани донишҳои пешинаи хонандагон ва ба 

вуҷуд овардани вазъияти ҷустуҷӯӣ дар синф ба хонандагон бо саволҳои зерин муроҷиат намудан 
тавсия карда мешавад. 

Саволҳо: 
1. Ҷисм дар кадом ҳолат дар моеъ шино мекунад, дар қабати моеъ ба ҳолати мувозинатӣ 

меояд ва ё ғарқ мешавад? 
2. Оё шинокунии ҷисмҳо аз зичии моеъҳо вобастагӣ доранд? 
Проблема. 
Дар таҷриба муайян кардани шартҳое, ки ҷисм дар моеъ шино мекунад ва ё ғарқ мешавад. 
Асбоб ва лавозимот: тарозуи электронии ҳаҷмаш хурд, силиндри андозагирӣ (мензурка), 

найчашиша (дарозиаш на зиёда аз 120 мм) бо сарпӯш (пӯк), ресмон, қуми хушк, сачоқи коғазин 
ё латтаи хушк. 

Ташаккул додани салоҳиятҳо. 
Корҳои гурӯҳӣ. 
Гурӯҳи 1. 
Кор бо матни китоби дарсӣ. Бо истифода аз методи инсерт мавзуи 4.16-и китоби дарсиро 

[9] хонда шартҳоеро, ки ҳангоми он ҷисм дар моеъ шино мекунад ё ғарқ мешавад, такрор кунед. 
Гурӯҳи 2. 
Кор бо матни китоби дарсӣ. Бо истифода аз методи инсерт бандҳои 1-5-и кори 

лабораториро хонда, ба тарзи омода кардани асбоб ва лавозимот шинос шавед. 
Гурӯҳи 3. 
Кор бо матни китоби дарсӣ. Дар такя бо бандҳои 1-5 ва ҷадвали 7.1.-и матни кори 

лабораторӣ варианти дигари тартиб додани ин ҷадвалро пешниҳод кунед. 
Гурӯҳи 4. 
Кор бо матни китоби дарсӣ. Бо истифода аз методи инсерт матни кори лабораториро 

хонда бо тартиби иҷрои кор шинос шавед. 
Намояндаи гурӯҳи якум ҳамсабақони худро бо шартҳои шинои ҷисмҳо, намояндаи гурӯҳи 

дуюм – бо тарзи омода кардани асбоб ва лавозимот,  гурӯҳи сеюм – варианти дигари ҷадвали 
маълумот ва намояндаи гурӯҳи чорум тартиби иҷро кардани кори лабораториро пешниҳод 
мекунад, ки натиҷааш тахминан чунин метавонад бошад: 

Равиши кор 
- Тарозуро барои боркашӣ омода кунед. Найчашишаро ба 4/5 ҳаҷм қум пур карда, охири 

риштаро дар он гузошта, даҳони онро бо пук маҳкам кунед. Аз ришта дошта, найчашишаро ба 
силиндри андозагирӣ ҷойгир кунед. 

- Силиндри андозагириро бо об чунон пур кунед, ки найчашиша дар он пурра ғарқ шуда 
тавонад. Ҳолати найчашишаро ба қайд гиред: рӯйи об баромад, ғарқ шуд ё шино кард. 

- Ҳаҷми оби силиндри дар дарунаш найчашишабударо (𝑉1)-ро чен карда, қимати онро дар 
ҷадвал нависед. 

- Бо ёрии ришта пробиркаро аз об бароварда, танаи онро бо сачоқи коғазин тоза кунед. 

Ҳаҷми обро дар силиндр бе найчашиша (𝑉2) чен карда, қимати онро дар ҷадвал нависед. 

- Аз рӯйи формулаи  𝑉 = 𝑉1 − 𝑉2  ҳаҷми оби тангкардашудаи найчашишаро (𝑉-ро) ҳисоб 
карда, қимати онро бо метри мукааб ифода карда дар ҷадвал нависед. 
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- Зичии обро мувофиқи ҷадвали 3.15.1 ва 3.15.2-и китоби дарсӣ (6) муайян карда, қимати 
онро дар ҷадвал нависед. 

- Қувваи архимедии ба найчашиша таъсиркунандаро аз рӯйи формулаи 𝐹𝐴 = 𝑔𝜌м𝑉 ҳисоб 
карда, қимати онро нависед.  

- Дар тарозу массаи найчашишаи қумдор ва пукро чен кунед. Массаи найчашишаро бо 
киллограмм ифода карда, қимати онро нависед. 

- Қувваи вазнинии ба найчашиша таъсиркунандаро аз рӯйи формулаи 𝐹вазн = 𝑔𝑚  ҳисоб 
карда, қимати онро нависед. 

- Қувваи архимедӣ ва қувваи вазнинии ба найчашиша таъсиркунандаро муқоиса карда, оид 
ба ҳақиқати шарте, ки ҳангоми он ҷисм ғарқ мешавад, хулосабарорӣ кунед. 

- Таҷрибаро якчанд маротиба такрор кунед. Ба найчашиша ҳамон миқдор қум резед, ки 
вай: 

а) болои об шино кунад; 
б) пурра ғарқ шуда, шино кунад; 
в) ғарқ шавад. 
- Натиҷаи ченкунӣ ва ҳисобкуниро дар ҷадвал қайд кунед. 
 

№ таҷриба 𝑉1, мл 𝑉2, мл 𝑉, м3 
𝜌м, 

кг м3⁄  

𝐹А, 
Н 

Массаи найчашиша (m) бо 
пук, кг 

𝐹вазн, Н 
Ҳолати 

найчашиша 

1         

2         

3         
 

- Оид ба шарти шинои ҷисмҳо дар моеъҳо хулосаҳои худро мухтасар нависед: 
Ҷисм дар моеъ шино мекунад, агар... 
Ҷисм дар моеъ ғарқ мешавад, агар... 
Сипас, кори лабораторӣ иҷро карда мешавад. 
Пас аз иҷрои кори лабораторӣ омӯзгор ба хонандагон супориш медиҳад, ки доир ба кори 

иҷрошуда ҳисоботи хаттӣ нависанд. 
Супориши вазифаи хонагӣ. 
Ба сифати вазифаи хонагӣ навиштани ҳисобот доир ба кори лабораторӣ супурда мешавад. 
Ба андешаи мо, зимни дарси назариявӣ бо мақсади масъалагузорӣ ва асосноккунӣ дар 

марҳалаи ташаккул додани  салоҳиятҳо ва ҷамъбасти дарс гузаронидани намоиши таҷрибавӣ ва 
ҳангоми дарси амалӣ гузаронидани корҳои лабораторӣ дар ташаккулёбии мафҳумҳои физикӣ, 
фикрронии мантиқӣ ва баланд шудани фаъолияти амалии хонандагон мусоидат намуда, онҳоро 
водор месозад, ки доир ба таҷрибаи гузаронидаашон бошуурона фикр ронанд, онро таҳлил 
намоянд, ҳамаи дониш, маҳорат ва малакаҳои амалии дар дарсҳо ҳосилкардаи худро баҳри 
гузаронидани таҷрибаи пешниҳодшуда ва шарҳ додани онҳо истифода намоянд. 

Ҳамин тариқ, иҷрои мустақилонаи корҳои лабораторӣ ва намоиши мустақилонаи 
таҷрибаҳо дар баланд бардоштани дараҷаи азхудкунии мафҳумҳои физикӣ аз ҷониби хонандагон 
саҳми арзанда доранд. 
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НАҚШИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРӢ ВА НАМОИШҲОИ ТАҶРИБАВӢ ДАР ТАЪЛИМИ ФИЗИКА  
 

Мақола ба яке аз масъалаҳои муҳимми соҳаи маориф, масъалаи баланд бардоштани дараҷаи 
азхудкунии мафҳумҳои физикӣ аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бахшида 
шудааст. 

Муаллиф зикр мекунад, ки мафҳумҳои физикӣ ҷузъиёти муҳимми маҷмуи донишҳои физикӣ 
мебошанд ва дар дарки илмии олами атроф нақши калон мебозанд. Дар хонандагон ташаккулёбии маҷмуи 
мафҳумҳои физикӣ яке аз рукнҳои муҳимми аз ҷониби онҳо аз худ кардани маҷмуи донишҳои физикӣ 
мебошад. Бе азхудкунии мафҳумҳои физикӣ аз худ намудани қонун ва назарияҳои физикӣ ғайриимкон аст. 

Ба андешаи муаллиф нақши иҷрои мустақилонаи корҳои лабораторӣ ва намоиши таҷрибаҳо бо 
дарназардошти муносибати босалоҳият ба таълим дар баланд бардоштани дараҷаи азхудкунии мафҳумҳои 
физикӣ аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ хеле калон мебошад.  

Дар мақола бо дарназардошти муносибати босалоҳият ба таълим тартиби гузаронидани намоиши 
таҷрибавӣ зимни дарси назариявии мавзуи «Шинои ҷисмҳо» ва гузаронидани кори лабораторӣ ҳангоми 
дарси амалии «Муайянкунии шарти шинои ҷисмҳо дар моеъҳо» пешниҳод гардидааст.  

Мулоҳизаҳои худро ҷамъбаст намуда, муаллиф қайд менамояд, ки зимни дарси назариявӣ бо 
мақсади масъалагузорӣ ва асосноккунӣ дар марҳалаи ташаккул додани  салоҳиятҳо ва ҷамъбасти дарс 
гузаронидани намоиши таҷрибавӣ ва ҳангоми дарси амалӣ гузаронидани корҳои лабораторӣ дар 
ташаккулёбии мафҳумҳои физикӣ, фикрронии мантиқӣ ва баланд шудани фаъолияти амалии хонандагон 
мусоидат менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: мафҳумҳои физикӣ, корҳои лабораторӣ, намоишҳои таҷрибавӣ, муносибати 
босалоҳият, қувваи архимедӣ, қувваи вазнинӣ, шинои ҷисмҳо, шарти шинои ҷисмҳо. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Ҷонмаҳмадов Исфандиёр Тешаевич, омӯзгори кафедраи 
методикаи таълими технологияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 987-
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РОЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ДЕМОНСТРАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В  

ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 
 

Статья  посвящена  одному  из  важнейших  вопросов  в  сфере  образования - вопросу повышения 
степени освоения физических понятий  учащихся средних общеобразовательных учреждений. 

Автор подчеркивает,  что физические  понятия  являются  важным  компонентом  системы  
физических  знаний  и играют важную роль в  научном понимании окружающего мира. Формирование  
системы физических  понятий  у учащихся является одним из важных элементов овладения физическими 
знаниями. Невозможно овладеть законами и теориями физики, не овладев физическими понятиями. 

По мнению автора, роль самостоятельного выполнения лабораторных работ и демонстрации опытов 
с учетом компетентного подхода играет большую роль в  повышении степени освоения физических 
понятий  со стороны учащиеся средних общеобразовательных учреждений. 

В статье, с учетом компетентного подхода к обучению предлагается порядок проведения 
экспериментальных демонстраций в ходе теоретического урока «Условия плавания тел»  и проведения  
лабораторных работ в практическом уроке «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 

Суммируя свои взгляды автор подчеркивает, что в ходе изложения теоретического урока с целью 
постановки проблемы и обоснованный на этапы формирования компетентности и итог урока выполнения 
экспериментальных демонстраций, а также при осуществлении практического урока проведения 
лабораторных работ способствуют формированию физических понятий, логического мышления и 
совершенствования практической деятельности учащихся. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическое понятие, лабораторные работы, демонстрационные 
эксперименты, компетентный подход, Архимедова сила, сила тяжести, плавание тел, условия плавания 
тел. 
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THE ROLE OF LABORATORY WORK AND DEMONSTRATION OF EXPERIMENTS IN 

TEACHING PHYSICS 
 

The article is devoted to one of the most important issues in the field of education - the issue of increasing 
the degree of mastery of physical concepts of students of secondary educational institutions. 

The author emphasizes that physical concepts are an important component of the physical knowledge 
system and play an important role in the scientific understanding of the surrounding world. The formation of a 
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system of physical concepts among students is one of the important elements of mastering physical knowledge. It 
is impossible to master the laws and theories of physics without mastering physical concepts. 

According to the author, the role of independent laboratory work and demonstration of experiments, taking 
into account the competent approach, plays a large role in increasing the degree of mastering physical concepts on 
the part of students of secondary educational institutions. 

The article, taking into account the competent approach to training, proposes the procedure for conducting 
experimental demonstrations during the theoretical lesson «Swimming conditions of bodies» and laboratory work 
in the practical lesson «Clarifying swimming conditions of a body in a liquid». 

Summarizing his views, the author emphasizes that during the presentation of a theoretical lesson in order 
to formulate a problem and justified at the stages of the formation of competence and the result of the lesson of 
improving experimental demonstrations, as well as in the implementation of a practical lesson in laboratory work, 
contribute to the formation of physical concepts, logical thinking and improving the practical activities of students. 

KEY WORDS: physical concept, laboratory work, demonstration experiments, competent approach, 
Archimedean force, gravity, floating of bodies, conditions of floating of bodies. 
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МАСЪАЛАҲОИ РУШДИ БОСУРЪАТИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ПЕШРАФТА  

ДАР НИЗОМИ МАОРИФ 
 

Раҳимова С.Н. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Марҳалаҳои таърихии қаблии рушди геополитикӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон 

боиси сохтан ва роҳандозӣ карда шудани низоми маорифе гашт, ки ба ин низом хусусиятҳои 

зерин хос мебошанд:  

1) тақсими нобаробари муассисаҳои талимӣ дар қаламрави мамлакат, тамаркузи иқтидори 

илмӣ, фарҳангӣ ва таълимию маърифатӣ дар як қатор марказҳои калони саноатӣ; 

2) тамоюли маҳдуди низомҳои таълимии манотиқи ҷумҳурӣ ҷиҳати омодагии кадрҳо 

барои ин ё он соҳаи амалии фаъолият; 
3) сохтори идоравии омодагӣ ва бозомӯзии мутахассисон; 
4) сохтори анъанавии қолабҳои кории таълимӣ, ки ба талаботи ҷаҳони муосир ҷавобгӯ 

намебошад. 
Масъалаҳои низоми маориф ба масъалаҳои рушди ҷомеа ва давлат табдил меёбанд, чунки 

дар ҷаҳони муосири иттилоотӣ барои рушди ҳамаи тарафҳои зиндагии аҳли башар захираҳои 
интеллектуалӣ ва иттилоотӣ аҳамияти ҳарчи бештар касб мекунанд. Бахусус, барои ҳамин ҳам, 
иттилоотонии мамлакат, ҳамаи соҳаҳои фаъолияти илм, истеҳсолот ва низоми маориф ва рушди 
иқтисодии ҷумҳурӣ, дар маҷмуъ, ҳоизи аҳамият гаштааст.  

Таҳлили равияҳои ҷорӣ нишон медиҳанд, ки таҷрибаи муосири шомил намудани 
технологияҳои иттилоотию иртибототӣ дар сиёсати таълимӣ ва маърифатии мактаби олӣ хислати 
ҳамгироӣ касб мекунад. Дар ин матн ҳамгироӣ он далелеро инъикос мекунад, ки вай унсури 
муҳити таълимию маърифатӣ гашта, эҷодгари «пасманзар»-и фаъолияти таълимӣ мегардад. Ғайр 
аз ин, ҳамгироии технологияҳои иттилоотию иртибототӣ маънои гуногуннавъии зиёди муҳити 
таълимро дар назар дорад, яъне гузариш аз компютери ягонаи фардӣ дар синфхонаи таълимӣ ба 
таълим дар реҷаи on-line.  

Ҳамгироӣ ва ҷалби технологияҳои иттилоотию иртиботӣ ба низоми таҳсилоти олӣ аз 
баррасии масъалаҳои техникӣ дида, бештар масъалаҳои таҳия, истифода ва верфикатсияи 
технологияҳои педагогии ТИИ дар ҷараёни таълимро дар назар дорад [4-5]. 

Технологияҳои иттилоотию иртибототӣ дар мактаби олӣ бештар дар зери таъсири 
конструктивизм қарор дорад, ки дар ҳамкории мусбати донишҷӯён бо дигар субъектҳои ҷараёни 
таълим ба мақсади ба таври самаранок аз худ кардани донишҳо зоҳир мегардад. Дар ин матн 
инҳирофи назаррас аз принсипҳои инструксионализм, ки зимни он донишҷӯён дар ҷараёни 
интиқоли мустақими донишҳо ва малакаҳо аз омӯзгор ба таълимгирандагон ширкат мекунанд, 
ба мушоҳида мерасад 

Табдилёбии мактаби олӣ дар зери таъсири ворид шудани ТИИ аз тариқи баланд 
бардоштани самаранокии таълим амалӣ шуда истодааст ва дорои хусусиятҳои вижаи зерин 
мебошад:  

1) мавҷуд будани мақсадҳои мушаххаси маърифатию таълимӣ ва интихоби васеи 
стратегияҳои таълимӣ;  
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2) истифодаи самараноки захираҳои дастрас; 
3) аз тарафи таълимгирандагон дарк кардани ҷараёни таълим, ки банақшагирӣ, назорат, 

хударзёбӣ, мувофиқкунонии ҷараёни таълимро дар назар дорад. 
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон равандҳои иттилоотонидани низоми маориф ва ҷомеа инъикоси 

худро дар як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва Барномаҳои давлатӣ, аз ҷумла «Барномаи 
компютерикунонии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2003-2007» тасдиқ карда шудааст. Мақсади ин Барнома мусаллаҳ гардонидани 
таълимгирандагон бо дониш, малака ва маҳорати кор бо техникаи ҳисоббарор ва бо ин роҳ, 
мутобиқ гаронидани сатҳи омодагии мутахассисон ба стандартҳои ҷаҳонӣ мебошад. Барои 
расидан ба ин ҳадафҳо татбиқи як идда чорабиниҳо пешбинӣ шуда буд: 

- маблағгузорӣ; 
- сохтани синфҳои компютерии муҷҷаҳҳаз бо компютерҳои замонавӣ; 
- сохтан ва бунёд кардани марказҳои таълимӣ барои омода кардан ва бозомӯзии 

омӯзгорони фанни информатика, инчунин, зиёд кардани нақшаи қабули донишҷӯён вобаста ба 
ин ихтисос дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии педагогӣ;  

- таҳия ва нашри китобҳои дарсии нав, дастурҳои таълимию методӣ ва нақшаҳои таълимӣ 
дар соҳаи таҳсилоти компютерӣ; 

- сохтан ва барпо кардани гурӯҳҳои махсусгардонидашудаи техникии хизматрасонии 
техникаи компютерӣ дар назди шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои мамлакат; 

- танзими корҳо доир ба татбиқи масъалаҳои баррасишаванда вобаста ба ин Барнома. 
Ин Барнома аз ҳисоби қарори дуюми Ҳукумат (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

№77 аз 05.03.2008, солҳои 2008-2012) ва қарори сеюми Ҳукумат (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон №16 аз 02.09.2010, солҳои 2011-2015) рушди минбаъда ёфт.  

Қадами баъдӣ дар роҳи иттилоотонидан ва истифодаи ТИИ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
тарафи Президенти мамлакат тасдиқ намудани Барномаи давлатии стратегияи «Технологияҳои 
иттилоотию коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар таърихи 05.10.2003 буд. 
Мақсадҳои ин стратегия аз инҳо иборат мебошад: таҳияи тадбирҳо ва ташаккули механизмҳои 
таъминкунандаи мусоидат ба истиқрори ҷомеаи иттилоотӣ дар Тоҷикистон; таҷдид ва рушди 
васеи соҳаҳои гуногун дар заминаи истифодаи васеи ТИИ дар ҷумҳурӣ; мусоидат ба татбиқи 
стратегияи коҳиш додани камбизоатӣ; бунёд намудани теъдоди хеле назарраси ҷойҳои корӣ; 
баланд бардоштани самаранокии меҳнат [2]. Мутобиқ ба стратегияи баррасишаванда самтҳои 
асосии фаъолияти давлат дар соҳаи ТИИ инҳо мебошанд: такмили қонунгузорӣ ва пойгоҳи 
меъёрию техникӣ (меъёрҳои техникӣ); рушди инфрасохтори иттилоотию иртиботӣ; таҳия ва 
татбиқи замимаҳои нави ТИИ; ҷанбаҳои амнияти иттилоотӣ. Ба ҳайси афзалият ҳангоми таҳия 
ва татбиқи замимаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои зерин аз қабили ҳукумати электронӣ, 
низоми таҳсилоти фосилавӣ ва таҳқиқоти илмӣ, тиббӣ, телевизионӣ, низоми фурӯши электронӣ, 
марказҳои иттилоотию бозоршиносӣ, бақайдгирии электронии шахсони ҳақиқӣ ва ҳуқуқӣ 
муайян карда шуданд. 

Мутобиқ ба Стратегияи қабулшуда аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 декабри 
соли 2004 Барномаи давлатии рушд ва татбиқи технологияҳои иттилоотию иртиботӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои давраи солҳои 2005-2008 пешбинӣ шуда буд, таҳия ва тасдиқ 
карда шуд. Мақсади асосии ин Барнома сохтани шароит барои баланд бардоштани самаранокии 
фаъолияти иқтисодии мамлакат, мақомоти давлатӣ ва маҳаллӣ аз ҳисоби татбиқ ва тавзеи 
ҳамаҷонибаи ТИИ буда, дар таърихи 6 июни соли 2015 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
№188 «Дар бораи тасдиқи Барномаи истифода ва рушди технологияҳои иттилоотӣ ба забони 
тоҷикӣ», самти интенсификатсияи истифодаи забони тоҷикӣ дар технологияҳои иттилоотӣ рӯйи 
кор омад.  

Ин ҳуҷҷатҳо тағйирёбӣ дар низоми таҳсилоти миёнаи умумиро фаро гирифта, амалан, 
низоми таҳсилоти олии касбиро фаро нагирифт. Аз ин рӯ, бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, аз 1 ноябри соли 2006, №184 Консепсияи рушди таҳсилоти олӣ қабул карда шуд, ки 
дар он масъалаи таҷдид ва модернизатсияи барномаҳои таълимӣ, методҳо ва шаклҳои таълим, 
татбиқи технологияҳои муосир, қабл аз ҳама, иттилоотию коммуникатсионӣ қайд карда шудааст. 
Бобати рушди ҳуҷҷати дар боло зикршуда дар таърихи 2 ноябри соли 2007 Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон №530 «Дар бораи консепсияи низоми иттилоотии идоракунии маорифи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба тасвиб расид. Дар асоси ин қарор корҳо оид ба таҳия ва татбиқи 
Низоми иттилоотӣ дар Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, шомили Портали 
вазорат, ки ахборот ва иттилоотро дар бораи сатҳи истифодаи низоми иттилоотӣ, хабардор 
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будани ҷомеа, нишондиҳандаҳои омории истифодаи барномаҳои компютерӣ дар ҷараёни 
таҳсилот, мутамарказ менамояд, оғоз карда шуданд.  

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 2 ноябри соли 2007, №529, Барномаи 
давлатии рушди таҳсилоти олии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015 ба 
тасвиб расид. Сипас, ин Барнома бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 29 апрели соли 
2009 такмил ва васеъ карда шуд, ки тавассути он Барномаи давлатии рушди таҳсилот дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015 тасдиқ гардид. 

Ҳар кадоме аз вазифаҳои ин Барнома хусусияти маҷмуӣ дошта, ба татбиқи якчанд самти 
афзалиятноки рушди низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва, аз он ҷумла, ба кори омодагии 
мутахассисони баландихтисосе, ки қодир ба ҳаллу фасли вазифаҳои касбӣ дар шароити 
иттилоотонии ҷомеа ва татбиқи технологияҳои нави илмӣ мебошанд, равона карда шудаанд. Дар 
мувофиқат бо ин ҳуҷҷатҳо тасмим гирифта шудааст, ки Қонунҳо «Дар бораи маорифи 
Тоҷикистон», «Дар бораи таҳсилот ва таҳсилоти касбии баъди хатми донишгоҳӣ», бо мақолаҳои 
дар бораи имконоти истифоаи ТИИ муосир (гардиши электронии ҳуҷҷатҳо ва баланд 
бардоштани масъулият бобати иттилооти ироашаванда дар шакли электронӣ) такмил дода 
шаванд. Ғайр аз ин, мақсадҳои аввалиндараҷаи ташаккули муҳити ягонаи иттилоотии таҳсилоти 
касбӣ; такмили корҳои илмӣ-таълимӣ ва методӣ дар соҳаи таҳсилоти касбӣ ва татбиқи 
технологияҳои нав (ТИИ дар ҷараёни таълим) эълон карда мешавад. 

Дар ҳоли ҳозир аз тарафи Вазорати маориф ва илм ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 
Ҷумҳури Тоҷикистон вазифаҳои зерин ҳаллу фасл карда шуда истодаанд: 

- такмили низоми иттилоотии (НИ) идоракунии маориф ва рушди низоми ҳамгирои 
иттилоотии идоракунии маориф. Ин низомҳои иттилоотии маориф бояд омор дар соҳаи маориф 
ва маълумот дар бораи идора ва вазоратхонаҳои ҳампоя дошта бошанд; 

- таҳияи низомҳои автоматии иттилоотии идоракунии муассисаҳои таълимӣ; 
- такмили меъёрҳои пойгоҳӣ доир ба шомил намудани ТИИ ба ҷараёни таълим дар ҳамаи 

сатҳҳои низоми маориф; 
- сохтани маркази захираҳои таълимии иттилоотӣ дар манотиқ ва портали таълимии 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон;  
- компютеркунонии минбаъдаи муассисаҳои таҳсилоти миёна барои ба даст овардани 

нишондиҳандаҳои умумиҷаҳонии таъмин будан бо техникаи компютерӣ; 
- васли муассисаҳои таълимӣ ба шабакаи Интернет; 
- таҳия ва татбиқи технологияи таълими фосилавӣ дар ҳамаи сатҳои таҳсилот. 
Дар натиҷаи дар амал татбиқ кардани мавридҳои дар боло зикршуда интизориҳои зерин 

дар назар аст:  
- баланд шудани сифати таҳсилот аз ҳисоби ТИИ дар ҷараёни таҳсилот; 
- баланд шудани сифати тасмимҳои идоракунӣ дар асоси таҳлили вазъият ва истифодаи 

маълумоти аниқи мониторинги низоми маориф; 
- теъдоди компютерҳо дар муассисаҳои таълимии равияи техникӣ ва касбидошта то ба як 

компютер барои 15 нафар расонида мешавад. 
Ба васли муассисаҳои таълимӣ ба шабакаи Интернет таваҷҷуҳи калон зоҳир карда 

мешавад, ин иқдом барои муассисаҳои таълимӣ дурнамои васееро мекушояд. Ба шарофати ин, 
шабакаи глобалӣ имконияти нави омода намудан, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси мутахассисон 
рӯйи кор омадааст. Муассисаҳои таълимие, ки ба таври пурра имконияти Интернетро мавриди 
истифода қарор медиҳанд, аллакай ба тағйир додани методҳои таълим ва мутобиқ гардонидани 
онҳо ба талаботи ҷомеа дар соҳаи маориф оғоз кардаанд. Суръати рушду инкишофи таҳсилот дар 
ҷумҳурӣ афзоиш меёбад ва сабабаш мавридҳои зерин мебошанд: 

- истифодаи ТИИ барои ҳаллу фасли вазифаҳои таълим ва идоракунии ҷараёни таълим дар 
ҳамаи сатҳҳои низоми таҳсилот; 

- ҳаллу фасли вазифаҳои саводнокии дастаҷамъонаи компютерӣ аз ҳисоби дар донишҷӯён 
ва омӯзгорон ташаккул додани салоҳиятҳои пойгоҳии истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва 
воситаҳои техникаи ҳисоббарор; 

- мавҷуд будани супориши иҷтимоӣ аз тарафи ҷомеа, ки ба таври назариявӣ васеъ намудани 
ҳаҷм ва рушди сифати омодагии мутахассисони варзидаро, ки қодиранд дар сатҳи лозима ТИИ-
ро дар фаъолияти касбии хеш мавриди истифода қарор диҳанд, асоснок мекунад. 

Барои татбиқи иттилоотонидани таҳсилоти олии касбии муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ бояд иқдоми зерин амалӣ карда шаванд:  
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- гузариш ба омодагии бисёрзинагии мутахассисон, таълими модулӣ ва тадриси курсҳои 
байнифаннӣ; 

- ба роҳ модани истифодаи ҳар чи бештари компютерҳо; 
- сохтани бонкҳои компютерии маълумот ва шабакаҳои иттилоотӣ; 
- автоматизатсияи идоракунии ҷараёни таълим, назорат ва санҷиши дониши донишҷӯён 

тавассути компютерҳо; 
- татбиқи технологияҳои нав ва иттилоотӣ дар ҷараёни таълим; 
- таҳия ва аз худ кардани технологияҳои иттилотию иртиботии муносиб: тести компютерӣ, 

низомҳои таълимии автоматикунонидашуда, маҷмуаҳои таълимию методӣ. 
Иттилоотонидани таҳсилот имрӯзҳо ҳамчун бахши ҷудонашавандаи ҷараёни 

иттилоотонидани ҷомеа, дар маҷмуъ ва ҳамчун яке аз омилҳои шартии интиқол ба шакли хеле 
баланди муташаккили мавҷудияти тамаддун мавриди баррасӣ қарор гирифта истодааст, чунки 
дар баробари рушди сохторҳои иттилоотӣ технологизатсияи тамоми паҳлуҳои ҳаёту фаъолияти 
инсон сурат гирифта истодааст. Пайдо шудани ҳар гуна захираҳои электронии самти 
таълимидошта, фазои гуногунҷанбаи иттилоотиро дар шакли тасвирҳои графикӣ, аудиовизуалӣ, 
овозӣ, матнӣ ва монанди инҳо, ахбор ҳамчун муҳити вижаи инсон ба вуҷуд меорад [1].  

Амалан, дар шароити иттилоотонидани ҷомеа, вақте ки таркиб ва ҳаҷми захираи самти 
таълимидошта тағйир меёбад ва дар соҳаи омодагии мутахассисон дар муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбӣ тақсимбандии дархост барои хизматрасонӣ ба амал меояд, дар ҷараёни қабули 
тасмимҳо талаботи иттилоотӣ дар сатҳҳои гуногун меафзоянд.  

Ба ҳамагон маълум аст, ки дар ҷаҳони имрӯза ҷараёни такмили низоми маориф, татбиқ ва 
ҷустуҷӯйи методҳои оптималӣ, шакл ва воситаҳои таълимие, ки ба талаботи амалии ҷомеа 
посухгӯ мебошанд, рафта истодааст. Дар соҳаҳои асосии фаъолият ҳарчи бештар мутахассисони 
баландихтисос ва мутахассисоне, ки диплом ва касби мавриди назарро пас аз омодагии махсус 
дар муассисаҳои таълимии касбии иловагӣ ва таҳсилоти олӣ аз худ мекунанд, талаб карда шуда, 
арзишманд маҳсуб мешаванд. Нақши махсуси технологияҳои иттилоотию иртиботӣ дар рушду 
нумуи илмию техникии ҷомеа ва таҳсилот аз он иборат аст, ки онҳо ҷараёни аз худ намудани 
донишҳо, инчунин, пахшу паҳн шудан ва омезиш ёфтани онҳоро дар ҷомеа метезонанд. Баланд 
шудани сифати интеллекти иҷтимоии ҷомеа ва захираҳои инсонии он аз ин тариқ сурат мегирад 
[1]. 

Аммо ҷараёни тааммуқи муносибатҳои бозорӣ дар мамлакат, афзоиши теъдоди 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, афзоиши ҳиссаи таҳсилоти шартномавӣ, пайдоиш ва ба таври 
қудрат афзоиш ёфтани ихтисосҳои нави марбут ба инкишофи технологияи иттилоотӣ ва дигар 
омилҳо ба таври якуякбора бозори низоми таҳсилотро тағйир дода, татбиқи технологияҳои нав 
ва шаклҳои таълимро талаб мекунад. Аз сӯйи дигар, ба хотири якуякбора тағйир ёфтани бозори 
меҳнат, ҳиссаи хеле калони хатмкунандагон, бавежа хатмкунандагони таҳсилоти рӯзонаи 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба муддати тӯлонӣ бе ҷои кор мемонанд. Шакли анъанавии 
таҳсил, яъне аз истеҳсолот ҷудо нашуда хондани донишҷӯе, ки ба кор даромадааст, ба ӯ имкон 
намедиҳад, ки тибқи як ҷадвали печон таҳсил намояд, ба дарсҳо наомадани донишҷӯ боиси ақиб 
мондани ӯ аз машғулиятҳо ва дарсҳо гашта барои донишҷӯ оқибати хуб надорад. Технологияҳои 
нави таълимӣ ва шаклҳои таълим асоснокшуда мебошанд ва дар муассисаҳои пешрафтаи дунё аз 
лаҳзаи рушди технологияҳои иттилоотӣ, таъминоти барномавӣ, Интернет ва низоми таҳсилоти 
фосилавӣ санҷида шудаанд ва ҷавобгӯи ҳаллу фасли бисёре аз масоил буда, бисёр мубрам 
мебошанд ва, из ин рӯ, татбиқи онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ сари вақтӣ мебошад.  

Ба ҳамагон маълум аст, ки рушду тараққии технологияҳои иттилоотию иртибототӣ ба ҷойи 
технологияҳои анъанавии мавҷудбуда ва шаклҳои таълим, ки тайи муддати қарнҳо истифода 
шуда, суфта гардида буданд, технологияҳои нав ва шаклҳои нави таълим меоянд. Барои баланд 
бардоштани мақоми хеш аксари муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар пеши худ мақсадҳо 
мегузоранд: технология ва шакли таълими фосилавиро ҷорӣ намоянд, тадбирҳо андешида онро 
давра ба давра аз аккредитатсияи давлатӣ мегузаронанд, инчунин ба низоме, ки муоҳадаи 
Балония пешниҳод намудааст, ворид мешаванд. Сол ба сол теъдоди муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон меафзоянд, ин муассисаҳо, асосан, аз ҳисоби пардохти шартнома 
фаъолият мекунанд. Ҳатто дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии давлатӣ низ ҳиссаи 
маблағгузории давлатӣ 15-20 фоизро ташкил медиҳад. Дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ 
факултет ва ҳатто донишкадаҳо дар муҳлати хеле кутоҳ таъсис дода шуда, ба фаъолият оғоз 
карданд ва мутобиқ ба Стандартҳои давлатӣ бо суръати хеле баланд васеъ мегарданд. 

Рушди хеле босуръати технологияҳои иттилоотию иртиботӣ тамаркузи хеле баландро дар 
ҷараёни татбиқ ва истифодаи онҳо талаб мекунанд. Сарфи назар кардан аз идоракунии 
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технологияҳои иттилоотию иртиботӣ боиси дар маҷмуъ, пайдо шудани технологияҳои гуногуне, 
ки бо ҳам мувофиқат нахоҳанд кард, яъне технологияҳои ғайрисамаранок мегарданд. Дар амалия 
маълум гашт, ки дар ҳоли ҳозир дар соҳаи эволютсия ТИИ асосан, на дар асоси таҳлили талаботи 
ташкилотҳо истифода мешаванд, балки дар зери таъсири нуфуз, модда, эълон, дархосту хоҳиши 
истифодабарандагони муайяне ва амсоли инҳо мавриди истифода қарор мегиранд. Ба ғайр аз ин, 
масъалаи хеле назаррас, яъне ихтилоф дар байни онҳо ва ТИИ ҳангоми татбиқи онҳо ба 
мушоҳида мерасад. 

Имрӯзҳо аксари масъалаҳои рушди технологияҳои иттилоотию иртиботӣ дар Тоҷикистон 
ба сабаби он рух медиҳанд, ки одамоне, ки тасмимгиранда маҳсуб меёбанд мафкураи хеле 
маҳдуд доранд. Теъдоди хеле калони роҳбарон ташкилотҳои худро бо такя ба таҷрибаи шахсие, 
ки андӯхтаанд, аз дид ва тахмину гумонҳои хеш ва иттилои нопурра дар бораи динамика ва 
вазъияти ахбору иттилоот идора мекунанд. Роҳбароне, ки бобати фаъолияти ташкилот дар 
маҷмуъ, масъул мебошанд, бояд дорои диди васеи дурнамо ва масоиле бошанд, ки ба татбиқи 
технологияҳои иттилоотию иртибототӣ дар соҳаҳои гуногуни фаъолият ва маҳорати идора 
кардани истиқрори дарозмуддати низоми иттилоотию иртиботӣ дар ташкилотҳо ва, пеш аз ҳама, 
дар таҳсилот дошта бошад.  
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МАСЪАЛАҲОИ РУШДИ БОСУРЪАТИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ПЕШРАФТА  
ДАР НИЗОМИ МАОРИФ 

 

Дар мақола масъалаҳои низоми маориф, ки ба рушди ҷомеа ва давлат табдил меёбанд, мавриди 
баррасӣ қарор гирифтааст. Чунки дар ҷаҳони муосири иттилоотӣ барои рушди ҳамаи тарафҳои зиндагии 
аҳли башар захираҳои интеллектуалӣ ва иттилоотӣ аҳамияти ҳарчи бештар касб мекунанд. Бахусус, барои 
ҳамин ҳам, иттилоотонидани мамлакат, ҳамаи соҳаҳои фаъолияти илм, истеҳсолот ва низоми маориф ва 
рушди иқтисодии ҷумҳурӣ, дар маҷмуъ, аҳамияти калон касб намудааст. Низоми маориф дар ҳоли ҳозир 
қариб, ки дар тамоми давлатҳои дунё ба буҳрон рӯ ба рӯ шудааст. Сабабҳои асосии буҳрон дар мамлакати 
мо инҳо мебошанд: рушди босуръати технологияҳои пешрафта ва сатҳи нокифояи омодагии мутахассисон 
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ; ҳаҷми рӯзафзуни иттилооти даркорӣ барои хатмкунандагони 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва кӯҳна шудани технологияҳои омода кардани мутахассисон; 
мутобиқшавии хеле кунду сусти низоми маориф ба шароитҳои зудтағйирёбандаи иҷтимоию иқтисодӣ ва 
суръат гирифтани рушди ҷомеаи башарӣ. 

КАЛИДВОЖАҲО: маориф, иттилоот, таълим, омӯзгор, компютеркунонӣ, категория, 
технологияҳои иттилоотию иртиботӣ. 
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ПРОБЛЕМЫ СТРЕМИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье рассматриваются вопросы системы образования как вопросы развития общества и 
государства. Потому что в современном информационном мире все большее значение для развития всех 
сторон жизни человека приобретают интеллектуальные и информационные ресурсы. В частности, важно 
информировать страну, все сферы науки, производства и образования, а также экономическое развитие 
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страны в целом. Система образования в настоящее время находится в кризисе практически во всех странах 
мира. Основными причинами кризиса в нашей стране являются: бурное развитие передовых технологий и 
недостаточный уровень подготовки специалистов в высших учебных заведениях; увеличение объема 
информации, необходимой для выпускников вузов, и устаревание технологий обучения; очень медленная 
адаптация системы образования к быстро меняющимся социально-экономическим условиям и ускорение 
развития человеческого общества. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, информация, обучение, учитель, компьютеризация, 
категория, информационно-коммуникационные технологии. 
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PROBLEMS OF RAPID DEVELOPMENT OF ADVANCED TECHNOLOGIES IN THE  
EDUCATION SYSTEM  

 

The article deals with the issues of the education system as issues of the development of society and the 
state. Because in the modern information world, intellectual and information resources are becoming increasingly 
important for the development of all aspects of human life. In particular, it is important to inform the country, all 
spheres of science, production and education, as well as the economic development of the country as a whole. The 
education system is currently in crisis in almost all countries of the world. The main causes of the crisis in our 
country are: the rapid development of advanced technologies and the insufficient level of training of specialists in 
higher educational institutions; an increase in the amount of information required for university graduates and the 
obsolescence of learning technologies; very slow adaptation of the education system to rapidly changing socio-
economic conditions and the acceleration of the development of human society. 
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НАҚШИ ДАРСИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ ДАР ТАРБИЯИ СИФАТҲОИ МАЪНАВӢ ВА 
АХЛОҚИИ ДОНИШҶӮЁН 

 

Раҷабова Н.М., Абдуллоев М.М. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 

 

Тарбия ва ба воя расонидани фарзанд қарзи муҳим ва вазифаи масъули падару модар дар 
назди ҷомеа, миллат, Ватан ва умуман, башарият мебошад. Конститутсияи кишвар нақши 
волидайнро дар тарбияи фарзанд муҳим мешуморад. Одобу ахлоқи нек, инсонпарварӣ, 
меҳнатдӯстӣ, хоксорӣ, ватандӯстӣ хислатҳои беҳтарини инсонианд, ки ба фарзандон дар 
бештари маврид ба воситаи волидайн омӯзонида мешаванд. Дар роҳи устувор шудани оила ва 
хушбахт шудани падару модар фарзанд бояд аз илму ҳунар воқиф бошад. Агар дар оила муҳити 
фарҳангӣ устувор бошад, таъсири он, албатта, ба фарзандон ҳам мерасад. Падару модарони 
бофарҳанг ба беҳуда сарф шудани вақти фарзандашон имкон намедиҳанд. Оила бояд пайваста 
бо мактаб ва муҳити ҷомеа дар иртибот бошад ва аз ҳоли фарзанд воқиф гардад. Ин тарзи кор 
барои ба даст овардани натиҷаҳои дилхоҳ дар таълиму тарбияи фарзанд имкон фароҳам меорад. 

Бо дарназардошти баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврас ва 
ҷавонони имрӯза, барои назорати танзими фаъолияти муассисаҳои маориф ва омӯзишгоҳҳо 
баҳри фаъолияти пурсамари омӯзгорон ва ҷомеаи педагогӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» дар амал татбиқ шуда истодааст. 
Дар баробари ин, масъулияти волидайн ҳам дар бобати таълиму тарбияи фарзанд дучанд гардида, 
дар раванди таълим, ки «фаъолияти муштараки падару модар, омӯзгор ва муассисаи таълимӣ 
баҳри инкишофи шахсият, истеъдод, малака ва қобилияти фикрии ҷисмонии кӯдак» равона 
шудааст, дар ҳамкорӣ бо омӯзгор сифатҳои дар боло зикршударо, дар ниҳоди фарзанд 
ҳамаҷониба ташаккул медиҳанд. 

Тарбия дар ин радиф масъулияти дуҷонибаи  омӯзгору волидонро тақозо дошта, чун 
мафҳуми асосии қонун «раванди мақсадноки ба воя расонидани фарзанд аз ҷониби падару модар, 
муассисаи таълимӣ, ҷомеа ва ба зиндагонии мустақилона омода намудани ӯ» тафсир шудааст. 

Ба роҳ монда шудани ҳамкории зич ва иртиботи доимии байни оила ва муассисаи таълимӣ 
масъулияти ҳар ду ҷонибро дар раванди тарбия ва таълими фарзанд тибқи моддаҳои қонун 
баробар ба миён мегузорад. 

Дар ин маврид аз мавқеи омӯзгор дар ҷараёни омӯзиш сухан меравад. Маълум аст, ки 
омӯзгор дар дарси худ раҳнамо, довар ва роҳбар аст. Аз ҷумла, дар боби 4-уми Қонун «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» таъкидан аз боби «уҳдадориҳои 
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омӯзгор, мақомоти давлатӣ, муассиса ва ташкилотҳое, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму 
тарбияи кӯдакро танзим мекунанд» сухан рафтааст. 

Аз ин сабаб муаллим вазифадор аст, ки ҳамарӯза аз болои ҷараёни хониши донишҷӯён 
назорат барад, ҷараёни таълимро танзим ва идора намояд, ба дониши толибилм баҳогузорӣ ва 
дар ҷояш ғалатҳояшро ислоҳ кунад, аз пешрафту камбудии ӯ бохабар бошад. Дар натиҷаи ошкор 
гардидани мушкилот дар азхудкунии барномаи дарсӣ муаллим бояд саривақт ба волидони 
донишҷӯ маълум намояд ва пешниҳод кунад, ки барои фарзанд дарсҳои иловагӣ созмон дода, 
муаллим-репетитор интихоб ё ба курсҳои кутоҳмуддати омӯзиши забони англисӣ номнавис 
намоянд. 

Хулоса, ҷамъият аз хонаводаҳо иборат аст ва оилаи солим ҷомеаи солимро ташкил 
медиҳад. Ҷомеа бе оила вуҷуд дошта наметавонад, чунки оила пойдевори ҷамъият аст. Агар 
тарбияи оилавӣ дуруст ба роҳ монда шавад, зинаҳои дигари фаъолияти фарзандон бо 
муваффақият паси сар мегардад. 

Волидон бояд фаҳманд, ки нақши онҳо дар тарбияву таълими фарзанд аз мактабу муаллим 
камтар нест, балки дар баъзе мавридҳо масъулияти онҳо дучанд аст. Онҳо бояд донанд, ки чи 
гуна ба муаллим дар ҳалли мушкил кумак кунанд, ҳамон гуна барои таълиму тарбияи фарзанди 
худ кумак менамоянд.  

Дигаргунсозии тамоми паҳлуҳои ҳаёти Тоҷикистон дар 15 соли охир ба соҳаи маънавӣ ва 
ахлоқӣ таъсири дардовар дошт. Буҳрони гуманитарӣ масъалаҳои амиқи мавҷудияти инсон, 
маънои зиндагии он ва наслҳои ояндаро нишон медиҳад.   

Зарурати асоснок кардани парадигмаи таълими руҳонӣ, аҳамиятнокии ҳалли масъалаҳои 
маънавият бо вазъи арзишӣ-семантикӣ дар Тоҷикистони муосир муайян карда мешавад. 
Тағйироти якбора дар роҳнамои идеологӣ, рад кардани ҳама гуна асосҳои идеологӣ дар аввали 
солҳои 90-уми асри XX боиси холигии руҳӣ гардид, ки он зуд бо фарҳанги маъмулӣ пур шуд             
[5, с. 200]. 

Ҷалби давлат ва системаи маориф ба ғояи тарбияи маънавӣ ва ахлоқӣ ҳамчун шарти асосии 
эҳёи ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва инсон тасодуфӣ нест. Таназзули ахлоқӣ, прагматизм, аз даст 
додани маъно ва фарҳанги истеъмол, нашъамандии наврасон ва майзадагӣ инҳо хусусиятҳои 
вазъи ҷомеаи муосир ва инсон мебошанд, ки ба буҳрони маънавии ҷомеа ва аз даст додани 
саломатии руҳии шахс шаҳодат медиҳанд. Моҳияти тарбияи маънавӣ ва ахлоқӣ чист? Пеш аз 
ҳама, фаҳмидан зарур аст, ки маънавиёт ва ахлоқ чи маъно дорад ва оё маърифати руҳӣ ҳамеша 
ахлоқӣ буда метавонад ва маънавӣ метавонад руҳӣ бошад. 

Ин як системаи махсуси эҳсосоти шахсият мебошад, ки дар ҳаракатҳои нозуки руҳ, дарки 
амиқи ҳама чизҳо дар атрофи одам, дар қобилияти ҳолати руҳии баланд ва ба роҳ мондани 
робитаҳои ҳассоси маънавӣ дар байни одамон, ки ба муносибати ҳассос ба инсон асос ёфтаанд, 
ба рушди руҳии ӯ ва некуаҳволӣ. Тааҷҷубовар нест, ки маънои калимаи «руҳ» - (аз лотинӣ) - 
нафас, ҳаво, нозук мебошад [6, с. 27]. 

Мувофиқи ақидаи файласуфони рус (И. Илин, В. Соловев, Г. Федотов ва ғайра) руҳияи 
ҳақиқӣ ғайр аз ахлоқ вуҷуд надорад. Руҳияи баланд бидуни самимият имконнопазир аст - 
ҳассосияти эҳсосотӣ, вокуниш, қобилияти вокуниш ба эҳсосот: раҳм, ҳамдардӣ, муҳаббат ба 
ҳамсояи худ. 

Ахлоқ ҳамчун як шакли инфиродии рафтори ҷомеа, ҳамчун як қонуни дохилии шахс дида 
мешавад ва ӯро водор мекунад, ки амалу рафтори худро бо меъёрҳои иҷтимоӣ мувофиқ созад. 
Шуури маънавии шахс метавонад дар сатҳи дигари рушд қарор гирад. Аз ҷумла, шахсе, ки 
принсипҳои «шартномаи иҷтимоӣ» ё қоидаи тиллоии ахлоқро пайравӣ мекунад, ахлоқӣ дониста 
мешавад: «Бо дигарон тавре рафтор кунед, ки дигарон ба шумо кунанд». Мутаассифона, 
системаи анъанавии таълимӣ ба муоширати донишҳои ахлоқӣ, ҷорӣ кардани як миқдори муайяни 
меъёрҳо ва принсипҳо ба шуур нигаронида шудааст, на ба рушди шуури маънавӣ, ахлоқӣ ва 
худогоҳии ӯ. Дар шароити муосир, вақте ки ҷомеа меъёрҳо ва принсипҳои қаблан вуҷуддоштаи 
ахлоқро аз даст медиҳад ва меъёрҳои нави онҳо ҳанӯз таҳия нашудаанд, ташаккули қобилияти 
насли наврас барои интихоби ахлоқӣ дар асоси сатҳи баланди рушди маънавии шахс аҳамияти 
махсус пайдо мекунад. 

Ҳалли муаммоҳои тарбияи маънавӣ ва ахлоқӣ аз ҷониби системаи муосири маориф бо 
ҳаллу фасли як қатор мушкилот алоқаманд аст, ки дар байни онҳо муҳимтарин, ба назари мо, 
инҳоянд. 

Тавре ки шумо медонед, шахсияти муаллим дар ҷараёни тарбия нақши муҳим дорад, аз ин 
рӯ, мушкилоти аввал бо тайёр кардани омӯзгоре алоқаманд аст, ки метавонад сарвари руҳии шахс 
гардад. Муаммои дуюм ба мундариҷаи тарбияи маънавӣ ва ахлоқӣ марбут аст. Чун анъана, 
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мундариҷа як системаи арзишҳо ҳисобида мешавад, ки ташаккули он ташаккули маънавии шахси 
афзояндаро таъмин менамояд. Ба ақидаи мо, мундариҷаи тарбияи маънавӣ ва ахлоқӣ он таҷрибаи 
маънавӣ ва ахлоқӣ мебошад, ки кӯдак дар раванди ҳамкории педагогӣ аз ҷониби омӯзгор «тарбия 
карда» шудааст: 

- таҷрибаи ҳис кардани ҳолати баланди маънавӣ; 
- таҷрибаи огоҳӣ дар бораи воқеияти ботинии руҳии инсон ва дарки худшиносии ҷаҳони 

руҳии шахси дигар; 
- таҷрибаи донишҷӯ, ки мушкилоти ҳаёти маънавии ӯро муайян мекунад; 
- таҷрибаи тавлиди маъноҳои инфиродӣ ва муштарак, ташаккули маъно, таҷриба дар ҳалли 

масъалаҳои ахлоқӣ; 
- таҷрибаи муоширати пурмазмун, маънавӣ; 
- таҷриба дар муайянсозӣ ва татбиқи афзалиятҳои арзиши онҳо дар санъат, фаъолияти руҳӣ 

ва амалӣ (эҷодкорӣ, иртибот, кумак ба одамон, вазъияти иҷтимоӣ, хайрия, ихтиёриён ва ғайра) 
Албатта, ба даст овардани ин таҷриба бидуни омӯхтан ва мувофиқ кардани он бо таҷрибаи 

руҳии инсон, ки дар намунаҳо - арзишҳои маънавӣ, меъёрҳо ва анъанаҳо, тарҷумаи ҳоли онҳо 
имконнопазир аст [11, с. 45]. 

Ба гуфтаи олим Никитина Н.Н. [11, с. 33] муҳимтарин асосҳои олие, ки донишҷӯён барои 
онҳо талош кунанд, бояд баррасӣ карда шаванд: 

- инсондӯстӣ, ки ба эҳтиром ва меҳрубонӣ нисбат ба шахси дигар асос ёфтааст, меҳрубонӣ 
ҳамчун манбаи эҳсос, амал ва муносибат ба ҷаҳони атроф; 

- масъулият ҳамчун омодагии ахлоқӣ барои посух додан ба фикрҳо ва амалҳои шумо ва ба 
оқибатҳои эҳтимолӣ алоқаманд кардани онҳо; 

- вазифа ҳамчун огоҳӣ ва омодагӣ барои ташаккул додани уҳдадориҳои худ дар назди 
давлат, ҷомеа, одамон ва худ; 

- виҷдон ҳамчун асоси танзимкунандаи тамоми фаъолияти инсон; 
- худбаҳодиҳӣ ҳамчун тасдиқи маънавӣ дар заминаи муносибати эмотсионалӣ ва мусбат 

ба худшиносӣ ва эҳтироми шахси дигар; 
-  шаҳрвандӣ ҳамчун ҳисси ватандорӣ, пайвастагии ҷудонопазири ватани худ, иштирок дар 

тақдири он. 
Таваҷҷуҳ ба ин хусусиятҳо ба донишҷӯён имкон медиҳад, ки чунин мафҳумҳои коллективӣ 

ва тасвириро дар раванди таълиму тарбия дарк кунанд ва зуҳуроти онҳоро азхуд кунанд: 
- фарҳанги эҳсосот - қобилият ва хоҳиш барои зоҳир намудани эҳсосоти эмотсионалӣ дар 

уфуқи андозагирӣ ва ахлоқӣ; 
- қобилияти саъю кӯшишҳои ахлоқӣ, «саъю кӯшиши инсон будан» ҳамчун асос барои 

худбоварӣ, худмуайянкунӣ ва такмили худшиносӣ; ҳисси ҳамдардӣ - ҳиссиёти «эҳсосии» дигар, 
ченаки рафтори як шахс тибқи ҳолати шахси дигар. Дар асоси қобилияти ҳамдардӣ, 
таҳаммулпазирӣ нисбат ба ақидаҳо, дин ва зуҳуроти мувофиқ дар ин робита рушд мекунад. 

 Муаммои савум бо усулҳо (методҳо ва шаклҳои) таълими маънавӣ ва ахлоқӣ алоқаманд 
аст, зеро интиқол аз интиқолдиҳандагони маърифатгарон ба хонандагон мушкил аст. 

Ҳамаи инҳо дар раванди педагогӣ истифодаи усулҳоеро дарбар мегиранд, ки на танҳо ба 
тафаккур, балки ба олами эҳсосии инсон - эҷоди вазъиятҳои мушкили интихоби арзиш, муколама 
ва муҳокима, ки дарки маънавӣ ва ахлоқии падидаҳои ҳаёт ва фарҳангро таъмин мекунанд, 
хотираи эҳсосотӣ ва эҳсосиро амалӣ мекунанд, инкишоф додани қобилияти эҳсосотӣ, фароҳам 
овардани шароит барои инъикоси вазъи дохилии онҳо. Муваффақияти ҳалли масъалаҳои тарбияи 
маънавии насли ҷавон аз сатҳи омодагии омӯзгорон ба чунин усул ва шаклҳои иртибот вобаста 
аст. 

Coҳaи маориф аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз самтҳои 
афзалиятноки рушди мамлакат эътироф гардида, дар ин самт ҳамасола тадбирҳои зиёде 
андешида мешаванд. Дар ҷаҳони муосири зуд тағйирёбанда ва пур аз тазодҳо муаллимон бояд 
сифатҳои ташаббускорӣ, навоварӣ, татбиқ, тағйирпазирӣ, уҳдабароӣ, масъулиятшиносӣ ва 
созандагию бунёдкориро дошта бошанд. Онҳо бояд толибилмони бомаърифат, аз ҷиҳати 
маънавӣ-ахлоқӣ устувор ва забондонро омода созанд.  

Фаҳмиши арзишҳои маънавӣ омили муҳимми ташаккули ҳувияти иҷтимоӣ ва миллӣ 
мегардад. Ҳар як фанни мактабӣ асбоби ташаккули сифатҳои шахс, нишонаҳои иҷтимоӣ ва 
маънавии ӯ мебошад. Мавзуи «Забони хориҷӣ» истисно нест, он ҳамчун воситаи иртибот омӯхта 
мешавад ва мавзуъҳо ва вазъиятҳои суханронӣ аз берун ворид карда мешаванд. Аз ин рӯ, забони 
хориҷӣ мисли дигар фанҳои таълимӣ барои истифодаи мундариҷа аз соҳаҳои гуногуни дониш, 
мундариҷаи дигар фанҳои таълимӣ боз аст. 
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Ҳангоми омӯзиши забонҳои хориҷӣ масъалаҳое муҳокима карда мешаванд, ки ба туфайли 
онҳо ташаккули малакаҳои тафаккури интиқодӣ, имкон медиҳанд, нуқтаи назари шахсро бо 
меъёрҳои ахлоқи ҷомеа мувофиқ кунанд. Дар дарси забони хориҷӣ муаллим имконият фароҳам 
меорад, ки ҷаҳонбинӣ ва ахлоқи хонанда ташаккул ёбад, зеро фанни «Забони хориҷӣ» ба ғайр аз 
соҳаи салоҳиятҳои махсуси забоншиносӣ ба муносибат ва рафтори кӯдак дар вазъияти 
мушаххаси зиндагӣ аҳамият медиҳад. 

Дар байни масъалаҳои ҳангоми омӯзиши забонҳои хориҷӣ муҳокимашаванда мушкилоти 
зиёде мавҷуданд. Дар байни онҳо, аз қабили мушкилоти таҳаммулпазирӣ, мушкилоти оилаи 
муосир, мушкилоти хайрия, проблемаҳои чизпарастӣ ва фарҳанги миллӣ, мушкилоти 
камбизоатӣ ва мубориза бо он, муҳиманд. 

Шаклҳои дастаҷамъонаи амалро ба усулҳое мансуб донистан мумкин аст, ки тарбияи 
маънавии донишҷӯёнро дар дарси забони англисӣ пешбарӣ мекунанд. Дар байни онҳо метавон 
кори гурӯҳӣ ва ҷуфтиро ҷудо кард. Муҳокима дар бораи ягон мушкилот дар гурӯҳҳо ва ҷуфтҳо 
сурат мегирад, дар ҳамкорӣ бо кӯдакон дар атрофи он нуқтаҳои муайяне ба вуҷуд меоянд. Ҳамин 
тариқ, муҳокимаи мушкилот дар ин ҳолат яке аз усулҳои кор аст. Гузашта аз ин, кор танҳо бо як 
мубоҳиса хотима намеёбад. Қарор ҳангоми баррасии масъала ба тамоми синф пешниҳод карда 
мешавад, синф дар навбати худ роҳи ҳалли беҳтаринро интихоб мекунад ва интихоби онро 
асоснок менамояд. 

Усули дигари самарабахши кор дар ин самт нақш мебозад. Бозии нақш низ як шакли 
ҳамкории коллективӣ аст. Аммо, дар ин ҳолат, ҳар як хонанда барои қабули қарор аллакай 
масъулияти инфиродӣ дорад. Ҳамзамон, дар бозӣ нақши бозӣ, маҳруки рафтори иштирокчӣ дар 
вазъияти муайян одатан пешакӣ пешбинӣ шудааст. Гарчанде ки дар баъзе ҳолатҳо танҳо натиҷаи 
амалиётро гуфтугӯ кардан мумкин аст, дар ҳоле ки маҳруки рафтор то интихоби хонандагон 
муносиб аст.  

Дар рафти истифодаи ин усули кор, инчунин марҳалаи инъикосро ҷорӣ кардан лозим аст, 
то хонандагон тавонанд, зарурат ва самаранокии амсилаи мушаххаси рафторро таҳлил кунанд. 
Албатта, рафтори нақш бештар аз ҷониби маводи таҳқиқи забон муайян карда мешавад, аммо 
тамоюли маънавӣ ба рафтори пешниҳодшуда низ таъсир мерасонад.  

Вазифаи муаллим нишон додани намунаҳои рафтор аст, ки онҳоро аз лиҳози оқилӣ ва 
ахлоқӣ асоснок мекунад, рафтори донишҷӯёнро дар вазъияти бадастомада муайян мекунад ва 
дар ҳолати зарурӣ ин рафторро ислоҳ мекунад. Беҳтар аст, агар шумо амсилаи рафторро на аз 
ҷониби муаллим, балки худи донишҷӯён ислоҳ кунед, онҳо имконоти худро пешниҳод намуда, 
интихоби худро асоснок мекунанд. 

Шиносоӣ бо фарҳанги кишвари омӯзиши забон тавассути муқоиса ва ҳамешагии арзёбии 
дониш ва мафҳумҳои қаблӣ бо хонандагон бадастомада, дониш ва мафҳумҳо дар бораи кишвари 
шумо, дар бораи худ сурат мегирад. Он тавассути супоришҳои сарлавҳаҳои «Дар фарҳанги ту» 
ва «Ҳама дар бораи ман» мусоидат мекунад. Натиҷа як навъ муколамаи фарҳангҳо тавассути 
нутқи хонандагон аст. Ҳангоми муқоиса бо ҳамтоёни хориҷӣ ва кишварҳои худ, хонандагон 
умумият ва махсусиятеро қайд мекунанд, ки ба муттаҳидӣ, наздикшавӣ, рушди фаҳмиш ва 
муносибати хуб ба кишвар, мардуми он ва анъанаҳо мусоидат менамояд.  

Барои ноил шудан ба ин ҳадафҳо дар дарсҳои забони хориҷӣ мактаби мо шаклҳо ва 
усулҳои мухталифи корҳои тарбиявӣ ва беруназсинфиро истифода мебарад. Хонандагон дар 
амсиласозӣ ва ҳалли ҳолатҳои мушкил, викторинаҳо, навиштани кроссвордҳо, навиштани 
паёмҳо ва гузоришҳо, экскурсия ба ҷойҳои таърихӣ, кор бо маводи чопӣ ва гузаронидани мизҳои 
мудаввар иштирок карда метавонанд.  
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НАҚШИ ДАРСИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР ТАРБИЯИ СИФАТҲОИ МАЪНАВӢ  
ВА АХЛОҚИИ ДОНИШҶӮЁН 

 

Дар мақола баъзе принсипҳои ташаккули арзишҳои маънавию ахлоқии ҷавонони донишҷӯ дар 
шароити муосир баррасӣ шудааст. Қайд мегардад, ки дар марҳалаи муосири инкишофи ҷомеа нақши 
муассисаҳои таҳсилоти олӣ меафзояд. Дар мақола принсипҳои асосии ташаккули арзишҳои маънавию 
ахлоқии донишҷӯён таҳлил гардида, қайд карда мешавад, ки моҳият ва натиҷаи тарбиявии ҳамаи намудҳои 
фарҳанги ахлоқии фаъолияти инсон тавассути муошират, муносибатҳои байнишахсӣ ва ҷамъиятӣ ба вуҷуд 
меоянд, ки усул ва хислати ин фаъолиятро фаро мегиранд. Дар мақола ҳамчунин қайд шудааст, ки барои 
ташаккули асосҳои илмии коммуникатсияи байнифарҳангӣ инкишоф додани назария ва амалияи таълиму 
тарбия лозим аст, ки ба муайянкунии тамоюлҳои арзиши шахсияти донишҷӯ асос ёфтааст. Дар асоси 
таҳлили ин масоил муаллиф қайд менамояд, ки хислати тарбиявии таълим ва маълумот, яъне ба вуҷуд 
омадани фарҳанги умумиинсонӣ, ахлоқ, самтҳои шаҳрвандӣ, рафтори шахсият мебошад, ки танҳо дар 
асоси фаъолияти махсуси вобаста ба интиқол ва азхудкунии донишҳои ахлоқӣ-фарҳангӣ, маҳорат ва 
қобилият, усул ва воситаҳои педагогӣ ба амал бароварда мешавад. Хулоса мегардад, ки ҷиҳатҳои хоси 
ташаккулёбии арзишҳои маънавию ахлоқӣ аз интихоби арзишҳои афзалиятнок; дарки амиқи арзишҳои 
маънавӣ; фаҳмиши аҳамияти арзишҳои маънавӣ; ифода гардидани арзишҳои маънавӣ дар рафтори инсон 
иборатанд. 
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РОЛЬ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВОСПИТАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ 

  

В статье рассматривается вопрос о некоторых принципах формирования духовно-нравственных 
ценностей студенческой молодежи в современных условиях. Отмечается, что на современном этапе 
развития общества возрастает социальная роль вуза. В статье анализируются основные принципы 
формирования духовно-нравственных ценностей студентов и отмечается, что содержание и результаты 
воспитания всех видов культуры нравственности осуществляются через общение, личностное и 
общественные отношения, которые охватывают методы и особенности этой деятельности. В статье 
отмечается, что для формирования научной основы межкультурной коммуникации необходимо 
разработать теорию и практику обучения, в основе которой лежит выявление ценностных тенденций 
личности студента. Основываясь на анализе этих проблем, автор подчеркивает, что образование и знания, 
т.е. возникновение универсальной культуры, этики, гражданской ориентации, поведения личности может 
основываться только на специальных действиях, связанных с передачей и приобретением нравственно-
культурных знаний навыков и умений, педагогических методов и инструментов. Делается вывод о том, 
что характерными чертами сформированности духовно-нравственных ценностей являются: выбор 
приоритетных ценностей; глубокое познание духовных ценностей; выражение духовных ценностей в 
поведении человека. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: духовно-нравственная ценность, формирование, студенческая молодежь, 
принципы, интерактивные методы, учебно-воспитательный процесс, взаимодействие, педагогические 
условия, преподаватель. 
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THE ROLE OF ENGLISH LANGUAGE LESSONS IN EDUCATING THE SPIRITUAL AND MORAL 

QUALITIES OF STUDENTS 
 

  The article considers the question of some principles of the formation of spiritual and moral values of 

students in modern conditions. It is noted that at the present stage of development of society, the social role of the 

university is increasing. In the article analyzing the basic principles of the formation of spiritual and moral values 

of students, it is noted that the content and results of the upbringing of all types of moral culture are carried out 

through communication, personal and social relations that encompass the methods and characteristics of this 

activity. The article notes that for the formation of the scientific basis of intercultural communication, it is 

necessary to develop a theory and practice of teaching, which is based on the identification of value trends of the 

student’s personality. Based on the analysis of these problems, the author emphasizes that the educational nature 

of education and knowledge, i.e. the emergence of a universal culture, ethics, civic orientation, personality 

behavior, can only be based on special actions related to the transfer and acquisition of moral and cultural 

knowledge, skills, pedagogical methods and tools.It is concluded that the characteristic features of the formation 

of spiritual and moral values are: the choice of priority values; deep knowledge of spiritual values; understanding 

the importance of spiritual values; expression of spiritual values in human behavior. 

KEY WORDS: spiritual and moral value, formation, students, principles, interactive methods, 

educational process, interaction, pedagogical conditions, teacher. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Rajabova Nigora Mirhakimovna, applicant for the 

Department of Social and Professional Pedagogy of Khujand State University named after academician                      

B. Gafurov. Phone: (+992) 909-50-20-30; e-mail: nigoraradzabova7@gmail.com 

Abdulloev Muminjon Mamajonovich, Doctoral student of the Department of Translation and Grammar of 

the English Language of Khujand State University named after academician B. Gafurov. Phone: (+992) 985-46-

29-99; e-mail: muminjon1994@bk.ru 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 

 

ИҚТИСОДИЁТ           ЭКОНОМИКА 
 

ТАҲЛИЛИ САМАРАНОКИИ ИМТИЁЗҲОИ АНДОЗӢ 
 

Қурбонов А.К., Сайфиддинзода С.С. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Бо мақсади таъмини рушди бардавоми соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ ба роҳ мондани 
механизми дастгирӣ муносиб мебошад. Ин амал тавассути пешбинӣ намудани имтиёзҳои 
фискалӣ, ғайрифискалӣ, сабукиҳо ва дигар намуди ҳавасмандгардонӣ муҳим арзёбӣ гардида, дар 
фаъолгардонии саҳми бахши хусусӣ ва фаъолияти сармоягузорӣ ҷиҳати устуворнамоии 
нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ нақши асосӣ мебозад. 

Аз ҷониби дигар, пешниҳоди ҳар як имтиёз дар қисмати тавозуни буҷети давлатӣ ҳиссаи 
муайяни ҳаҷми хазинаро дарбар мегирад. Дар аксар мавридҳо бинобар маҳдудияти сарчашмаҳои 
андозбандӣ ва дар ин радиф бавуҷудоии мушкилоти молиявӣ барои дигар субъектҳои 
соҳибкорие, ки нисбат ба онҳо имтиёзҳо амалӣ карда нашудаанд, сарбории иловагиро ба вуҷуд 
меорад. 

Омӯзиши таҷрибаи байналмилалӣ доир ин масъала собит менамояд, ки кишварҳои 
тараққикарда ҷиҳати ҳавасмандгардонии бештари фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ 
хароҷоти дар натиҷаи пешбинии имтиёзҳо ба миёномадаро ба тадриҷ афзун менамоянд, ба шарте, 
ки татбиқи ин имтиёзҳо ба буҷети давлатӣ тариқи пардохтҳои ғайримустақим таъсири мусбат 
расонад. 

Тафсири таҷриба намудҳои зерини хароҷоти давлатиро ҳангоми амалисозии имтиёзҳо 
пешбинӣ менамояд, ки чунин падидаҳоро дарбар мегирад. Яъне, аввалан, талафоти фискалӣ дар 
натиҷаи наситонидани андозҳое, ки бояд пардохт карда мешуданд, ба миён омада, аз даст додани 
даромадро ифода менамояд. 

Ҳолатҳои хароҷоти давлатиро ҳангоми амалисозии имтиёзҳо ба тариқи гуногун 
баҳогузорӣ менамоянд. Ба ақидаи Джеймс С. як қатор ташкилотҳо ба имтиёзҳои андозӣ бо 
роҳҳои гуногун соҳиб мешаванд, ки раванди сарбории аз андоз озод гардиданро дар чунин ҳолат 
мебинад, яъне дар канорагирӣ кардан аз тариқи интиқоли фоида аз филиали корхонае, ки аз 
имтиёзҳо бархӯрдор намебошад, ба филиале, ки нисбат ба он имтиёзи андозӣ татбиқ мешавад 
[1].  

Ба ин раванд хароҷоти расмиёти маъмурӣ, ки аз расмиёти мушкили пешниҳоди имтиёзҳо 
ва мониторинги минбаъдаи онҳо вобастагӣ дорад, дохил мешавад [2]. 

Муҳаққиқи дигар ҳавасмандгардонӣ ва ҳимояи базаи андозиро омӯхта, чунин таҳрифи 
иқтисодӣ пешниҳод менамояд. Ҳангоми тақсимоти захираҳо байни бахшҳое, ки бо 
дарназардошти тағйирёби вазъият аз имтиёз бархӯрдор мегарданд, дар ҳоле, ки корхонаҳои дар 
ин бахш таъсисёфта, чун қоида дар ҳимояи манфиатҳо назар ба корхонаҳои навтаъсисёфта 
муваффақтар мебошанд [3].   

Бо дарназардошти нуктаҳои қайдшуда, дар дораи таҳлили мазкур самаранокии имтиёзҳои 
тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соҳибкорон ва сармоягузорон пешбинишуда, 
аз ҷумла сохтори имтиёзҳо дар тақсимоти соҳавӣ мавриди омӯзиш ва муайянкунӣ қарор дода 
мешавад. 

Имтиёзҳои тибқи қонунгузории андозиву гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда, 
асосан хусусияти ҳавасмандгардониро доранд. Онҳо шакли қисман ё пурра озод намудан аз 
пардохтҳои ҳатмиро дошта, маблағҳои аз ҳисоби имтиёзҳо озодшудаи дарихтиёрдоштаро 
соҳибкорон ва сармоягузорон метавонанд барои таҳкими иқтидор, таъсиси ҷойҳои кории 
иловагӣ ва дар маҷмуъ тавсеаи фаъолияти мавҷуда истифода баранд. 

Хотирнишон кардан ба маврид аст, ки дар давраи солҳои 2015-2017 имтиёзҳои барои 
соҳибкорону сармоягузорон пешбинишуда 71 номгӯро ташкил дода, баъд аз ворид намудани 
тағйирот ба кодексҳои андоз ва гумрук ин шумора дар соли 2018 ба 97 номгӯ баробар шуд. 

Ҳамин тариқ, ҷиҳати дастгирии соҳибкорону сармоягузорон дар ҷумҳурӣ 97 номгӯи 
имтиёзҳо ба фарогирии соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ пешбинӣ шуда буд. Аз ин шумора ба 
имтиёзҳои гумрукӣ 41 имтиёз ё 42,2 фоиз рост омадааст. Ба имтиёзҳои андозӣ 39 имтиёз рост 
омада, 40,2 фоизро ташкил медиҳад. Имтиёзҳои молиявӣ ва грантҳои аслии давлатӣ 17 имтиёз 
буда, 17,5 фоизро ташкил медиҳад. 

Аз шумораи умуми имтиёзҳо 80 номгӯ ва ё 82,5 фоизро имтиёзҳои хусусияти 
фискалидошта ва 17 номгӯ ва ё 17,5 фоизро имтиёзҳои хусусияти ғайрифискалӣ ташкил медиҳад. 
Инро ба тариқи намоя (диаграмма) пешниҳод менамоем. 
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Аз намояи 1 мушоҳида кардан мумкин аст, ки имтиёзҳои андозиву гумрукӣ, ки дар якҷоягӣ 
аз 80 номгӯ иборат мебошанд, қисмати асосиро дар сохтори мавҷудаи имтиёзҳои барои 
соҳибкорону сармоягузорон  пешбинишуда ташкил медиҳанд. 

Ҳиссаи назарраси имтиёзҳои хусусияти фискалидошта дар шумораи маҷмуии номгӯи 
имтиёзҳои пешбинишуда аз он гувоҳӣ медиҳад, ки тамаркуз ба истифодабарии механизми 
фузунсози фискалӣ, ки дар воқеъ дар баробари дигар тадбирҳо, тағйирёбии меъёрҳои 
андозбандиро ифода менамояд, нишон дода шудааст. 

Такя намудан ба имтиёзҳои хусусияти фискалидошта дар ҳолате, ки қисми асосии 
даромади буҷети давлатӣ, яъне 70-80 фоизро пардохтҳои андозӣ ташкил медиҳанд, мувофиқи 
мақсад ҳисобида намешавад, зеро ба маблағи аз ҳисоби имтиёзҳо озодшуда зиёда аз 2 миллиард 
сомонӣ дар соли 2017 рост омадааст [4]. Ин маблағ 19 фоизи маблағи даромад аз ҳисоби 
андозҳоро ба буҷети давлатӣ дар соли 2017 ташкил дода, ворид нашудани маблағи баробар ба 
ҳамин фоизро ба хазинаи давлат ифода менамояд. 

 

 
 

Сарчашма: Кодекси андози Ҷумҳури Тоҷикистон, аз 17.09.2012, №901, Кодекси гумруки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
 

Ин дар ҳоле, ки шумораи умумии субъектҳои соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ ба 271403,0 воҳид 

баробар шуда, пардохти андозҳо тибқи сохтори тасдиқшудаи буҷети давлатӣ ба сари ҳар як  

субъект ҳангоми баҳисобгирӣ 54324,8 сомонӣ ва ба сари ҳар як шахси ҳуқуқӣ, ки 

андозсупорандагони қариб ҳамаи намуди андозҳо мебошанд, 473092,2 сомониро ташкил  

медиҳад [5]. 

Рақамҳои бадастомада аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар баробари имтиёзҳои тибқи 

қонунгузории андозӣ (қисман ё пурра озодкунии фаъолияти соҳиборӣ аз пардохти ҳатмӣ) нисбат 

ба миқдори муайяни субъектҳои соҳибкорӣ пешбинишуда дигар субъектҳои аз имтиёзҳо 

бархӯрдорнашуда ба таври ҳатмӣ уҳдадориҳои андозиро иҷро менамоянд, ки пардохтҳои 

андозии аз ҳисоби онҳо дар асоси ҳисоботи зикршуда гарон арзёбӣ карда мешавад. Барои мисол 

мо раванди гурӯҳбандии имтиёзҳои андозро, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон амалӣ 

мешаванд, нишон медиҳем. 

Ҷадвали 1 

Гурӯҳбандии имтиёзҳо дар Тоҷикистон ва Қирғизистон 
 Тоҷикистон Қирғизистон 

Имтиёзҳои фискалӣ, ҳамагӣ 80 53 

▪ Имтиёзи гумрукӣ 

Имтиёзи андозӣ 

▪ Имтиёзи суғуртаи иҷтимоӣ 

41 

39 

- 

5 

44 

4 

Имтиёзҳои ғайрифискалӣ, ҳамагӣ 17 27 

▪ Молиявӣ 

▪ Дастгирии моддӣ 

▪ Имтиёзи танзимӣ 

7 

2 

8 

14 

- 

13 

Имтиёзҳо дар маҷмуъ 97 80 
 

Сарчашма: Кодекси андози Ҷумҳури Тоҷикистон, аз 17.09.2012, №901, Кодекси гумруки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
 

Барои муқоиса дар Ҷумҳурии Қирғизистон маҷмуан 80 адад имтиёз мавҷуд буда, аз 

шумораи умумӣ 5 намудро имтиёзҳои гумрукӣ, 44 намудро имтиёзҳои андозӣ, 5 намудро 

суғуртаи иҷтимоӣ ва 27 намудро имтиёзҳои танзимӣ ва молиявӣ ташкил медиҳанд, ки 53 адади 

он фискалӣ ва 27 адад ғайрифискалӣ ба ҳисоб мераванд. 

41

39

17

Имтиёзҳои гумрукӣ

Имтиёзҳои андозӣ

Имтиёзҳои молиявӣ ва грантҳои аслии давлатӣ
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Бояд қайд кард, ки ҳиссаи зиёди имтиёзҳои фискалӣ аз хароҷоти барзиёди буҷаи давлат 

шаҳодат медиҳанд, дар ҳоле, ки талабот ба имтиёзҳои ғайрифискалӣ аз ҷониби сармоягузорон 

бештар аст. 

Ба ақидаи мо чи қадаре ки миқдори имтиёзҳои ғайрифискалӣ, аз ҷумла қарзҳои имтиёзнок 

барои фаъолияти соҳибкорӣ, содагардонии расмиёти маъмурӣ, додани иҷозатномаҳо ва дигар 

ҳуҷҷатҳо, инчунин пешниҳоди хизматрасониҳои машваратӣ барои сармоягузорон бо мақсади 

мусоидат ба фаъолияти онҳо зиёд карда шаванд, ҳамон дараҷа иқтисодиёти миллӣ рушд 

менамояд. 

Ҳамзамон аз таҳлили динамикаи миқдори имтиёзҳои сармоягузорӣ дар кишвар афзоиши 

мунтазами шумораи имтиёзҳои сармоягузорӣ ба назар мерасад. Чунончи, агар дар соли 2014 дар 

қонунгузорӣ маҷмуан 61 адад имтиёз ва дар соли 2016 71 адад имтиёз мавҷуд бошад, ин шумора 

дар соли 2018 ба 97 адад расидааст [6]. 
 

Намояи 2. Динамикаи афзоиши имтиёзҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 
Ҳамин тариқ, танҳо дар давоми 4 сол шумораи ниҳоии имтиёзҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба 36 адад афзоиш ёфтааст, ки 72 фоизи он ба соли охири таҳлилшаванда рост меояд [7]. 

Дар асоси маълумоти мақомоти андоз муайян карда шуд, ки дар давраи солҳои 2015-2017 

маҷмуан нисбат ба 714 субъекти соҳибкорӣ имтиёзҳои тибқи қонунгузорӣ муқарраршуда, татбиқ 

гардидааст, дар ҳоле, ки шумораи шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони тибқи шаҳодатнома 

фаъолияткунанда дар ин давра аз миқдори умумии субъектҳои соҳибкорӣ мутаносибан 32001 ва 

31178 субъектро ташкил кардааст [8]. 

Ҳамин тавр, муайян кардан мумкин аст, ки дар давраи мазкур аз 714 субъекти соҳибкории 

аз имтиёз бархӯрдоршуда танҳо 1,13 фоизи шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони тибқи шаҳодатнома 

фаъолияткунандаро ташкил медиҳад. 

Зимнан, тибқи маълумоти Кумитаи андоз муайян карда шуд, ки ҳангоми татбиқи  имтиёзҳо 

нисбат ба соҳаҳои мухталиф маблағи озодшуда, аз ҷумла аз ҳисоби андоз аз даромад, андоз аз 

арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андози низоми 

содакардашуда, соли 2015 2,1 млрд. сомониро ташкил намуда, дар соли 2016 ин нишондиҳанда  

ба 2,2 млрд. сомонӣ ва дар соли 2017 ба 2,8 млрд. сомонӣ баробар шудааст. Дар  маҷмуъ маблағи 

аз ҳисоби имтиёзҳои андозӣ дар давраи солҳои 2016-2017 озодшуда  7,1 млрд. сомониро ташкил 

медиҳад. 

Мувофиқи ҳисоботи мақомоти андоз дар соли 2017 2,8 млрд. сомонӣ аз ҳисоби имтиёзҳои 

андозӣ озод карда шудаанд. Таҳлили сохтори аз ҳисоби имтиёзҳо озодшуда аз рӯи соҳаҳо дар ин 

давра нишон медиҳад, ки дар натиҷаи татбиқи имтиёзҳо дар соҳаи истихроҷи захираҳои табиӣ 

маблағҳои озодшуда 871,3 млн. сомониро ташкил дода, ин маблағ дар соҳаи бонкдорӣ ба 725,5 

млн. сомонӣ, соҳаи саноат – 362,6 млн. сомонӣ, дилерҳо ва фурӯши чипта – 261,3 млн. сомонӣ, 

хариду фурӯш – 169,2 млн. сомонӣ, хизматрасонӣ – 131,1 млн. сомонӣ, хизматрасониҳои 

нақлиётӣ 107,4 млн. сомонӣ ва дар дигар соҳаҳо ба 171,3 млн. сомонӣ баробар шудааст. 

Ин нишондиҳандаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки аз ҳама зиёд маблағҳои озодшуда ба 

соҳаҳое, ки бе истифода аз имтиёзҳои мавҷуда, имконияти аз ҳисоби фурӯши маҳсулоти 

истеҳсолшуда ва ё анҷом додани хизматрасонӣ, рӯпӯш кардани хароҷотро доранд, рост меояд. 

Дар ин ҳолат, бо дарназардошти сенарияи рушди индустриаливу инноватсионии тибқи 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 муайяншуда, зарур 

шуморида мешавад, ки нисбат ба соҳаҳое, ки иқтидори рӯйпӯшкунии хароҷотро мустақилона 

доранд, номгӯи имтиёзҳои татбиқшаванда кам карда шуда, бештар ба корхонаҳои истеҳсолии 
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амалкунанда ва ё ба фаъолият шуруъкунанда, ки дар таъмини маҳсулоти воридотивазкунанда 

нақши калидӣ доранд, аҳамият дода шавад [12]. 

Ҳамзамон, мебояд як нуқтаро қайд намуд, ки дар ин давра дар баробари зиёд шудани 

манбаи андозбандӣ маблағи имтиёзҳо барои ин соҳаҳо афзоишро нишон дода, дар ҳолати 

камшавии манбаи андоз маблағи андоз низ коҳиш ёфтааст. 

Илова бар ин, тибқи таҳқиқоти ширкатҳои байналмилалӣ муайян карда шуд, ки алҳол 

ҳиссаи назарраси хароҷоти андозӣ ( > 95 фоиз) ба озодкунӣ аз андоз аз арзиши иловашуда рост 

омада, ҳиссаи боқимондаро андоз аз арзиши иловашуда ҳангоми воридоти моли дар 

барасмиятдарории гумрукӣ ситонидашуда (2,2 фоиз), андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ (1,1 фоиз) 

ва боҷҳои гумрукӣ (0,6 фоиз) ташкил медиҳанд [5]. 

Ҳамин тариқ, дар таркиби 714 корхона 195 ададро корхонаҳои сохтмонӣ, 143 ададро 

корхонаҳои самти хизматрасонӣ, 117 ададро корхонаҳои самти хариду фурӯш, 22 ададро 

ташкилотҳои молиявӣ, 17 ададро корхонаҳои самти истихроҷ, 11 ададро корхонаҳои саноатӣ ва 

209 ададро корхонаҳои соҳаҳои дигар ташкил дода, маблағи умумии аз ҳисоби имтиёзҳо дар соли 

2017 барои ин корхонаҳо озодшуда ба 2,8 млрд. сомонӣ баробар шудааст. Ин нишондиҳанда 

нисбат ба маблағи имтиёзи соли 2016 ба андозаи 0,6 ва нисбат ба соли 2015 ба андозаи 0,7 млрд. 

сомонӣ зиёд мебошад. 

Дар асоси нишондиҳандаи Корпоратсияи байналмилалии молиявӣ муайян кардан мумкин 

аст, ки 45,4 фоизи хароҷоти андоз ба бахши хусусӣ рост омада, тахминан 20 фоизро хароҷотҳои 

андозӣ нисбат ба корхонаҳои  давлатӣ ташкил медиҳад. Бояд қайд кард, ки хароҷоти андозӣ 

нисбат ба корхонаҳои давлатӣ дар асл хароҷоти холис маҳсуб намеёбад, зеро ҳар як фоидаи аз 

ҷониби корхонаи давлатӣ бадастомада ба давлат баргардонида мешавад. 

Дар баробари ин, тибқи маълумоти расмии Хадамоти гумрук муайян карда шуд, ки дар 

солҳои 2015-2017 ҳаҷми умумии молҳои воридотии аз имтиёзҳои тарифӣ бархӯрдоршуда 2,0 

млрд. долл. ИМА-ро ташкил додааст. Ҳамзамон имтиёзҳои тарифии татбиқшуда (боҷи гумрукӣ 

ва ААИ) ба 365,4 млн. долл. ИМА баробар шудааст. 

Таҳлили маълумоти мазкур собит сохт, ки 52 фоизи имтиёзҳои тарифии татбиқшуда (191,1 

млн. долл. ИМА) нисбат ба истеҳсолкунандагони алюминийи аввалия ва сохтмони объектҳои 

махсусан муҳим паҳн карда шудааст. 

Аз 41 номгӯ шумораи умумии имтиёзҳои тарифӣ танҳо 15 номгӯ нисбат ба соҳибкорону 

сармоягузорон татбиқ гардида, 26 имтиёзҳои тарифӣ аз ҷониби субъектҳои соҳибкорӣ умуман 

истифода карда нашудааст (дар дохили 26 номгӯ 15 номгӯ бо дарназардошти тағйироти нав 

ворид карда шудаанд). 

Чи тавре ки дар боло нишон додем, дар сохтори маҷмуии номгӯи имтиёзҳо 80 номгӯ ба 

имтиёзҳои хусусияти фискалидошта ва 17 номгӯ ба имтиёзҳои ғайрифискалӣ рост меояд. 

Намояи 3. Номгӯи имтиёзҳои ғайрифискалӣ аз рӯи тақсимоти соҳавӣ (адад) 

 
 

Дар доираи таҳлил муайян карда шуд, ки имтиёзҳои ғайрифискалӣ дар воқеъ хусусияти 

дастгирӣ ва ҳавасмандгардонӣ дошта, 17,5 фоизи номгӯи маҷмуии имтиёзҳоро ташкил медиҳанд. 

Аммо дар таҷриба баъзе аз онҳо, аз ҷумла пешбинии воситаҳои молиявӣ ҷиҳати дастгирии 

фаъолияти инноватсионӣ, пешниҳоди субсидияҳо (дастгирии молиявӣ) ба шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқии дар соҳаҳои муайяни комплекси агросаноатӣ машғулбуда, пешбинии грантҳои давлатӣ, 

субвенсияҳо ва субсидияҳо дар соҳаи саноат, озодкунӣ аз зарурати гирифтани иҷозатнома 

ҳангоми роҳандозӣ намудани фаъолияти сайёҳии дохилӣ, ҷудо намудани субсидия ва қарзҳои 
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бефоиз ба субъектҳои сайёҳии дохилии ба истеҳсоли маҳсулоти сайёҳӣ машғулбуда, васеъ 

истифода бурда нашудааст, гарчанде барои татбиқи ин намуд имтиёзҳо заминаи меъёрии 

ҳуқуқии муносиб фароҳам оварда шудааст. 

Сарфи назар аз ин, дигар намуди имтиёзҳои ғайрифискалӣ, аз қабили дар доираи 

қонунгузории соҳавӣ пешниҳоди иҷозатнома, азнавбарасмиятдарорӣ ва тамдиди муҳлати амали 

он бидуни талаб намудани ҳуҷҷатҳои иловагӣ, пешниҳоди қарзҳои имтиёзноки давлатӣ ва 

маҳдуд намудани санҷишҳо (мораторий) дар амал самаранок татбиқ шуда, аз ҷониби 

сармоягузорон ва соҳибкорон васеъ истифода бурда мешаванд. 

Бо дарназардошти далеҳои овардашуда тахмин кардан мумкин аст, ки дар маҷмуъ 

ҷолибият ва истифодабарии бархе аз имтиёзҳои фискалӣ ва ғайрифискалӣ бинобар душвор 

будани механизми татбиқи онҳо ва воқиф набудани субъектҳои хоҷагидор аз чунин намуди 

имтиёзҳо маҳдуд карда шудааст. 

Бо дарназардошти натиҷаи таҳлили номгӯи имтиёзҳои ғайрифискалӣ пешниҳод карда 

мешавад, ки номгӯи ин намуди имтиёзҳо васеъ карда шуда, дар доираи он ба афзоиши қарзҳои 

имтиёзнок барои фаъолияти соҳибкорӣ, содагардонии расмиёти маъмурӣ, дар амал татбиқ 

намудани дастгирии фаъолияти инноватсионӣ, инчунин пешниҳоди хизматрасониҳои 

машваратӣ таваҷҷуҳи махсус дода шудааст [13]. 

Дар ин радиф бояд қайд намуд,ки дар тақсимоти соҳавӣ ба бахши саноат - 31 имтиёз, 

энергетика - 10, кишоварзӣ - 12, истифодаи қаръи замин - 4, сохтмон - 2, тиб - 7, сайёҳӣ - 10, 

инноватсия, бахши молия ва дигар соҳаҳо 21 имтиёз пешбинӣ гардида, аз рӯи гурӯҳбандӣ 

истеҳсолот мавқеи хосаро  касб намуда, дар пайи он дигар соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёти 

кишвар ҷойгир шудаанд. 
 

Намояи 4. Гурӯҳбандии имтиёзҳо аз рӯи бахшҳо 

 
Гурӯҳбандии имтиёзҳоро аз рӯи бахшҳо соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёти Тоҷикистон: 

саноат, кишоварзӣ, энергетика, нассоҷӣ ва туризм ташкил медиҳад. 

Инчунин муҳлати пешниҳоди 1 имтиёз хеле ҳам кутоҳ буда, муҳлати пешниҳоди 46 имтиёз 

дарҷ нашудааст ва танҳо муҳлати пешниҳоди 50 имтиёз ба таври автоматӣ ба роҳ монда шудааст. 

Ҳамин тариқ, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар системаи имтиёзҳои сармоягузорӣ ҳоло 

ҳам як қатор имтиёзҳо ҳастанд, ки механизми пешниҳоди онҳо ба тартиб дароварда нашудааст. 

Як қисми имтиёзи андозӣ хусусияти фосилаи номуттасилро дошта, қисми дигар бе ягон монеа 

амалӣ карда мешавад ва вақти амалишавии баъзе имтиёз хеле ҳам кутоҳ буда, муҳлати 

пешниҳоди он ҳамчун имтиёзҳои ин намуди андоз дарҷ нашудааст. 
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ТАҲЛИЛИ САМАРАНОКИИ ИМТИЁЗҲОИ АНДОЗӢ 
 

Дар ин мақола вобаста ба натиҷаи ҷамбасти омӯзиши маводи назариявӣ раванди имтиёзҳои андозӣ 
дар системаи иқтисоди миллӣ баррасӣ гардидааст. Дар баробари ин, ҳолати муосири амалишавии 
имтиёзҳои фискалӣ ва ғайрифискалӣ дар соҳаи иқтисоди миллӣ амалишаванда нишон дода шудааст. Ба 
тариқи алоҳидагӣ шумораи умумии андозҳо ба се гурӯҳ ҷудо карда, хусусияти иқтисодии онҳо тафсир 
шудааст. Барои таҳлили асоснок муаллифон раванди имтиёзҳои андозӣ ва гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва Қирғизистонро дар муқоиса пешниҳод намудаанд. Аз он бармеояд, ки имтиёзҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
нисбатан зиёд мебошанд. Ҳамин аст, ки он ба рушди иқтисодиёти миллӣ мусоидат карда, ҳамасола суръати 
афзоиш ба 8 фоиз таъмин мегардад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки имтиёзҳои андозӣ ба соҳаҳои иқтисоди 
миллӣ дар солҳои охир рӯ ба афзоиш дошта, аммо баъзе аз механизми амалишавии он то дараҷае ба таври 
возеҳ ва фаҳмо ба роҳ монда нашудааст, ки ин ҳолат дар мақола мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. 

Умуман дар чорчӯбаи таҳлили муқоисавӣ муайян карда шудааст, ки имтиёзҳои ғайрифискалӣ дар 
воқеъ хусусияти дастгирӣ ва ҳавасмандгардонӣ дошта, як қисми муайяни номгӯи маҷмуи имтиёзҳоро 
ташкил медиҳад. Барои фаҳмо шудани омӯзиш ва таҳлили тарҷеҳи номгӯи имтиёзҳои андозӣ дар низоми 
андозбандии Ҷумҳурии Тоҷикистон муаллифон номгӯи имтиёзҳоро ба тариқи гурӯҳбандӣ аз рӯи соҳаҳои 
иқтисоди миллӣ ҷудо намуда, раванди амалишавии онҳоро нишон додаанд. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
 

В данной работе в результате изучения теоретических материалов исследуется процесс налогового 
стимулирования в народнохозяйственной системе. При этом показано текущее состояние реализации 
фискальных и нефискальных льгот в хозяйственном секторе, которое представлено численно в трех 
отдельных группах от общего числа налогов. Для обоснованного анализа авторы представляют процесс 
налоговых и таможенных льгот Республики Таджикистан и Кыргызстана в сравнении, где льготы 
Республики Таджикистан относительно высоки. Вот почему он внес свой вклад в развитие национальной 
экономики и достиг ежегодных темпов роста в 8%. Анализ показывает, что налоговые стимулы для 
отраслей народного хозяйства в последние годы усилились, но до сих пор четко не определен механизм 
его реализации, что требует дальнейших исследований. 
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF TAX BENEFITS 
 

In this paper, depending on the results of the study of theoretical materials, the process of tax incentives in 

the national economic system is studied. At the same time, the current state of the implementation of fiscal and 

non-fiscal benefits in the economic sector is shown, which is presented numerically in three separate groups of the 

total number of taxes. For an informed analysis, the authors present the process of tax and customs benefits of the 

Republic of Tajikistan and Kyrgyzstan in comparison, where the benefits of the Republic of Tajikistan are 

relatively high. That is why it has contributed to the development of the national economy and achieved an annual 

growth rate of 8%. The analysis shows that tax incentives for sectors of the national economy have increased in 

recent years, but the mechanism for its implementation has not yet been clearly defined, which requires further 

research. 

KEY WORDS: tax, benefits, national economy, income, profit, budget, expenditure, investment, fiscal, 

non-fiscal, market, development. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Хамдамзода Х.А.   

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Мировая экономика вступает в период экономического кризиса, что сказывается на 

основных торгово-экономических и инвестиционных партнерах Таджикистана. В этом контексте 

сохранение устойчивых темпов экономического роста, обеспечение диверсификации и 

конкурентоспособности национальной экономики являются важнейшими задачами. В связи с 

этим сегодня стране необходима новая модель развития, в основе которой должны лежать 

привлечение новых инвестиций и технологий в реальный сектор экономики, продуктивная 

политика занятости, ресурсоемкая финансовая система и, что более важно, благоприятный 

инвестиционный климат. Именно эти отрасли в ближайшие годы будут определять качество 

дальнейшего развития и направления структурных преобразований, направленных на 

повышение эффективности использования национального богатства, в том числе человеческого, 

природного, физического и финансового капитала. Новая модель развития должна обеспечить 

быстрый рост промышленности, сельского хозяйства и финансового сектора, создать условия 

для выхода на новые экспортные рынки, ограничить неэффективный потребительский импорт и 

снизить зависимость от денежных переводов от трудовых мигрантов [1, с. 17]. 

Глобализация экономики и вступление Республики Таджикистан о Всемирную торговую 

организацию, развитие рыночных отношений, обеспечение социально-экономического развития 

и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов во всех отраслях экономики, регионах, 

предприятиях являются предметом исследования отраслей и секторов экономики. Поиск путей 

и направлений обеспечения устойчивого развития имеет большое значение как на уровне 

мировом, национальном, так и на региональном уровне, отдельных отраслей и предприятий. В 

Республике Таджикистан разработана долгосрочная программа Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Целью Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан является обеспечение высокого уровня благосостояния 

населения и создание благоприятных условий для устойчивого развития национальной 

экономики, обеспечение энергетической безопасности, выход из коммуникационного тупика, 

обеспечение продовольственной безопасности, для расширения производительной занятости и 

быстрой индустриализации. Увеличение доли роста ВВП и перехода от агропромышленной к 

индустриально-аграрной экономике, укрепление и инвестирование в развитие человеческого 

потенциала за счет перехода к более эффективной экономике, внедрения новых технологий в 

производство на основе развития человеческого капитала, знаний и инновации, путем создания 

благоприятных условий для науки подрастающего поколения в будущем. Данная стратегическая 

цель предусматривает этап ее реализации в отдельных сценариях: инерционном, 

индустриальном, индустриально-инновационном. Первый этап направлен на обеспечение 

сценария сбалансированного развития экономики на основе совершенствования ее структурно-

правовой трансформации с учетом опережающего развития реальных секторов экономики и 
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технологического совершенствования на основе качественно нового этапа дальнейшего 

технологического развития.  

Следует отметить, что основой повышения эффективности производства и 

конкурентоспособности страны является обеспечение производительной занятости и тем самым 

повышение уровня и качества жизни. Второй этап – переход к устойчивому развитию путем 

инвестирования в развитие интеллектуального потенциала человека, повышение морально-

этических ценностей и достижение высокого качества человеческого развития на основе 

развития технического мышления и инновационной экономики на основе опережающего 

развития высокодоходных производств и высокотехнологичных услуг. Следует отметить, что в 

настоящее время для нашей страны решаются вопросы устойчивого развития путем разработки 

и принятия среднесрочных и долгосрочных программ, формирования и развития 

перерабатывающих производств, разработки и внедрения новых интенсивных технологий и 

обеспечения экономической независимости. Социально-экономическая и экологическая 

безопасность имеет решающее значение для повышения качества экономического развития и 

роста ВВП.  

В настоящее время обеспечение устойчивого развития является одной из важнейших задач 

как государства, так и отдельных организаций и предприятий. Развитие экономических 

отношений под влиянием острой конкуренции в мировой экономике и неопределенности и 

рисков ее возникновения, обеспечивающих устойчивое развитие на национальном, 

региональном уровнях, станет растущим фактором совершенствования управления. В 

современных условиях невозможно обеспечить эффективность хозяйственной деятельности на 

любом уровне, если не уделять должного внимания формированию механизма устойчивого 

развития перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса [2]. В экономической 

литературе в зависимости от категории «формирование механизма устойчивого развития 

предприятий» используются разные подходы. Они свидетельствуют о том, что сущность, 

содержание, отраслевые характеристики, структурные элементы и задачи эффективного 

формирования на данном этапе являются спорными и актуальными. В словаре экономических 

терминов под термином «механизм» понимают орудие и внутреннее устройство машины, 

устройство, приводящее ее в действие. Иными словами, понятие механизма – это устройство, 

определяющее порядок, в котором осуществляется каждый вид деятельности.  Механизм во 

взаимодействии с другими экономическими системами оценивается как совокупность целей и 

нарастающее взаимное стимулирование, которое более полно и эффективно удовлетворяет 

процесс материальных и духовных потребностей трудового коллектива в эксплуатации 

основных фондов и эффективности производства [3]. Детальный их анализ показывает 

необходимость учета инструментов организационно-экономического воздействия, которые 

направлены на сближение и взаимосвязанность хозяйствующих субъектов и достижение 

высокого уровня реализации управленческих решений. Следует отметить, что в условиях 

перехода к экономическим отношениям и достижения уровня устойчивого развития отдельных 

отраслей народного хозяйства она будет достигаться за счет обеспечения устойчивого развития 

хозяйствующих субъектов - предприятий агропромышленного комплекса. Оцениваются 

факторы влияния, наиболее тесно связанные с сущностью и понятием «устойчивое развитие 

предприятия»: навыки, возможности, рост, эффективность, производительность, устойчивость и 

конкурентоспособность, которые позволяют определить его направление и перспективы. 

Процесс управления предполагает наличия объекта и субъекта управления. Основными 

стадиями и этапами формирования механизма устойчивого развития предприятий являются: 

- создание и совершенствование системы оценки устойчивого развития, отражающей 

сущность и характер предприятий; 

- разработка перспективного плана деятельности предприятия, в котором закрепляются 

соответствующие цели и задачи для каждого подразделения хозяйствующих субъектов, а также 

выполнение показателей по оценке управления устойчивым развитием и факторов, влияющих на 

них. 

В контексте выбора пути эффективного развития бизнеса руководство компании должно 

учитывать краткосрочных и долгосрочных целей совершенствования производства. Успех 

долгосрочных целей предприятия требует создания экономических структур. В сложившейся 

ситуации важным фактором является адаптация предприятий к быстро меняющимся и 

неопределенным условиям внутренней и внешней среды системы управления и эффективное 
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использование соответствующих методов и задач управления. Пути и средства регулирования 

системы управления через рычаги воздействия субъекта управления на управляемый объект для 

достижения определенных целей и задач. При этом органы управления влияют на деятельность 

работников и предприятий. Описаны способы и методы воздействия на методы управления, 

которые сгруппированы по разным результатам и критериям. С точки зрения содержания, 

направления и организации затрагивает наиболее распространенный тип классификации 

управления. Определены, по существу, и содержанию функции управления: организация, 

контроль и мотивация. Методы управления задачами группируются на: организационно-

экономические, социальные, административные и психологические. В трудовых коллективах 

классификация методов по направленности и действию основана на характере их воздействия на 

деятельность и мотивацию отдельных работников и трудовых коллективов предприятий [4].  

Хотя цели и методы достижения этой цели одинаковы для предприятия, для разных сфер его 

деятельности (производственной, финансово-коммерческой деятельности, инновационной 

деятельности и т.д.) ставятся конкретные цели. Каждое из этих направлений имеет свои 

особенности, поэтому их необходимо отражать, чтобы развивать данное направление. 
В настоящее время к объектам воздействия на совершенствования механизма управления 

устойчивым развитием перерабатывающих предприятий относятся: повышение 
конкурентоспособности продукции, повышение эффективности производства и отдачи средств, 
формирование рынка и развитие каналов сбыта и активизация инвестиционного стимулирования 
[3]. Переход к рыночным отношениям требует коренных изменений в экономике и деятельности 
человека. На этом этапе основное направление было взято на интенсификацию производства, 
ориентируя каждое предприятие и фирму на полное использование и уровень качественных 
факторов экономического развития. В этом направлении необходимо обеспечить высокий 
уровень организации и эффективности развитых производительных сил и регулярных 
производственных отношений. На мировом рынке продуктов питания сегодня доминируют 
крупные компании. Одним из примеров является кооператив по переработке молока Fonterra в 
Новой Зеландии, в котором 11400 пайщиков, а каждая молочная ферма владеет собственными 
акциями и строго контролирует качество поставляемого сырья. Fonterra, экспортер молочной 
продукции, занимает более 30% мирового рынка, традиционными рынками сбыта молочной 
продукции являются Китай, Индонезия [4]. В.Г. Гусаков отмечает, что это должны быть крупные 
объединения, объединяющие стейкхолдеров как по вертикали, так и по горизонтали и 
создаваемые по продуктовому признаку [5]. В настоящее время одним из факторов обеспечения 
механизма устойчивого развития сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий в 
агропромышленном комплексе является расширение интегрированного процесса, усиление 
производственных цепочек как средства интеграции и систематизации факторов, влияющих на 
эффективность внутренней и внешней среды. В настоящее время одним из способов обеспечения 
конкурентоспособности предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках является создание агропромышленных кластеров.   

Кластерная форма развития является одним из наиболее эффективных способов 

достижения высокого уровня конкурентоспособности экономики страны, региона, отрасли и 

отдельных участников кластера, так как позволяет достичь и развить синергетический эффект. В 

основе синергетического эффекта лежит оптимальный набор элементов, входящих в систему, 

эффективность их взаимодействия, качество элементов системы [6]. Кластеры играют ключевую 

роль в этой сфере среди предприятий, осуществляющих инновационную деятельность. Они 

создаются на основе коллективного предпринимательства с целью окончательной разработки и 

поставки инноваций перед продажей. В некоторых случаях агропромышленные кластеры 

представляют собой интегрированные структуры, которые формируются для обеспечения 

конкурентоспособности. 

Кластер отличается от привычных видов кооперационных объединений бизнеса 

различных размеров: 

- присутствием крупного лидирующего хозяйства, которое формирует хозяйственную, 

инновационную и другую стратегию системы в долгосрочной перспективе; 

- локализацией большинства предприятий, выступающих участниками кластерной 

структуры на определенной территории; 

- значительной устойчивостью экономических связей предприятий – участников 

кластерной структуры, преобладающим значением данных связей в основной массе ее 
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участников; 

- координацией сотрудничества участников кластера в рамках его экономического 

развития, инновационными решениями; контролем качества, преобладающими схемами 

управления и др. в долгосрочной перспективе; 

- фактором инновационной ориентированности; 

- фактором лидирующего (интегрирующего) продукта или услуги. Часто лидирующий 

инвестор создает кластерную структуру на основе новых, действующих и реструктурируемых 

предприятий [7].  

Таблица 1 
Страна Стратегия развития-кластеров Предприятия Развитые кластеры 

США 1. Развитие научно-технологических 

партнерств 

2. Предоставление налоговых кре-

дитов и льготного налогообложения 

наукоемким компаниям 

3. Привлечение первоначального 

капитала 

Концентрация пред-

приятий в одном регионе 

и максимальное 

использование при-

родного, научного, 

кадрового и интегра-

ционного потенциала 

Информационных 

технологий, 

киноиндустрийный, 

автомобильный, 

аэрокосмический и др. 

Япония 1. Поощрение развития 

узкоспециализированных регионов 

2. Привлечение из-за рубежа 

современных технологий 

Концентрация средних и 

мелких предприятий 

вокруг крупной ком-

пании 

Электротехнический, 

автомобильный и др. 

Финляндия 1. Формирование системы 

взаимодействия научных институтов 

и отраслей 

2. Вложения в сферу развития 

человеческого потенциала 

Взаимодействие круп-

ных, средних и малых 

предприятий 

Лесной, информационный, 

телекоммуникационный, 

металлургический, 

машиностроительный и 

др. 

Франция 1. Централизованное регулирование 

инновационной деятельности 

2. Стимулирование НИОКР для 

нужд промышленности 

3. Бюджетные ассигнования 

наукоемких видов бизнеса 

4. Снижение налога на инвестиции 

в НИОКР 

Концентрация пред-

приятий вокруг крупной 

компании 

Парфюмерно-

косметический, 

текстильный, пищевой, 

винодельческий и др. 

Германия 1. Поощрение развития высоких 

технологий 

2. Поощрение консолидации усилий 

промышленности и научных центров 

3. Финансирование промышленных 

кластеров из федеральных и местных 

источников 

4. Законодательное регулирование 

рынка труда 

Взаимодействие круп-

ных, средних и малых 

предприятий 

Химический, 

полиграфический, 

машиностроительный, 

электрооборудование, 

мебельный и др. 

Италия 1. Предоставление льгот на экспорт 

товаров 

2. Привлечение инвестиционных 

ресурсов 

3. Регулирование рынка труда, 

поощрение роста кадрового 

потенциала 

Концентрация малых 

ремесленных и средних 

предприятий в 

определенной местности.      

Гибкое равноправное 

сотрудничество 

предприятий 

Мебельно-интерьерный, 

пищевой, 

легкопромышленный и др. 

 

Реализация кластерной стратегии развития в странах мира [7, с. 55-56]. 
 

Агропромышленные кластеры характеризуются чрезвычайно высокой активностью, что 

обуславливает непосредственную личную заинтересованность сотрудников и партнеров 

компании в экономических отношениях и успешном внедрении технологий и изобретений. 

Наиболее распространены агропромышленные кластеры в исследовательских областях 

экономики, где они специализируются на проведении научных и инженерных изысканий.  
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Рис. 1. Этапы формирования механизма устойчивого развития перерабатывающих предприятий АПК. 

 

План разработки механизма устойчивого развития перерабатывающих предприятий 

агропромышленного комплекса представляет собой совокупность подходов к формированию 

эффективного механизма устойчивого развития, дает общее представление об основных 

направлениях устойчивого развития: описывает развитие инновационной деятельности, 

обеспечения социальных целей, обеспечения экологических целей и обоснования структурных 

компонентов и их видов, процесса управления деятельностью, задач, оценки эффективности 

производственной деятельности и управления устойчивым развитием предприятий 

агропромышленного комплекса. Структура механизма устойчивого развития 

перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса, разработанного на основе 

комплексного подхода, представляет собой взаимосвязь и взаимообусловленность структурных 

элементов и их видов, имеющих соответствующую стратегическую цель. Основными этапами 

этого механизма являются интеграция структурных элементов (экономической 

(производственной и финансовой), социальной и экологической устойчивости), которые 

образуют механизм устойчивого развития предприятий агропромышленного комплекса и 

интегрируются с основной целью - повышением рентабельности и конкурентоспособности 

новой продукции для применения науки в производстве и инновациях.     
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ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМИ РУШДИ БОСУБОТИ КОРХОНАҲОИ КОРКАРДИ КАС-И 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Дар мақолаи мазкур асосҳои назариявии масъалаҳои рушди устувори корхонаҳои коркарди 
комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дида баромада шудааст. Таъмини рушди устувор 
тавассути таҳия ва қабули барномаҳои миёнамӯҳлат ва дарозмуддат, ташаккул ва рушди саноати коркард, 
таҳия ва татбиқи технологияҳои нави интенсивӣ ва таъмини истиқлолияти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва амнияти 
экологӣ барои баланд бардоштани сифати рушди иқтисодӣ муҳим аст. Дар мақола қайд шудааст, ки 
таъмини тараққиёти устувор яке аз вазифаҳои муҳимтарини давлат ва ташкилоту корхонаҳои алоҳида 
мебошад. Рушди муносибатҳои иқтисодӣ таҳти таъсири рақобати шадид дар иқтисоди ҷаҳонӣ, номуайянӣ 
ва хатарҳои пайдоиши он, таъмини рушди устувор дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ омили афзояндаи 
такмили идоракунӣ мегардад. Дар шароити муосир, агар ба ташаккули механизми рушди устувори 
корхонаҳои коркарди комплекси агросаноатӣ эътибори зарурӣ дода нашавад, самаранокии фаъолияти 
иқтисодиро дар ягон сатҳ таъмин кардан имконнопазир аст.   
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

В данной статье были рассмотрены теоретические основы вопроса устойчивого развития 
перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса Республики Таджикистан. Обеспечение 
устойчивого развития осуществляемого путем разработки и принятия среднесрочных и долгосрочных 
программ, формирования и развития перерабатывающих производств, разработки и внедрения новых 
интенсивных технологий и обеспечения экономической независимости. Социально-экономическая и 
экологическая безопасность имеет решающее значение для повышения качества экономического 
развития. В статье отмечается, что обеспечение устойчивого развития является одной из важнейших задач 
как государства, так и отдельных организаций и предприятий. Развитие экономических отношений под 
влиянием острой конкуренции в мировой экономике и неопределенности и рисков ее возникновения, 
обеспечивающих устойчивое развитие на национальном, региональном уровнях, станет растущим 
фактором совершенствования управления. В современных условиях невозможно обеспечить 
эффективность хозяйственной деятельности на любом уровне, если не уделять должного внимания 
формированию механизма устойчивого развития перерабатывающих предприятий агропромышленного 
комплекса.  
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FORMATION OF A MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PROCESSING 
ENTERPRISES OF THE AIC OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN   

 

In this article, the theoretical foundations of the issues of sustainable development of processing enterprises 

of the agro-industrial complex of the Republic of Tajikistan were considered. Ensuring sustainable development 

through the development and adoption of medium-term and long-term programs, the formation and development 
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of processing industries, the development and implementation of new intensive technologies and ensuring 

economic independence, socio-economic and environmental security is crucial for improving the quality of 

economic development. The article notes that ensuring sustainable development is one of the most important tasks 

of both the state and individual organizations and enterprises. The development of economic relations under the 

influence of intense competition in the world economy and the uncertainty and risks of its occurrence, ensuring 

sustainable development at the national and regional levels, will become a growing factor in improving 

management. In modern conditions, it is impossible to ensure the efficiency of economic activity at any level, if 

due attention is not paid to the formation of a mechanism for the sustainable development of processing enterprises 

of the agro-industrial complex. 

KEY WORDS: sustainable development, industrial enterprises, product processing, efficiency, production 

of products, agricultural enterprises, profit, capital, new technologies, increasing labor productivity, means of 

production.  
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ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ-МЕТОДИИ ТАҲҚИҚОТИ САРМОЯ ВА  

СИЁСАТИ САРМОЯГУЗОРӢ 
 

Сафоев А.К. 

Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат 
 

Вақтҳои охир ҳолати иқтисодиёт дар мамлакатҳои хоҷагии ҷаҳонӣ ба таври куллӣ ба самти 

нақши босуръати маҳсулоти илмталаб ва технологияҳои замонавӣ, ки аз онҳо сатҳи 

рақобатпазирии на танҳо соҳаи одии саноат, балки иқтисодиёти миллӣ дар умум вобастагӣ дорад, 

тағйир ёфта истодааст. Дар оянда ин ҳолат метавонад ба тағйирёбӣ дар сохтор ва андозаи 

сармояе, ки ба иқтисодиёти давлат гузошта мешавад оварда расонад. Дар ин равия сухан на танҳо 

дар бораи мудохилаи ҷиддии давлат ба ҷараёни сармоягузории соҳаи саноат, балки дар ҷустуҷӯи 

шаклҳои нави самаранокии ҳамбастагии давлат ва бахши хусусӣ, ки мақсадашон дар коркарди 

сифатан стратегияи нави иқтисодӣ арзёбӣ мегардад ва ба баланд гардидани иқтидори иқтисодии 

сармоягузории мамлакат оварда мерасонад, меравад. 

Таърихи рушди иқтисодиёти ҷаҳон нишон медиҳад, ки нақши сармоягузорӣ дар 

ташаккулёбӣ ва мустаҳкамгардонии иқтидори истеҳсолӣ, соҳаи иҷтимоӣ ва дигар соҳаҳои ҳаётан 

муҳимми ҷамъиятӣ дар давраҳои тӯлонӣ аз тарафи якчанд мактабҳои гуногуни иқтисодӣ хуб 

арзёбӣ гардидааст. Аз назар гузаронидани якчанд консепсияҳои илмии баҳодиҳандаи моҳият ва 

нақши сармоягузорӣ дар рушди иқтисодиёт, дар алоқа бо зарурати бунёди асосҳои назариявӣ 

барои омӯзиши ҳаматарафаи сармоягузорӣ ва фаъолияти сармоягузорӣ ҳамчун объекти 

идоракунӣ диққати махсусро тақозо менамояд. 

Онҳо ҳалқаи калидӣ дар занҷираи маҳкама мебошанд: «сатҳи баланди амонат ва сармоя 

=> дараҷаи баланди пасандози сармоя => маҳсулнокии баланди меҳнат => дараҷаи баланди 

рушди ММД => сатҳи баланди амонат ва сармоя». 

Нисбат ба фарзияҳои сармоягузорӣ, ки дар доираи мактабҳои классикӣ ва муосир 

муташаккил шудаанд, Слушкина Ю.Ю. чунин қайд менамояд: Аз нуқтаи назари муосир, 

консепсияи илмӣ-назарияи сармоягузорӣ дар доираи мактабҳои классикӣ, кейнсианӣ ва 

институтсионалӣ «Нисбатан пурмазмун, муташаккил гардидаанд. Аммо, омӯзиши таърихи 

корҳои илмии олимони қадим дар самти илм дар он инъикос мегардад, ки тарафдорони охирин 

инчунин ба зарурати сармоягузорӣ ва нақши муайянкунандаи он дар рушди иқтисодиёти миллӣ 

диққати ҷиддӣ медиҳанд» [19, с. 147]. 

Истилоҳи «сармоягузорӣ» аз калимаи лотинии «investire» гирифта шуда, маънии ғункунӣ, 

моликият ва воситаҳои пулиро дорад. Намондагони қадимаи самти илм, яъне меркантелистон - 

Т. Манн, Д. Юм, Д. Ло, Ж. Колбер, Л. Зекендорф, И. Бехер ва Ф. Горнинг, ки боигарии миллатро 

дар пул ва воридоти он ба мамлакат аз ҳисоби нигоҳдории бақияи мусбати тавозуни тиҷоратӣ 

ҳамчун асос медонистанд, истилоҳи «сармоя»-ро дар намуди зоҳириаш истифода намекарданд. 

Оид ба ин тамоюл Левина Л.Ф. дар таҳқиқоти худ чунин қайд менамояд, ки «Бо ин онҳо зарурати 

истифодабарии пулро барои ташкили истеҳсоли ҷамъиятӣ дар давраи косибгарӣ ва фермерӣ, на 

аз барои ҳосил нарӯёнидан аз замин…, балки аз барои нарасидани пул қайд менамуданд»             

[11, с. 87]. 
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Ҳамин тавр, меркантелистон ба истеҳсоли маҳсулот сармоягузорӣ намуданро иброз 

медоштанд, чунки ин барои рушди тиҷорати беруна асос бунёд менамуд ва мувофиқан ҳамчун 

сарчашмаи боигарии миллат хизмат мекард. Мекантелистон аввалин шуда зарурати назорати 

шарту шароити таъминкунандаи ташаккулёбии захираҳои сармоявӣ ва воридоти сармояи 

хориҷиро ба мамлакат асоснок намуданд. Зиёдшавии пули андӯхт ва дар баробари ин камшавии 

арзиши он, аз рӯи ақидаи меркантелистон, омили асосии ангезаи фаъолнокии сармоягузории 

соҳибкорон буд. 

Намояндаи таълимоти физиократӣ Ф. Кане, ки муаллифи «Ҷадвали иқтисодӣ» мебошад, 

бори аввал барои сохтори сармоягузориҳо кӯшиш карда, дар таркиби онҳо ба истилоҳ 

пешпардохти ибтидоӣ ва пешпардохти солонаро ҷудо намуд. 

Тибқи ифодаи Ф. Кэйн, «Пешпардохти ибтидоӣ хароҷоти хариди техникаи хоҷагии 

қишлоқ, биноҳо, ҳайвоноти кориро дарбар мегирифт ва дар маҷмуъ фонди таҷҳизоти кориро бо 

муҳлати муомилотии 10 сол ифода мекард. Пешпардохтҳои солона хароҷоти солонаи 

барқароршавандаи киро кардани коргарони хоҷагӣ, харидани тухмӣ ва дигар хароҷоти шабеҳро 

дарбар мегирифтанд. Ин сохтори пешпардохт танҳо дар робита ба кишоварзӣ баррасӣ карда 

мешуд, зеро тибқи таълимоти физиократҳо навъи ягонаи сармояи истеҳсолӣ ин сармояи 

кишоварзӣ буд» [24, с. 118]. Ҳамин тариқ, физиократҳо кӯшиш карданд, ки маблағҳои 

гузошташударо ба маблағҳои асосӣ ва муомилот тақсим кунанд ва инчунин самти афзалиятноки 

сармоягузорӣ дар он замон - кишоварзиро ҳамчун манбаи ягонаи ташаккули ҳаҷми мусбати 

фоида муайян карданд. 

Каме дертар дар эҷодиёти физиократхо (Ж. Тюрго, М. Ривер, Т. Сиенса, Ле Трон) 

пешпардохтҳо сармоя номида шуданд, инчунин муносибати мутақобилаи сармояи истеҳсолӣ ва 

боигарии миллӣ таъкид гардид. Чунончи, Ле Трон навишта буд: «Дар шакли маҳсулоти меҳнат, 

ки каму беш муддати дуру дароз вуҷуд доштааст, миллат сарвати нисбатан боеро соҳиб аст: ин 

фонд сармоя мебошад, ки пай дар пай нав мегардад ва меафзояд» [21, с. 213]. 

Намояндагони назарияи классикӣ А. Смит, Д. Рикардо, Ҷ. Милл, Ҷ.Б. Сей, Ҷ. Лодердейл, 

Т. Малтус, Н. Сениор доираи сармоягузориро бо таҳқиқи моҳият ва нақши онҳо дар истеҳсолоти 

саноатӣ ва баъд дар соҳаи ғайриистеҳсолӣ васеъ намуданд. Ба ақидаи А. Смит «Таъсири 

сармоягузорӣ ба рушди иқтисодӣ, дар он зоҳир мешавад, ки тағйирёбии ҳаҷми сармоя ба самти 

афзоиш ё камшавӣ боиси ҳамин гуна тағийрёбии сарвати воқеӣ ва даромади тамоми сокинони 

мамлакат мегардад» [20, с. 369]. А. Смит сармояро бо ду тарз баррасӣ кардааст: 

- аввал, ба сифати молу мулк ва пули шахси воқеӣ, ки ба ӯ даромад (фоида) меорад; 

- дуюм, ҳамчун омилҳои истеҳсолот, ки дар миқёси ҷамъиятӣ сарват ба вуҷуд меорад. Бо 

ин муаллиф ба назарияи сармоягузорӣ саҳми дигаре мегузорад, ки гуногунрангии маблағҳо ва 

объектҳои сармоягузориро нишон медиҳад. Ба гуфтаи А. Смит ду шакли сармоягузорӣ вуҷуд 

дорад: 

1. Сармоягузорӣ ҳамчун хароҷот барои барқарорсозӣ ва зиёд кардани сармоя дар шакли 

биноҳо ва иншооти истеҳсолӣ, мошину таҷҳизоти муфид, хароҷот барои ободонии замин, 

сармояи гардоне, ки ба сармояи асосӣ хизмат расонда, дар натиҷа соҳиби сармоя даромад ба даст 

меорад ва дар умум ба афзоиши сарвати миллӣ оварда мерасонад; 

2. Сармоягузорӣ ҳамчун аз нав тақсим кардани сарвати миллӣ, на зиёд кардани охирин, 

масалан, дар шакли хароҷот барои ба даст овардани молу мулке, ки ба соҳибаш даромад меорад. 

Назарияи сармоягузорӣ, ки дар доираи мактаби классикӣ таҳия шудааст, таърихан аввалин 

амсилаи ягонаи рушди соҳаи сармоягузорӣ, аз ҷумла механизмҳо ва параметри равандҳои 

сармоягузорӣ дар сатҳҳои макро ва микро мебошад. Намояндагони самти классикӣ мафҳуми пул 

ва сармояро ҷудо карда, нақши андӯхти сармоя ва пулҳои қарзиро дар раванди сармоягузорӣ 

асоснок карданд. 

К. Маркс дар доираи кори худ оид ба капитал ва арзиши изофа дар инкишофи назарияи 

сармоягузорӣ саҳми калон гузоштааст. К. Маркс чунин ибрози андеша намудааст, ки «Сармоя 

ҳамчун арзиш дар раванди муомилоти худ арзиши изофа меорад» [15, с. 509]. 

Аҳамияти хулосаҳои К. Маркс барои назарияи сармоягузорӣ дар он аст, ки ӯ аввалин шуда, 

мазмуни марҳалаҳои раванди сармоягузориро, ки дар айни замон амалан дар як шакл истифода 

мешаванд: сармоягузорӣ ба арзишҳои гузошташуда ба афзоиши арзиши сармоя, гирифтани 

даромад ва фоида табдил меёбад. 

Дар инкишофи назарияи сармоягузорӣ муҳаққиқони самти маржиналистӣ, аз ҷумла С. 

Ҷевонс, К. Менгер, Е. Бем-Баверка, Ф. Визер, Л. Волрас, Ҷ. Кларк саҳми калон гузоштаанд. Онҳо 
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муаллифи назарияи фоидаи ниҳоӣ буда, ба ҷанбаи микроиқтисодии таҳлили сармоягузорӣ 

тамаркуз карданд. 

Онҳо низоми омилҳоеро, ки ба талабот ва пешниҳоди захираҳои сармоягузорӣ ва молҳои 

сармоягузорӣ таъсир мерасонанд, муайян ва мушкилоти нархгузориро дар бозори сармоягузорӣ 

таҳқиқ карда, вобастагии миқдории таъсири мутақобилаи сармояи гузошташуда ва дигар 

омилҳои истеҳсолот, мазмун ва истифодаи чунин категорияҳоро ба мисли «фоиданокии ниҳоии 

молҳои сармоягузорӣ» ва «маҳсулнокии ниҳоии сармояи гузошташуда»-ро муайян намудаанд. 

Онҳо муодилаеро, ки бо номи «Қоидаи Волрас» маъруф аст, тартиб дода, тавозуни савдои 

байналмилалии молҳо ва хидматҳоро бо тавозуни ҳаракати сармояи гузошташуда алоқаманд 

карданд. 

Тарафдорони назарияи неоклассикӣ (Ҷ. Мид, Э. Денисон, Р. Солоу ва дигарон), ки асосан 

ҷанбаҳои микроиқтисодии назарияи сармоягузориро меомӯхтанд, ба пайвастагии самаранокии 

се омили истеҳсолот – сармоя, меҳнат ва сарватҳои табиӣ, ки афзоиши истеҳсолотро бо сарфи 

камтарини меҳнат ва маблағ таъмин мекард, диққати асосӣ доданд. Онҳо таъсири сармояи 

андӯхти ҷамъшударо ба нархи пешниҳоди молҳои сармоягузорӣ таҳқиқ намуда, қонуни иваз 

кардани намудҳои алоҳидаи ин молҳоро бо шабеҳиятдошта арзонтар ташкил доданд. 

Асосгузори равиши Кейнсианӣ дар назарияи иқтисод дар китоби худ «Назарияи умумии 

шуғл, фоиз ва пул» бо ҷамъбасти андешаҳои худ дар бораи категорияи «сармоягузорӣ» 

навиштааст, ки онҳо «...ҳар гуна афзоиши арзиши моликияти сармояро дар бар мегиранд, бо 

вуҷуди ин моликияти сармоявӣ метавонад аз «сармояи гардон ё пардохтпазир» ташкил гардад» 

[9, с. 196]. 

Дар назарияи сармоягузории Кейнс танзими давлатӣ ва назорати рафтори сармоягузории 

фирмаҳо низ пешбинӣ шудааст, ки ба ақидаи ӯ, асосан ба чунин омилҳо, ба монанди дараҷаи 

андӯхт, дараҷаи фоидаи сармоягузорӣ ва арзиши захираҳои қарзӣ таъсир мерасонад. 

Аз сабаби таъсири мултипликаторӣ ба маҳсулоти миллӣ, маҳз сармоягузорӣ дар 

макроиқтисод ҳамчун унсури фаъолтарини тақозои маҷмуӣ ҳисобида мешавад, ки ба тавозуни 

иқтисодиёт таъсир мерасонад. Таҳлили аҳамияти сармоягузориҳо дар рушди иқтисодиёт аз 

ҷониби неокейнсианчиён: Э. Домар, Р. Харрод, Э. Хансен, Ҷ. Робинсон, С. Харрис, Ҷ. Хикс 

пешниҳод шуда буд. Дар солҳои 50-уми асри ХХ назарияи афзоиш дар асоси низоми 

«мултипликатор – акселатор» ба вуҷуд омадааст, ки онро ҳамчун як занҷири тағйирот инъикос 

кардан мумкин аст: 

ΔI → ΔНД → ΔI',                                                  (1) 

ки дар ин ҷо: ΔI - афзоиши ибтидоии ҳаҷми сармоягузорӣ; ΔНД - афзоиши ҳаҷми даромади миллӣ 

аз ҳисоби афзоиши сармоягузорӣ; ΔI' - афзоиши минбаъдаи сармоягузорӣ, ки дар натиҷаи 

афзоиши даромади миллӣ ба амал меояд. 

Э. Домар ва Р. Харрод дар бораи нақши муассири сармоягузорӣ дар таъмини афзоиши 

даромад, афзоиши иқтидори истеҳсолӣ якдилона эътиқод доранд ва чунин мешуморанд, ки 

афзоиши даромад ба афзоиши шуғли аҳолӣ мусоидат мекунад, ки ин дар навбати худ аз 

пайдоиши камистифодаи корхонаҳо ва бекорӣ пешгирӣ мекунад. 

Охири асри XX - ибтидои асри XXI илми иқтисодӣ таҷрибаи бузурги иқтисодчиёни хориҷӣ 

ва ватаниро дар бобати шарҳ додани моҳияти сармоягузорӣ ва муайян кардани нақши онҳо дар 

раванди такрористеҳсолкунӣ аз худ кардааст. Ақидаи маъмултарине, ки сармоягузориро ҳамчун 

омили муайянкунанда меҳисобанд, инҳоянд: 

- ба ақидаи А.М. Румянтсев «Сармоягузории дарозмуҳлат ба саноат, хоҷагии қишлоқ, 

нақлиёт ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқ» [25, с. 548]; 

- ба ақидаи Долан Э.Ҷ. ва Линдей Д.Э. «Афзоиши ҳаҷми сармоя дар низоми иқтисодӣ 

амалкунанда, яъне афзоиши пешниҳоди захираҳои истеҳсолӣ, ки аз ҷониби одамон амалӣ карда 

мешавад» [5, с. 131]; 

- ба ақидаи Макконел К.Р. ва Брю С.Л. «Хароҷот ба истеҳсолот ва андӯхти воситаҳои 

истеҳсолот ва афзоиши захираҳои моддӣ» [12, с. 388]; 

- ба ақидаи Шарп У., Александер Б., Бэйли Ҷ. «Раванди ҷудокунии пул имрӯз, бо мақсади 

ба даст овардани пули бештар дар оянда» [23, с. 1]; 

- ба ақидаи Иванов Г.И. «Ҳама намудҳо ва шаклҳои моликият, арзишҳои зеҳнӣ, иттилоотӣ, 

аз ҷумла ҳуқуқ ба онҳо, ки барои рушди захираҳои инсонӣ ва объектҳои ҳама гуна фаъолият бо 

мақсади зиёд намудани сармоя, ноил шудан ба даромаднокии баланд ва (ё) дигар самараи 

фоиданоки онҳо сармоягузорӣ карда мешаванд» [8, с. 23]; 
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- ба ақидаи Шапкин А.С. ва Шапкин В.А. «Истифодаи сармоя дар самтҳои зерин: 

сармоягузории воқеии захираҳои молиявӣ ба дороиҳои моддӣ ва ғайримоддӣ; сармоягузориҳои 

молиявӣ - сармоягузорӣ ба коғазҳои қимматнок (саҳмияҳо, вомбаргҳо, векселҳо ва ғ.)» [22, с. 

464]; 

- ба ақидаи Бланк И.А. «Гузоштани сармоя дар ҳама шаклаш ба объектҳои (таҷҳизот)-и 

гуногуни фаъолияти иқтисодии корхона бо мақсади ба даст овардани фоида, инчунин ба даст 

овардани самараи дигари иқтисодӣ ё ғайрииқтисодӣ, ки татбиқи он ба принсипҳои бозор асос 

ёфтааст ва бо омилҳои вақт, хавф ва пардохтпазирӣ алоқаманд мебошад» [2, с. 39]. 

Назарияҳои зиёди истилоҳи сармоягузорӣ мавҷуданд. Ба ақидаи Я.С. Мелкумов аз нуқтаи 

назари молиявӣ-иқтисодӣ онҳоро чунин муайян кардан мумкин аст: «Сармоягузории 

дарозмуддати захираҳои иқтисодӣ бо мақсади бунёд ва дар оянда ба даст овардани фоидаи соф, 

ки аз арзиши умумии ибтидоии сармояи гузошташуда зиёд аст, муайян мекунад» [16, с. 67]. 

Дар таҳқиқоти худ муаллиф Маковетский М.Ю. сармоягузориро «Ҳамчун сармоягузории 

пасандозҳои ҳамаи иштирокчиёни низоми иқтисодӣ ҳам ба объектҳои соҳибкорӣ ва дигар 

намудҳои фаъолият ва ҳам ба коғазҳои қимматнок ва дигар дороиҳо бо мақсади ба даст овардани 

даромад (фоида) ё ба даст овардани самараи мусбат (иҷтимоӣ)» муайян мекунад» [13, с. 312]. 

Муаллифи дигар Золотогоров В.Г. қайд мекунад, ки «Сармоягузорӣ ин маблағгузориҳо 

(дохилӣ ва берунӣ) ба барномаҳои гуногун ва чорабиниҳои (лоиҳаҳо)-и алоҳида бо мақсади 

ташкил, нигоҳ доштан ва рушди истеҳсолии (иқтидори истеҳсолӣ)-и мавҷуда, тайёрии техникии 

истеҳсолот, ба даст овардани фоида ва дигар натиҷаҳои ниҳоӣ мебошад, масалан, ҳифзи муҳити 

зист, иҷтимоӣ ва ғайра» [7, с. 463]. 

Назарияҳои баррасишуда ба мо имкон медиҳанд, хулоса барорем, ки фаъолияти 

сармоягузорӣ бояд ба навтарин дастовардҳои илмӣ асос ёбад. Фаъолона истифода намудани 

натиҷаҳои илмӣ-техникӣ ба тезондани тараққиёти иқтисодиёти мамлакат мусоидат менамоянд. 

Дар баробари ин, рушду инкишофи иқтисодиёт ангезаи он аст, ки даромади корхонаҳо ва аҳолии 

аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол ҳамчун «вазни мурда» набошанд, балки воқеан кор карда, ба моликон 

ва давлат фоида оварда, ба ин васила фаъолнокии сармоягузорӣ дар кишварро муайян мекунанд. 

Давлат дар фаъолияти сармоягузорӣ нақши фаъол дорад. Ба он тавассути сохторҳои худ 

вазифаҳои танзими давлатии раванди сармоягузорӣ, татбиқи сармоягузориҳои буҷетӣ ва 

тадбирҳои кумакрасониро амалӣ менамояд. 

Ҳамин тариқ, ақидаҳои асосии назарияҳои сармоягузорӣ, ки дар доираи мактабҳои 

классикӣ, кейнсӣ, монетаристӣ ва институтсионалӣ ташаккул ёфтаанд, умумӣ гардида, дар 

таҳқиқоти муосири назариявию амалии сармоягузорӣ, фаъолияти сармоягузорӣ ва сиёсати 

давлатии сармоягузорӣ истифода мешаванд. Сиёсати сармоягузорӣ муҳимтарин намуди сиёсати 

иқтисодии кишвар мебошад. Дар иқтисоди муосир истилоҳи сиёсати сармоягузорӣ ҳамчун як 

қисми сиёсати иқтисодие, ки давлат ва корхонаҳо дар шакли муқаррарнамудаи сохторҳои 

қудратӣ ва миқёси сармоягузорӣ пеш мебарад, муайян карда мешавад. Самти истифодабарӣ, 

сарчашмаи ба даст овардани онҳо бо дарназардошти зарурати нав кардани фондҳои асосӣ ва 

баланд бардоштани дараҷаи техникии онҳо муайян карда мешавад. 

Дар асарҳои Зокирова А.М. қайд карда мешавад, ки «Сиёсати сармоягузорӣ ин маҷмуи 

амалиёти субъектҳои хоҷагидорӣ оид ба таъмини сода ва васеи такрористеҳсоли захираҳои 

сармоя дар минтақа ё умуман давлат ба шумор меравад» [6, с. 9]. Моҳияти сиёсати сармоягузорӣ 

аз таъмини такрористеҳсолии фондҳои асосӣ ва ғайриистеҳсолӣ, васеъ кардан ва нав кардани 

онҳо иборат мебошад. 

Инчунин таърифи васеи сиёсати сармоягузорӣ мавҷуд аст, ки дар он сармоягузорӣ бо 

сармоягузории воқеӣ маҳдуд мегардад, аммо сармоягузории молиявиро низ фаро мегирад. Пеш 

аз ҳама, ин сиёсати сармоягузорӣ ба ноил шудан ба ҳадафҳои муайян нигаронида шудааст, ки 

дар ин ҳолат сармоя на танҳо ҷисмонӣ, балки молиявиро низ дар бар мегирад. 

Сиёсати сармоягузорӣ бояд яке аз ҷузъҳои таркибии сиёсати умумии иқтисодии давлат 

дониста шавад. Е.И. Вадейко оид ба сиёсати сармоягузорӣ қайд мекунад, ки «... ин сиёсати давлат 

ба таъмини таносуби муҳимми макроиқтисодӣ - таносуби андӯхт ва истеъмол дар ММД 

нигаронида шудааст» [3, с. 162]. Андреев В.А. сиёсати сармоягузориро ҳамчун «Фаъолияти 

бисёрҷанбаи давлат ба фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ, ҳавасмандгардонии 

фаъолияти сармоягузорӣ ва баланд бардоштани самаранокии истифодаи сармоягузорӣ дар 

кишвар муайян кардааст» [1, с. 69]. 
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Сиёсати сармоягузорӣ қисми таркибии сиёсати иқтисодии давлат мебошад. Ин як фишанги 

муҳимми таъсиррасонӣ ҳам ба иқтисоди кишвар ва ҳам ба фаъолияти соҳибкории субъектҳои 

хоҷагидории он мебошад. Дар ин маврид муаллифон Попков В.П. ва Семёнов В.П. қайд 

менамоянд, ки «Сиёсати сармоягузории давлат маҷмуи тадбирҳои мақсадноки чорабиниҳо оид 

ба фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳамаи субъектҳои хоҷагидорӣ бо мақсади эҳёи 

фаъолияти сармоягузорӣ, баланд бардоштани иқтисодиёт, баланд бардоштани самаранокии 

истеҳсолот ва ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ фаҳмида мешавад» [18]. 

Сиёсати сармоягузорӣ як қисми сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлатӣ ва субъектҳои 

хоҷагидор, аз ҷумла пешгӯӣ намудан, банақшагирӣ, ҳавасмандгардонӣ ва ташкили раванди 

сармоягузориро бо мақсади рушди таҷдид ва азнавсозии истеҳсолот, инфрасохтор ва 

институтҳои иҷтимоӣ дар бар мегирад. Дар шароити ҳозира ин сиёсат низоми мураккабест, ки аз 

як қатор зернизомҳои ба ҳам алоқаманд иборат аст (расми 1). 
 

 
Расми 1. Намудҳои зернизоми сиёсати сармоягузорӣ. 

Сарчашма: OECD investment policy reviews. – Paris, OECD, 2010. – 104 с. 
 

Ин сиёсат дар сатҳи ҷаҳонӣ аз ҷониби ташкилотҳои байниҳукуматӣ (Бонки ҷаҳонӣ, 

Хазинаи байналмилалии асъор, Бонки аврупоии таҷдид ва рушд, бонкҳои марказии Иттиҳоди 

Аврупо ва ғайра), давлатҳои миллӣ ва бонкҳои рушд, мақомоти идоракунии минтақавӣ ва соҳавӣ 

(байнисоҳавӣ) ва фондҳои сармоягузорӣ, ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайридавлатӣ, иттиҳодияҳо, 

хоҷагидорӣ ва ассотсиатсияҳои онҳо амалӣ мегардад. 

Сиёсати сармоягузориро ҳамчун маҷмуи амалҳои агентҳои фаъолияти такрористеҳсолӣ 

барои таъмини шароити такрористеҳсоли захираҳои сармоя дар минтақа арзёбӣ намудан мумкин 

аст. Дар ин замина асосан сиёсати сармоягузориро ҳамчун такрористеҳсол баррасӣ менамоянд. 

Бо вуҷуди ин, зарурати сиёсати давлатии сармоягузорӣ, минтақавӣ ва ширкатҳоро дар соҳаҳо 

ҷудо намудан мумкин аст. 

Зери мафҳуми сиёсати сармоягузории давлат ҳамчун самти сиёсати иқтисодии давлат, ки 

маҷмуи қоидаҳо ва меъёрҳои ба ҳам алоқаманди дар ҳуҷҷатҳои меъёрии давлатӣ инъикосгардида 

мебошад, ба танзимдарории муносибатҳо ҳангоми сар задани ҳолатҳои дар ҷараёни фаъолияти 

сармоягузорӣ бамиёномада, фаҳмида мешавад. 

Сиёсати сармоягузории минтақавӣ муҳимтарин ҷузъи сиёсати иқтисодии минтақавӣ буда, 

маҷмуи тадбирҳои гузаронидашударо дар сатҳи минтақа, мусоидаткунандаи фаъолнокии 

захираҳои сармоявӣ ва муайянкунии самти онҳо ба истифодаи нисбатан самаранок ба манфиати 

аҳолии минтақа ва сармоягузорони алоҳида дар бар мегирад.  

Маколов В.И. сиёсати сармоягузории минтақавиро ҳамчун «Фаъолияти мақсаднок ва 

асосноки мақомоти ҳокимияти давлатӣ оид ба пурзӯр намудани фаъолияти сармоягузорӣ бо 

мақсади таъмини такрористеҳсоли иқтисодиёт ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ 

маънидод мекунад» [14, с. 68]. Ҷузъи асосии сиёсати иқтисодии кишвар ва сатҳи минтақавии он 

сиёсати сармоягузорӣ мебошад. 

Фаъолияти сармоягузории корхона ин раванди асоснок кардан ва ба амал баровардани 

шаклҳои самарабахши маблағгузории асосӣ мебошад, ки ба васеъ намудани иқтидори иқтисодии 

корхона нигаронида шудааст. Ин қисми таркибии сиёсати иқтисодӣ буда, интихоб ва усулҳои 
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амалӣ гардондани роҳҳои оқилонаи нав кардан ва васеъ намудани иқтидори истеҳсолӣ ва илмӣ-

техникиро муайян мекунад. 

Чуноне ки аз расми 2 бармеояд, сиёсати давлатии сармоягузорӣ тамоми доираи фаъолияти 

сармоягузории мамлакатро дар бар мегирад. 

Идоракунии фаъолияти сармоягузории давлатӣ хусусияти мақсаднок дорад, яъне гузоштан 

ва ба даст овардани мақсадҳоеро, ки бевосита бо таъмини иҷрои вазифаҳои умумии иқтисодӣ 

алоқаманданд, пешбинӣ мекунад.  

 
Расми 2. Механизми сиёсати давлатии сармоягузорӣ. 

 

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 
 

Ҳадафҳои стратегии сармоягузории давлат дар он возеҳ ифода ёфта, барои баланд 

бардоштани самаранокии фаъолияти сармоягузорӣ дар давраи дарозмуддат, ҳамоҳангсозӣ ва 

назорати он, инчунин заминаи қабули қарорҳои ҳамоҳангшуда дар ҳамаи марҳалаҳои макро, 

мезо ва микро сатҳҳои раванди сармоягузорӣ воситаи тавоно ва пешбар гардидааст. 

Дар охири солҳои 90-ум ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сатҳи куллан нави муносибатҳои сармоягузорӣ 

расид, ки сармоягузорӣ омили асосии ҳавасмандгардонии шукуфоии устувори иқтисодӣ ва 

иҷтимоии ҳар як кишвар мегардад. 

Фаъолияти сармоягузорӣ ҳамчун дараҷаи шиддатнокии равандҳои сармоягузорӣ дар 

дохили кишвар ё минтақа бо дарназардошти иқтидор ва имкониятҳои амалишудаи низоми 

иқтисодӣ муайян карда мешавад. Сармоягузории дарозмуддат боиси андӯхти сармоя, афзоиши 

иқтидори истеҳсол молу хизматҳо ва таъмини рушди иқтисодӣ мегардад. Сарчашмаи ҷамъшавии 

сармоягузорӣ ин пасандозҳои умумии миллӣ мебошад, ки ҷузъи асосии он пасандозҳои шахсии 

аҳолӣ маҳсуб меёбад. Афзоиши пасандозҳои шахсӣ ва тағйирёбии пасандоз ба сармоя ба баланд 

гардидани иқтидори сармоявии Тоҷикистон, ҳамчун натиҷаи кӯшиши рушди иқтисодӣ 

алоқаманд мебошад. 

Фаъолияти сармоягузориро муҳаққиқон ҳамчун ҷалби шиддатноки сармоя ба фондҳои 

асосӣ шарҳ медиҳанд. вале бояд қайд кард, ки дар ин тафсир, параметрҳои «баромад»-и низоми 

«фаъолияти сармоягузорӣ» аз назар дур мондаанд. 
Субъектҳое, ки фаъолияти сармоягузориро дар кишвар муайян мекунанд, танҳо 

сармоягузорон мебошанд. Дар воқеъ, ҳама гуна натиҷаи фаъолияти сармоягузорӣ амали 
муштараки сармоягузорон ва қабулкунандагони онро инъикос мекунад, ки ба доираи онҳо 
ташкилотҳои соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт ва шаклҳои моликият дохил мешаванд. Дар ин ҷо 
диққати асосӣ на танҳо ба институтҳои маблағгузорӣ, балки ба вазорату идораҳо, мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, инчунин 
институтҳое, ки барои ҷалби фаъолияти сармоягузорӣ ва истифодаи самараноки онҳо шароити 
мусоид фароҳам меоваранд, дода мешавад.  

Базаи объекти амалигардонии фаъолияти сармоягузорӣ ин сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ 
мебошад. Дар ҳамин ҳол, дар баробари сармоягузорӣ ба сармояи ҷисмонӣ, сармоягузорӣ ба 
сармояи инсонӣ дар шароити гузариш ба роҳи инноватсионии рушд аҳамияти рӯзафзун пайдо 
мекунад. 

Ҷолибияти сармоягузорӣ ва фаъолияти сармоягузорӣ бо ҳам алоқаманданд, яъне 
ҷолибияти сармоягузорӣ омили умумии аломатҳо буда, фаъолияти сармоягузорӣ натиҷаи ба он 
вобаста аст. Дараҷаи баланди таносуби ҷолибияти сармоягузории кунунии минтақаҳо бо 
фаъолияти кунунии иқтисодии сармоягузорӣ имкон медиҳад, ки фаъолияти ояндадори 
сармоягузорӣ муайян карда шавад. 

Дар ин ҷо метавон қайд кард, ки муаллифон асосан ҷолибияти сармоягузории минтақаро 
бо фаъолияти сармоягузорӣ алоқаманд мекунанд. Фаъолияти баланди сармоягузорӣ, ки аз ҷумла 
дар васеъ шудани миқёс ва пайдоиши самтҳои нави фаъолияти сармоягузорӣ, баланд бардоштани 
самаранокии он зуҳур меёбад, омили муҳим дар таҷдиди иқтидори сармоягузорӣ мебошад. 
Олшанская М.В., Дасковский В. ва Киселев В. дар таҳқиқоти худ қайд мекунанд, ки «Ҷолибияти 
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сармоягузорӣ ва фаъолияти сармоягузорӣ ҷузъҳои асосии фазои сармоягузорӣ мебошанд» [17, с. 
36; 4, с. 15]. 

Муҳити сармоягузорӣ яке аз омилҳои муайянкунандаи миқёс, шиддат ва натиҷаҳои 
фаъолсозии сармоягузорӣ мебошад, ки муҳимтарин нишондиҳандаи фаъолияти сармоягузории 
минтақа маҳсуб меёбанд. Дигар омил ин иқтидори сармоягузории минтақа ва афзалиятҳои 
сармоягузорон мебошанд, ки ақидаҳои субъективии онҳоро дар бораи манфиатҳо ва хатарҳое, ки 
онҳо аз татбиқи лоиҳаҳо дар ин қаламрав интизоранд, инъикос мекунанд. 

Таҳлили фаъолияти сармоягузориро идома дода, муаллиф Крутских Д.Б. қайд мекунад, ки 
«Фаъолсозии сармоягузории минтақа ҳамчун хусусияти объективии хоси ҳудуди мушаххаси 
кишвар амал мекунад ва дар зери таъсири омилҳои зиёди дар сатҳҳои макро, мезо- ва 
микроиқтисодӣ амалкунанда тағйир меёбад. Фаъолияти сармоягузорӣ хусусияти гуногун 
доранд: иқтисодӣ, иҷтимоӣ, институтсионалӣ», ё «Фаъолсозии сармоягузории минтақа дар зери 
таъсири механизмҳои бозорӣ, танзими давлатии иқтисодиёт, идоракунии дохилииқтисодӣ, ки 
соҳаи таъсири умумӣ ва истисноӣ доранд» [10, с. 75]. 

Ба андешаи мо, фаъолсозии сармоягузорӣ маҷмуи васеъ намудани самтҳои ояндадори 
татбиқи онҳо, муносибатҳои ташкилӣ-иқтисодӣ ва таъмини афзоиш ва такмили сохтори 
сармоягузорӣ дар асоси низоми иҷтимоию иқтисодии фаъолияти сармоягузорӣ мебошад. Дар 
маҷмуъ, ҳангоми таҳлили фаъолсозии сармоягузорӣ метавон тавсиф кард, ки фаъолсозии 
сармоягузорӣ инҳоро дар бар мегирад: - ҷолибияти сармоягузорӣ; - иқтидори сармоягузорӣ; - 
сиёсати сармоягузорӣ; - фаъолияти сармоягузорӣ; - фазои сармоягузорӣ, ки инро метавон дар 
мисоли расм тасвир намуд (расми 3). 

 

 
Расми 3. Тарҳи фаъолсозии сармоягузорӣ. 

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 
 

Фаъолияти сармоягузорӣ асосан аз ҷониби сармоягузорон барои гузоштани сармояи худ 
ва бо тартиби табиӣ барои ба даст овардани фоида таҳлил карда мешавад. Формулаи ҳисобкунии 
фаъолияти сармоягузорӣ чунин аст: 

Киа = Кре ∗ Кр ∗ 𝑅𝑂 ∗
𝐷

1
− Кре ∗ Кр ∗ 𝑅𝑂 ∗ 𝐷, 

ки дар ин ҷо: Киа – коэффитсиенти фаъолсозии сармоягузорӣ; Кре – коэффитсиенти гирифтани 
фоида аз сармоягузории такрорӣ; Кр – коэффитсиенти даромаднокии маҳсулоти истеҳсолшуда; 
RO – сифати истифодабарии захираҳо; D – коэффитсиенти вобастагии молиявӣ мебошад. 

Бо дарназардошти омилҳои таъсири манфӣ ба фаъолияти сармоягузорӣ, инчунин таҳлили 
фаъолияти сармоягузорӣ маҷмуи масъалаҳоеро ҳал кардан лозим аст, ки барои ноил шудан ба 
баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузорӣ дар натиҷаи ҷалби сармоягузорӣ бояд ҳал намуд. 
Инҳо, пеш аз ҳама: 

- ҳолати иқтисодӣ дар мамлакат; 
- сиёсати таваррумӣ; 
- фоизи баланди қарзҳои тиҷоратӣ ва механизми гирифтани қарз барои татбиқи фаъолияти 

сармоягузорӣ; 
- заминаи меъёрӣ-ҳуқуқии танзимкунандаи равандҳои сармоягузорӣ; 
- низоми мавҷудаи андоз барои фаъолияти сармоягузорӣ. 
Бояд қайд кард, ки рӯйхати мазкур дар рӯйхати омилҳои маҳдудкунанда пурра нест, аммо 

маҳз ҳамин гурӯҳи омилҳо ба самаранокии раванди сармоягузорӣ таъсири сахттар мерасонанд. 
Ҳангоми бунёд ва қайди фаъолсозии сармоягузорӣ, зарурати кор кардани занҷираи 

ҳаракатдиҳанда ва ангеза барои ҷалбсозӣ ва фаъолсозии сармоягузорӣ ба миён меояд. Агар дар 
мавриди фаъолсозии сармоягузорӣ сухан ронем, пас моро зарур аст, ки шароити мусоидро 
пешниҳод намоем ва дар баробари ин, фазои сармоягузориро фаромӯш накунем. 
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Расми 4. Занҷираи фаъолсозии сармоягузорӣ. 

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 
 

Дар тамоми марҳалаҳои таърихии иқтисодиёти Тоҷикистон заминаҳои ташкили сиёсати 
самарабахши сармоягузорӣ дар иқтисоди миллӣ гузошта шуда буданд, вале дар баробари ин, 
душвориҳои муайяне ба миён омаданд, ки бояд дар амал ва дар шароити муосир ҳалли онҳоро 
талаб кард. 

Ҳамин тариқ, ҷанбаҳои назариявӣ-методии омӯзиши сармоя ва сиёсати сармоягузориро 
таҳлил намуда, хулосаҳои зеринро баровардан мумкин аст: 

1. Имрӯз тамоми субъектҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд сиёсати фаъолсозии 
сармоягузории дастгириро нисбат ба иқтисоди миллӣ пеш баранд. Маҳз дар ин маврид тағйироти 
назаррас ба амал меоянд, ки ба таъмини шароити мусоид барои ташаккул ва фаъолияти 
иқтисодии субъектҳо нигаронида шудаанд. 

2. Сиёсати сармоягузорӣ як қисми сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлатӣ ва субъектҳои 
хоҷагидор, аз ҷумла пешгӯӣ намудан, банақшагирӣ, ҳавасмандгардонӣ ва ташкили раванди 
сармоягузориро бо мақсади рушди таҷдид ва азнавсозии истеҳсолот, инфрасохтор ва 
институтҳои иҷтимоӣ дарбар мегирад. Дар шароити ҳозира ин сиёсат низоми мураккабест, ки аз 
як қатор зернизомҳои ба ҳам алоқаманд иборат аст 

3. Ба андешаи мо, фаъолияти сармоягузорӣ маҷмуи васеъ намудани самтҳои ояндадори 
татбиқи онҳо, муносибатҳои ташкилӣ-иқтисодӣ ва таъмини афзоиш ва такмили сохтори 
сармоягузорӣ дар асоси низоми иҷтимоию иқтисодии фаъолияти сармоягузорӣ мебошад. Дар 
маҷмуъ, ҳангоми таҳлили фаъолияти сармоягузорӣ метавон тавсиф кард, ки фаъолияти 
сармоягузорӣ инҳоро дар бар мегирад: - ҷолибияти сармоягузорӣ; - иқтидори сармоягузорӣ;           
- сиёсати сармоягузорӣ; - фаъолияти сармоягузорӣ; - фазои сармоягузорӣ. 
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ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ-МЕТОДИИ ТАҲҚИҚОТИ САРМОЯ ВА  

СИЁСАТИ САРМОЯГУЗОРӢ 
 

Дар ин мақола ҷанбаҳои назариявӣ-методии таҳқиқоти сармоя ва сармоягузорӣ мавриди таҳлил 
қарор дода шудааст. Барои таҳлили илмӣ-назариявии сиёсати давлатии сармоягузорӣ кӯшиши пурсамар 
карда, дар асоси воқеияти имрӯза ба қадри кифоя хулосаю таклифҳои нав ба миён гузошта шудаанд. 
Муаллиф пас аз омӯзиши муфассали таҳқиқоти олимони ватанию хориҷӣ дар соҳаи сиёсати давлатии 
сармоягузорӣ ба хулосае омадааст, ки бисёре аз мушкилоти сармоя ва сиёсати сармоягузорӣ то ҳол ба 
таври кофӣ омӯхта ва таҳқиқ нашудаанд. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В данной статье рассмотрены вопросы теоретико-методических аспектов исследования инвестиций 
и инвестиционной политики. В работе предпринята продуктивная попытка научно-теоретического анализа 
государственной инвестиционной политики и на основе реалий сегодняшнего дня сформулированы в 
достаточной мере новые выводы и предложения. Проведя подробное исследование трудов отечественных 
и зарубежных ученых в области государственной инвестиционной политики, автором сделан вывод, что 
многие проблемы инвестиций и инвестиционной политики пока еще недостаточно изучены и не 
исследованы. 
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policy. The work makes a productive attempt at a scientific and theoretical analysis of the state investment policy. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ  

РЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИКИ 
 

Давлатзода М.Х. 

Таджикский национальный университет 
 

В системе рыночной экономики предприятия вынуждены постоянно повышать свой 

уровень привлекательности в инвестировании средств и организации совместных работ. В связи 

с этим, большое значение приобретает полнота и достоверность оценки реального положения в 

предприятии, в том числе его имущественного состояния, средств, весьма важное значение имеет 

его долгосрочное функционирование и перспектива развития [2]. 

В рельсе рыночной экономики эффективная деятельность предприятия заключается в 

принятии не просто оптимальных, но и обоснованных управленческих решений.  

В условиях рыночной экономики, где постоянно усиливается конкуренция между 

предприятиями на финансовых рынках и возникает вопрос о привлечении инвестиций. Так, 

турбулентность экономической ситуации диктует, что объективно возросла роль и значение 

финансового анализа. Он позволяет сравнивать инвестиционную привлекательность 

многообразных экономических субъектов. По мнению профессора Донцовой Л.В. «Финансовое 

состояние можно определять посредством изучения анализа финансовой отчетности с 

получением ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и 

наиболее точную картину финансового состояния и финансовых результатов деятельности 

предприятия» [4]. Следовательно, стратегические цели предприятия должны совпадать с целями 

проведения финансового анализа. 

 Весьма важным результатом проведения анализа финансовой устойчивости отдельного 

хозяйствующего субъекта является предоставление отсчета тем, кто заинтересован в 

использовании этого отчета.  

Развитие предприятия не только зависит от его финансового состояния, необходимого 

уровня обеспеченности финансовой устойчивости. По нашему мнению, финансовая 

устойчивость представляет собой более объемную по характеру экономическую категорию, 

которая отражает все стороны деятельности субъектов. Здесь финансовый анализ выступает в 

поддержку принятия управленческих финансовых решений менеджмента. Для достижения и 

определения финансовой устойчивости необходимо детально изучать комплекс методов анализа.  

Общих методов анализа и прогнозирования финансовой устойчивости предприятия можно 

разделить на три группы [3]: 

1. Логико-экономический; 

2. Экономико-математический; 

3. Прочий инструментарий. 

Применение на практике данных методов дает возможность не только получить искомый 

результат, но и на базе обобщения собранных данных определить количественный или 

качественный параметр ретроспективную к перспективной оценке финансовую устойчивость 

анализируемого объекта. Обобщая труды зарубежных и отечественных ученных, можно сделать 

вывод о том, что наиболее распространенными методами и приемы экономического анализа, 

используемые при диагностике финансовой устойчивости предприятия, являются 

нижеследующие методы и приемы [3; 9]: 

1. Логические методы обработки информации; 

2. Экономико-математические методы; 

3. Другие диалектические методы и приёмы. 

В системе рыночной экономики, использующей методы для анализа, более актуальными 

являются три вышеуказанные методы. Здесь применяется функционально-стоимостный, 

маржинальный анализ и SWOT-анализ, которые относятся к диалектическим методам и приемам 

анализа.  

Исследуем метод экономического анализа Шеремета А.Д. [10]. Согласно его методу, 

общий подход к изучению хозяйственных процессов базируется на материалистической 

диалектике. Особенностями метода экономического анализа является использование системы 

показателей и факторов хозяйственной деятельности, выбор из мертелей и оценки в зависимости 

от особенности анализируемых явлений, изучение причин изменения показателей и влияние 
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факторов на результативный показатель с использованием приемов математики, статистики и 

хозяйственного учета. 

В экономической литературе можно встретить достаточно большое количество 

разнообразных методов и приемов анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

На практике для анализа финансовой устойчивости более всего используются методы 

обработки информации и экономико-математические методы в части анализа коэффициентов. В 

публикуемых в печатном издании в последние годы статьях можно встретить использование 

оптимизационного решения задач и стохастического факторного анализа.  

Система финансового анализа и коэффициенты, заложенные в ее основу, служат в первую 

очередь для отображения изменения финансового состояния предприятия, выявления 

тенденций, позволяющих составить представление об открывающихся возможностях и рисках, 

с которыми предприятие может столкнуться в будущем с различными рыночными угрозами и 

кризисами.   

На практике при проведении анализа финансовой деятельности предприятия 

используются разные подходы и методики. Здесь более приемлемой совокупной финансового 

анализа выступает коэффициентный анализ, который охватывает расчет следующих групп 

показателей: (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость и структуры капитала). Эти 

категории можно определить посредством применения специальных оценочных показателей. Их 

расчет соответственно регламентируется посредством нормативных материалов. 

Известно, что применяемые методы в ходе анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия дают разные результаты. Использование этих методов перед 

финансовым директором предприятия ставит единичные задачи, как необходимость в 

объективной оценке результатов их хозяйственной деятельности. Следует отметить, что по 

общим оценкам управляющего предприятия предоставляется предложение по оптимальному 

развитию.  

В промышленности определенной спецификой обладают проблемы повышения 

эффективности деятельности и функционирования субъектов в инновационном рельсе, 

поскольку характер промышленности вполне отличается от других отраслей экономики.  

Следовательно, это можно объяснить последним принятием программ развития 

промышленности не только в нашей стране, но и во многих государств мира, стремлением 

реализовать тот потенциал, который не просто может, а должен вывести экономику нашей 

страны на достойное место в регионе. Характер промышленного производства (непрерывный, 

прерывный, с полным или неполным производственным циклом автоматизированный и т.д.) 

определяется сущностными характеристиками изделия, технологией, его производством [5]. 

Анализируя динамику показателей предприятия, чаще всего показатели сравниваются с 

плановыми нормативными цифрами, бизнес-планами предприятий. Исследование в 

соответствии со стандартами и стремлением к увеличению среднеотраслевых показателей вовсе 

не является гарантом успешного совокупного функционирования предприятия.  

Практика применения сравнительного анализа предприятий показывает, что он не 

позволяет избежать проблем, связанных с оценкой деятельности подотраслей предприятий. В 

последнее время предприятия, осуществляющие деятельность на основе инновации с 

применением различных эвристических и эмпирических подходов, только могут косвенно 

характеризовать эффект инновационной деятельности, но не финансовой устойчивости или 

финансового состояния. Так возникает необходимость рассмотрения особо значимых подходов 

к оценке эффективности функционирования инновационного предприятия. Здесь критерием 

эффективности измерения результатов деятельности данных предприятий определяется 

посредством отношения затрат к результату деятельности, что считается финансовым 

показателем предприятия. 

От уровня этих показателей традиционно определяются показатели рентабельности, 

прибыльности и. т.д., можно применить для анализа состояния всех форм бизнеса в ракурсе 

предприятия в целом и для оценки инновационной деятельности. Требуется еще дополнительная 

информация из других структур предприятий. Для такого анализа информация из бухгалтерской 

финансовой отчетности недостаточна. По нашему мнению, для анализа инновационной 

деятельности предприятий необходимо использовать производственные данные технических 

отдел и отделов инновационного развития предприятия [1]. 
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Иллюстрация современных подходов, которая используется в процессе анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, дает возможность выявить ряд 
существенных проблем, связанных с применением традиционного анализа финансово-
хозяйственной деятельности при решении задач управления промышленными предприятиями. 

В системе рыночной экономики характерной чертой составления бухгалтерской 
финансовой отчетности является приоритет юридической стороны над экономической. Здесь 
отчеты должны отвечать требованиям налогового законодательства.  

Основосостовляющей информационной базой для анализа является статистическая и 
финансовая отчетность, и бухгалтерская отчетность, которые считаются основными 
источниками информации. Для оценки финансового состояния и финансовых результатов 
деятельности предприятия, эти отчетности предоставляют собой единую систему данных об 
имущественном и финансовом положении предприятия и результатах его финансово-
хозяйственной деятельности.     

По мнению Поповича И.Б., статистическая отчетность служит базой для оценки 
производственно-экономического потенциала предприятия, так как он содержит данные о 
производстве и реализации продукции предприятия [6]. 

Нами представляется, что для характеристики оценки производственного экономического 
потенциала предприятия более приемлемо использовать первичные отчеты, особенно форм №1 
и №5. План производства, реализация продукции и отчет затрат на производства или финансовые 
отчеты формы №1, баланс предприятия и приложение к форме №5.  

В первую очередь в предприятиях анализ эффективности деятельности характеризует 
только эффективного использования основных средств, материальных и трудовых ресурсов. 
Практика показывает, что для предприятия, которое развивается путем инновации, важную роль 
играют группы нематериальных активов, где не используются и сами показатели стоимости, что 
является основным критерием эффективности управления предприятием. Применяющий подход 
к формированию системы анализа финансово-хозяйственной деятельности от первичных данных 
предприятий и их отчетность приводит к появлению большого числа показателей, которые 
оказываются не связанными друг с другом, частично дублируют информацию и не соотносятся 
с конкурентными объектами управления.  

Выдвинутые вопросы могут быть решены за счет системной структуризации показателей, 
анализа финансово-хозяйственной деятельности и его расширения к направлению социальным 
аналитическим единым аспектам.  

Бухгалтерская отчетность является системой данных об имущественном и финансовом 
положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности составляемая на основе 
данных финансового учета с целью предоставления внешним и внутренним пользователям 
обобщённой информации, финансовом положении организации в форме удобной и понятной для 
принятия этими пользователями определенных деловых решений [8-9]. 

В бухгалтерском балансе в силу рыночных требований к финансовой отчетности 
проводятся только идентифицируемые нематериальные активы, а именно: патенты, лицензии, 
торговые марки, фирменные наименования. Следовательно, более половина рыночной 
стоимости нематериальных активов создается за счет неидентифицируемых нематериальных 
активов, таких как система управления (интеллектуальное качество персонала, качество 
продукции, имидж предприятия). Эти активы не указываются в балансе, их стоимость 
проявляется и могут отражаться общим итогом в показателе к условию стоимости деловых 
связей предприятий, престиж его торговых марок и опыт деловых связей и устойчивой 
клиентуры.  

При анализе можно изучить, как идентифицируемых, так и неидентифицируемых 
нематериальных активов, а также актуальность разработки системы показателей для их 
измерения и оценки влияния на рыночную стоимость инновационной продукции промышленных 
предприятий. В современных условиях в предприятиях в основном большое внимание уделяется 
этим показателям. В предприятиях финансовый директор вместе с главным экономистом или 
аналитиком определяет процесс проведения экономического анализа. Бывает, что некоторые 
предприятия первоочередной задачей считают управление стоимостью, а другие больше 
внимание уделяют окупаемости вложения и внутренных норм в рентабельности, кроме 
вышеприведенных предприятий, еще они активно используют заемный капитал. Здесь более 
актуальными считаются показатели ликвидности и структуры капитала [7-8]. 

Следует отметить, что в предприятиях при разработке и создании системы финансового 
анализа в первую очередь необходимо четко сформулировать цели и привлекать круг 
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пользователей аналитической информации, и соответственно отделять и рассчитать ключевые 
коэффициенты, провести анализ полученных результатов, характеризируя каждый из 
показателей в отдельности и в совокупности сравнивать с другими показателями. 

Основные структурные финансовые показатели предприятия, посредством которых можно 
определять степень достоверности и надежности оценки результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, выступают следующие фрагменты: 

1. Применение большинства коэффициентов и показателей для уточнения достоверности 
и надежности оценки позволяет получить более точную картину финансового состояния 
предприятия; 

2. В расчете отдельных показателей применяется первоначальная стоимость средств и 
источников его формирования, тогда как реальная форма организации бизнеса требует 
использования оптимальных рыночных цен. 

Следует отметить, что только использование финансовых показателей при оценке 
результативности деятельности предприятий не дает возможность предварительно определить 
ряд возможных проблем, как снижение качества выпускаемой продукции и эффективность 
управления персоналом.  

Частичное проведение финансового анализа непосредственно зависит от операционного 
цикла организации. Уровень детализации результатов анализа финансово-хозяйственной 
деятельности зависит от того, кому возложено делать данный аналитический отчет предприятия. 

Так, на менеджеров возложена обязанность в предоставлении более детальной 
информации. Таким образом, на практике частично проводится экономический анализ и 
применения приемов, посредством которых можно точно определить финансовое состояние 
предприятия и определить рациональное и нерационально использование его экономической 
службы.  
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ТАҲЛИЛИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИИ СУБЪЕКТҲОИ ИҚТИСОДИ БОЗОРГОНӢ 
 

Дар мақола таҳлили фаъолияти молиявии субъектҳои иқтисоди бозоргонӣ дар ҷанбаҳои назариявӣ 
ва амалӣ мавриди баррасӣ қарор ёфтааст. Вазъи молиявии корхонаҳо дар доираи муносибатҳои бозоргонӣ 
таҳлил ва мутаносибан маҷмуи методҳои таҳлил ва пешгӯии устувории молиявии корхонаҳо муайян карда 
шудааст. Баъдан методҳои афзалиятноки таҳлили корхонаҳо дар иқтисодиёти бозоргонӣ муайян 
гардидаанд. Аломатҳои хоси тартибдиҳии ҳисоботи молиявии муҳосибӣ дар корхонаҳо нишон дода 
шудаанд. Муқаррар гардидааст, ки баъзе мушкилот аз ҳисоби сохтори системавии нишондиҳандаҳо 
таҳлили фаъолияти молиявӣ-хоҷагидорӣ ва тавсеаи онҳо тавассути модулҳои махсуси аналитикӣ ҳалли 
худро меёбанд. 

Ҳамин тариқ, вобаста ба гузаронидани сикли таҳлили молиявии корхонаҳо муайян карда шуд, ки 
аксари методҳои таҳлили иқтисодӣ оқилона истифода намегарданд. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В статье рассматриваются вопросы проведения анализа финансовой деятельности субъектов 

рыночной экономики в теоретическом и практическом аспекте. Было проанализировано финансовое 

состояние предприятий в ракурсе рыночных отношений, и соответственно определена совокупность 

методов анализа и прогнозирования финансовой устойчивости предприятии. Далее определены 

приоритетные методы анализа предприятий рыночной экономики. Выявлены характерные черты 

составления бухгалтерской финансовой отчетности на предприятиях. Указано, что некоторые проблемы 

могут быть решены за счет системной структуризации показателей анализа финансово-хозяйственной 

деятельности и их расширения посредством специальных аналитических модулей. Таким образом, в 

зависимости от проведения цикла финансового анализа в предприятиях было определено, что многие 

методы экономического анализа используются нерационально. 
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ANALYSIS OF FINANCIAL ACTIVITIES OF SUBJECTS OF MARKET ECONOMY 
 

The article deals with the issues of conducting an analysis of the financial activity of subjects of a market 

economy in a theoretical and practical aspect. The financial condition of enterprises was analyzed from the 

perspective of market relations, and, accordingly, a set of methods for analyzing and predicting the financial 

stability of an enterprise was determined. Next, priority methods for analyzing enterprises in a market economy 

are identified. The characteristic features of the preparation of accounting financial statements at enterprises are 

revealed. It is indicated that some problems can be solved through the systemic structuring of indicators for the 

analysis of financial and economic activities and their expansion through special analytical modules. Thus, 

depending on the conduct of the cycle of financial analysis in enterprises, it was determined that many methods of 

economic analysis are used irrationally. 
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ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА УРОВНЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Ахмедова М.М. 

Политехнический институт Таджикского технического университета  

имени акад. М. Осими в г. Худжанде 
 

Инфляция все еще остается актуальной проблемой любого государства независимо от 

уровня развития и форм управления. Это связано с тем, что инфляционные процессы являются 

следствием всех других макро и микроэкономических процессов, возникающих под 

воздействием рыночных и нерыночных факторов. Нарушение тех или иных принципов в итоге 

сказывается на уровне цен и тем самым создает необходимость поиска новых путей решения 

проблемы инфляции. Несмотря на всю сложность проблемы инфляции, она очень проста по 

своей сути. Так как итогом роста цен является снижение благосостояния населения, а снижение 

цен приводит к его повышению. При этом следует отметить, что основная задача социально-

экономической политики любого государства является повышение качества жизни и 

благосостояния населения страны. По этой причине правительство уделяет особое внимание 

проблеме инфляции и поиску её решения.  

В процессе исследования проблемы инфляции необходимо учитывать особенности 

влияния его факторов. В целом факторы инфляции в условиях открытой экономики можно 

разделить на внутренние и внешние. В свою очередь эти факторы могут иметь монетарные и 

немонетарные основы. «К внутренним факторам в основном можно отнести спрос и 
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предложение, издержки производства, количество денег в обращении, структурные сдвиги в 

экономике, дефицит государственного бюджета. Внешние факторы в основном косвенно 

воздействуют на внутренние инфляционные процессы. К ним можно отнести импорт и экспорт 

товаров, услуг, капитала, а также валютный курс как связующее звено во внешнеэкономических 

отношениях» [1, с. 5-6]. 

 К монетарным основам можно отнести скорость обращения денег, наращивание объемов 

ликвидности со стороны банковской системы, объемы кредитования, денежная эмиссия и т.д. К 

немонетарным факторам относятся объемы спроса и предложения, издержки производства, 

налоговое бремя, уровень технологий, инфраструктура, структура рынков и т.д. В условиях 

жесткой денежно-кредитной политики возникновение инфляционных процессов в основном 

связано с влиянием немонетарных факторов, так как ведение такой политики само по себе 

минимизирует воздействие монетарных факторов инфляции. В таких условиях колебания 

потребительских цен находятся под существенным воздействием динамики доходов населения 

и издержек производства, которые в итоге приводят к инфляции спроса и издержек. Если 

инфляцию спроса можно регулировать с помощью различных денежно-кредитных и финансовых 

механизмов, инфляция издержек менее подвержена влиянию таких механизмов. «Инфляция 

издержек (инфляция предложения) подразумевает такой механизм формирования цен, при 

котором их рост определяется не увеличением спроса, а повышением затрат. Инфляция издержек 

обусловлена ростом всех компонентов производственных затрат – материальных ресурсов, 

заработной платы, затрат на обслуживание долгов и покупку денежных ресурсов и др.»                   

[2, с. 104]. 

Основным показателем, отражающим инфляционные процессы в социально-

экономической среде, является индекс потребительских цен. Индекс потребительских цен 

формируется за счет индекса цен продовольственных, непродовольственных товаров и услуг. В 

связи с этим динамика ИПЦ непосредственно зависит от динамики этих показателей. Следует 

отметить, что степень влияния и значимость этих составляющих индексов может быть разной в 

зависимости от уровня развития государства.  Значимость составляющих индексов определяется 

структурой потребительской корзины. Доля потребительских товаров и услуг в потребительской 

корзине определяет, в конечном счете степень влияния составляющих индексов на уровень 

благосостояния населения. В связи с этим в развивающихся странах больше уделяется внимание 

изменению индекса продовольственных товаров, так как существенную долю потребительской 

корзины этих стран составляют продовольственные товары. Такая тенденция наблюдается во 

всех постсоветских странах. Так, например, в Республике Таджикистан доля продовольственных 

товаров в структуре потребительской корзины составляет почти 50%. Несмотря на 

сравнительные преимущества в социально-экономическом развитии, такая ситуация сохраняется 

и в Российской Федерации. «Статистические и социологические исследования, проведенные в 

РФ, доказывают, что во многих семьях на продукты питания тратится гораздо больше, чем 

половина бюджета. В потребительских корзинах западноевропейских стран доля продуктов 

питания, в среднем, составляет 20%» [3, с. 70]. Существенные различия в структуре 

потребительских корзин возникают по разным причинам, но в основном это происходит по 

причине различий в уровнях доходов населения. 

Таким образом, существенная доля продовольственных товаров в потребительской 

корзине создает необходимость в глубоком исследовании проблемы насыщения внутреннего 

рынка продовольственными товарами. Это напрямую зависит от объемов производства 

сельскохозяйственных культур. По этой причине подробно рассмотрим динамику объемов их 

производства. Для этой цели исследуем два периода: первый период связан с наличием 

относительной стабильности в развитии сельского хозяйства (1985-1995 гг.), а второй период 

связан с постепенным подъемом производства после длительного кризиса в сельском хозяйстве 

(1996-2019 гг.). Для первичного анализа рассмотрим и сравним структуру производства за эти 

периоды. 
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   Начиная с 1996 года, в структуре производства основных видов сельскохозяйственных 

культур возникли существенные изменения. До этого периода основную долю (в среднем за 

период с 1985 по 1995 гг.)  составляли производство сена (31%), кормовой кукурузы (21%), 

хлопка-сырца (16%), овощей (12%), зерна (7%), фруктов (4%), картофеля (4%), винограда (3%), 

сладкой кукурузы (1%), риса (1%). 

За период с 1996 по 2019 гг. структура производства сельхозпродукций существенно 

изменилась. В основном за счет существенного увеличения объемов производства овощей, зерна 

и сокращения объемов производства сена, кормовой кукурузы и хлопка сырца. Так за последние 

десять лет объемы производства зерна увеличились на 760 тыс. тонн и овощей на 1167 тыс. тонн, 

объемы производства сена сократились на 937 тыс. тонн, хлопка сырца на 363 тыс. тонн и 

кормовой кукурузы на 361 тыс. тонн. Такая тенденция привела к определенным сдвигам ценовых 

показателей. 

Таблица 1 

Динамика структуры производства основных сельскохозяйственных культур 
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Хлопок сырец 16 9 -7 758 395 -363 

Зерно 7 21 14 297 1 057 760 

Сладкая кукуруза 1 3 2 64 148 84 

Кормовая кукуруза 21 12 -9 1 014 653 -361 

Рис 1 2 1 28 72 44 

Картофель 4 14 10 175 712 537 

Овощи 12 22 10 525 1 155 630 

Фрукты 4 5 1 194 256 62 

Виноград 3 3 0 139 147 8 

Сено 31 10 21 1 426 489 -937 
 

В частности, на внутреннем рынке удалось в определенной степени снизить стоимость 

зерна и овощей, однако существенное снижение производства сена и кормовой кукурузы 

привело к значительному росту стоимости мяса и соответственно мясных продуктов и их 

заменителей. Следует заметить, что увеличение объемов овощей в большем случае возникло 
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благодаря увеличению урожайности этих культур. Существенное увеличение урожайности 

кормовой кукурузы в определенной степени привело к росту производства, однако последующее 

снижение негативно сказалась на объемах его производства. Это говорит о необходимости 

использования существующего потенциала в этом направлении и принятии необходимых мер по 

повышению урожайности данной сельскохозяйственной культуры, так как оно непосредственно 

влияет на стоимость мяса, молочной и мясной продукции. 
 

 
 

Для более полного анализа степени влияния урожайности на объемы производства 

проведем корреляционный анализ зависимости объемов производства основных 

сельскохозяйственных культур и их урожайность. При этом в целях выявления потенциальных 

возможностей увеличения объемов производства сельскохозяйственных культур сравним 

результаты двух наиболее значимых периодов. В качестве сравниваемых периодов возьмем те 

периоды, когда наблюдается рост и снижение объемов производства.  Первый период, в котором 

наблюдается в основном снижение объемов производства (1985 по 1995 гг.) и второй период, где 

наблюдается в основном рост объемов производства (2006 по 2019 гг.). 

Таблица 2 

Уровень коррелируемости объемов производства и урожайности основных 

сельскохозяйственных культур 
 

 За период с 2006 по 2019 гг. За период с 1985 по 1995 гг. 

Хлопок-сырец 0,231 0,991 

Зерно 0,871 0,658 

Сладкая кукуруза 0,269 0,971 

Кормовая кукуруза 0,644 0,992 

Рис 0,630 0,818 

Картофель 0,216 0,779 

Овощи 0,696 0,232 

Фрукты 0,940 0,986 

Виноград 0,968 0,987 

Сено 0,843 0,967 

Средние значения 0,631 0,838 
 

Полученные расчеты говорят о том, что уровень зависимости объемов производства 

сельскохозяйственных культур за период с 2006 по 2019 гг. по сравнению с 1985 по 1995 годами 

существенно ниже. Средняя корреляция за первый период составляет 0,631, что на 0,207 единиц 

меньше, чем в другом периоде. В основном такое снижение возникло за счет существенного 

снижения степени зависимости объемов производства и урожайности таких сельхозпродукций 

как картофель, хлопок-сырец и сладкая кукуруза. Полученные результаты показывают о 

существующем потенциале роста объемов производства сельскохозяйственных продукций 

путем повышения урожайности. То есть необходимо оптимизировать использование земельных 
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ресурсов и тем самым увеличить объемы предложения сельхозпродукций на внутреннем рынке. 

Особенно это касается картофеля, хлопка и кукурузы, связь урожайности которых с объемами 

производства очень низкий. Причем следует также заметить, что увеличение объемов 

производства хлопка – сырца является стратегически важной задачей, так как хлопок-сырец это 

один из основных продукций экспорта и основное сырье для внутреннего производства 

продукций текстильной промышленности.  

Как уже было отмечено в структуре потребительской корзины Республики Таджикистан 

существенную долю составляют продовольственные товары (в 2020 году доля 

продовольственных товаров в потребительской корзине составила 48,4%) [4, с. 115]. Такая 

ситуация создает определенные предпосылки для введения государственной политики, 

направленной на поддержку сельского хозяйства. Поддерживая сельское хозяйство, 

правительство не только способствует насыщению рынка продуктами собственного 

производства, но и снижению внутренних цен. Кроме того, следует отметить, что с учетом 

особенности развития экономики страны возможности импортозамещения продовольственных 

товаров намного больше, нежели импортозамещение непродовольственных товаров. При этом, 

создавая условия для развития сельского хозяйства, правительство поспособствует еще 

большему повышению конкурентоспособности внутреннего производителя. В свою очередь, это 

не только приведет к снижению импорта продовольственных товаров и внутренних цен, но и к 

обеспечению продовольственной безопасности страны. Продовольственная безопасность 

страны является не менее важным фактором обеспечения независимости государства. Она 

определяется такими показателями, как объемы запасов зерна и его среднедушевое 

производство, потребление основных продуктов питания в среднем на одного человека, запасы 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия, удельный вес импортируемых 

продовольственных товаров в общем объеме потребления, уровень развития и объемы 

финансирования сельского хозяйства [5, с. 9]. В целом, «состояние продовольственной 

безопасности страны зависит от конъюнктуры мирового и внутреннего продовольственных 

рынков, степени независимости продовольственного снабжения страны и ресурсного 

обеспечения агропродовольственного комплекса от импортных поставок, уровня и темпов 

развития отраслей агропродовольственного комплекса, динамики стратегических и текущих 

продовольственных запасов» [6, с. 8]. Выполнение этих условий становится невозможным без 

разработки и реализации эффективной государственной политики в сфере поддержания и 

развития сельского хозяйства. В этом направлении, начиная с 1992 года, со стороны 

Правительства Республики Таджикистан проводится соответствующая реформа сельского 

хозяйства. В частности, были приняты соответствующие указы, постановления и программы, 

содействующие модернизации и развитию сельского хозяйства [7-9]. Помимо этого, проблема 

развития сельского хозяйства рассматривается в контексте основных стратегических 

документов, таких как Стратегия сокращения бедности Республики Таджикистан на период 

2010-2012 годов, Концепция аграрной политики Республики Таджикистан, Программа 

продовольственной безопасности Республики Таджикистан до 2015 года, Национальная 

стратегия развития Республики Таджикистан.  

Проводимая государственная политика в сфере сельского хозяйства всячески направлена 

на решение существующих насущных проблем в данной сфере производства. При этом важно 

понимать, что государственное регулирование ни в коем случае не должно занимать место 

рыночного механизма, оно должно сглаживать неровности и решать те проблемы, которые на 

данном этапе невозможно решить рыночными методами.  «Государство не должно выполнять в 

экономике функции, взятые на себя частным бизнесом, но ему следует брать на себя те функции, 

выполнять которые кроме него больше некому. Государство должно использовать свою власть в 

области налогообложения, расходов и денежной политики при устранении экономической 

нестабильности. Регулирование ценового роста и инфляционных рисков – это также один из 

приоритетов государственной политики» [10, с. 15]. 

Выводы. Таким образом, одним из путей снижения уровня инфляции является усиление 

мер по поддержке сельского хозяйства. Так как развитие сельского хозяйства способствует росту 

объемов продовольственных товаров на внутреннем рынке, что в свою очередь приводит к 

снижению индекса потребительских цен. Необходимо отметить, что последствия снижения 

стоимости продовольственных товаров приведут и к другим положительным результатам, 

которые будут также способствовать снижению уровня инфляции. Например, в результате 
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снижения стоимости продовольственных товаров (существенная доля потребления населения 

страны – это продовольственные товары почти 50%) сократятся расходы населения на покупку 

продовольственных товаров и таким образом, могут возрасти объемы депозитов населения в 

банки. Рост объемов депозитов может привести к снижению процентной ставки, которое 

приведет к снижению уровня внутренних цен посредством стимулирования развития 

внутреннего производства. Также снижение расходов на продовольственные товары не приведут 

к росту расходов производителей и государства на повышение заработной платы и тем самым, 

как у производителей, так и у государства возникнут дополнительные финансовые средства для 

развития, что также будет способствовать обузданию инфляционных процессов. 

Стоимость потребительской корзины является одним из основных показателей, 

определяющих качество и уровень жизни населения. Несоответствие уровня доходов и 

стоимости потребительской корзины приводит к снижению уровня социальной защищенности 

населения. По этой причине необходимо уделять особое внимание этой проблеме и искать пути 

его решения. Отдельно хотелось бы отметить последствия, к которым может привести изменение 

стоимости потребительской корзины. Во-первых, снижение стоимости потребительской 

корзины при неизменности уровня доходов населения способствует улучшению качества жизни 

населения, а его повышение приводит к его ухудшению. При этом рост стоимости 

потребительской корзины также может способствовать росту доходов и снижению уровня цен 

посредством стимулирования развития внутреннего производства. Так как «увеличение 

стоимости потребительской корзины приведет к необходимости увеличения прожиточного 

минимума, минимального размера оплаты труда, а также расходов бюджетов всех уровней на 

социальные выплаты, расчет которых зависит от этих величин. В то же время увеличение 

доходов населения будет способствовать росту потребления, что в свою очередь повысит доходы 

предприятий, малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, самозанятых 

граждан, а соответственно, и налоговых поступлений» [11, с. 66-67]. Однако в условиях 

Таджикистана такая политика не может дать желаемого результата так как: 

- во-первых, рост доходов населения в краткосрочной перспективе в большей степени 

способствует росту цен, а не стимулированию развития внутреннего производства;  

- во-вторых, эластичность цены на товары по отношению к его спросу очень высокая по 

этой причине рост доходов существенно сказывается на уровне цен; 

- в-третьих, рост доходов и соответственно рост расходов населения больше стимулирует 

возрастание импорта, а не внутреннего производства и тем самым еще больше создает барьеры 

для развития внутреннего производства. 

По этой причине не является эффективной применение политики стимулирования спроса 

путем повышения доходов населения в целях стимулирования внутреннего производства, 

которое в последствии может способствовать снижению уровня цен.  

Было бы намного эффективнее поиск путей снижения цен посредством создания условий 

для развития внутреннего производства (например, снижение налогового бремени, 

государственное финансирование, инвестирование, кредитование и т.д.). Снижение уровня цен 

товаров внутреннего производства, в свою очередь приведет к снижению ценовой 

конкурентоспособности импорта и тем самым к снижению его объема, что положительно 

скажется на торговом балансе страны.      
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РАВАНДҲОИ ТАВАРРУМ ДАР САТҲИ МАҲСУЛОТИ ОЗУҚАВОРӢ ДАР МИСОЛИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИИСТОН 
 

Муаммои таваррум ҳануз ҳам аҳамиятнокии худро гум накардааст, зеро он то ҳол пурра ҳалли худро 

наёфтааст. Ин ҳолат махсусан ба мамлакатҳои тараққиёбанда, ки рушди иҷтимоию иқтисодии онҳо ҳанӯз 

ҳам муътадил намебошад, дахл дорад. Дар мақола мушкилоти таваррум дар сатҳи маҳсулоти хӯрокворӣ 

дар мисоли иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Дар он аз ҷумла, хусусиятҳои таъсири 

омилҳои асосие, ки сатҳи нархи маҳсулоти озуқавориро муайян мекунанд, таҳқиқ карда шудааст. 

Хусусиятҳои таъсири сохтори сабади истеъмолӣ ба индекси нархҳои истеъмолӣ низ баррасӣ шудаанд. 

Ҳамчунин муаммоҳои мавҷуда дар ин самт ва роҳҳои ҳалли онҳо муайян карда шудаанд.  
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ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА УРОВНЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА 

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Проблема инфляции до сих пор не теряет свою актуальность, так как остаётся до конца не решенной. 

Особенно это касается развивающихся стран, социально-экономическое развитие которых до сих пор не 

является стабильной. В статье исследуется проблема инфляции на уровне продовольственных товаров на 
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основных факторов определяющих уровень цен продовольственных товаров. Также рассмотрены 

особенности влияния структуры потребительской корзины на индекс потребительских цен. Определены 

существующие проблемы в этом направлении и пути их решения.   
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true for developing countries whose socio-economic development is still not stable. The article examines the 

problem of inflation at the level of food products on the example of the economy of the Republic of Tajikistan. In 
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ОМИЛҲОИ ПЕШНИҲОДИ ҚАРЗИ ИПОТЕКӢ ВА ДАРОЗМУДДАТ ДАР 

ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ КИШВАР 
 

Каримова Г.М., Файзуллоев Ҷ.Р. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Солҳои охир қарзҳои ипотекӣ ва дарозмуддат дар давлатҳои пешрафта ва бештари 
давлатҳои рӯбатараққӣ яке аз роҳҳои ҳалли масъалаи манзил ва амволи ғайриманқул гаштааст. 
Зиёда аз 70 фоизи шартномаҳо дар бозори манзили аввалия, такрорӣ ва амволи ғайриманқул бо 
истифода аз қарзҳои ипотекӣ ва дарозмуддат амалӣ карда мешаванд.  

Масъалаҳои ба даст овардани манзил бо гирифтани қарзҳои ипотекӣ, инчунин масъалаҳои 
амалиёти ипотекиро ҳамаҷониба такмил дода, хизматрасониҳоро осон менамоянд. 

Боиси қайд аст, ки аксаран қарзҳои истеъмолӣ, қарзҳои марбут ба таъминоти амволи 
ғайриманқул, хусусан дар ҳолатҳое, ки маблағи каме барои харидани хона ё манзил, яъне дар 
муқоиса бо арзиши амвол кам аст, қарзҳои ипотекӣ ҳисобида, ном мебарем. Чунин қарзҳоро 
қарзҳои ипотекӣ ҳисобидан номумкин аст. 

Аз ин рӯ, агар содатар карда гӯем: 
- дар ҳолати мавҷуд будани гарав қарз қарзи ипотекӣ аст;  
- дар мавриди мавҷуд набудани гарав қарз қарзи ипотекӣ ҳисоб намеёбад. 
Ипотека вожаи юнонӣ буда, маънои гаравро дорад [1]. 
Амволи ғайриманқул ин манзил, хона, қитъаи замин, фазои саноатӣ ё идоравӣ ва ғайра ба 

ҳисоб меравад [1]. 
Саволе ба миён меояд, ки қарзгиранда қарзи ипотекаро чи тавр истифода бурда метавонад? 

Талаботи ташкилотҳои қарздиҳӣ ба гарав чӣ гунаанд? 
Имрӯзҳо ташкилотҳои қарздиҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қарзгирандагон намудҳои 

гуногуни қарзҳои ипотекиро пешниҳод мекунанд. Пули қарзи ипотекиро барои харидан ё 
сохтани манзил ва барои мақсадҳои дигар метавон истифода бурд. 

Дар аксари ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолат ва нақшаи харидани манзил 
бо қарзҳои ипотекӣ чунин аст: 

- ҳаҷми маблағи даромади тасдиқшуда; 
- синну сол; 
- уҳдадориҳои молиявии мавҷудбуда; 
- арзиши амволи бадастомада; 
- пардохти аввалияи қарз; 
- муҳлати қарз; 
- мавҷудияти муштарии қарзгиранда бо даромади тасдиқшуда. 
Ҳар як категорияи шаҳрвандон метавонанд ипотекаро барои хариди манзил дар бозори 

аввалия бо фоизи имтиёзнок истифода барад. Пардохти ҳармоҳаи қарз аз 50-70 фоизи даромади 
моҳонаи қарзгиранда зиёд буда наметавонад. Вобаста ба андозаи даромади қарзгиранда фоиз 
зиёд ё кам шуда метавонад, зеро ҳисобкунии ҳадди ақали зиндагӣ, ки дар минтақа муқаррар 
шудааст, ба назар гирифта мешавад. Дар ин ҳолат, ҳамаи пардохтҳо барои уҳдадориҳои гуногуни 
молиявӣ аз ҳисоби даромад ҳисоб карда мешаванд. Ҳатто агар қарзгиранда омода бошад, ки 
тамоми музди меҳнати худро барои пардохти қарзи ипотекӣ диҳад, ташкилотҳои қарзӣ ин гуна 
қарзҳоро ба ӯ иҷозат намедиҳад. Баръакс, ба ташкилоти қарзӣ иҷозат дода намешавад, ки тамоми 
пули қарзгирандаро аз ӯ бигирад ва бо қарзгиранда чунин созишномаҳои қарзӣ бандад. Дар 
чунин ҳол ташкилот қоидаи қарздиҳиро вайрон мекунад ва метавонад иҷозатномаи 
қарздиҳандаро аз даст диҳад. 

Дар моддаи 3-юми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ипотека омадааст: 
«Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ипотека ба Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон асос ёфта, аз Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни мазкур, дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, 
ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад» [2]. 

Дар моддаи 4-уми ҳамин қонун таъкид шудааст: «Ипотека метавонад ҷиҳати таъмини 
уҳдадорӣ бо шартномаи кредитӣ, шартномаи қарз ё дигар уҳдадорӣ, аз ҷумла уҳдадорие, ки ба 
хариду фурӯш, иҷора, пудрат, дигар шартнома ва ё расонидани зарар асос ёфтааст, муқаррар 
карда шавад, агар дар қонун тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад» [2]. 

Агар ҷалби ҳамзамони муштарӣ ғайриимкон бошад, қарзгиранда метавонад муҳлати 
қарзро зиёд кунад. Муҳлати додани қарз ҳар қадар дарозтар бошад, маблағи қарз ҳамон қадар 
метавонад зиёдтар бошад. 
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Аммо ин ҷо бояд донист, ки на ҳамеша зиёд кардани муҳлати қарз имконпазир аст. 
Муҳлате, ки ташкилотҳои қарзӣ медиҳанд, ин ба синну соли қарзгиранда вобаста буда, дар аксар 
ташкилотҳои қарздиҳӣ (истисноҳо мавҷуданд) синну соли қарзгиранда дар санаи пардохти 
охирин набояд занон аз 55 ва барои мардон 60 сол боло бошад [3]. 

Имрӯз ташкилотҳои қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳисоб кардани пардохтҳои 
қарзӣ аз ду нақша: пардохтҳои дифференсиалӣ ва пардохти аннуитетӣ истифода мебаранд. 

Қайд кардан зарур аст, ки пардохти аннуитетӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар истифода 
мешавад ва дар ҳоле, ки қарзгиранда қарзро бо пардохти дифференсиалӣ ва рента пардохт 
мекунад, ӯ ҳар моҳ ба ташкилотҳои қарзӣ ҳам фоизи қарз ва ҳам худи қарзро пардохт мекунад. 
Дар ин ҳолат савол ба миён меояд, ки фарқ дар чист? 

Пардохтҳои дифференсиалӣ ин чунин шакли пардохтест, ки дар он маблағи қарзи 
қарзгиранда дар тамоми давраи қарз тақсим карда мешавад. Ҳар моҳ қарзгиранда ҳамон миқдор 
қарзро ба ташкилоти қарздиҳӣ бармегардонад.  

Ғайр аз ин, ташкилоти қарздиҳӣ барои истифодаи маблағҳои қарзӣ фоизҳо ҳисоб мекунад 
ва моҳҳои аввал ҳаҷми пуле, ки ба фоиз барои истифодаи маблағҳои қарзӣ пардохта мешавад, аз 
ҳама калон хоҳад буд. Аз ин рӯ, пардохтҳо дар моҳҳои аввал бузургтар хоҳад буд. Азбаски 
маблағе, ки ҳамчун қарз пардохт шудааст, бетағйир боқӣ мемонад ва он фоизи бештареро барои 
қарз илова мекунад, ки он то охири муҳлат дар он ҷо идома меёбад. 

Афзалияти ин нақша дар он аст, ки қарзгиранда аз моҳи аввали пардохт аз рӯи қарз, на ин 
ки фоизи он, балки пардохти худи қарзро шуруъ мекунад. Камбудӣ дар он аст, ки барои пардохти 
қарзгиранда дар моҳҳои дуюм, сеюм ва ҳатто солҳои аввал мушкилот хеле баланд мешавад. 
Пардохтҳо метавонанд қисми зиёди даромади қарзгирро аз худ кунанд.  

Пардохтҳои дифференсиалиро ташкилотҳои қарздиҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон кам 
истифода мебаранд. Эҳтимоли зиёд он аст, ки пардохти қарзгиранда аз рӯи қарз аз 40-50 фоизи 
даромади ӯ зиёд буда наметавонад. Ин нақша қобилияти қарзгирандаро барои гирифтани қарз 
коҳиш медиҳад.  

Барои тақвияти фикр аз ташкилотҳои қарздиҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк»-ро 
дар бобати ҳисоббаробаркунии қарзҳои аннуитетӣ ва тафриқавӣ мисол овардан мумкин аст [4]: 

Намуди қарз: Аннуитет 
Сана: 01.01.2021 
Маблағи қарз: 10000 сомонӣ 
Фоиз: 28% 
Давраи имтиёзнок: 0 моҳ. 
Пардохти моҳона: 311,36 сомонӣ 
Шумораи пардохтҳо: 60 
Маблағи умумии фоизи қарз: 8681,36 сомонӣ 
Маблағи умумии пардохт: 18681,36 сомони 
Намуди қарз: Тафриқавӣ (дифференсиалӣ) 
Санаи қарз: 01.01.2021 
Маблағи қарз: 100000 сомонӣ 
Фоиз: 28% 
Давраи имтиёзнок: 0 моҳ. 
Шумораи пардохтҳо: 60 
Натиҷаи ҳисоби пардохти қарзи аннуитетӣ ва тафриқавӣ дар расмҳои 1-4 оварда шудааст 

[4]. 

 
 Расми 1. Нақшаи дифференсиалии пардохти қарз аз тарафи қарздиҳанда. 

 

Пардохт 

Пардохт карз Карзи бокимонда 
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Расми 2. Нақшаи дифференсиалии ҳолати пардохти қарз инчунин қабули қарз аз ҷониби  

ташкилотҳои қарзӣ. 
 

Дар пардохтҳои аннуитетӣ қарзгиранда пардохти қарзро дар тули тамоми давраи қарз дар 

ҳаҷми баробар пардохт мекунад. Ҳар як пардохт ҳам фоизи қарз ва ҳам маблағи асосиро дарбар 

мегирад. Аммо, азбаски пардохтҳо дар тамоми давраи пардохт баробаранд, дар моҳҳои аввал 

фоизи қарз тамоми пардохтро қариб ба пуррагӣ «мехӯрад», таносуби қарз/фоизҳо тақрибан 10/90 

фоизро ташкил хоҳад дод. Дар ҳолати пардохти қарзи асосӣ ин таносуб тағйир хоҳад ёфт. 

Масалан, агар қарз бо муҳлати даҳсолаи пардохти он пардохта шуда, ба андозаи 28% 

гирифта шуда бошад, ин таносуб дар соли панҷум 50/50 фоизро ташкил хоҳад дод. Афзалияти 

ин нақша  якрангии пардохти қарз мебошад [4] . Зеро пардохт ҳар моҳ якхела аст ва қарзгиранда 

пешакӣ маълумот дорад, ки аз буҷаи оила барои пардохти қарз чи қадар маблағ сарф хоҳад шуд. 

Камбудӣ дар он аст, ки бо чунин нақшаи пардохти қарз, ба қарзгиранда лозим меояд, ки барои 

истифодаи маблағҳои қарзӣ пули бештар пардохт кунад, зеро дар моҳҳои аввал қарзгиранда 

қарзро қариб намедиҳад, аммо фоизи онро пардохт мекунад. 

Пардохт ва ҳолати пардохти нақшаи мазкурро дар ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шакли расмҳои 3-4 пешниҳод менамоем.  

 
Расми 3. Нақшаи аннуитетии ҳолати пардохти қарз, инчунин қабули қарз аз ҷониби  

ташкилотҳои қарзӣ. 

 
Расми 4. Нақшаи аннуитетии пардохти қарз аз ҷониби қарздиҳанда. 
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Пардохт карз Карзи бокимонда 



267 

 

Бартарии дигари ин шакли пардохт дар он аст, ки новобаста аз тағйирёбии вазъият, яъне 

вазъи иқтисодӣ, таваррум, афзоиш ё арзиши қарзҳо фоизи ипотекӣ бетағйир боқӣ хоҳад монд       

[5-6]. Дар ин ҳолат метавон хароҷоти худро бе тарси зиёд кардани он пешакӣ ба нақша гирифт. 

Ба фоизи муқарраркардаи ташкилоти қарздиҳанда, тағйирёбии қурби асъор таъсир намерасонад 

ва ҳангоми пастшавӣ ё болоравии он фоизи қарз барои қарзгиранда яксон хоҳад буд, яъне дар 

тули тамоми муҳлати қарз арзиши ин фоиз бетағйир боқӣ хоҳад монд.  

Яке аз масъалаи ҳалталаб ин андозбандии манзилҳои ипотекӣ ва имконияти 

баробаркунии андоз аз маблағҳое, ки ба ташкилотҳои қарзӣ ҳангоми пардохти ипотека аз фоизи 

он пардохтшуда, дохил карда мешавад, ба ҳисоб меравад [7]. Инчунин, масоили дигаре аз қабили 

чи гуна бояд ташкилотҳои қарзиро барои гирифтани қарзи ипотека интихоб кард; ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳои онҳо ба ҳайси соҳиби манзили ипотека; ҳуқуқ ва уҳдадориҳои муштарак ва 

кафилон; чи гуна бояд аз фоизи ба ташкилотҳои қарзӣ пардохтшуда андоз гирифта шавад 

мебошанд, ки ҳалли зудтари худро интизоранд. 
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ОМИЛҲОИ ПЕШНИҲОДИ ҚАРЗИ ИПОТЕКӢ ВА ДАРОЗМУДДАТ ДАР  

ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ КИШВАР 
  

Дар мақола омилҳои пешниҳоди қарзи ипотекӣ ва дарозмуддат дар ташкилотҳои қарзии кишвар, ки 

масъалаҳои ба даст овардани манзил бо гирифтани қарзҳои ипотекӣ, инчунин масъалаҳои амалиёти 

ипотекиро ҳамаҷониба такмил дода, хизматрасониро осон менамоянд, пешниҳод шудааст. 

Инчунин пешниҳоди қарзи ипотекӣ ва дарозмуддат дар ташкилотҳои қарзии кишвар дорои 

масъалаҳои сарбаста мебошанд. 
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The article analyzes the supply factors of mortgage and long-term loans in the credit institutions of the 

country. Here questions of acquisition of habitation by mortgage credits, and also questions of the mortgage 

processes facilitating service are offered. 

There are also confusing questions regarding the offer of mortgage and long-term loans in the credit 

institutions of the country. 
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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 

шуравӣ 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 маҳсулоти 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 некуаҳволии 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 
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дошта, аз ҷониби дигар, бояд 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, дараҷаи самаранокии 

истифодаи иқтидори захиравии мавҷуда ва аз ин ҳисоб сатҳи рақобатпазирии минтақаҳои 

кишвар баланд гардад. 

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 

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-захиравиашон 

метавон истифода ва дар бештари ҳолат мутобиқ ба сиёсати иқтисодии пешгирифта мукаммал 

намуд. Олими 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 маҳсулоти 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 шуравӣ Л.В. Конторович ва дигаре олими 

ҳоландӣ Т.Ч. Купманс ба ҷоизаи Нобел сарфароз гардонида мешаванд, ки маҳз ҳиссаи онҳо дар 
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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 

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 чун 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, ки аз ин ҳисоб ҳолати динамикии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, 

аз ҷумла, ҳаҷми истеҳсол, истеъмолоти мобайнӣ ва ниҳоӣ, зарибҳои хароҷотҳои моддӣ, шохиси 

нархҳо ва маҷмуи 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 амсилаи оптимизатсионии байнисоҳавии байниминтақавӣ ном 

мебаранд [2, с. 76].  
Хусусияти фарқкунандаи амсилаи 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 маҷмуи 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 амсилаи 
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. Амсилаи 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. 

Амсилаи 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]. 
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                                       (1), 

ки дар ин ҷо:    порчаи хатҳои маҳсулоти умумӣ ва ниҳоии минтақаи ; 

 – матритсаи зариби хароҷотҳои моддии минтақаи ;   – миқдори минтақаҳо. 

Формулаи пешниҳодгардида инъикоскунандаи имкониятҳои истеҳсолии минтақаҳои 
алоҳидаи як кишвар буда, нишон медиҳад, ки то чи 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 амсила, 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. Ба ибораи дигар, дар 
давраи гузариши муайяни вақт таҷҳизоти истифодагардида то чи андоза ба раванди технологӣ 
дучор гардидааст. Масалан, агар барои истеҳсоли як тонна алюминии авалия дар давраи шуравӣ 
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.  

Ба андешаи мо, барои он, ки амсилаи 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 шуравӣ 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 амсилаи 
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 амсила 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 амсилаҳои математикь дар фаъолияти иқтисодӣ барои равшан сохтани 
оянда ва наздик намудани он ба вазъи имрӯза истифодашаванда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҳисоби амсилаҳои 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 
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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 
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 амсилаи 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 амсилаи 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 ҷанбаҳои 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 
иқтисодиро бодарназардошти тағйирёбии таносубҳои соҳавӣ ва минтақавӣ беҳтар мегардонад. Ҳамзамон, 
дар мақола ҳамчун механизми дараҷаи таъминоти захиравӣ амсилаи оптимизатсионии байнисоҳавии 
байниминтақавӣ, ки сарчашма мегирад аз тавозуни байнисоҳавӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.       

КАЛИДВОЖАҲО: таъминоти захиравӣ, механизми иқтисодӣ, рушди иқтисодӣ, захираҳои 
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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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СЕЛАҲОИ МОЛИЯВӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТ: ХУСУСИЯТ ВА ТАҲЛИЛИ 

МАНБАҲОИ ТАШАККУЛИ ОНҲО 
 

Бобоев Н.М. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи  академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Рушди соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ асосан ба дараҷа ва ҳаҷми захираҳои лозима вобаста 

аст, ки ба онҳо захираҳои меҳнатӣ, энергетикӣ, нақлиётӣ, молиявӣ ва ғайра дохил мешаванд. Дар 

байни захираҳои зикршуда селаҳои молиявӣ, усулҳои тақсимотӣ ва дараҷаи таҷдиди онҳо нақши 

махсусро ишғол мекунанд. Дар иқтисодиёт, селаҳои молиявӣ дар раванди ташкили фондҳои пулӣ 

мавқеи хосро ифода мекунанд, ки яке аз абзорҳои муҳимми тақсимоти захираҳои молиявӣ ба 

ҳисоб мераванд. Онҳо дар сатҳи таъминнокии бахшҳои иқтисодиёт ба сармоя таъсири калон 

мерасонанд. Ин барои васеъ намудани истеҳсолот ва баланд бардоштани иқтидори молиявии 

хоҷагии халқ зарур мебошад. Таҷдиди мақсаднок ва саривақтии низоми истифодаи селаҳои 

молиявӣ дар иқтисодиёт барои барқароркунӣ ва ба эътидол овардани бахшҳои иқтисодиёти 

миллӣ дар раванди гузариш ба стратегияи саноатию аграрӣ, шароити мусоид муҳайё мекунад. 

Натиҷагирии рушди самаранокии иқтисодиёт аз самаранок идоракунии селаҳои молиявӣ 

вобастагии калон дорад. 

Селаҳои молиявӣ дар иқтисодиётро бо истифода аз якчанд нишондиҳандаҳо, ба монанди: 

моҳият ва арзиши захираҳои молиявӣ, бозоргир ва имконпазир будани захираҳои молиявӣ, 

тартиби истифода ва зери назорат будани ҳаракати захираҳои молиявӣ, шумора ва рақобатпазир 

будани сарчашмаҳои молиявӣ ва истеъмолкунандагони онҳо ифода кардан мумкин аст. Дар 

раванди омӯзиши селаҳои молиявӣ бояд ба сатҳи тафсироти онҳо аҳамияти калон дод. Инчунин, 

омилҳои дохила ва берунаро низ дар мадди назар дошт, зеро онҳо қобилияти мудирияти селаҳои 

молиявиро дар ин ё он сатҳ доранд. Дар шароити муосир мушкил гардидани низомҳои 

истеҳсолот, нақлиёт ва тақсимот ба сатҳи мудирияти селаҳои молиявӣ таъсиргузор мебошанд, 

яъне раванди мудирияти онҳо низ мушкил мегардад. Дар ин самт бояд ба сохторсозии селаҳои 

молиявӣ, муайянсозии хусусият ва омӯзиши омилҳои ба онҳо таъсиррасон машғул шуд. Дар ин 

росто, барои дар сатҳои микро ва макро мақсаднок истифода кардани онҳо, оид ба хусусияти 

ташаккул ва сохтори онҳо маълумот зарур мебошад, ки шафофияти амалиётҳои молиявиро 

таъмин месозад. Дар расми 1 яке аз роҳҳои маъмули ташаккули селаҳои молиявӣ пешниҳод 

шудааст. 
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Расми 1. Роҳҳои ташаккули селаи молиявӣ дар иқтисодиёт. 
 

Ба ақидаи олимони варзидаи амрикоию фаронсавӣ селаҳои молиявӣ новобаста аз сатҳи 

рушдашон, ҳамчун омили ҳавасмандгардонии рушди иқтисодиёт ба ҳисоб мераванд. Афзун 

намудани селаҳои молиявӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар ҳаҷми 10 доллар, ҳавасмандгардонии рушди 

солонаи иқтисодиётро ба 0,08 фоиз, таъмин мекунад [1]. Яъне, дар мавриди дар ҳаҷми 10 доллар 

боло бурдани селаҳои молиявӣ ба ҳар як сари аҳолӣ, қобилияти харидории онҳо баланд мешавад. 

Қобилияти харидории аҳолӣ, яке аз нишондодҳои мустақими рушди иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб 

меравад. Афзоиши нишондиҳандаи мазкур ба сураъти афзоиши солонаи иқтисодиёт таъсиргузор 

мебошад. Қобилияти пасти харидорӣ садди роҳи рушди баҳои иқтисодиёт мегардад. Аз ин 

бармеояд, ки бояд қобилияти харидории аҳолӣ дар сатҳи зарурӣ таъмин карда шавад, зеро он ба 

нишондодҳои макроиқтисодии кишвар бевосита таъсир мерасонад. 

Нишондодҳои макроиқтисодии кишвар гувоҳи онанд, ки афзоиши солонаи иқтисодиёт дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2020 4,5 фоизро ташкил намуд. Барои муқоиса солҳои гузашта 

нишондиҳандаи мазкур 7 фоизро ташкил мекард. Дар соли 2020 пайдо ва паҳншавии бемории 

COVID-19 ва камшавии интиқоли маблағи муҳоҷирон сабаби рукуди иқтисоди милллӣ гардида, 

он ба андозаи 2,5% паст фаромад. Ба ғайр аз ин, ба ҳаҷми селаҳои молиявӣ, ҳаҷми пул низ 

таъсиргузор мебошад, зеро чуноне, ки маълум аст ҳаҷми пулро ба воситаи унсурҳои он таҳлил 

менамоянд. Дар ҷадвали 1 нишондиҳандаҳои унсурҳои пулӣ оварда шудааст. 

Ҷадвали 1 

Унсурҳои пулӣ (млн. сомонӣ) 
 

Унсурҳоипулӣ 
Солҳои 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

М0 4 591 7 588 10 950 12 196 15 332 18 058,4 

М1 5 403 8 728 12 258 13 495 16 697 20 010,37 

М2 6 535 10 238 13 982 15 387 18 937 22 504,49 
 

Сарчашма: Бюлетени омори бонки БМТ, 2018. С. 18-19; 2019. С. 18; 2020. С. 22. 
 

Таҳлили нишондиҳандаҳои оморӣ, гувоҳи онанд, ки дар давраи солҳои 2015-2020 

унсурҳои пулӣ афзоиши бесобиқа дошта: М0-293%, М1-270% ва М2 ба 244% дар соли 2020 нисбат 

ба соли 2015 афзоиш ёфтаанд. Афзоиши ҳаҷми пул, пеш аз ҳама, рушдиҳандаи иқтисодиёт ба 

ҳисоб рафта, раванди ташаккулёбии селаҳои молиявиро таъмин менамояд, зеро унсурҳои пулӣ, 

яке аз сохторҳои асосии селаҳои молиявӣ маҳсуб ёфта, дар рушди иқтисодиёти миллӣ саҳмгузор 

мебошанд. Аммо, чунин ба назар мерасад, ки дар баробари афзоиши сураъати солонаи унсурҳои 

пулӣ афзоиши солонаи иқтисодиёти миллӣ ҳанӯз ҳам қонеъкунанда нест. Чунин вазъ, ба 

ташаккули самаранокии селаҳои молиявӣ ва динамикаи онҳо таъсиргузор боқӣ мемонад. 

Омили дигаре, ки ба сохтори селаҳои молиявии иқтисодиёти миллӣ таъсир мерасонад, ин 

сатҳи бо пул таъмин будани иқтисодиёт, яъне монетикунонӣ мебошад. Мафҳуми мазкур сатҳи 

бо пул таъмин будани иқтисодиёти миллиро ифода мекунад. Дар асоси нишондодҳои таҳлилии 

Бонки миллии Тоҷикистон то 31 декабри соли 2021 нишондиҳандаи мазкур 28,7 фоизро ташкил 

намуд [2]. Бо мақсади бештар гирифтани маълумот доир ба сатҳи монетикунонӣ, коэффитсиенти 

монетикунониро ҳисоб мекунем. Коэффитсиенти монетикунонӣ, сатҳи бо пул таъмин будани 

иқтисодиётро нишон медиҳад. Барои ҳисоби нишондиҳандаи мазкур, ҳаҷми ММД ва унсури 

пулии М2 дар охири сол истифода мебаранд. Дар ҷадвали 2 ҳисоби нишондиҳандаи мазкур ҷой 

дода шудааст. 
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Ҷадвали 2 
Сатҳи монетикунонии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Нишондиҳандаҳо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ҳисоб бо М2 

Ҳаҷми ММД, млрд. сом. 48408,7 54479,1 64434,3 71059,2 79109,8 82543,0 95,5* 

М2   млрд. сом. (охири сол) 6 535 10 238 13 982 15 387 18 937 22504 25266 

Коэффитсиенти монетикунонӣ (%) 13,4 18,7 21,6 21,6 23 27 26 

Ҳисоб бо НВҲҶ (М4) 

Коэффитсиенти монетикунонӣ (%) 22,2 27,1 27,9 26,6 28 31 29 
 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф дар асоси нишондиҳандаҳои Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

*-Нишондиҳандаҳо аз Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. 
 

Дар асоси нишондиҳандаҳои ҷадвали 2 дар диаграммаи 1 коэффитсиенти монетикунонӣ 

бо ду усул ҳисоб карда шудааст. 

 
 

Диаграммаи 1. Коэффитсиенти монетикунонии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар солҳои 2016-2021. 
 

Таҳлили гузаронидашуда нишон медиҳад, ки зиёдшавии ҳаҷми пул ба сатҳи 
монетикунонии иқтисодиёт камтаъсир мебошад. Дар солҳои 2017-2018 афзоиши ҳаҷми пул 
мушоҳида карда шавад ҳам, аммо коэффитсиенти монетикунонӣ дар ин солҳо 21,6 фоизро 
ташкил додааст. Дар ин самт, нишондиҳандаҳои мазкур, дар соли 2019 23 фоиз ва соли 2020 27 
фоизро ташкил додааст, ки нисбат ба солҳои қаблӣ афзоиш ба чашм мерасад.  

Бо истифода аз нишондиҳандаҳои мазкур имконияти ҳисоби суръати гардиши пул дар 
иқтисодиёт мавҷуд мебошад. Суръати гардиши пул дар иқтисодиёт соли 2015 7,4 фоизро ташкил 
кардааст. Аммо, дар соли 2021 пастравӣ мушоҳида гардида он 3,7 фоизро ташкил дод, ки ба 
ақидаи мо ба ташаккулёбии селаҳои молиявӣ дар иқтисодиёт таъсири манфӣ расондааст. 

Дар соли 2021 ҳаҷми пули миллӣ ба 25 млрд. сомонӣ расида, нишондоди сатҳи 
монетикунонӣ ба 26% баробар шуд. Ин аз соли 2020 як фоизи бандӣ коҳиш ёфтааст. 
Монетикунонии иқтисодиёт дар асоси нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул дар солҳои 2016-2017 
бетағйир боқӣ монда, дар солҳои 2018-2020 – 5 фоиз афзудааст. Дар соли 2021 нишондиҳандаи 
мазкур 3% коҳиш ёфтааст. 

Дар асоси назарияи монетаризм, яке аз омилҳои муҳимми рушди иқтисодиёт миқдори пули 
дар муомилотбуда ба ҳисоб меравад. Таҳлили диаграммаи 1 нишон медиҳад, ки миқдор ва 
сураъти гардиши пул дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол дар сатҳи зарурӣ ба роҳ 
монда нашудааст. Ин ҳолат ба раванди ташаккули селаҳои молиявӣ дар иқтисодиёт ва ба сохтори 
онҳо таъсири ҷиддӣ мерасонад. Чунин қабул шудааст, ки сатҳи монетикунонии иқтисодиёт бояд 
аз 50% баланд бошад. Дар иқтисодиёти миллии мо раванди демонетизатсият идома дорад, ки ба 
фаъолияти кории субъектони иқтисодӣ ва ба натиҷаҳои молиявии онҳо бетаъсир нахоҳад монд. 

Барои ташаккул ва фаъолияти минбаъдаи селаҳои молиявӣ дар иқтисодиёт ҷузъҳои зерин, 
ба монанди: иттилоот, молию моддӣ, энергетика, захираҳои меҳнатӣ, воситаҳои нақлиёт, 
хизматрасониҳо ва ҷузъҳои навовариҳо нақши муҳим мебозанд. Дар раванди ташаккули селаҳои 
молиявӣ дар ҳамаи сатҳои иқтисодиёт, ҷузъҳои он, яъне селаҳои таъминкунанда, нақши бунёдӣ 
доранд. Ин чунин маънӣ дорад, ки дар ҷараёни ташаккули селаи молиявӣ селаи иттилоотӣ ин 
равандро ба маълумоти зарурӣ таъмин месозад. Селаҳои боқимонда, раванди ташаккули селаҳои 
молиявиро бо захираҳои зарурӣ таъмин мекунанд. Бо истифода аз усулҳои таҳлили логистӣ, 

27,1 27,9 26,6 28 31 29

18,7
21,6 21,6 23

27 26

2016 2017 2018 2019 2020 2021

монетикунони бо НВҲП (%) монетикунонӣ бо М2 (%)
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таҳлили пурраи раванди ташаккули селаи молиявӣ гузаронида шуда, натиҷаи зерин, яъне ифодаи 
математикӣ, ба даст омадааст [3; 6]:  

                 )( 020 FFFFFFq UWTEIMFF ++++++=                                     (1) 

Ифодаи математикии (1) сохтори хароҷотҳои раванди ташаккули селаи молиявиро нишон 
медиҳад.  

Дар ин ҷо: F02 – ҳаҷми муайяни захираҳои пулӣ (дар вақти муайян);
FI – хароҷотҳои 

иттилооти раванди ташаккули СМ; 
FM  – хароҷотҳои молию моддӣ дар раванди ташаккули СМ; 

FE – хароҷотҳои энергетикии раванди ташаккули СМ; 
F

T – хароҷотҳои воситаҳои нақлиётии 

раванди ташаккули СМ; 
FW  – хароҷотҳои захираҳои меҳнатии раванди ташаккули СМ; 

FU – 

хароҷотҳои хизматрасонии раванди ташаккули СМ; 
0qF – хароҷотҳои умумии раванди ташаккули 

селаҳои молиявӣ мебошанд [7]. 
Манбаи навбатие, ки бевосита ба ташаккули селаи молиявӣ дар иқтисодиёт таъсиргузор 

мебошад, сармоягузорӣ, яъне инвеститсия маҳсуб меёбад. Инвеститсия ҳамчунин рушди 
иқтисодиётро дар як сатҳи зарурӣ ҳавасманд ва таъмин мекунад. Инвеститсияҳо барои 
барқароркунӣ ва азнавкунии фондҳои асосии корхона равона гардида, истеҳсолоти ҷамъиятиро 
дар сатҳ ва мувозинати зарурӣ нигоҳ медоранд. Инвеститсияҳо, инчунин ба сатҳи афзоиши 
сармояи корхона таъсиргузор буда, барои ташкили ҷойҳои кории нав мусоидат менамоянд, ҳаҷм 
ва масштаби истеҳсолотро васеъ мегардонанд. Инвеститсияҳо дар иқтисодиёт нақши хеле муҳим 
дошта, барои рушди муътадили иқтисодиёт, таъмини афзоиши устувори иктисодиёт ба таври 
объективӣ заруранд. Раванди фаъолонаи сармоягузорӣ иқтидори иқтисодии тамоми кишварро 
пешакӣ муайян намуда, ба баланд шудани сатҳи зиндагии мардум мусоидат мекунад. Дар сатҳи 
макро, онҳо ба такрористеҳсоли васеъ; дигаргуниҳои сохторӣ дар кишвар; баланд бардоштани 
рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ; ҳалли проблемаҳои иҷтимоӣ (бекорӣ, инкишофи системаҳои 
нигаҳдории тандурустӣ ва маориф, экология ва гайра) равона мегарданд. 

Дар сатҳи микро самаранокии фаъолияти иқтисодии субъектҳои хоҷагидории алоҳида низ 
бештар ба ҳаҷм ва шаклҳои сармоягузории онҳо вобаста аст. Татбиқи сармоягузориҳо шарти 
муҳимтарини ҳалли мақсадҳои стратегӣ ва қисми муҳимми вазифаҳои кунунии рушд ва таъмини 
фаъолияти самараноки корхона, аз ҷумла манбаи асосии ташаккули неруи истеҳсолӣ ва 
рақобатпазирӣ; механизми асосии татбиқи мақсадҳои стратегии рушди иқтисодӣ; механизми 
асосии беҳсозии сохтори дороиҳо ва ба эътидол овардани вазъи молиявӣ; омили асосии 
ташаккули сохтори дарозмуддати сармоя; шарти муҳимтарини таъмини афзоиши арзиши 
бозории ширкат; механизми асосии таъмини такрористеҳсоли фондҳои асосӣ ва дороиҳои 
ғайримоддӣ; воситаи асосии татбиқи сиёсати инноватсионӣ ва яке аз механизмҳои самарабахши 
ҳалли муаммоҳои иҷтимоии коргарон маҳсуб меёбад.  

Маъмул аст, ки инвеститсияҳо ба мустақим ва маҷмуӣ тақсим мешаванд. Дар ҷадвали 3 
нишондиҳандаҳои инвеститсияҳои воридшуда ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод 
гардидааст. 

Ҷадвали 3 
Ҳаҷми инвеститсияҳои мустақим ва маҷмуӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Инвеститсияҳо 
Солҳо 

2016 2017 2018 2019 2020 

Мустақим 206 523,0 63 102,9 249 150,6 189 597,1 36199,8 

Афзоиши солона (%) -54 -69,5 294,8 -23,9 -80,1 

Маҷмуӣ 36,4 500,0 183,7 731,2 159,8 

Афзоиши солона (%) -36,12 12,73 -63,26 397 -78,1 

Сарчашма: Таҳия ва ҳисоби муаллиф дар асоси «Нишондиҳандаҳои асосии тавозуни пардохти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2016-2020». 
 

Дар асоси нишондиҳандаҳои ҷадвали 3 диаграммаи 2 таҳия гашт, ки дар он сатҳи афзоиши 

солонаи инвеститсияҳои мустақим ва маҷмуӣ дарҷ гардидааст. Диаграммаи 2 нишон медиҳад, ки 

саҳми инвеститсияҳо дар ташаккули селаҳои молиявии иқтисодиёт ғайрифаъол арзёбӣ карда 

мешавад. Яъне, афзоиши инвеститсияҳои мустақим танҳо дар соли 2018 нисбат ба соли 2017 

мушоҳида шуда, дар солҳои 2016, 2017, 2019 ва 2020 пастравӣ ба чашм мерасад.  
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Диаграммаи 2. Афзоиши солонаи инвеститсияҳои мустақим ва маҷмуӣ. 

 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф дар асоси нишондодҳои ҷадвали 3. 
 

Инвеститсияҳои маҷмуӣ дар соли 2019 397 фоизро ташкил дода, нисбат ба соли 2018 

афзоиш ёфтанд ва ба ҳаракат ва ташаккули селаҳои молиявии ин сол таъсири мусбат расонданд. 

Дар солҳои 2016, 2018, 2020 рукуд ба мушоҳида мерасад. Таносуби мазкурро аз ду нуқтаи назар 

баҳо додан мумкин аст. Аз назари аввал, агар ба иқтисодиёт чи қадаре инвеститсияҳои хориҷӣ 

кам ворид гарданд, ҳамон қадар сатҳи вобастагӣ ва ҳамбастагии иқтисодиёти миллӣ кам шуда, 

захираҳои молиявии дохилӣ дар шакли васеъ истифода мегарданд. Аммо, таҷрибаи муосири 

иқтисодӣ нишон медиҳад, ки яке аз сарчашмаҳои асосии иқтисодиёт ва корхонаҳои азим, ин 

инвеститсияҳои хориҷӣ ба ҳисоб мераванд, ки таконбахши рушди ҳаргуна соҳа шуда 

метавонанд. 

Яке аз манбаҳои дигаре, ки барои ташаккули селаҳои молиявӣ дар иқтисодиёт саҳмгузор 

мебошад, ин интиқоли маблағҳо ба ҷумҳурӣ аз хориҷи кишвар маҳсуб меёбад. Маълум аст, ки 

муҳоҷирони кории мо бештар дар қаламрави Федератсияи Россия кор ва фаъолият мекунанд, аз 

ин рӯ, нисбат ба дигар давлатҳо аз Россия ба мо бештар маблағҳо интиқол меёбанд. Яке аз 

сарчашмаҳои пасандозҳои бештари аҳолии мо, ҳамин маблағҳо ба ҳисоб мераванд. Дар умум, 

ҳаҷми маблағҳои интиқолёфта ба сатҳи афзоиши даромаднокии аҳолӣ таъсир гузошта, барои 

харидорӣ намудани дороиҳои молиявӣ шароит фароҳам меоваранд. Инчунин, ба сатҳи сифати 

зиндагӣ ва паст шудани камбизоатӣ мусоидат мекунанд. Дар солҳои гуногун, ҳаҷми интиқоли 

маблағҳои муҳоҷирон гуногун буда, он дар соли 2013 4,13 млрд. долл. ИМА; соли 2014 3,83 млрд. 

ИМА; соли 2015 1,28 млрд. долл. ИМА; соли 2016  2,00 млрд. долл. ИМА; соли 2017  2,54 млрд. 

долл. ИМА; соли 2018 2,6 млрд. долл. ИМА;  соли 2019 2,576 млрд. долл. ИМА, соли 2020 1,741 

млрд. долл. ИМА, соли 2021 1,3 млрд. долл. ИМА-ро [4-5], ташкил намудааст. 

Рақамҳо нишон медиҳанд, ки танҳо дар солҳои 2013-2014 аз тарафи муҳоҷирони корӣ ба 

ватан маблағҳои бештар интиқол дода шудаанд. Дар давоми солҳои 2015-2021 коҳиши интиқоли 

маблағҳои мазкур ба назар мерасад. Яъне, сарчашмаи даромади мардум аз ҳисоби маблағҳои 

интиқолӣ, дар фоизи муайян коҳиш ёфтааст. Коҳишёбии қисми даромади аҳолӣ ба қобилияти 

харидории онҳо таъсири калон дорад. Яъне, молу маҳсулоте, ки истеҳсол мешавад, аз сабаи 

коҳиш ёфтани қобилияти харидории мардум, харидорӣ карда намешаванд. Ин ҳолат, ба 

фаъолияти истеҳсолкунандагон таъсир расонда, қисми даромади онҳо низ коҳиш меёбад. Ин 

раванд ба қисми даромади буҷети кишвар низ таъсиргузор мебошад. 

Баъд аз таҳлили манбаҳои ташаккули селаи молиявии иқтисодиёти миллӣ, чунин 

хулосабардорӣ намудан мумкин аст: 

1. Таҳлили логистии раванди ташаккули селаҳои молиявӣ нишон доданд, ки барои 

ташаккул ва фаъолияти минбаъдаи селаҳои молиявӣ, селаҳои таъминкунанда, ба монанди: 

молию моддӣ, иттилоотӣ, энергетикӣ, воситаҳои нақлиёт, селаи захираҳои меҳнатӣ, 

хизматрасониҳо ва навовариҳо лозим мебошанд. 

2. Дар раванди таҳлил унсурҳои пулӣ низ омӯхта шуданд, ки онҳо яке аз сохторҳои асосии 

селаҳои молиявӣ ба ҳисоб мераванд ва дар рушди иқтисодиёти миллӣ саҳмгузор мебошанд. 

Аммо, бо вуҷуди афзоиши суръати солонаи унсурҳои пулӣ афзоиши солонаи иқтисодиёти миллӣ 
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ҳанӯз ҳам қонеъкунанда нест. Чунин вазъ ба ташаккули самаранокии селаҳои молиявӣ ва 

динамикаи онҳо таъсири манфӣ мерасонад. 

3. Яке аз нишондиҳандаҳои дигаре, ки ба ташаккули селаҳои молиявӣ таъсиргузор 

мебошад, ин монетикунонии иқтисодиёт ба ҳисоб рафта, он мавриди таҳлир қарор гирифт. 

Коэффитсиенти мазкур бо истифода аз М2 ва НВҲП ҳисоб карда шуд. Дар соли 2021 

монетикунонии иқтисодиёт бо истифодаи М2 26% ва бо НВҶП 29 фоизро ташкил дод, ки аз 

солҳои қаблӣ паст мебошад. Нишондодҳои мазкур талаботи саноатикунонии кишварро қонеъ 

карда наметавонанд ва ҳамчунин дар ташаккули селаҳои молиявӣ ҳиссаи кам доранд. 

4. Диаграммаи 2 нишон медиҳад, ки саҳми инвеститсияҳо дар ташаккули селаҳои 

молиявии иқтисодиёт ғайрифаъол арзёбӣ мегардад. 

5. Камшавии интиқоли маблағҳои муҳоҷирон дар солҳои охир натиҷагирӣ карда шуд, ки 

бевосита ба ташаккули селаҳои молиявӣ ва қисми даромади мардум таъсири манфӣ мерасонанд. 
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СЕЛАҲОИ МОЛИЯВӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТ: ХУСУСИЯТ ВА ТАҲЛИЛИ  

МАНБАҲОИ ТАШАККУЛИ ОНҲО 
 

Дар мақола масълаҳои ташаккули селаи молиявӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди 

таҳлил ва баррасӣ қарор дода шудааст. Нақши селаҳои молиявӣ ва таъсири онҳо ба рушди иқтисодиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити саноатикунонии кишвар арзёбӣ гардидааст. Аз истифодабарии 

самаранокии селаҳои молиявӣ сатҳи рушди иқтисодии кишвар вобастагӣ дорад. Инчунин арзёбии ҳаҷм ва 

динамикаи селаҳои молиявӣ дар иқтисодиёт нишон дода шудааст. Дар раванди омӯзиши масъалаҳои 

назариявии ташаккули селаҳои молиявӣ, роҳҳои ташаккули он дар иқтисодиёт дарҷ гардидаанд. Таҳлил 

нишон медиҳад, ки бо истифода аз механизм ва абзорҳои бозори молиявӣ дар иқтисодиёт селаҳои молиявӣ 

ташаккул меёбанд. Ба бозори молиявӣ бозори қарзӣ, асъорӣ, коғазҳои қимматнок, сармоя ва суғурта дохил 

мешаванд. Хусусияти ташаккули селаҳои молиявӣ дар ин шаклҳои бозори молиявӣ гуногун мебошанд. 

Барои расидан ба ҳадафҳои таҳлил, якчанд нишондиҳандаҳои асосӣ ба сифати манбаҳои доир ба 

ташаккули селаҳои молиявӣ дар иқтисодиёт таҳлил карда шуданд, ки яке аз онҳо унсурҳои пулӣ ба ҳисоб 

меравад. Таҳлил нишон дод, ки дар баробари афзоиши солонаи унсурҳои пулӣ афзоиши солонаи 

иқтисодиёти миллӣ ҳанӯз ҳам қонеъкунанда нест. Чунин вазъ ба ташаккули самаранокии селаҳои молиявӣ 

ва динамикаи онҳо таъсиргузор боқӣ мемонад. Ба ғайр аз ин, дар соли 2021, суръати гардиши маблағҳо 

дар иқтисодиёти кишвар 3,7 фоизро ташкил дод, ки ин ба ақидаи мо дар сатҳи паст қарор дошта, ба 

ташаккулёбии селаҳои молиявӣ дар иқтисодиёт таъсири манфӣ мерасонад. Инчунин, коэффитсиенти 

монетикунонии иқтисодиёт таҳлил гардид ва натиҷаҳои он нишон доданд, ки иқтисодиёти кишвар то ба 

ҳол дар раванди демонетикунонӣ қарор дошта, ин ба саноатикунонии кишвар мусоидат намекунад. 

Бо истифода аз усулҳои таҳлили логистӣ таҳлили пурраи раванди ташаккули селаи молиявӣ 

гузаронида шуда, ифодаи математикӣ натиҷагирӣ гардидааст, ки сохтори хароҷотҳои раванди 

ташаккулёбии селаҳои молиявиро дар иқтисодиёт ва системаҳои он пурра инъкос мекунад ва барои 

муфидгардонии минбаъдаи онҳо мусодат менамояд. 

Ҳамчунин манбаҳои дигари ташаккули селаҳои молиявӣ дар иқтисодиёт, афзоиши солонаи 

воридоти инвеститсияҳо ба иқтисодиёти кишвар таҳлил гардида, муайян шуд, ки дар соли 2018 

инвеститсияҳои мустақим ва дар соли 2019 инвеститсияҳои ҷомадонӣ афзоиш ёфтаанд. Дар солҳои 
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минбаъда рукуди онҳо мушоҳида гардидааст, ки бевосита ба сатҳ ва сохтори селаҳои молиявӣ, бетаъсир 

намондааст. Ҳамчунин, интиқолҳои маблағҳои муҳочирони меҳнатӣ низ таҳлил карда шудааст, ки яке аз 

сарчашмаҳои пасандози мардум ба ҳисоб меравад. Таҳлил нишон дод, ки солҳои охир интиқоли пулӣ низ 

коҳиш ёфтааст. Дар охир, доир ба таҳлили гузаронидашуда, натиҷаҳо ва хулосаҳои илмӣ пешниҳод 

гардидаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисодиёти миллӣ, селаҳои молиявӣ дар иқтисодиёт, сатҳи бо пул 

таъминкунии иқтисодиёт, инвеститсияҳои мустақим, унсурҳои пулӣ. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ В ЭКОНОМИКЕ: СПЕЦСИФИКА И АНАЛИЗ  

ИСТОЧНИКОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
  

В статье рассматриваются вопросы формирования финансовых потоков в экономикr Республики 

Таджикистан. Подвергнуты рассмотрению роль финансовых потоков, и их влияние на развитии экономики 

Республики Таджикистан в условиях индустриализации страны. От эффективности управления 

финансовыми потоками зависит эффективность достижения экономического роста в стране. Дана оценка 

объёмов и динамики финансовых потоков в экономике. В процессе изучения теоретических основ 

формирования финансовых потоков, представлены несколько способы формирования финансовых 

потоков в экономике. Анализ показывает, что с использованием механизмов и инструментов финансового 

рынка, в экономике формируются финансовые потоки. Финансовый рынок консолидирует в себя 

следующие рынки: кредитный, валютный, рынок ценных бумаг, каптал и страхование. Специфика 

формирования финансовых потоков на этих рынок неидентичны. 

В соответствии с целью исследования, в качестве источников формирования финансовых потоков 

в экономике, исследованы некоторые экономические показатели, один из которых, является денежные 

потоки. Результаты исследования показали, что, при годовом приросте денежных потоков, рост 

национальной экономики до сих пор не удовлетворяет. Такая ситуация, негативно влияет на эффективные 

формирования финансовых потоков. Кроме того, скорость обращения финансовых потоков в экономике 

составляет 3,7%, что по нашему мнению находиться на низком уровне развития. Такая пропорция в 

конечным итоге, отрицательно влияет на процесс формирования финансовых потоков и их структуры. 

Далее, исследован коэффициент монетизации экономики. Результаты показывают, наша экономика 

развивается в плане демонитизации, которые непозволяет индустриализацию страны. 

С использованием методики логистического анализа, комплексно исследован процессы 

формирования финансовых потоков, и получены математические выражения, которые показывают 

структуры издержек процесса формирования финансовых потоков в экономике, и в их системы. 

Полученные выражения позволяют оптимизаци структуры издержек данных процессов. 

В качестве другого источника формирования финансовых потоков в экономике, рассмотрен 

прирост инвестиции в экономике страны, что в итоге, получены следующие результаты: в 2018 году 

прямые, и в 2019 году портфельные инвестиции имеют рост. Но, в последнее годы их темп снижаются, что 

негативно сказывается на объём, и структуры финансовых потоков. Также, исследованы денежные 

переводы трудовых мигрантов, как источник их сбережение, и получены, что в последнее годы 

наблюдается их снижающий тренд. В конце, при результате проведения исследования предложены 

научные выводи и предложения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: национальная экономика, финансовые потоки в экономике, уровень 

монетизации экономики, прямые инвестиции, иностранные портфельные инвестиции, денежные потоки. 
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FINANCIAL STREAMS IN THE ECONOMY: SPECIFICITY AND ANALYSIS OF THE  

SOURCES OF THEIR FORMATION 
 

The article deals with the formation of financial flows in the economy of the Republic of Tajikistan. The 

role of financial flows and their impact on the development of the economy of the Republic of Tajikistan in the 

context of the country's industrialization are considered. The effectiveness of achieving economic growth in the 

country depends on the effectiveness of managing financial flows. An assessment of the volume and dynamics of 

financial flows in the economy is given. In the process of studying the theoretical foundations of the formation of 

financial flows, several ways of forming financial flows in the economy are presented. The analysis shows that 

with the use of financial market mechanisms and instruments, financial flows are formed in the economy. The 

financial market consolidates the following markets: credit, currency, securities market, capital and insurance. The 

specifics of the formation of financial flows in these markets are not identical. 

In accordance with the purpose of the study, as sources of formation of financial flows in the economy, 

some economic indicators have been studied, one of which is cash flows. The results of the study showed that, 

mailto:aspirant-2012@mail.ru


281 

 

with an annual increase in cash flows, the growth of the national economy is still not satisfactory. This situation 

negatively affects the effective formation of financial flows. In addition, the speed of circulation of financial flows 

in the economy is 3.7%, which, in our opinion, is at a low level of development. This proportion, in the end, 

negatively affects the process of formation of financial flows and their structure. Next, the coefficient of 

monetization of the economy was studied. The results show that our economy is developing in terms of 

demonitization, which the industrialization of the country does not allow. 

Using the methodology of logistic analysis, the processes of formation of financial flows have been 

comprehensively studied, and mathematical expressions have been obtained that show the cost structures of the 

process of formation of financial flows in the economy, and in their systems. The resulting expressions allow 

optimization of the cost structure of these processes. 

As another source of formation of financial flows in the economy, the growth of investment in the country's 

economy is considered, which, as a result, the following results are obtained: in 2018, direct, and in 2019, portfolio 

investments are growing. But, in recent years, their rate has been declining, which negatively affects the volume 

and structure of financial flows. Also, remittances of labor migrants were studied as a source of their savings, and 

it was found that in recent years there has been a downward trend. At the end, as a result of the study, scientific 

conclusions and proposals are proposed. 

KEY WORDS: the national economy, financial streams in the economy, level of monetization the 

economy, direct investment, foreign portfolio investment, monetary aggregates. 
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ДИГАРГУНСОЗИИ СОХТОРИ ТАШКИЛӢ-ИСТЕҲСОЛӢ ҲАМЧУН САМТИ 

АФЗАЛИЯТНОКИ ТАЪМИНИ САМАРАНОКИИ КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ 
 

Набиев И.И. 

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур 
 

Дар шароити муосир яке аз самтҳои асосии рушди дурнамои корхонаҳои кишоварзӣ бо 

дарназардошти талабот ва имконияти воқеии таъмини самаранокии истеҳсолот дигаргун кардани 

сохтори ташкилӣ-истеҳсолии хоҷагидорӣ маҳсуб меёбад. Зеро, ҳанӯз дар оғози ислоҳоти 

кишоварзӣ сохтори ғайриоқилонаи фаъолияти хоҷагидорӣ сабаби асосии қобилияти пасти 

пардохттавонии аксари ташкилотҳои кишоварзӣ эътироф гардидааст. 

Масъалаи дигари такмили механизми ташкилӣ-иқтисодии хоҷагидорӣ, ин ташаккули 

коллективҳои меҳнатӣ мебошад. Муваффақияти зиёд танҳо дар ҳолате ба даст меояд, ки агар 

коллективҳои меҳнатӣ бо хоҳиши худашон таъсис дода шаванд. Таҳқиқот ва таҷриба нишон 

медиҳад, ки аксар коллективҳои на он қадар калон ба фаъолияти самаранок ноил мегарданд. 

Маҳз коллективҳои хурд имкон доранд, ки идоракунӣ ва назорати самаранокро ташкил намуда, 

саҳми ҳар як кормандро дар натиҷаи умумӣ муайян намоянд. Ҳамзамон, коллективи меҳнатиро 

зарур аст, ки бо қувваи худ тамоми ҳаҷми корҳоро ҷиҳати истеҳсоли намуди муайяни маҳсулот 

иҷро карда тавонад. Танҳо дар давраҳои мавсимӣ ва шадид кормандони дигар зерсохторҳо дар 

асоси шартнома ҷалб шуда метавонанд. Ба коллективҳои меҳнатии ибтидоӣ замин, амвол, чорвои 

корию маҳсулдеҳ ва дигар захираҳо ҷудо мегардад ва онҳо барои нигоҳдорӣ ва истифодаи 

самаранокиашон ҷавобгарии моддӣ доранд. 

Дар раванди дигаргунсозӣ корхонаҳои кишоварзӣ метавонанд зерсохторҳои истеҳсолии аз 

рӯйи шумораи кормандонашон нисбатан хурд дар шакли ферма, бригада, сех ва шуъба таъсис 

диҳанд. Коллективҳои меҳнатӣ хӯҷаини комилҳуқуқи захираҳои моддӣ ва даромадҳои дар 

натиҷаи фаъолияти истеҳсолӣ-хоҷагидорӣ бадастомада мебошанд. Ба уҳдадории ҳар як 

коллективи истеҳсолӣ риояи ҳатмии вазифаҳои тибқи қарордод ба он вогузоршуда, истифодаи 

самараноки замин ва амвол, додани пардохт ва андозҳои пешбинишуда, саривақт 

баргардонидани қарз ва фоизҳои он, инчунин иҷроиши дигар уҳдадориҳои дар маҷлиси умумӣ 

ва санадҳои дигари қонунгузорӣ қабулгардида, дохил мешаванд. 

Ҳар як коллективи меҳнатии молистеҳсолкунанда, ки ба ҳайати корхонаи дигаргунсохта 

дохил мешавад, ҳуқуқ дорад, ки мустақилона масъалаи ташкилӣ, технологӣ, молиявӣ ва дигар 

чорабиниҳои истеҳсолию хоҷагидориро ҳал намояд, даромади ҳисоби хоҷагииро тақсим намояд, 

аз ҷиҳати моддӣ кормандони кирояи худро ҳавасманд намояд. Онҳо масъулияти пурраи моддиро 

барои натиҷаҳои ниҳоии меҳнати худ ва фаъолияти соҳибкорӣ ба дӯш доранд. 
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Барои муаяйн намудани андозаи муносиби ҳайати кормандон усулҳои зерин корбаст 

мегарданд:  

а) оморӣ - дар асоси таҳлили маълумоти ҳақиқии фаъолияти зерсохторҳои истеҳсолӣ;  

б) ҳисобӣ - дар асоси андозаи ҳақиқии истеҳсолот, заҳматталабии корҳо ва фонди меъёрии 

вақти кории як корманд;  

в) меъёрӣ - дар асоси тавсияҳо ва меъёрҳои коркардаи муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ аз 

рӯйи андозаи коллективҳои меҳнатии ноҳия ва минтақаҳои алоҳида;  

г) амсиласозии иқтисодӣ-риёзӣ. 

Дар таҷриба барои муқаррар намудани андозаи муносиби зерсохтори истеҳсолӣ истифодаи 

усули ҳисобӣ қулай мебошад. Ин усул имкон медиҳад, ки коллективҳои меҳнатӣ андозаи 

муносибро барои шароитҳои ташкилӣ-иқтисодии муайян бе таъсиррасонӣ ба технологияи ҷории 

истеҳсолот ташкил кунанд.  

Масалан, дар кооперативи тиҷоратии ба номи Латиф Муроди шаҳри Ҳисор лоиҳаи 

майдони кишт ба таври зайл ба нақша гирифта шудааст: гандум, сабзавот, картошка ва ангур. Аз 

рӯйи қартаҳои технологӣ сарфи меҳнат ба як гектар киштзор, сарфи умумии меҳнат барои 

парвариши зироат дар киштгардон ва сарфи меҳнати механизаторон алоҳида муайян карда 

шуданд (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 

Ҳисоби дурнамои сарфи меҳнат барои истеҳсоли маҳсулоти соҳаи растанипарварӣ дар КТ ба 

номи Латиф Муроди шаҳри Ҳисор 
 

Зироат 
Майдон, 

га 

Сарфи меҳнат ба 1 га, одам-соат Сарфи умумии меҳнат, одам-соат 

ҳамагӣ аз он ҷумла, механиза-торон ҳамагӣ аз он ҷумла, механиза-торон 

Гандум  539,3 79,4 39,7 42820 21410 

Сабзавот 154,1 168,5 77,5 25966 11944 

Картошка 67,8 132,6 58,3 8990 3956 

Ангур 9,2 60,9 13,4 560 123 

Ҷамъ 770,4 Х Х 78337 37433 

Сарчашма: Ҳисоботи солонаи КТ ба номи Латиф Муроди шаҳри Ҳисор барои соли 2020 ва 

ҳисобкуниҳои муаллиф [3]. 
 

Дар асоси хаҷми нақшавии сарфи меҳнат талабот ба механизаторон муайян карда мешавад. 

Барои ин, пешакӣ меъёри мавсимии вақти ҳозиршавии як корманд аз рӯйи миқдори рӯзҳои корӣ 

ва давомнокии рӯзи корӣ дар мавсими корҳои саҳроӣ муқаррар карда мешавад.  

Фонди мавсимии вақти кории як механизатор дар кооперативи тиҷоратии ба номи Латиф 

Муроди шаҳри Ҳисор 1334 соатро ташкил медиҳад. Талаботи умумӣ ба тракторчӣ-мошинистҳои 

барои иҷрои ҳамаи корҳои механикунонии заруриро бо тақсим намудани сарфи меҳнати нақшавӣ 

ба фонди вақти кории як тракторчӣ-машинист муайян намудем. Ҳамин тавр, дар кооперативи 

тиҷоратии ба номи Латиф Мурод талабот ба механизаторҳо 28 нафарро (37433:1334) ташкил 

медиҳад. 

Ба ҳайати аъзоёни доимӣ он шумораи кормандонеро дохил менамоянд, ки дар майдони 

вобасташуда мунтазам ва пурра ба кор фаро гирифта шудаанд. Ба механизатороне, ки дар давраи 

корҳои саҳроии пуршиддат ҷалб карда мешаванд, ҷудо намудани танҳо 28 фисади ҳаҷми умумии 

корҳои механикунонӣ ба нақша гирифта шудааст. Яъне, коэффитсиенти мустақилият ҳангоми 

иҷроиши корҳои саҳроии механикунонӣ ба 0,72 баробар аст. Аз ин ҷо, шумораи механизаторони 

доимӣ 20 нафарро ташкил медиҳад (28·0,72). 

Дар соҳаи чорводорӣ талабот ба категорияҳои муайяни кормандон бо формулаи зерин 

муайян карда мешавад [3]: 

Но = П : Нхч · К      (1), 

дар ин ҷо,  

Но - талабот ба кормандони категорияҳои гуногун, одам; 

П - саршумори чорво; 

Нхч - меъёри хизматрасонии чорво аз тарафи як коргар, сар; 

К - коэффитсиенти ивазкунӣ, ки талаботро ба чунин категорияҳои кормандон дар рӯзҳои 

иду истироҳат ва рухсатӣ пешбинӣ менамояд. 

Коэффитсиенти ивазкунӣ, ҳамчун таносуби шумораи рӯзҳои тақвимии сол ба шумораи 

рӯзҳои корӣ муайян карда мешавад. Масалан, дар кооперативи тиҷоратии ба номи Латиф Муроди 

шаҳри Ҳисор дар подаи асосии самти ширӣ 354 сар чорво парвариш карда мешавад.  
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Агар меъёри хизматрасонӣ ба ҳисоби як говҷӯш 35 сар бошад, коэффитсиенти ивазкунӣ ба 

1,31 баробар хоҳад шуд (365 рӯзи тақвимӣ/365-52 рӯзи истироҳатӣ-11 рӯзи ид - 24 рӯзи рухсатӣ). 

Дар ин маврид, талабот ба говҷӯшҳо 13 нафарро ташкил медиҳад (Но=354:35·1,31=12), ки 11 

нафари он асосӣ ва 2 нафари он говҷӯшони ивазкунанда ҳисобида мешаванд. Талабот ба дигар 

категорияҳои кормандон аз рӯйи тартиби мазкур муайян карда мешавад. 

Аммо, бригадаҳое, ки ба хӯронидани чорво (бӯрдоқикунӣ) машғуланд аз 12 одам, ба 

истеҳсоли шир ва тайёр намудани хӯрок машғул буда, аз 60-80 одам иборат мебошанд. Ба ғайр 

аз ин, ба андозаи бригада инчунин ҷойгиршавии нуқтаҳои аҳолинишин, майдони замин ва 

таҷрибаи истеҳсолии коргарон таъсири худро мерасонад [3]. 

Самти дигари такмили сохтори ташкилӣ-истеҳсолӣ ин ба лоиҳакашии натиҷаҳои молиявӣ 

бо дарназардошти самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар солҳои гузашта 

маҳсуб меёбад. Дар ҳолати татбиқи сохтори ташкилӣ-истеҳсолии босамар метавон дар давоми 

сол камомади истеҳсоли маҳсулоти як соҳаро аз ҳисоби натиҷаҳои хуби дигар соҳа рӯйпӯш 

намуда, захираҳои меҳнатиро бо шуғли бетанаффус таъмин карда, техникаи кишоварзиро 

оқилона истифода намуд. Масалан, сатҳи пасти ҳосилнокии ғалла аз ҳисоби сатҳи баланди 

ҳосилнокии пахта рӯйпӯш мегардад. Ба ҳар ҳол, махсусгардонии корхонаҳои кишоварзӣ бо 

омилҳои зерин бояд муайян карда шаванд: андозаи корхона, сохтори ҳудудӣ, шароитҳои иқлимӣ. 

Андозаи оқилонаи корхона бояд самаранокии истифодабарии замин фондҳои истеҳсолӣ ва 

қувваи кориро бо хароҷоти камтарин таъмин намояд, ҳайати кормандон бошанд, қисми асосии 

корҳоро бо қувваи худ бояд иҷро намоянд. Муқаррар намудани сохтори ташкилӣ-иқтисодии 

муносиб танҳо тавассути истифодаи усулҳои амсиласозии риёзӣ имкон дорад. Амсилаи риёзии 

мувофиқ бояд, пеш аз ҳама, барои хоҷагиҳои натиҷаҳояшон бад, ки алъон захираҳои истеҳсолиро 

пурра истифода намебаранд, сохтори оқилона надоранд ва дар онҳо хароҷоти моддию пулӣ ва 

меҳнатӣ барзиёд мушоҳида мегардад, коркард карда мешавад. Дар раванди коркарди амсила 

бояд шартҳои зерин иҷро гарданд: 

- махсусгардонии (равияи истеҳсолӣ)-и корхонаи кишоварзӣ муайян карда шавад; 

- намудҳои захираҳои дар хоҷагӣ истифодашаванда ва сарчашмаҳои такрористеҳсоли он 

муайян карда шавад; 

- намуди маҳсулоти молӣ ва ҳаҷми фурӯши он муайян карда шавад; 

- андозаи соҳаҳое, ки ба маҳдудкунӣ ниёз доранд, аниқ карда шаванд; 

- соҳаҳои зарарнок, соҳаҳои мунтазам фоиданок ва соҳаҳои ноустувор аз ҳамдигар ҷудо 

карда шаванд; 

- нишондиҳандаҳои ҳосилшуда ба нишондиҳандаҳои корхонаҳои кишоварзии ҳамин 

ноҳия, ки чунин махсусгардонӣ доранд, бояд муқоиса карда шаванд. 

Муносибгардонии сохтори истеҳсолӣ яке аз унсури муҳимми механизми ташкилӣ-

иқтисодии хоҷагидорӣ ба ҳисоб рафта, ба баландшавии самаранокии фаъолияти корхонаҳои 

кишоварзӣ бе маблағгузории асосӣ мусоидат менамояд.  

Дар ин масъала ба ҳайси нишондиҳандаҳои имконпазир маҳдудиятҳое баромад 

менамоянд, ки шароити татбиқи низоми оқилонаи пешбурди истеҳсолоти кишоварзӣ ва соҳаҳои 

онро инъикос менамоянд. Маҳдудиятҳо дар намуди низоми баробариҳо ва нобаробариҳои хаттӣ, 

ки шароити истифодабарии захираҳо ва истеҳсоли маҳсулотро ифода менамоянд, ташаккул 

меёбанд. Меъёри оптималикунонӣ даромади максималии фурӯш ва арзиши аслии минималии 

маҳсулот маҳсуб меёбад. 

Дар хоҷагӣ се самти фаъолият вуҷуд дорад: растанипарварӣ (соҳаи асосӣ), чорводорӣ 

(соҳаи иловагӣ), механикунонӣ (соҳаи хизматрасон). Хоҷагӣ дорои механизмҳои муносибатҳои 

дохилихоҷагии хос ба коллективҳои меҳнатии ибтидоӣ мебошад. Нишондиҳандаҳои истеҳсолии 

кооперативи тиҷоратии ба номи Латиф Мурод нисбатан баланд арзёбӣ мегарданд: ҳосилнокии 

пахта 25 с/га, гандум 30 с/га, ҷӯшиши миёнасолонаи шир аз як сар модагов 5569 кг ва ғ. Дар соли 

2020 бо зиёд шудани дастовардҳои истеҳсолӣ сатҳи даромаднокӣ 42,2 фоизро ташкил намудааст. 
Ҳангоми дурнамои сарфи меҳнат дар истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ танҳо иҷроиши 

истеҳсоли намуди молии маҳсулот ба эътибор гирифта мешавад, ин усул имкон медиҳад, ки 
захираҳои истеҳсоли хӯроки чорво аз ҳисоби такмили сохтори майдони кишт ва хароҷоти хӯроки 
чорво ошкор карда шавад. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот бо дарназардошти сатҳи бадастомадаи он 
дар солҳои гузашта ва имконияти зиёдкунии он аз ҳисоби тағйирёбии омилҳои ба ҳосилнокии 
зироатҳо таъсиркунанда муайян карда шуданд. Чун қоида ба ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
растанипарварӣ 3 омил: майдони кишт, ҳосилнокӣ ва талафи ҳосил таъсири бевосита мерасонад. 
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Ба ҳосилнокӣ бошад, омилҳои зерин: шароити табиии иқтисодӣ, ҳарорати ҳаво, миқдори 
боришот, таркиби хок, сифати замин, чорабиниҳои агротехникӣ, технологияи агрономӣ, 
иҷроиши корҳои ташкилӣ таъсир мерасонанд [5]. 

Ҳамин тавр, пеш аз ҳисоби ҳосилнокии лоиҳавӣ таҳлили ботафсили сатҳи он дар давраҳои 
гузашта, таҳлили дараҷаи таъсири ҳар як омил гузаронда шуд. Аз рӯйи маълумоти сесола 
муқаррар карда шуд, ки андоза, усул ва муҳлати воридкунии нуриҳо, навъ ва сифати маводи 
тухмӣ, муҳлати гузаронидани корҳо ба ҳосилнокии зироатҳо чи гуна таъсир доранд. Таҳқиқоти 
сатҳи ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва таъсироти омилҳо ба он дар се соли охир нишон 
медиҳад, ки дар парвариши пахта, ғалла ва картошка нақши калидиро технологияи интенсивӣ 
иҷро менамояд, ҳосилнокии сабзавот ва полизиҳо аз бисёр ҷиҳат аз андозаи воридкунии нуриҳо 
вобаста буда, маҳсулнокӣ, тобоварӣ ба бемориҳо ва нашъунамои ангурро навъи он муайян 
менамояд. 

Таҳқиқоти дар ин самт гузаронидашуда нишон дод, ки муносибгардонии сохтори 
истеҳсолӣ яке аз унсури муҳимми механизми ташкилӣ-иқтисодии хоҷагидорӣ ба ҳисоб рафта, ба 
баландшавии самаранокии фаъолияти корхонаҳои кишоварзӣ бе маблағгузории асосӣ мусоидат 
менамояд.  

Ҳамин тариқ, ташкили инфрасохтори самаранок, фаъолгардонии ташкили кор байни 
субъектҳои соҳибкории хурди истеҳсолӣ, муносибгардонии сохтори ташкилӣ-истеҳсолӣ, 
мукаммалгардонии дастгирии давлатӣ ба рушди корхонаҳои кишоварзӣ ва дар умум ба 
самаранокии бахши аграрии иқтисодиёти миллӣ заминаи мусоид мегузорад. 
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давлатии рушди корхонаҳои кишоварзӣ низ таҳлил шудааст. 
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In the framework of this article, the theoretical foundations of the transformation of the organizational-
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
 

Курбанова Ш.С. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
 

В условиях глобализации экономики обеспечение населения продовольственными 

продуктами сельского хозяйства за счёт собственного производства является актуальным 

вопросом времени. Полное обеспечение населения продуктами питания является главным 

условием достижения гармонического развития общества любого государства.  

Поэтому в документах ООН, принятых в защиту прав человека, наций и народов, есть 

статьи, определяющие материальный уровень жизни человека, несоблюдение которого есть 

проявление геноцида, если вопрос касается всей нации, народа. Так, в ст. 7 и 11 Пакта об 

экономических, социальных и культурных правах человека указано, что труд людей должен 

обеспечивать «удовлетворительное существование для них самих и их семей, а также иметь в 

достатке продуктов питания, необходимую одежду и жилище, непрерывное  улучшение  условий 

жизни» (ст. 7 и ст.11 Пакта) [1]. 

На сегодняшний день в мире более 1 миллиард человек голодает из-за недополученного 

достаточного количества продуктов питания и это привело к угрозе здоровью всему 

человечества. Как мы знаем, основные причины голода считаются экологические катастрофы, 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (войны), т.е. стихийные бедствия, 

недоразвитая или не совершенствованная сельскохозяйственная инфраструктура, 

экономические или политические факторы.  

Общеизвестно, что обеспеченность населения продуктами питания базируется на 

следующие принципы: обязательное наличие продуктов; стабильность наличия продуктов; 

эффективное использование продуктов и доступность. Эти принципы подразумевают наличие 

продуктов питания за счет местного производства или ввоза, или использования запасов. Все 

вышеупомянутые принципы универсальны для всех времен и всех стран [1]. 

Практика показывает, что основными направлениями в области обеспечения спроса 

населения продовольственными продуктами считаются: 

- полное или частичное удовлетворение спроса с учетом постоянно растущей численности 

населения; 

- развитие и совершенствование производства продуктов питания; 

- эффективное и равномерное распределение производимых продуктов; 

- разработанная система управления продовольственной безопасностью на государственном 

уровне; 

- использование возможностей отечественных производителей продовольственных 

продуктов для выхода на международные рынки; 

- повышение роли государства и инвесторов для развития сельского хозяйства с целью 

повышения продовольственной удовлетворенности населения продуктами питания; 

- прогнозирование и своевременное реагирование на климатические изменения, которые 

повлекут за собой продовольственный кризис. 

Утверждается, что обеспечение, как составляющая национальной безопасности страны, 

рассматривается с социально-экономической позиции, отражающее состояние 
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агропродовольственного комплекса, обеспечивающее производство сельхозпродуктов 

продовольственного назначения в мерах, которые соответствуют нормам потребления этих 

продуктов и доступность для всех слоев населения. 

Уровень фактического обеспечения спроса населения на продовольственные продукты, 

его структура и механизмы зависимы от объемов производства сельскохозяйственных продуктов 

и уровня развития перерабатывающих отраслей. 

Развитие сельскохозяйственной отрасли и увеличение производства собственной 

продовольственной продукции играет решающую роль в реализации одной из стратегических 

целей нашей страны, то есть обеспечения продовольственной безопасности и является одним из 

основных источников обеспечения спроса населения продовольственной продукцией, 

промышленных предприятий сырьем, а также важнейшим направлением занятости население 

страны. 

Испокон веков перед человечеством проблема продовольственной обеспеченности 

занимала, занимает и будет занимать особое место. Адам Смит писал: «После пищи, одежда и 

жилище являются двумя главными потребностями человечества» [17]. Этой проблеме 

посвящены научные труды многих ученых и философов: Аристотеля, Платона, Ксенофонта, 

Катона Старшего, Варрона, Колумеллы.  

Вопросы обеспечения населения продовольственными продуктами, в том числе, развития 

сельскохозяйственного производства отмечены и в трудах Ф. Кенэ (1694-1774 гг). Ф. Кенэ 

считал, что сельское хозяйство является единственным в экономике производительным 

сектором, который способен создавать прибавочный продукт: «... земля есть единственный 

источник богатства и одно только земледелие умножает последнее» [7]. «Экономическая 

доступность» продуктов питания как экономический термин появился только в конце XX века, 

но в XVIII веке Ф. Кенэ писал: «Не следует уменьшать достатки беднейших классов общества; 

так как они не могли бы, в таком случае, потребить достаточного количества съестных 

припасов...» [7]. 

О разной степени экономической доступности продуктов питания, для различных членов 

общества так же, как и Ф. Кенэ, А. Смит (1723-1790 гг.) говорит: «Богатый человек потребляет 

не больше пищи, чем его бедный сосед. Она может быть весьма отлична по качеству, её выбор и 

приготовление могут потребовать больше труда и умения, но в количественном отношении 

разницы почти нет» [17]. Д. Рикардо (1772-1823 гг.) отмечает, что «... только плодотворная 

страна, особенно, если она разрешает свободный ввоз пищевых продуктов, может накоплять 

капитал в изобилии без значительного уменьшения нормы прибыли или значительного 

возрастания земельной ренты» [16]. Д. Рикардо считал, что «при зависимости государства от 

импортных поставок продуктов питания ограничивается свободная торговля продуктами 

питания и возникает опасность зависимости от иностранного продовольствия, которая является 

прямой угрозой суверенитету государства» [16]. Отмеченная опасность рассматривалась Д. 

Рикардо двояко: «1) в случае войны коалиция континентальных держав или же влияние нашего 

главного врага могут лишить нас нашего обычного снабжения; 2) в случае неурожая за границей 

вывозящие страны будут иметь возможность удержать у себя обычно вывозившуюся часть хлеба 

для того, чтобы восполнить своё собственное недостаточное снабжение» [16]. 

Впервые в истории экономической теории продовольственную проблему актуализировал 

Т. Мальтус (1766-1834 гг.). Т. Мальтус первым рассмотрел продовольственную проблему в 

глобальном масштабе и тесно связал с демографической наукой. Т. Мальтус излагал свои 

взгляды в своем труде «Опыт о законе народонаселения», где говорится, что «закон этот состоит 

в проявляющемся во всех живых существах постоянном стремлении размножаться быстрее, чем 

это допускается находящимся в их распоряжении количеством пищи» [13]. Т. Мальтус полагал, 

что «человек стеснён ограниченным пространством, в перспективе вся плодородная земля будет 

занята и возделана, а увеличение количества продовольствия, возможно, будет только при 

интенсификации производства. Однако, интенсификация производства может сопровождаться 

не только успехами, но, наоборот, они могут постепенно уменьшаться» [13]. 
В условиях Республики Таджикистан, исследование процессов производства продукции, 

механизма рынка, способы формирования спроса и предложения, обеспечения равновесия 
между потребностями потребителей и потреблениями, разных экономических субъектов, 
структурой совокупного спроса и предложения, цены, выявление их причинно-следственных 
связей приобретают особую значимость. Установлено, что в современной экономической науке 
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особое место занимает выявление соблюдения определенных соотношений между спросом и 
предложением, производственными факторами, издержками и доходами. 

Понятие спрос трактуется учеными по – разному. Известный американский экономист и 
маркетолог современной эпохи Ф. Котлер дает определение понятию спроса «как потребности в 
конкретных товарах, обеспечиваемые финансовыми возможностями их оплаты» [9, с. 23]. 
Другие учёные считают, что «спрос – фундаментальное понятие рыночной экономики, 
означающее денежные возможности реализовать желание, намерение покупателей приобрести 
данный товар. Спрос характеризуется его величиной, т.е. количеством товара, которое 
покупатель желает и способен приобрести по данной цене в данный период времени. Объем и 
структура спроса зависят как от цены товаров, так и от других неценовых факторов, таких как 
мода, доходы потребителей, а также от цены на другие товары, в том числе на товары-заменители 
и на сопряженные, сопутствующие товары» [18]. 

Следовательно, по Ф. Котлеру спрос – это потребность, обеспеченная деньгами и 
предъявленная на рынке, или же, спрос – это количество товаров и услуг, которого желают и 
могут приобрести покупатели для удовлетворения своих потребностей по определенной цене, 
т.е. спрос – это потребности в конкретных товарах, обеспечиваемые финансовыми 
возможностями их оплаты [9]. Западная экономическая наука под спросом понимает количество 
товаров, которые будут куплены за приемлемую цену в определенный промежуток времени. 
Действительный представитель спроса является тот, кто может предложить эквивалент, т.е. 
деньги за то, что получает [3]. Таким образом, возникает необходимость различать два понятия 
- потребность и спрос, где под спросом понимается не потребность в общем понятии, а 
потребность, которая основывается на наличии денег, т.е. необходимых финансовых средств, это 
умение платить за удовлетворение потребностей (платежеспособность). 

Способность людей покупать на рынке материальные блага и услуги называется 
платежеспособным спросом, т.е. потребность, которая удовлетворяется с помощью денег. 

Современные экономисты утверждают, что «выведенные в XIX веке законы спроса и 
предложения были практически революционными в экономической теории». Но они сыграли 
свою роль не только в теоретическом плане, но их роль очень велика и в практическом 
применении.  

Один из главных инструментов реализации спроса является рынок. Встречаются 
различные трактовки понятия «рынка». Например, экономисты Макконнелл К. и Брю С. 
считают, что «рынок – это инструмент или механизм, сводящий вместе покупателей 
(представляющих спрос) и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и услуг [12]. Котлер Ф., 
известный американский экономист, характеризует рынок как «совокупность существующих и 
потенциальных покупателей товара» [9].  

Проводимые нами исследования показали, что наиболее полной и приемлемой 
формулировкой рынка является формулировка Е. Киселевой: «Рынок – это система 
экономических отношений, складывающихся в процессе производства, обращения и 
распределения продукции (товаров, работ, услуг) и характеризующаяся свободой 
хозяйствующих субъектов в выборе покупателей, продавцов, определении цен, формировании и 
использовании источников ресурсов. Рынок продовольственных товаров – это целостная 
динамическая система рационального формирования и распределения продовольственных 
ресурсов первичной и вторичной переработки, обеспечивающая взаимодействие производителей 
и потребителей в установлении объемов и структуры производства, а также достижение и 
поддержание необходимых качеств и цены продукции, позволяющие удовлетворить 
физиологическую потребность человека в жизненной энергии, а также незаменимых веществах 
(микро и макро элементах), которые необходимы для обеспечения нормального 
функционирования его организма» [8]. 

Можно сделать выводы, что уровень и качество обеспечения населения 
продовольственными продуктами во многом влияют и на национальную безопасность страны. 
Поэтому стабильное и динамичное развитие агропромышленного комплекса в республике 
считается важнейшей задачей. 

В настоящее время необходимым условием развития аграрного хозяйства в целом является 
стабильность продовольственных рынков. Это особенно касается рынка зерна. От состояния 
рынка зерна зависит благополучие многих отраслей сельского хозяйства (если не всех). 
Поддержанию стабильности на этом рынке послужат использование располагаемых 
Правительством республики все меры. 
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УСУЛҲОИ МЕТОДОЛОГИИ БАҲОГУЗОРИИ РУШДИ БОЗОРИ ОЗУҚАВОРӢ 
 

Таъмини талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти асосии соҳаи кишоварзии истеҳсоли ватанӣ ҳадафи асосии 
умумидавлатӣ мебошад, аз он сабаб ки ҳалии он стратегияи рушди мамлакатро барои расидан ба амнияти 
озуқаворӣ муайян менамояд. 

Дар ин мақолаи мазкур муаллиф баъзе масъалаҳои таъмини талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти 
озуқавориро баррасӣ намудааст. Инчунин дар мақола масъалаҳои моҳияти мундариҷа ва намудҳои 
талабот, механизми мушаххаси муносибатҳои харидор бо фурӯшанда дар бозор аз асарҳои олимони 

классики назарияи иқтисод инъикос ёфтаанд. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
 

Обеспечение спроса населения основными продовольственными продуктами отечественного 
производства является задачей общегосударственной важности, так как ее решение определяет стратегию 

развития страны, направленную на достижение продовольственной безопасности. 
В данной статье автором рассматриваются некоторые вопросы обеспеченности спроса населения 

основными продовольственными продуктами. Также рассмотрены вопросы конкретных механизмов 

взаимодействия покупателя с продавцом в трудах ученых-классиков экономической теории. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE DEVELOPMENT OF  

THE FOOD MARKET 
 

Ensuring the demand of the population with the main food products of domestic production is a task of 

national importance, since its solution determines the country's development strategy aimed at achieving food 

security. 

In this article, the author examines some of the issues of ensuring the population's demand for basic food 

products. The issues of specific mechanisms of interaction between the buyer and the seller in the works of 

domestic and foreign scientists are also considered. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В 

ПРОЦЕССЕ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Ташпулатов Ш.З., Каримов Ш.М. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

       В Республике Таджикистан банковский рынок кредитования является основным, постоянно 

действующим и развивающимся сегментом рынка кредитования. Финансовыми посредниками 

на нем в перераспределении временно свободных средств хозяйствующих субъектов, 

государства и населения выступают коммерческие банки. Перераспределению временно 

свободных средств предшествует их мобилизация и сосредоточение на банковских счетах в виде 

бессрочных и накопительных вкладов (депозитов), которые могут быть оформлены 

депозитными договорами, а также долговыми обязательствами в виде банковских векселей, 

депозитных и сберегательных сертификатов, банковских облигаций. Исходя из этого, рынок 

кредитования может быть структурирован следующим образом (рисунок 1). 
 

 

 
Рисунок 1. Структура рынка кредитования. 

   

Банковский рынок кредитования в общем виде – это экономическое пространство, в 

котором происходит предоставление займов на условиях срочности, возвратности и платности 

[1]. 

По составу участников процесса рынок кредитования может быть разделен на несколько 

составляющих. 

Во-первых, кредитные отношения, которые возникают между национальным банком 

Таджикистана и коммерческими банками. 

Во-вторых, это ссуды, которые коммерческие банки предоставляют друг другу - на рынке 

межбанковского кредитования. 
В-третьих, на рынок кредитования возникают взаимоотношения между коммерческими 

банками и их клиентами-заемщиками: юридическими и физическими лицами [2]. 
Выделяется также международный рынок, на котором происходят заимствования между 

таджикскими и зарубежными банками или хозяйствующими субъектами. Такая система 
выстраивается, имеет двухуровневое построение банковской системы страны. 

Первый уровень представлен национальным банком Таджикистана, который является 
источником кредитных ресурсов, предоставляя займы коммерческим банкам и проводя эмиссию 
денег. 

На втором уровне межбанковского кредитования банки поддерживают свою ликвидность. 
Здесь же происходит перераспределение денег в рамках банковской системы. Когда 
необходимый ссудный капитал аккумулирован, он предоставляется конечным заемщикам. 
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Третий сегмент рынка кредитования - предоставление займов юридическим и физическим 

лицам разделяется на отдельные группы; 

- коммерческие кредиты различных видов коммерческим предприятиям, а также 

индивидуальным предпринимателям; 

- рынок ипотечного кредитования - ссуды под залог недвижимости; 

- автокредитование; 

- потребительское кредитование. 

В этом сегменте количество банков постоянно снижается. Основной причиной является 

работа Национального банка по ликвидации неблагополучных игроков банковского сектора.  

Сегменты банковского кредитования тесно связаны между собой и оказывают 

непосредственное взаимное влияние. В частности, повышение ставок на межбанковском рынке 

приводит к удорожанию потребительских и всех остальных займов. Снижение ставки 

рефинансирования национальным банком, наоборот, делает кредиты более доступными [3]. 

Банковский рынок кредитования развивается в соответствии с экономикой в целом и 

зависит от таких показателей, как уровень инфляции, стабильность валютного курса. 

Рынок кредитования в свою очередь отражает экономическую ситуацию. Так, стабильные 

и низкие ставки по ипотечным кредитам способствуют развитию строительной индустрии, так 

как повышают спрос на рынке жилья. Проценты по потребительским кредитам формируют спрос 

населения на продукцию и услуги. 

В процессе банковского кредитования в современных условиях особую роль играет 

кредитная политика банков. 

Кредитная политика коммерческих банков – это деятельность банка как кредитора, 

осуществляющего размещение ссудного капитала в соответствии с собственными интересами и 

общественными интересами, формируемая как на уровне всей страны, так и по каждому 

конкретному банку.  

Цель кредитной политики коммерческого банка выражает конечный результат 

деятельности банка, вытекает из его назначения – удовлетворять потребности клиентов в 

получении дополнительных денежных средств. Эти средства, полученные на возвратной основе, 

обеспечивают жизнедеятельность предприятий, физических лиц. При этом банки реализуют 

свои собственные цели как коммерческое предприятие – интересы получения прибыли. 

Задачи кредитной политики коммерческого банка имеют более частный характер: они 

могут быть связаны с улучшением состава, банковских кредитов, необходимостью ускорения их 

оборачиваемости, повышения удельного веса обеспечённых ссуд. 

Выбор направления кредитования вытекает из цели кредитной политики. Этот элемент 

является частью стратегии коммерческого банка. Коммерческие банки могут концентрировать 

свои усилия на кредитном обслуживании организации определённых отраслей народного 

хозяйства, специализироваться на кредитовании главным образом физических лиц, на 

межбанковских кредитах. 

Многие экономисты, утверждают, что банк осуществляет свою кредитную политику с 

учётом ряда факторов, которые условно можно разделить на внешние и внутренние. К внешним 

факторам относятся: политические и экономические условия; уровень развития банковского 

законодательства, состояние межбанковской конкуренции; степень развитости банковской 

инфраструктуры.  

К внутренним факторам, оказывающим влияние на кредитную политику, относятся: 

ресурсная база банка и её структура; ликвидность кредитного учреждения, специализация банка; 

наличие специально обученного персонала.  

Наличие ресурсов у банка является исходным для проведения кредитной политики. Если 

кредитная операция оказывается достаточно доходной и менее рискованной, банк может 

увеличить объём денежных средств, предназначенных для кредитования. Ещё более заметное 

влияние на кредитную политику оказывает структура имеющих в распоряжении банков 

денежных средств. Если в их составе достаточный удельный вес занимают долгосрочные 

ресурсы, то банк располагает большими возможностями для долгосрочного кредитования. 

Также, кредитная политика зависит во многом от ликвидности банка, возможности выполнения 

им обязательств перед кредиторами – юридическими и физическими лицами, хранящими 

денежные средства на счетах в банке. Банки в Таджикистане устанавливает определённые 
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экономические нормативы, которые коммерческие банки должны соблюдать. Кредитная 

политика зависит и от специализации банка. Банк может специализироваться не на кредитных, а 

иных (например, валютных) операция; тогда и кредитная политика будет менее масштабной, 

сдержанной [4].  

Эффективность кредитных операций во многом зависит от методов их регулирования. В 

практике чаще всего используются методы, приведённые ниже. 

Диверсификация кредитного портфеля – основной метод регулирования, предполагающий 

предоставление кредитов разнообразным группам клиентов. Рассредоточивая кредиты, банки 

получают возможность уменьшить кредитный риск, компенсировать возможные потери от 

задержки возврата ссуды одним заёмщиком доходом от других клиентов, своевременно 

выполняющих свои обязательства [5]. 

Кредиты предоставляются для удовлетворения объективных потребностей заёмщиков. 

Между субъектами кредитной сделки – банком и заёмщиком, финансовым учреждением и 

банком, банком и банком и т.д. – возникают определённые отношения по поводу предмета 

кредитования, называемого объектом кредитования, которому присущ ряд следующих 

признаков: 

Во-первых, объект кредитования выражает материальные потребности воспроизводства. 

На практике объектами кредитования являются товарно-материальные ценности (ТМЦ), 

производственные затраты, потребности в средствах для расчётов, операции по закупке и 

переработки ТМЦ. 

Во-вторых, объект обозначает не всякую, а лишь объективную потребность, вытекающую 

из кругооборота и оборота оборотных средств, денежного оборота заёмщика. В процессе 

кругооборота и оборота производственных фондов могут возникать негативные процессы в 

деятельности предприятий (убытки, затоваривание). Подобные потребности не должны быть 

объектами кредитования, кредитору не выгодно и не безопасно вкладывать в них ресурсы.  

В-третьих, объектами кредитования являются временное колеблющиеся потребности, не 

покрываемые собственными оборотными средствами заёмщика. Ведь запасы и затраты, которые 

выражают постоянную потребность хозяйственных организаций в ресурсах, должны 

формироваться за счёт собственных источников. Расчёты, превышающие постоянные 

потребности, могут быть покрыты за счёт кредита. Методика разграничения оборотных средств 

на собственные и заёмные допускает участие кредита на долевых началах в покрытии части 

постоянных запасов и производственных затрат. Условием такого покрытия должна быть 

колебания показателей затрат, ибо иначе окажется «замороженным» и не сможет в полном 

объёме возвратиться к кредитору.   

Метод кредитования – это совокупность банковских приёмов и операций, с помощью 

которых осуществляется выдача и погашение кредита. Таких методов три: метод кредитования 

по остатку, по обороту и оборотно - сальдовый метод [6]. 

Таким образом, в процессе кредитной политики коммерческий банк выступает как 

кредитор. К элементам кредитной политики банка относятся цель, технология 

совершенствования кредитных операций, контроль, - которые тесно связаны друг с другом. 

Кредитная политика банка определяется факторами внешними (политические и 

экономические условия; уровень развития банковского законодательства, состояние 

межбанковской конкуренции; степень развитости банковской инфраструктуры) и внутренними 

(ресурсная база банка и её структура; ликвидность кредитного учреждения, специализация 

банка; наличие специально обученного персонала). 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ БОЗОРИ САРМОЯГУЗОРӢ 
 

Муҳаммади А.  

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Дар шароити имӯза, бозори сармоягузорӣ зерсистемаи муҳимми иқтисоди бозорӣ, аз ҷумла 

воситаи самарабахши таъмини техникии истеҳсолот, баланд бардоштани қобилияти рақобати 

маҳсулот, тараққиёти устувори соҳаҳо, минтақаҳо ва корхонаҳо мебошад. Ҳамчунин бозори 

сармоягузорӣ ба татбиқи сармоягузорӣ дар шаклҳои нави самаранокии воситаҳои истеҳсолот, 

маблағгузории асосӣ ба маҳсулот ва технологияҳои инноватсионӣ ва ба ин васила, ташаккули 

намуди инноватсионии такрористеҳсол мусоидат менамояд. Дар раванди фаъолияти он 

таносубҳои муҳимтарини макроиқтисодӣ (байни ҷамъоварӣ ва истеъмол, ҷамъоварӣ ва 

сармоягузорӣ, хароҷоти захираҳои сармоягузорӣ ва фоидаи сармоягузорӣ) ташаккул ёфта, дар 

баробари ин, ҳаҷми сармоягузорӣ ба нишондиҳандаҳо ва динамикаи ММД таъсири бевоситаи 

мусбат мерасонад. 

Ҳамин таъсири мусбатро тавассути ҷамъ овардани захираҳои сармоягузорӣ ва аз нав 

тақсим кардани онҳо бо истифодаи оқилонаи бозори сармоягузорӣ, ки ин боиси афзоиши 

такрористеҳсол мегардад, маънидод намудан мумкин аст. 

Бояд гуфт, ки дар адабиёти иқтисодии ватанӣ то ҳол дар бораи фаҳмидани моҳияти бозори 
сармоягузорӣ фикру ақидаҳои гуногун вуҷуд доранд, зеро баъзе муаллифон онро «бозори молҳои 
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сармоягузорӣ», дигаре онро «бозори объектҳои сармоягузорӣ» ва сеюмӣ - ҳамчун маҷмуи 
бозорҳои ба ҳам алоқаманд маънидод менамоянд. 

Ҳамин тариқ, мафҳуми «бозори сармоягузорӣ» метавонад аз ду ҷиҳат – ба маънои маҳдуд 
ва васеъ истифода шавад. Ба маънои маҳдуд, бозори сармоягузорӣ як навъи бозори мушаххасест, 
ки дар он объекти фурӯш ва хариди молҳо ва хизматҳо сармоягузорӣ мебошад. Ба маънои васеъ 
ин маҷмуи муносибатҳои иқтисодии байни субъектҳои фаъолияти сармоягузорӣ оид ба фурӯш 
ва хариди сармояи сармоягузорӣ, захираҳои сармоягузорӣ, молҳои сармоягузорӣ ва 
хизматрасонӣ бо нархҳое мебошад, ки дар асоси талабот ва пешниҳоди мутақобила ва  таъсири 
механизми рақобат ташаккул меёбанд. 

Бозори сармоягузорӣ як ҷузъи мураккаб ва системаи бисёрсатҳи муносибатҳои иқтисодии 
байни субъектҳои фаъолияти сармоягузорӣ оид ба ҳаҷм ва сохтори захираҳои сармоягузорӣ ва 
молу хизматрасониҳои сармоягузорӣ тавассути нархгузорӣ мебошад, ки ҳадафҳои молиявӣ, 
моддӣ, зеҳнӣ ва дигар намудҳои таъмини эҳтиёҷоти раванди такрористеҳсолкунии сармоя бо кам 
кардани хароҷоти сарфшуда ва оптимизатсияи муҳлати баргардонидани маблағҳои 
гузошташударо баррасӣ менамояд. 

Аз ин рӯ, бозори сармоягузориро метавон ҳамчун муносибатҳои диалектикии байни 
маҷмуи бозори сармояи сармоягузорӣ (захираҳои сармоягузорӣ) ва бозори молҳо ва 
хизматрасониҳои сармоягузорӣ, ки бавосита тавассути институтҳои сармоягузорӣ ё бевосита 
байни субъектҳои он амалӣ карда мешавад, муаррифӣ кард. Дар айни замон категорияи «бозори 
сармоягузорӣ» дар адабиёти иқтисодӣ васеъ истифода мешавад. 

Бланк И.А. дар таҳқиқоти худ бозори сармоягузориро ҳамчун бозори объектҳои 
сармоягузорӣ дар ҳама шаклҳои он баррасӣ мекунад [1, с. 448]. Муаллифони китоби 
«Идоракунии сармоягузорӣ» Шеремет В.В., Павлюченко В.М., Шапиро В.Д. нуқтаи назари 
шабеҳро баён намудаанд. Дар ин таъриф, муаллифон сарҳадҳои бозори сармоягузориро маҳдуд 
карда, ишора намудаанд, ки «... бозори объектҳои сармоягузорӣ ба бозори захираҳои 
сармоягузорӣ таъсир намерасонад» [9, с. 416].  

Муаллифон, ба монанди Федченко А.Е., Соколов В.В. «... бозори сармоягузориро ҳамчун 
маҷмуи бозорҳо ва унсурҳо ба монанди бозори лоиҳаҳои сармоягузорӣ, фондӣ (бозори коғазҳои 
қиматнок), бозори меҳнат дар сохтмон, бозори захираҳои сармоягузории молиявӣ ва қарзӣ, 
бозори захираҳои моддию техникии сохтмонӣ, баррасӣ намудааст» [8]. Ин андеша, ба далели он 
ки камбудии таърифи қаблиро бартараф мекунад, дақиқтар мебошад. Аммо, ҳатто, ҳаминро ҳам 
комилан дуруст эътироф кардан мумкин нест, зеро омехтаи ҷузъҳои бозорҳои объектҳои 
сармоягузорӣ ва захираҳои сармоягузорӣ вуҷуд дорад. Танҳо фарқият дар он аст, ки муаллифон 
Федченко А.Е. ва Соколов В.В.  дар қатори дигар ҷузъҳои соҳаи сармоягузорӣ соҳаи сохтмони 
иқтисодиётро махсусан қайд намудаанд. 

Муҳаққиқ Данилова Т.Н. «... мафҳуми бозори сармоягузорӣ ҳамчун маҷмуи бозорҳои 
алоҳида, ба монанди бозори сармоягузории мустақим, бозори амволи ғайриманқул, бозори 
объектҳои хусусигардонидашуда, бозори дигар объектҳои сармоягузории воқеӣ, бозори амволи 
ғайриманқул, бозори фондӣ, бозори пул шарҳ додааст» [3, с. 365]. Ин тафсир сохтори бозори 
сармоягузориро аз рӯи объектҳои сармоягузорӣ бе нишон додани хусусиятҳои захираҳои 
сармоягузорӣ, инчунин бе ҷудо кардани раванди ташаккули захираҳои сармоягузорӣ ва ҷараёни 
сармоягузорӣ ба сармояи асосиро муайян мекунад. 

Тумусов Ф.С. бозори сармоягузориро ҳамчун як имконияти умумӣ барои ҳама 
сармоягузорон ҷиҳати таъмини маблағгузорӣ ба мақсадҳои гуногун ва муҳлатҳои муайяни 
сармоягузории онҳо инчунин мавҷудияти рақобатпазирии моддӣ шарҳ медиҳад. Мақсади ниҳоии 
чунин бозор, ба қавли муаллиф, ҷорӣ намудани фондҳои асосӣ мебошад [6, с. 194]. Мо ба ин 
таъриф розӣ шуда наметавонем, зеро сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ танҳо як самти 
сармоягузорӣ мебошад. 

Муаллиф Каюков В.В. мафҳуми бо ҳам мувофиқи бозори захираҳои сармоягузорӣ бо 
бозори воситаҳои истеҳсолотро муайян намудааст [4, с. 291]. Ин таъриф моҳияти категорияи 
баррасишавандаро пурра инъикос намекунад, зеро захираҳои сармоягузорӣ танҳо дар шакли 
пулӣ вуҷуд доранд ва муомилот мешаванд, гуфтан мумкин аст, ки мутаносибан бозори захираҳои 
сармоягузорӣ ҳамчун бозори пул фаҳмида мешавад. 

Бондарес М. дар асарҳои худ бозори сармоягузориро аз нуқтаи назари институтсионалӣ, 
ки он имконияти на танҳо робитаҳои системавӣ, балки сохтори институтсионалии бозор низ ба 
назар гирифта шавад, баррасӣ намудааст. Аз нуқтаи назари муносибати институтсионалӣ, бозори 
сармоягузорӣ як системаи мураккаби ягонаест, ки муассисаҳо, ташкилотҳо ва шахсони 
алоҳидаро ба ҳам меорад, ки байни онҳо муносибатҳои гуногунҷабҳа мавҷуданд.  
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Мақсади асосии фаъолияти бозори сармоягузорӣ ин таъмини худтанзимкунии раванди 
сармоягузорӣ тавассути сафарбаркунӣ ва ташкили иқтидори сармоягузорӣ мебошад. Ҳамин 
тариқ, моҳияти бозори сармоягузорӣ ҳамчун категорияи иқтисодӣ, ба ақидаи Бондарес М.С. дар 
он зоҳир мешавад, ки «... бозори сармоягузорӣ системаи мураккаби муносибатҳои иқтисодӣ оид 
ба хариду фурӯши захираҳои сармоягузорӣ буда, дар доираи он талабот ва пешниҳод, инчунин 
нархҳои он ташаккул меёбад» [2, с. 129]. 

Асарҳои олимон-иқтисодчиёни Қазоқистон, ба монанди С. Айсагалиева, Р. Айдарова, Я. 
Аубакирова, Ш.С. Ахметова, Е.Б. Ай-магамбетова, С. Бектемисова, М.Б. Кенжегузин моҳияти 
илмӣ ва амалӣ доранд. Муҳаққиқон бозори сармоягузориро маҷмуи муносибатҳои иқтисодии ба 
таври қатъӣ танзимшаванда, ки аз хариду фурӯши хизматрасонӣ ва молҳои сармоягузорӣ байни 
иштирокчиёни бозори сармоягузорӣ бармеояд, мешуморанд [5, с. 248]. 

Олимони ватанӣ низ оид масъалаи баррасишаванда, андешаҳо низ пешниҳод намудаанд. 
Ба андешаи Султонов З.С. «... бозори сармоя (бозори молиявӣ) маҷмуи бозорҳои пулӣ, бозори 
тилло ва бозори суғурта мебошад» [7, с. 6]. 

Тибқи ақидаи Давлатов Х.И «... бозори сармоя (бозори молиявӣ)-и бонкҳо ва ташкилотҳои 
маблағгузории хурд, сегменти суғурта, бозори фондӣ, фондҳои сармоягузорӣ ва фондҳои 
нафақаи ғайридавлатӣ» маҳсуб меёбад [10, с. 224]. 

Ҳамин тариқ, дар адабиёти иқтисодӣ равишҳои гуногуни фаҳмиши бозори сармоягузорӣ 
мавҷуданд. Аксар вақт он ҳамчун бозори молҳои сармоягузорӣ ҳисобида мешавад. Гузашта аз 
ин, баъзе муаллифон дар мафҳуми молҳои сармоягузорӣ танҳо намудҳои алоҳидаи объектҳои 
сармоягузориро дар назар доранд (сармояи асосӣ, масолеҳи сохтмонӣ, корҳои сохтмонӣ ва 
васлкунӣ), дигарон бозори сармоягузориро васеътар - ҳамчун бозори объектҳои сармоягузорӣ 
дар ҳама шаклҳои он шарҳ медиҳанд. Иқтисоддонҳои ватанӣ ва хориҷӣ одатан бозори фондиро 
ҳамчун бозори сармоягузорӣ мефаҳманд, зеро шакли бартаридоштаи сармоягузорӣ дар иқтисоди 
бозории мутараққӣ ин сармоягузорӣ ба коғазҳои қиматнок мебошад. 

Дар асоси таҳлилу тафсирҳои бозори сармоягузорӣ ва ҷамъбасти назари муҳаққиқон дар 
ин соҳа, таърифи мазкурро метавон ба таври зайл баён кард: Бозори сармоягузорӣ шакли 
ҳамкории субъектҳои фаъолияти сармоягузорӣ (сармоягузорон, фурӯшандагон, миёнаравҳо) 
мебошад, ки ба муомилоти мунтазами мубодила бо захираҳои сармоягузорӣ (сармояи 
сармоягузорӣ), молҳои сармоягузорӣ (объектҳои сармоягузорӣ) ва хизматрасониҳои 
сармоягузорӣ аз рӯи миқдор ва нархе, ки дар асоси талабот ва пешниҳоди сармоягузорӣ бо 
мақсади муқаррар, амалӣ ва таъмини раванди худтанзимкунандаи сармоягузорӣ мебошад 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ МАФҲУМИ БОЗОРИ САРМОЯГУЗОРӢ 
 

Дар ин мақола муаллиф моҳияти мафҳуми бозори сармоягузориро тафсир намудааст. Дар мақола 
мафҳум ва муқаррароти асосии бозори сармоягузорӣ шакли ҳамкории субъектҳои фаъолияти 
сармоягузорӣ, ки ба муомилоти мунтазами мубодила бо захираҳои сармоягузорӣ, молҳои сармоягузорӣ ва 
хизматрасониҳои сармоягузорӣ аз рӯи миқдор ва нархе, ки дар асоси талабот ва пешниҳоди сармоягузорӣ 
бо мақсади муқаррар, амалӣ ва таъмини раванди худтанзимкунандаи сармоягузорӣ мебошад, шарҳу эзоҳ 
дода шудааст. 
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ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ – ОМИЛИ РУШДИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ 

 

Гулов Б.М. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар корхонаҳои ватанӣ, идоракунии лоиҳа одатан дар чунин соҳаҳо ба монанди 
инноватсия ё лоиҳакунонӣ истифода мешуд, зеро лоиҳа ҳамчун маҷмуи ҳуҷҷатҳои 
танзимкунандаи эҷоди як объекти мушаххас шарҳ дода мешуд. Дар марщалаи ҳозира чи дар 
илми ватанӣ ва чи дар амалияи ватанӣ ҳарчи бештар таърифҳои васеътари мафҳуми «лоиҳа»-ро 
ёфтан мумкин аст, ки дар як вақт бо инкишофи васеътари афкори илмии хориҷӣ, инчунин дар 
амалия ҷорӣ намудани идоракунии лоиҳавӣ алоқаманд аст [8]. 

Дарвоқеъ, фаъолияти лоиҳа нақшаи амал барои ноил шудан ба ҳадафҳост, ки асосан ба 
маънои аслии ин мафҳум мувофиқат мекунад [1]. 

Дар адабиёти илмӣ миқдори зиёди равишҳо барои муайян кардани моҳияти мафҳуми 
«лоиҳа» мавҷуданд, ки бо истифодаи ин истилоҳ дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт алоқаманд аст. 
Ҳамин тариқ, лоиҳаро ҳамчун нақша шарҳ додан мумкин аст, ки ҳадафи он як навоварии 
назаррас аст. Лоиҳа инчунин ҳамчун маҷмуи чорабиниҳо аз рӯи вақт ва меъёрҳои буҷет маҳдуд 
аст, ки ҳадафи онҳо ноил шудан ба натиҷаи дақиқ мебошад [2]. 

Дар амалияи хориҷӣ лоиҳаро ҳамчун синоними корхона низ ҳисоб мекунанд. Аз ҷумла, 
маҷмуаи идоракунии лоиҳа лоиҳаро ҳамчун корхонае тафсир мекунад, ки дар аввал ҳадафҳои 
гузошташуда дорад, ки ноил шудан ба онҳо маънои анҷоми лоиҳаро дорад. Дар воқеъ лоиҳа ин 
ҳадаф оид ба истеҳсолот аст.  Истеҳсолот бошад, аз макон, замон, нақшаи мушаххас вобаста аст, 
ки ҳамаи хусусиятҳои корхонаро дар бар мегирад. Дигар ҳадафҳои мушаххаси лоиҳа ин сифат, 
маҳсулнокӣ ва вақт аст, ки шартҳои анҷоми лоиҳа маҳсуб меёбанд.  

Лоиҳа ҳамчунин вазифае ба ҳисоб меравад, ки дар назди субъекти фаъолияти хоҷагӣ 
меистад ва роҳҳои ҳалли онро ҳолати ибтидоии корхона муайян мекунанд [3]. 

Яке аз самтҳои маъмултарини истифодаи лоиҳа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти 
сармоягузорӣ мебошад. Дар марҳалаи кунунӣ фаъолсозии раванди сармоягузорӣ яке аз 
вазифаҳои муҳимтарини корхонаҳои кишоварзӣ ва дигар корхонаҳо мебошад, зеро ҷалби 
захираҳои молиявӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳое, ки афзалиятҳои стратегиро таъмин хоҳанд 
кард, шарти асосии рушди тиҷорати миллӣ ва мутаносибан афзун гардондани иқтидори 
иқтисодии мамлакат мегардад. 

Аз тарафи дигар, барои рушди сохторҳои соҳибкорӣ на танҳо ҷалби захираҳои молиявӣ, 
балки сармоягузории самараноки онҳо низ муҳим аст.  
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Аз ҷумла, лоиҳаи сармоягузорӣ маҷмуи тадбирҳоест, ки дар асоси системаи миллии 

арзишҳо ва вазифаҳои рушди инноватсионии иқтисодиёт муайян карда шуда, ба рушди соҳаҳои 

алоҳидаи саноат, бахшҳои иқтисодиёт, соҳаҳо, минтақаҳо нигаронида шудааст, ки татбиқи он бо 

истифода аз маблағҳои буҷети давлатӣ ва маҳаллӣ ё бо роҳи пешниҳоди кафолатҳои давлатӣ 

сурат мегирад [4].  

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ ҳамчун маҷмуи тадбирҳо (ташкилӣ, ҳуқуқӣ, идоракунӣ, таҳлилӣ, 

молиявӣ, муҳандисӣ ва техникӣ) шарҳ дода мешавад, ки дар асоси системаи миллии арзишҳо ва 

вазифаҳои рушди инноватсионии иқтисоди миллӣ ва ба рушди соҳаҳои алоҳида, соҳаҳои 

иқтисодиёт, минтақаҳо нигаронида шудааст, ки татбиқи онҳо аз ҷониби субъектҳои фаъолияти 

сармоягузорӣ бо истифода аз арзишҳо амалӣ карда мешавад [5]. Ин таъриф аз ҷиҳати мундариҷа 

ба таърифи қаблӣ наздик аст, аммо он ба таври возеҳ муайян мекунад, ки ҳадафҳои лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ на танҳо ноил шудан ба ҳадафҳои миллӣ, балки рушди корхонаҳои алоҳидаро низ 

муайян мекунанд. 

Ба андешаи мо, тафсири лоиҳаи сармоягузорӣ ҳамчун маҷмуи тадбирҳое мебошад, ки бо 

пайгирӣ, тамаркуз ба ноил шудан ба мақсади ниҳоӣ ва номунтазамӣ хос аст, ки барои таъмини 

ба даст овардани натиҷаи ниҳоӣ дар шароити маҳдуди вақт ва захираҳои молиявӣ татбиқ карда 

мешаванд [6]. 

Сармоягузорӣ аслан бо ёрии лоиҳаҳо идора карда мешаванд, чун лоиҳа ин нақшаи 

амалигардонии ҳадафи иқдомотӣ барои ба даст овардани фоида аз истеҳсолот мебошад. 

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ якчанд хусусиятҳоро дороянд:  

- мақсад, барои ноил шудан ба мақсади гузошташуда шароитҳои техникӣ, иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ бояд таъмин бошанд; 

- мавҷудияти алоқаи миёни мақсадҳо, вазифаҳо ва амалиётҳои дар муҳити лоиҳавӣ ба 

амалоянда;  

- мавҷудияти системаи ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги татбиқи лоиҳаи сармоягузорӣ; 

- санаи оғоз ва анҷоми лоиҳа, ки дар ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ муқаррар шудааст; 

- мавҷудияти маҳдудиятҳои захираҳо; 

- фарқи байни мақсаду вазифаҳои фаъолияти инвеститсионӣ ва вазифаҳои ҷории корхона 

[7]. 

Яке аз соҳаҳои афзалиятнок барои сармоягузорӣ ин соҳаи кишоварзӣ мебошад ва дар 

ҳақиқат иқлими Тоҷикистон барои соҳаи кишоварзӣ шароитҳоро таъмин мекунад, чунки дар як 

сол то се намуд ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ гирифта мешавад. 

Бояд қайд кард, ки ҳоло дар сохтори ММД-и вилояти Хатлон соҳаи кишоварзӣ қариб 23 

фоизро ташкил медиҳад. Бо дарназардошти самти аграрии минтақа ин нишондиҳандаи хеле 

баланд аст. Динамикаи мусбати ММД ба афзоиши сармоягузориҳо дар минтақа, аз ҷумла соҳаи 

кишоварзӣ таъсири хуб расонид ва дар натиҷа як қатор лоиҳаҳои нави сармоягузорӣ ба вуҷуд 

омаданд. Беҳгардонии вазъи сармоягузорӣ ба беҳгардонии вазъи молиявии корхонаҳои 

кишоварзӣ ҳамеша мусоидат менамояд. 

Барои исбот кардани ин мо таъсири андозаи ҳаҷми сармоягузориро ба сармояи асосии 

корхонаҳои кишоварзӣ, ба фоидаи онҳо арзёбӣ карда, барои соли 2023 пешгӯӣ намудем. Барои 

баробарсозии қатори динамика муодилаи таназзул бевосита истифода гардид. Барои 

пешгӯисозии фоидаи ташкилотҳои кишоварзӣ дар соли 2016 бо истифода аз суръати миёнаи 

афзоиши ҳаҷми сармоягузориҳо ба сармояи асосӣ дар солҳои 2014-2020, ки 24 фоизро ташкил 

дод, ҳаҷми сармоягузориҳоро ба сармояи асосӣ пешгӯӣ намудем. Қимати додашударо дар 

муодилаи таназзули хаттӣ гузошта, қимати фоидаи софи корхонаҳои кишоварзиро дар соли 2020 

ба даст овардем.  
Ғайр аз ҷараёнҳои сармоягузорӣ, ба беҳшавии вазъи молиявии корхонаҳои кишоварзӣ 

чораҳои дастгирии давлатӣ таъсир расониданд. Бояд қайд кард, ки аз соли 2014 то ба имрӯз 
ҳамкориҳои субъектҳои хоҷагидории кишоварзӣ бо мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатии 
вилояти Хатлон идома дорад ва охирин дар таҳияи чорабиниҳо (барномаҳо)-и зиддибуҳронӣ 
кумак мерасонанд. Бо мақсади такмилдиҳии минбаъдаи низоми солимгардонии молиявии 
корхонаҳои кишоварзии вилояти Хатлон дар соли 2018 ва дар давраи солҳои 2016-2020 
расонидани кумак дар таҳияи маҷмуи чораҳо, ки ба барқарорсозии қобилияти пардохткунии 
субъектҳои хоҷагидорӣ ва фурӯши онҳо равонаанд, ба нақша гирифта мешавад. Бояд қайд кард, 
ки чораҳои дастгирии давлатӣ аллакай натиҷаи динамикаи мусбати ҳаҷмҳои маҳсулоти умумӣ 
гаштаанд. Дар доираи стратегияи воридотивазкунӣ истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар тамоми 
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категорияҳои хоҷагиҳо дар соли 2023 дар қиёс бо соли 2014 1,7 маротиба меафзояд. Истеҳсоли 
маҳсулоти кишоварзӣ ба 1 га майдони кишт 2,1 маротиба зиёд хоҳад шуд. Ҳамин тариқ, афзоиши 
ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ дар асоси баланд бардоштани ҳосилхезкунии заминҳои кишт рӯй 
медиҳад, чунки суръати афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз суръати афзоиши ҳаҷми 
истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ пеш мегузарад (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1  
Дурнамои рушди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва самаранокии он 

 

Нишондиҳандаҳо 
Рушди миёна дар 

солҳои 2015-2020, % 

Истеҳсоли  маҳсулоти кишоварзӣ 

2020 2021 2022 2023 

Ҳаҷми умумии маҳсулоти 
кишоварзӣ бо нархҳои муқоисавӣ, 
(млн. сомонӣ) 

6,7 16985,0 18123,0 19337,2 
20632,

8 

Истеҳсол ба 1 га майдони кишт, 
(ҳаз. сомонӣ) 

5,7 39,8 42,1 44,5 47,0 
 

Аз рӯи Омори солонаи вилояти Хатлон дар солҳои (1991-2020). – 2021, с. 203-210. ҳисоб карда шудааст. 
 

Илова бар ин, афзоиши маҳсулоти кишоварзӣ бештар бо истифода аз таҷҳизоти муосири 
технологӣ барои таҷдиди фермаҳои чорводорӣ, инчунин афзоиши иқтидори генетикии 
маҳсулнокии чорводорӣ, мубориза бо бемориҳои ҳайвонот (дар вилояти Хатлон аз соли 2015 
барномаҳои тамоман нав доир ба ҳифзи ҳайвонот аз бемориҳои эпизоотикӣ бо истифода аз 
инноватсияҳо чун самти нав - «Бехатарии биологӣ дар чорводорӣ» ҷорӣ карда мешаванд) таъмин 
мегардад.  

Аммо, сарфи назар аз ҳамаи чораҳо, дастгирии давлатӣ рушди ҳамвори истеҳсолотро 
таъмин карда наметавонад, он якхела рушд намеёбад. Ноустувории калони индексҳои ҳаҷми 
ҷисмии истеҳсолот бо тахассуси соҳаи растанипарварӣ, ки назар ба чорводорӣ бештар аз 
шароити обу ҳаво вобастааст, маънидод мегардад. Дар давраи солҳои 2015-2020 ҳиссаи 
истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ ба ҳисоби миёна 73,3% ва маҳсулоти чорводорӣ 26,7 
фоизро ташкил намуд (ҷадвали 2). Чунин таносуб, инчунин суръати афзоиш дар давраи 
таҳлилшаванда қариб тағйир наёфт. Ин маълумот нисбат ба ҳисоботи оморӣ, ки аз тарафи 
мақомотҳои омори расмӣ гузаронида мешавад, шубҳаро ба вуҷуд меорад. 

Ҷадвали 2 
Динамикаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз рӯи соҳаҳо, (бо млн. сомонӣ) 

 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо Рушд % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Ҳаҷми умумии маҳсулоти 
кишоварзӣ,  

12319,9 12905,9 13839,1 14042,8 15505,2 16985,0 137,9 

Аз он ҷумла  

Растанипарварӣ 9026,5 9409,8 10069,4 10145,3 11188,3 12305,1 136,3 

Бо % 73,3 72,9 72,8 72,2 72,2 72,4  

Чорводорӣ 3293,4 3496,1 3769,7 3897,5 4316,9 4679,9 142,1 

Бо % 26,7 27,1 27,2 27,8 27,8 27,6  
 

Аз рӯи Омори солонаи вилояти Хатлон дар солҳои (1991-2020) – 2021, с. 203-208. ҳисоб карда шудааст. 
 

Фоизи баланди маҳсулоти растанипарварӣ бо ҳиссаи баланди заминҳои кишт аз масоҳати 
умумии заминҳои кишоварзӣ (қариб 21 фоизро ташкил медиҳад) фаҳмонида мешавад (ҷадвали 
2).  

Ҳамасола дар заминҳои обёришаванда ва лалмии Тоҷикистони офтобӣ беш аз 1,4 миллион 
тонна ғалла, 900 ҳазор тонна картошка, 1,6 миллион тонна сабзавот, 595 ҳазор тонна харбуза ва 
300 ҳазор тонна мева истеҳсол карда мешавад. Бояд қайд кард, ки дар соли 2016 ҳаҷми содироти 
сабзавот ва меваҳои Тоҷикистон аз 200 ҳазор тонна убур намуд. 

Масоҳати умумии заминҳое, ки барои корҳои кишоварзӣ мувофиқ мебошанд, 7,2 миллион 
гектарро ташкил медиҳад ва қисми зиёди он барои парвариши чорво ҳамчун чарогоҳ истифода 
мешавад. Майдони кишти зироатҳо ҳамагӣ 675 ҳазор гектарро ташкил мекунад, ки аз он танҳо 
470 ҳазор га обёрӣ карда мешавад. Ҳамчунин 180 ҳазор гектари ин заминҳо ба сифати боғу токзор 
дар истифода аст. 

Оид ба зиёд гардонидани майдони боғу токзори мамлакат Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
– Пешвои миллат, Ҷаноби олӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кардаанд: «Зиёд 
гардидани майдони боғу токзори мамлакат ва истифодаи самараноки заминҳои кишт ва афзоиши 
саршумори чорво тақозо менамояд, ки корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ҳарчи бештар 
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таъсис дода шаванд. 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. Вобаста ба 
ин, соҳибкорону сармоягузоронро зарур аст, ки бо дарназардошти имкониятҳои фаровони табиӣ 
ва ашёи хом, аз ҷумла гиёҳҳои шифобахши мамлакатамон барои тараққӣ додани саноати 
дорусозӣ саҳми худро гузоранд» [9]. 

Дар ҳақиқат Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз ба даст овардани Иcтиқлолияти 
кишвар тавонист, ки иқтисодиёти мамлакатро эҳё намуда, рӯ ба афзоиш ниҳад. Асоси инкишофи 
механизми бозори хоҷагидорӣ ин санадҳои меъёриву ҳуқуқии қабулгардида ба ҳисоб мераванд. 
Яке аз муҳимтарини онҳо ин қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ 
(инвеститсия)» мебошад, ки ин Қонуни қаблан қабулнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
«Сармоягузории хориҷӣ»-ро иваз менамояд, ба шумор меравад. Дар Қонуни навқабулкардашуда 
на ин ки сармоягузорони хориҷӣ балки сармоягузорони ватанӣ барои рушди иқтисоди кишвар 
низ сармоягузорӣ карда метавонанд. 

Пас аз эълон шудани  ҳадафҳо ҷиҳати эҷоди фазои сармоягузорӣ дар кишвар ислоҳот оид 
ба раванди сабти номи ашхоси ҳуқуқию воқеӣ, низоми иҷозатдиҳӣ, тартиби гумрукӣ, гирифтани 
иҷозатномаҳои сохтмонҳо ва ғайраҳо осон карда шуд. Танҳо дар муддати якчанд сол аз ҷониби 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳои муҳиме оид ба рушди сармоягузорӣ, бартараф 
намудани монеаҳо, осон намудани фаъолияти сармоягузорону соҳибкорон, ки ба иқтисоди 
кишвар зарар мерасонд, осон карда шуд. 

Дар қонунгузории кишвар барои фаъолияти сармоягузорӣ ва сармоягузорони дохиливу 
хориҷӣ низоми кафолати сармоягузорӣ ба роҳ монда шудааст, ки содироту воридоти даромади 
соҳибкоронро кафолат медиҳад.  
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ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ – ОМИЛИ РУШДИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ 
 

Ин мақола ба омӯзиши мафҳуми лоиҳаҳо, лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва фаъолияти сармоягузорӣ дар 
корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Қайд карда мешавад, ки яке аз самтҳои 
маъмултарини истифодаи лоиҳа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти сармоягузорӣ мебошад ва 
фаъолсозии фаъолияти сармоягузорӣ яке аз вазифаҳои муҳимтарини корхонаҳои кишоварзӣ ва дигар 
корхонаҳо ба ҳисоб меравад.  

Дар мақола хусусиятҳои сармоягузорӣ баён шуда, ҳадафҳои лоиҳаҳои сармоягузорӣ пешниҳод 
мегардад. Инчунин, самтҳои афзалиятноки сармоягузорӣ дар ҷумҳурӣ оварда шуда, ҳаҷми умумии 
маҳсулоти кишоварзӣ аз сармоягузорӣ барои солҳои 2020 муайян карда шудааст.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ – ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Данная статья посвящена изучению понятия проектов, инвестиционных проектов и 

инвестиционной деятельности в сельскохозяйственных предприятиях Республики Таджикистан. 

Отмечено, что одним из наиболее распространенных направлений реализации проектов в Республике 

Таджикистан является инвестиционная деятельность, а активизация инвестиционной деятельности 

является одной из важнейших задач сельскохозяйственных и других предприятий. 

Изложены особенности инвестирования и представлены цели инвестиционных проектов. Также 

будут представлены приоритетные направления инвестирования в страну, а также определен общий объем 

производства сельскохозяйственной продукции от инвестиций на 2020 год. 
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ашурзода С.Х. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Инновационное развитие производства не может быть эффективным без создания 
необходимой инфраструктуры, поскольку зависит, прежде всего, от развития производственной 
инфраструктуры, различных форм организации производства, его концентрации. В условиях 
Таджикистана, где сельскохозяйственное производство состоит из небольших дехканских 
хозяйств, ошибочно надеяться на эффективное использование современных достижений науки 
и техники. Потому что использование современных инновационных достижений требует 
больших вложений, а у малых хозяйств таких средств быть не может [1, с. 67]. 

Следовательно, фермер может полагаться только на собственный ручной труд и труд своих 
детей. У него даже нет денег, чтобы использовать технику в процессе обработки земли, и он 
использует ручной труд. 

Понятно, что в целом инновационные процессы не дают желаемых результатов, и они 
должны охватывать определенную область. Например, инновационное развитие зернового 
производства зависит от отбора семян, их отравления, хранения, выращивания и предоставления 
сельскохозяйственной техники для их выращивания. У каждого из них своя инфраструктура, без 
которой желаемые результаты не будут достигнуты. 

Следовательно, применение этой инновации в каждом из этих процессов приведет к 
увеличению производства зерна. Следовательно, необходимо не только оказывать 
государственную поддержку семеноводческим хозяйствам или научным учреждениям, 
производящим новые семена и новые породы скота, но и стимулировать весь процесс от научных 
идей до продажи готовой продукции. 

Следует отметить, что для увеличения финансового стимула ученых к созданию новых 
высокоурожайных семян необходимо разместить их долю в структуре затрат на продукт               
[2, с. 136]. 

Он должен получить свои деньги независимо от того, получает ли ферма выгоду от 
производства или нет. Кроме того, при получении статуса плановый ученый должен получить 
дополнительную выплату в размере до 25 процентов от прибыли продукта. В этом случае 
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мотивация ученого может быть повышена. Фермер, производящий семенное зерно, должен 
иметь возможность делать это, покупая семена по ценам, обеспечивающим доход до 30 
процентов. Только государство и его назначенные структуры, которые могут хранить семена в 
определенных условиях, имеют право покупать семена. Правительство также должно поощрять 
эту структуру. Таким образом, можно создать фонд семенного зерна и обеспечить 
продовольственную безопасность [3, с. 2]. 

Следовательно, инновационная политика должна быть направлена на защиту интересов 
всей производственной и научной инфраструктуры. Эта политика предусматривает, прежде 
всего, рациональное сочетание государственного финансирования науки с развитием 
инновационного предпринимательства. Такая политика может обеспечить научно-технический 
прогресс в различных сферах сельского хозяйства. 

На наш взгляд, для развития сельскохозяйственного производства необходимо поиск 
новых организационных форм, где будут созданы необходимые предпосылки инновационного 
развития отрасли. Одним из них является формирование кластеров. В условиях Республики 
Таджикистан для формирования новых организационных структур необходимы Указы 
Президента или Постановления Правительства страны. Мы считаем, что создание кластеров на 
базе существующих предприятий переработки даст больше экономического эффекта. 

Следует отметить, что формирование кластеров в Хатлонской области в отраслях 
растениеводства и животноводства возможно на базе консервных и мясокомбинатов Кулябской 
и Бохтарской зонах.  

Для формирования и развития агропродовольственного мясного кластера на территории 
Хатлонской области имеется все необходимое: инновации, человеческий капитал, 
информационные технологии и земельные ресурсы. Примерная структура по созданию 
агропродовольственного мясного кластера представлена на рисунке [4, с. 171]. 

 

 
Рис. 1. Структура мясного-инновационного кластера. 

 

         В основе формирования агропродовольственного мясного кластера в Хатлонской области 

должен лежать принцип добровольного объединения сельскохозяйственных и промышленных 

предприятий, поставщиков технологий, обслуживающие структуры, научно-исследовательских 

институтов, финансово-кредитных учреждений, органов государственного управления и других 

формирующих благоприятную среду для его эффективной деятельности [4, с. 210]. 

Особенности формирования на территории Хатлонской области агропродовольственного 

мясного кластера является широкие возможности развития мясного скотоводства, овцеводства и 

птицеводства при высокой обеспеченности земельных ресурсов и пастбищ. Кроме того, в 
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- фирменные магазины, супермаркеты, рестораны; 
- торгово-посреднические организации и др. 
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регионе проживают достаточное количество потребителей готовой продукции с развитой 

системой сбыта. 

Основу создаваемого кластера агропродовольственного мясного кластера составляет: 

- производственный блок, в состав которого входят промышленные перерабатывающие 

предприятия (мясокомбинаты); 

- предприятия по производству сырья, сельскохозяйственные предприятия, фермеры по 

производству мяса, которые полностью обеспечат потребности в сырье; 

- организации хранении и сбыта готовой продукции. 

В рамках агропродовольственного мясного кластера будут функционировать малые 

инновационные предприятия, разработки которых необходимы для совершенствования 

технологий производства и поддержания конкурентоспособности предприятий промышленного 

блока [5, с. 22]. 

Для обеспечения эффективной деятельности агропродовольственного мясного кластера 

предусмотрена финансовая инфраструктура, которые состоят из бюджетной поддержки и 

кредитного обеспечения потребности организация в структуре кластера. 

Также, в структуре агропродовольственного мясного кластера предусмотрены научно-

исследовательские и образовательные, информационно-рекламные структуры.   

Взаимоотношение участников агропродовольственного мясного кластера регулируется 

договорами. 

 Общий объем инвестиций по реализации данного проекта по расчетам составляет 71 млн. 

сомони, в том числе 56 млн. сомони на формирование промышленной зоны и 6 млн. сомони на 

сырьевые зоны. 

Обеспечение инфраструктуры агропродовольственного мясного кластера 

предусматривается финансировать за счет бюджета в сумме 6 млн. сомони. 

В результате реализации данного проекта на территории каждого района Хатлонской 

области будет создано дополнительно 4000 рабочих мест, в том числе 2100 в секторе 

промышленности и 1900 мест в сирьевом секторе.   

За первые 5 лет реализации проекта агропродовольственного мясного кластера 

поступления средств в бюджетах всех уровней составить 102,7 млн. сомони в том числе 12,5 млн. 

сомони в республиканский бюджет. Во внебюджетные фонды поступит около 2,0 млн. сомони. 

Примерный срок окупаемости проекта составить 5 лет [5, с. часть 2, ст. 52]. 

         Таблица 1 

Расчет окупаемости проекта агропродовольственного мясного кластера 
 

Годы 
Промышленное 

производство 

Сырьевое 

производство 

Инфраструктура 

(бюджетные средства) 

Инвестиции по агропродовольственному мясному кластеру, млн. сомони 

1 год 23,0 2,0 3,0 

2 год 33,0 4,0 2,0 

Всего 56,0 6,0 5,0 

Прибыль от реализации проекта нарастающим итогом, млн. сомони 

1 год - 1,3 1,7 

2 год 15,0 1,6 2,0 

3 год 18,0 1,9 2,4 

4 год 21,6 2.2 2,9 

5 год 25,9 2,7 3,5 

6 год 31,0 3,2 4,2 

7 год 37,3 3,9 5,1 

8 год 44,8 4,7 6,1 

9 год 53,7 5,6 7,3 

10 год 64,5 6,7 8,8 

Окупаемость проекта, лет 4,0 5,0 3,0 
 

Производства экологически чистого мяса и мясопродуктов из чистого инновационного 

сырья в современных условиях возможно только в рамках современного интегрированного 

агропродовольственного мясного кластера. 

Это обусловлено не только созданием эффективных организационно-управленческих 

преимуществ, но и использованием инновационных технологий переработки сырья, 
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дорашивание скота, производства, хранения и реализации мяса с учетом соблюдения 

государственных стандартов. Такой подход можно реализовать при соблюдения всех принципов 

взаимодействия участников кластера. С другой стороны, обеспечивается эффективность 

деятельности всех структур агропродовольственного мясного кластера.  

Важным вопросом нововведения является выбор продукции в зависимости от 

климатических и географических условий региона. Например, в области возделывания земель 

использование механизмов обработки почвы зависит от того, что вспашка на горных и 

предгорных землях с высокими склонами может привести к ухудшению экологии почвы и 

усилению процесса эрозии почвы. Поэтому необходимо сделать упор на создание садов в 

предгорьях. Этот фактор может, с одной стороны, предотвратить эрозию почвы, а с другой - 

обеспечить эффективное использование предгорий [6, с. 51-58]. 

Следует отметить, что для Таджикистана развитие интенсивного садоводства становится 

одним из способов увеличения экспорта. 

Субтропическое садоводство в Таджикистане сейчас занимает относительно небольшую 

территорию. Его продуктивность относительно невысока в зависимости от региона (таблица 2). 

Таблица 2 

Производство цитрусовых плодов в Республике Таджикистан за 2015-2019 гг. 
 

Регионы 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по республике 3864,7 3973,2 4218,9 4207,9 4406,9 

Хатлонская обл. 3836,9 3943,4 4187,8 4155,5 4319,7 

Согдийская обл. 0,5 0,6 --- 19,0 57,6 

РРП 27,3 29,2 31,1 33,4 29,6 
Источник: Бюллетень форма 29-СХ. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 

– 2020. – С. 16-19. 
  

В Таджикистане есть возможность увеличить площадь интенсивных садов в Вахшской 

долине до 200 тысяч гектаров. Представляем Республику Таджикистан как экспортера 

субтропических фруктов. Потенциал инновационного развития производства граната, фиников, 

инжира, миндаля, унаби и грецкого ореха, а также цитрусовых, особенно лимонов, еще не 

полностью использован. 

При этом следует учитывать, что производственный потенциал повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур с одного участка земли используется не в полной мере. 

Повторный посев сельскохозяйственных культур, являющийся основным фактором получения 

двух урожаев не достаточны [7, с. 114]. Основная причина отказа от повторного использования 

земли - нехватка воды для полива. Несмотря на то, что в стране есть возможность довести 

повторную сев до 349 тыс. га, но фермерские хозяйства использовали лишь 86,3 тыс. га (табл. 3). 

Таблица 3 

Повторный сев сельскохозяйственных культур в республике за 2015-2019 гг. 
 

Регионы 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по республике 75,4 78,3 79,7 80,5 86,3 

ВМКБ 0,118 0,165 0,149 0,154 0,58 

Хатлонская обл. 47,8 49,6 52,0 52,4 56,3 

Согдийская обл. 14,3 16,0 14,6 14,8 16,0 

РРП 13,1 12,5 13,0 13,2 13,9 
Источник. Форма 29-СХ Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 

  

Однако, если бы земли были полностью обработаны, можно было бы получить 

дополнительно 100 тыс. тонн кормовые культуры. 

«Концепция инновационного развития агропромышленного комплекса Республики 

Таджикистан» предусматривает посев двух культур на одной территории, что имеет 

инновационный аспект. Осенью фермеры в Таджикистане сеют пшеницу и люцерну 

одновременно, а весной получают и зерно, и фураж [8, с. 123]. 

Инфраструктура животноводства в Таджикистане нуждается в улучшении. Потому что 

продукция животноводства в основном производится в домашних хозяйствах, которые в 

основном основаны на ручном труде. Мировой опыт организации инновационного производства 

в животноводстве можно получить только за счет развития инфраструктуры в отрасли. 
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Создание крупных животноводческих комплексов с использованием развитой 
инфраструктуры может увеличить производство и обеспечить эффективность отрасли. 

К сожалению, потребности населения Таджикистана не удовлетворяются продуктами 
животноводства, и рынок вынужден их импортировать. Однако для его развития есть все 
условия. Только инвестиции и использование имеющихся ресурсов могут снизить зависимость 
страны от импорта животноводческой продукции. В стране построены комплексы, где средний 
удой молока на голову скота превышает 6000 кг. Опыт инновационного развития мясного 
производства, а также пример мясного комплекса «Мармари» в Яванском районе можно 
распространить на другие регионы страны [9, с. 56-77]. 

Отрасль птицеводства также имеет потенциал для развития, поскольку в стране уже 
созданы различные малые и крупные предприятия, и если будет организовано его 
инновационное развитие, можно будет прекратить его импорт в течение ближайших пяти лет. 

Таким образом, исследуя инфраструктурное обеспечение инновационной деятельности, 
как приоритетные направления развития инновационной деятельности, пришли к следующим 
выводам: 

1. Исследование показало, что приоритетность инновационных процессов заключается в 
том, что при правильной организации производства и эффективного использования достижений 
научно-технического прогресса в каждой отрасли можно достичь экономическую выгоду.  

2. Для дальнейшего ускорения освоения инноваций необходим поиск новых 
организационных форм, где будут созданы необходимые предпосылки инновационного развития 
отрасли. Одним из них является формирование кластеров.  

Для формирования и развития агропродовольственного мясного кластера на территории 
Хатлонской области имеется все необходимое: инновации, человеческий капитал, 
информационные технологии и земельные ресурсы. 

3. Для обеспечения эффективной деятельности агропродовольственного мясного кластера 
предусмотрена финансовая инфраструктура, которые состоят из бюджетной поддержки и 
кредитного обеспечения потребности организация в структуре кластера. 

За первые 5 лет реализации проекта агропродовольственного мясного кластера 
поступления средств в бюджетах всех уровней составить 102,7 млн. сомони в том числе 12,5 млн 
сомони в республиканский бюджет. Во внебюджетные фонды поступит около 2,0 млн. сомони. 

4. В условиях Хатлонской области развития субтропическое садоводство более 
эффективна и довести их площадь до 200 тыс. га с капельным орошением в перспективе даст 
возможность представить Республику Таджикистан как страну, экспортирующую 
субтропические фрукты.  

5. В Хатлонской области имеются все возможности инновационного развития молочного 
и мясного скотоводства. Примером этого может служить молочный комплекс «Саодат» 
Хуросонского района и мясной комплекс «Мармари» Яванского района [9, с. 366]. 
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ТАЪМИНОТИ ИНФРАСОХТОРИИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРӢ 
 

Дар мақола қайд шудааст, ки рушди инноватсионии истеҳсолот ба ташкили инфрасохтори зарурӣ 
ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, ба ақидаи муаллиф сиёсати сармоягузорӣ бояд ба ҳимояи манфиатҳои ҳамаи 
инфрасохторҳои истеҳсолӣ ва илмӣ равона карда шавад. 

Муаллиф қайд мекунад, ки барои рушди истеҳсолоти кишоварзӣ ҷустуҷӯи шаклҳои нави ташкилӣ, 
ки дар онҳо тамоми заминаҳо барои рушди инноватсионӣ мавҷуданд, зарур мебошад. Яке аз чунин шакли 
он ташаккули кластерҳо мебошад. Ташкили кластерҳои агросаноатии гӯшт дар ҳудуди вилояти Хатлон 
хеле самараовар буда, барои бунёди он ҳамаи шароиту имкониятҳои зарурӣ муҳайё мебошад. 

Мувофиқи ҳисобҳои муаллиф ташкили чунин кластер дар давоми 5 сол тамоми хароҷоти худро 
пӯшонида, даромади соф оварда метавонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: инфрасохтор, фаъолияти сармоягузорӣ, рушди инноватсионӣ, сиёсати 
сармоягузорӣ, кластер, гӯшт, шир, хароҷот, даромад, боғдорӣ, меваҳои ситрусӣ. 
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье отмечается, что развитие инновационного производства невозможно без создания 
необходимой инфраструктуры. Поэтому, по мнению автора, инвестиционная политика должна быть 
направлена на защиту интересов всех производственных и научных инфраструктур. 

Автор отмечает, что для развития сельскохозяйственного производства необходим поиск новых 
организационных форм, в которых есть все основания для инновационного развития. Одной из таких форм 
является формирование кластеров. Организация мясных агропромышленных кластеров на территории 
Хатлонской области очень эффективна, для ее создания предусмотрены все необходимые условия и 
возможности. 

По расчетам автора, создание такого кластера может покрыть все затраты и принести чистый доход 
в течение 5 лет. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инфраструктура, инвестиционная деятельность, инновационное развитие, 
инвестиционная политика, кластер, мясо, молоко, затраты, доход, садоводство, цитрусовые. 
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INFRASTRUCTURAL SUPPORT OF INNOVATIVE ACTIVITIES 
 

The article notes that the development of innovative production is impossible without the creation of the 
necessary infrastructure. Therefore, according to the author, the investment policy should be aimed at protecting 
the interests of all industrial and scientific infrastructures. 

The author notes that for the development of agricultural production, it is necessary to search for new 
organizational forms in which there are all grounds for innovative development. One of these forms is the 
formation of clusters. The organization of meat agro-industrial clusters in the Khatlon region is very effective, all 
the necessary conditions and opportunities are provided for its creation. 

According to the author's calculations, the creation of such a cluster can cover all costs and bring net income 
within 5 years. 

KEY WORDS: infrastructure, investment activity, innovative development, investment policy, cluster, 
meat, milk, costs, income, horticulture, citrus fruits. 
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ТАМОЮЛҲОИ РУШДИ ТУРИЗМ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Наимзода Н.Қ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030 (СМҶ-2030) 
қайд шудааст, ки асоси рушди превентивӣ, индустриалӣ ва инноватсионии мамлакатро сармояи 
табиӣ ташкил медиҳад. Мероси бойи таърихӣ ва фарҳангии Тоҷикистон табиати нодир бо кӯлҳои 
нотакрор, ҳайвонот ва растаниҳои нодир, инчунин кӯҳҳои баланд буда, шарти муҳимми рушди 
бахши сайёҳӣ ва афзоиши саҳми ин соҳа ба маҷмуи маҳсулоти дохилии кишвар мебошад                 
[1, с. 10-11]. Барои он ки саҳми соҳаи туризм дар маҷмуи маҳсулоти дохилии кишвар назаррас 
бошад, Стратегияи рушди туризмро барои дарозмуддат таҳия кардан зарур аст.  Барои он ки як 
барномаи мукаммали давлатии рушди туризм дар минтақаҳои Тоҷикистон амалӣ карда шавад, 
саҳми туризм дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) бидуни шакку тардид бояд ба 15-20% 
расонида шавад. 
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Дар Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 
вазифаҳо дар самти ба даст овардани афзалиятҳои асосӣ ҷиҳати беҳтар кардани фазои 
сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ таваҷҷуҳ ба секторҳои суғуртаи сайёҳӣ равона карда шуд [2]. 

 Моҳияти сайёҳатро ҳамчун самти афзалиятноки рушди иқтисодиёти мамлакат эълон 
намудан аз он иборат аст, ки сайёҳӣ соҳае мебошад, ки маблағҳои дар ин соҳа сармоягузорӣ 
кардашуда, метавонанд дар муддати на чандон тӯлонӣ суд биоваранд. Ба ғайр аз ин, хадамоти 
сайёҳӣ ва колоҳои он маҳсулоти муҳимме мебошанд, ки метавонанд, рақобати хеле тезу тунд дар 
бозори ҷаҳониро пушти сар бикунанд ва ба яке аз моддаҳои асосии содироти хадамот ва 
андӯхтани буҷети давлатӣ гарданд. 

Қабули сайёҳон дар қаламрави худ  ҷойҳои нави кориро ба вуҷуд оварда, сохтори хадамот 
барои аҳолироташаккул дода, ба бахши хусусӣ ва давлат даромадҳои назаррас дар шакли фурӯш 
ва андозҳо аз сайёҳӣ ва боҷу хироҷ ба бор меоварад. Аз ин рӯ, дар ин самт нақши асосиро 
субъектҳои хоҷагидорӣ мебозанд, ки ба ҳайси тарафи қабулкунанда фаъолият мекунанд. Бархе 
аз навъҳои сайёҳӣ инфрасохтори рушдкарда ва теъдоди зиёди хадамотро талаб мекунанд ва 
метавонанд дар сурати тамоман ҳузур надоштани онҳо тараққӣ кунанд. 

Дар ҳоли ҳозир дар ҷумҳурӣ сайёҳӣ ба ҳайси соҳаи сердаромад ва яке аз афзалиятҳои 
асосии рушди иқтисодиёти Тоҷикистон хусусияти нав касб карда истодааст. Дар Паёми 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: «Сайёҳӣ 
яке аз соҳаҳои муҳимтарин доир ба таъмини аҳолии қобили кор ба меҳнат, баланд бардоштани 
сатҳи зиндагии аҳолӣ, рушди дигар соҳаҳои хизматрасонӣ ва истеҳсолот буда, инчунин соҳае 
мебошад, ки таърих, фарҳанг ва анъанаҳои миллиро инъикос мекунад. Ба мақсади инкишофи 
сайёҳӣ, ироаи асосноки имконоти сайёҳии мамлакат, инчунин ҷалби сармояҳо ба соҳаи 
инфрасохтори сайёҳӣ  пешниҳод мекунам, ки соли 2018 дар мамлакат Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ эълон карда шавад» [3]. 

Дар натиҷаи татбиқи Барномаи миёнамуҳлати инкишофи сайёҳӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва диққати махсуси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳаи иқтисодиёт 
соҳаҳои сайёҳӣ хусусияти устувор касб кард. Тавре ки рақамҳои ҷадвали 1 дар давраи аз соли 
2013 то соли 2019 гувоҳӣ медиҳанд, ҳамаи шаҳрвандони хориҷие, ки мутобиқ ба маълумоти 
идораи асосии қушунҳои марзбонӣ вориди мамлакат шуданд, аз 320 то 1519 ҳазор нафар, яъне 
4,1 маротиба афзоиш ёфтааст. Теъдоди шаҳрвандоне, ки ба ҳайси сайёҳ мутобиқ ба идораи 
асосии қушунҳои марзбонӣ вориди мамлакат шуданд аз 208 ҳазор нафар то ба 1257 ҳазор нафар 
афзоиш ёфта, рушд 604,3 фоизро ташкил додааст. 

Ҷадвали 1 
Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии рушди сайёҳӣ 

 

Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 бо % 
нисбат ба 
соли 2013 

Теъдоди умумии шаҳрвандоне, ки 
мутобиқ ба маълумоти идораи 
асосии қӯшунҳои марзӣ вориди 
мамлакат шудаанд, ҳазор нафар 

320 246 463 420 490 1154 1319 412,2 

Теъдоди шаҳрвандоне, ки мутобиқ 
ба маълумоти идораи асосии 
қӯшунҳои марзӣ вориди мамлакат 
шудаанд (мутобиқ ба тавсияҳои 
байналмилалӣ доир ба омори 
сайёҳии Ташкилоти байналмилалии 
сайёҳӣ), ҳазор нафар 

208 213 413 344 431 1035 1257 604,3 

Теъдоди ширкатҳои сайёҳӣ (фаъол) 74 63 82 118 91 146 161 217,5 

Теъдоди сайёҳони дохилӣ, ки 
тавассути ширкатҳои сайёҳӣ  ба 
хориҷи мамлакат сафар кардаанд 

15443 29589 16363 19549 14420 9167 8531 -44,7 

Теъдоди сайёҳони хориҷие, ки ба 
мамлакат тавассути ширкатҳои 
сайёҳӣ ворид шудаанд, нафар 

2728 3577 3080 3630 4413 6699 7791 285,6 

Даромад аз хадамоти ироагашта 
(бидуни НДС), ҳазор сомонӣ 

6225,1 10989,6 9582,8 8422,1 9076,3 16928,1 24497,9 393,5 

 

Муҳосиба шудааст: Маҷмуи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. – С. 179-180. 
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Пас, маълум мегардад, ки теъдоди ширкатҳои сайёҳӣ аз 74 адад то 161 адад афзоиш 

ёфтааст. Дар натиҷаи он теъдоди сайёҳоне, ки тавассути ширкатҳои сайёҳӣ вориди мамлакат 

гаштаанд, аз 2728 нафар то 7791 нафар, яъне бештар аз 2,8 маротиба афзоиш ёфтааст. Аммо дар 

давраи таҳлилшаванда теъдоди сайёҳоне, ки ба хориҷи мамлакат тавассути ширкатҳои сайёҳӣ  

рафтаанд 44,7% коҳиш ёфтааст. Бо таваҷҷуҳ ба инкишофи соҳибкорӣ дар соҳаҳои сайёҳӣ ҳаҷми 

даромад аз хадамоти ироашудаи сайёҳӣ аз 6225,1 ҳазор сомонӣ то 24497,9 ҳазор сомонӣ, яъне 

дар давраи таҳлилӣ наздики 4 маротиба афзоиш ёфтааст. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки самти муҳим дар соҳаи афзоиши даромади мамлакат аз 

сайёҳӣ содироти хадамоти сайёҳӣ мебошад, ки тавассути афзоиш додани теъдоди сайёҳони 

хориҷӣ, яъне сайёҳии вурудӣ амалӣ карда мешавад. Хурсандиовар аст, ки суръати рушди теъдоди 

шаҳрвандони хориҷие, ки ба мамлакат ҳамчун сайёҳ ворид шудаанд, дар муқоиса ба дигар 

нишондиҳандаҳо аз ҳама баланд буда, дар давраи таҳлилӣ бештар аз шаш маротиба афзоиш 

ёфтааст. Теъдоди онҳо дар соли 2019 1257 нафар дар муқобили 213 ҳазор нафари соли 2013-ро 

ташкил додааст (расми 1). 

 
 

Расми 1. Теъдоди сайёҳони хориҷие, ки ба ҳайси сайёҳ мутобиқ ба маълумоти Идораи асосии қӯшунҳои 

марзӣ ворид мамлакат гаштаанд, ҳазор нафар. 
 

Қайд кардан ба маврид аст, ки соли 2020 дар робита ба эпидемияи КОВИД-19 паст рафтани  

якуякбораи иқтисодиёти ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон ба амал омад. Ин буҳроне, ки ба эпидемия 

алоқаманд буд ба соҳаи сайёҳии ҷаҳонӣ, аз он ҷумла соҳаи туризми Тоҷикистон зиёни хеле калон 

расонид. Дар натиҷа соли 2020 теъдоди сайёҳоне, ки ба ҷумҳурӣ бояд меомаданд якуякбора кам 

шуд. Соли 2020 теъдоди сайёҳони хориҷӣ аз мамлакатҳои хориҷии дур 24,2 ҳазор нафарро дар 

муқобили 1049 ҳазор нафар дар соли 2019 ташкил дод. Теъдоди сайёҳон аз кишварҳои ИДМ 

бошад 385, 9 ҳазор нафарро дар муқобили 1214,3 ҳазор нафар дар соли 2019 ташкил дод (расми 

2). 

 
Расми 2. Шумораи шаҳрвандоне, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мамлакатҳои хориҷи дур ва  

ИДМ ворид шудаанд. 
 

Умуман, дар моҳҳои январ-декабри соли 2020 шумораи шаҳрвандони хориҷие, ки ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардаанд, бо дарназардошти ҳамаи намуди мақсадҳои сафар 

(хизматӣ, истироҳатӣ ва ғайра) 410,1 ҳазор нафарро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи 

соли гузашта 909,1 ҳазор нафар ё 69,0 фоиз кам мебошад. Аз шумораи умумии шаҳрвандони 
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хориҷие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардаанд 350,6 ҳазор нафарашон ба ҳайси сайёҳ 

(тибқи методологияи Созмони Умумиҷаҳонии Сайёҳӣ) арзёбӣ мегарданд, ки нисбат ба ҳамин 

давраи соли гузашта ба 72,2 фоиз кам шудааст. Шумораи шаҳрвандони хориҷие, ки ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз давлатҳои ИДМ ворид шудаанд 385,9 ҳазор нафар (94,1 фоиз аз шумораи умумӣ), 

аз он 332,1 ҳазор нафар ба ҳайси сайёҳ ва аз давлатҳои хориҷи дур 24,2 ҳазор нафар (мутаносибан 

5,9 фоиз аз шумораи умумӣ), аз он 18,5 ҳазор нафар ба ҳайси сайёҳ мебошанд.  

Шумораи зиёди шаҳрвандони хориҷии ба ҷумҳурии мо воридшуда, асосан аз кишварҳои 

ИДМ, аз давлатҳои ҳамсояи зерин мебошанд: Ӯзбекистон – 271,5 ҳазор нафар (66,2% аз шумораи 

умумии воридшудагон), Русия – 54,9 ҳазор нафар (13,4%), Қирғизистон – 45,9 ҳазор нафар 

(11,2%), Қазоқистон – 9,3 ҳазор нафар (2,3%). 

Шумораи шаҳрвандоне, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мамлакатҳои хориҷи дур ворид 

шудаанд (дар моҳҳои январ-декабри соли 2020) аз давлатҳои ба мисли Афғонистон – 6,0 ҳазор 

нафар (1,5%), Чин – 3,1 ҳазор нафар (0,8%), Туркия – 2,7 ҳазор нафар (0,7%), Ҳиндустон – 1,9 

ҳазор нафар (0,5%), Эрон – 1,3 ҳазор нафар (0,3%), ИМА – 1,2 ҳазор нафар (0,3%), Покистон – 

0,4 ҳазор нафар (0,1%), Олмон – 0,5 ҳазор нафар (0,1%) мебошанд. 

Эпидемия ба хуруҷи шаҳрвандони мамлакат низ таъсир расонид. Дар соли 2020 шумораи 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷумҳурӣ хориҷ шудаанд 740,2 ҳазор нафарро ташкил 

намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1517,2 ҳазор нафар ё 67,2 фоиз кам мебошад. 

(расми 3). 

 
Расми 3. Динамикаи вуруд ва  хуруҷи шаҳрвандон. 

 

Бо таваҷҷуҳ ба хориҷ шудан аз эпидемияи «Ковид-19» ва барқарор гаштани иқтисодиёти 

ҷаҳон, боз соҳаи сайёҳии ҷумҳурӣ тамоюли рушди устуворро касб мекунад. Эълон шудани 

сайёҳӣ ҳамчун самти афзалиятноки рушди иқтисодиёти мамлакат мубрамият касб мекунад.  

Дар ҷумҳурӣ айни замон 161 адад корхонаҳои сайёҳӣ фаъолият мекунанд (ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2 

Фаъолияти бархе ширкатҳои туристии Ҷумҳурии Тоҷикистон [4] 
 

№ 
Номгӯи ширкатҳои 

туристӣ 

Шумораи 
сайёҳони аз 

ҷумҳурӣ баромада 

Шумораи сайёҳони 
хориҷии ба ҷумҳурӣ 

воридшуда 

Ҳаҷми иҷроку- 
нии хизматрасо 
нии туристию-

экскурсионӣ 
(сомонӣ) 

Муомилот 
ба буҷет 
(сомонӣ) 

1 ҶДММ «Бунёд» 685 - 304514 64702 

2 ҶДММ «Ҳоҷи Алӣ» 430 - 397747 5856 

3 ҶДММ «Тахмина» 244 - 21960 2084 

4 ОММТ «Спутник» 526 66 13185 2700 

5 ҶСШК «Интурист 
Тоҷикистон» 

44 4449 828932 225375 

6 ҶДММ «Интер Сити Тур» 3 - - - 

7 ҶДММ «Ҳоҷи Насриддин» 138 - 6427 771 

8 КВД оид ба туризм «Сайёҳ» 1999 38 72422 24769 

9 ҶДММ «Тоҷикинтурсервис» 1001 472 298425 78943 

10 «Шӯрои ҷумҳуриявӣ оид ба 
сайру сайёҳат» 

400 639 268231 59010 

11 «Ширкати Душанбегии 
туристии Осиёи Миёна» 

2 25 76164 969 
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12 ҶДММ «Бюрои миллии 
туристӣ» 

55 - 4790 575 

13 ҶДММ «Кафолат» 327 - 26160 4360 

14 ҶДММ «Восток Трейдинг 
Тур» 

1210 556 234381 31536 

15 ҶДММ «Тоҷикавиатур» 2207 8 243854 85720 

16 «КВД Сайру сайёҳат» 13 37 2158 165 

17 ҶДММ «Авиатранс» - 64 38113 500 

18 ҶДММ «Султониён» 146 50 12214 3005 

19 ҶДММ «Согдиана Травел» 47 20 4757 1111 

20 ҶДММ «Ваҳё» - - 1281 216 

21 ҶДММ «Алп Машков» - 114 20960 2510 

22 ҶДММ «Туристи Эдем» 177 - 14160 2749 

23 ҶДММ «Ориент Адвентур» - 307 87700 7600 

24 ҶДММ «Кавсар Тур» 150 - 12000 7421 

25 ҶДММ «Ганҷина» 69 - 6517 1303 

26 ОО «Памир-Туризм» - 16 11505 1277 

Ҳамагӣ 16464 14437 3008557 615227 
Сарчашма: Ҳисоботи ширкатҳои туристӣ ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
 

Қисми зиёди корхонаҳои дар соҳаи туризм фаъолияткунанда, бевосита ба ташкили сафарҳо 

ба хориҷа барои шаҳрвандоне, ки мақсадҳои тиҷоратӣ доранд, машғул мебошанд. Дар қатори 

онҳо чунин корхонаҳо ба монанди: «Тахмина», «Бунёд», «Тоҷикавиатур», «Спутник», 

«Хушнуд», «Кафолат» мебошанд. Корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба туризм «Сайёҳ», ҶС 

«Интурист Тоҷикистон» ва ҶС «Алп-Наврӯз», низ ба масъалаҳои ташкили туризми байналхалқӣ, 

ки вориди сайёҳони хориҷиро дар Тоҷикистон таъмин менамояд, машғул мебошанд. 

Бо мақсади татбиқи самараноки «Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои давраи то соли 2030» қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нақшаи 

чорабиниҳо барои солҳои 2019-2022 оид ба амалисозии Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» (аз 31 майи соли 2019) тасдиқ гардид. 

Айни замон, дар заминаи Стратегия лоиҳаи Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 таҳия гардида, дар корбарӣ қарор дорад. Бо мақсади татбиқи 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 12 апрели соли 2018, №189 ҷиҳати бунёди 

инфрасохтори сайёҳӣ бо истифода аз имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар ин давра муроҷиати беш 

аз 20 субъекти соҳибкорӣ баррасӣ гардида, аз имтиёзҳо бархурдор гардиданд. 

Ҳамчунин, бо мақсади ҷалби бештари сайёҳон ба шаҳрвандони давлатҳои хориҷие, ки 

ҳуқуқи бо тартиби сода гирифтани раводиди Ҷумҳурии Тоҷикистонро доранд, раводиди навъи 

сайёҳии бисёркарата дода, муҳлати он то 60 рӯз дароз карда шуд. Илова бар ин, бо мақсади 

содагардонии рафтуомади ҳамватанони бурунмарзие, ки зодагони Тоҷикистон мебошанд, 

раводиди бисёркаратаи сесола дода мешавад. 

Узвияти Тоҷикистон ба Созмони ҷаҳонии сайёҳӣ, пазируфтани шаҳри Душанбе ба узвияти 

Федератсияи умумиҷаҳонии шаҳрҳои туристӣ, эълон гардидани шаҳри Душанбе ҳамчун 

пойтахти сайёҳии кишварҳои Созмони ҳамкории иқтисодӣ барои солҳои 2020-2021 пойтахти 

Ватанамонро ба макони баргузории чорабиниҳои сатҳи баланди байналмилалӣ табдил дода, 

симои сайёҳии Тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ ва устувор гардонид. 

Кумитаи рушди сайёҳӣ дар заминаи узвияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони 

умумиҷаҳонии сайёҳӣ методологияи ягонаи баҳисобгирии омории сайёҳиро, ки мавриди 

истифодаи кишварҳои узви комилҳуқуқи ин созмон қарор гирифтааст, мавриди омӯзиш қарор 

додааст. Методологияи мазкур (TSA-2008) дастури тавсиявии СУС барои кишварҳои аъзо буда, 

дар баҳисобгирии оморӣ, ҷиҳати мушаххас намудани саҳми сайёҳӣ дар маҷмуи маҳсулоти 

дохилӣ, аз ҷумла дар нақлиёт ва хизматрасониҳо истифода мешавад. Дар натиҷаи такмили 

раводид хароҷоти трансаксионии сайёҳон паст гардида, низоми ҳавасмандии сайёҳон боло 

меравад. 

Тибқи методологияи зикргардида шахсони истифодабарандаи хизматрасониҳои сайёҳӣ, ки 

аз ҷойи истиқомати доимӣ ба муҳлати аз як шабонарӯз (24 соат) то як сол ба макони дигари 

муваққатӣ бо мақсади солимгардонӣ, шиносоӣ, истироҳат, зиёрат, тиҷорат, табобат, варзиш ва 

дигар мақсадҳои вобаста ба сайёҳат (ба истиснои мақсадҳои корҳои музднок) сафар мекунанд, 

сайёҳ ҳисобида мешаванд. 
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Бо истинод ба санадҳои зикршуда, рафту омади шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони 
бешаҳрвандро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон метавон ба ду гурӯҳ ҷудо намуд: бо раводид ва бидуни 
раводид. 

Мақсади сафари шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тибқи банди 6 «Қоидаҳои барасмиятдарорӣ, додани раводид ва раводиди электронии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, аз 25 январи соли 2017, №31 тасдиқ шудааст, чунин муайян карда шудааст (ҷадвали 
3). 

Ҷадвали 3 
Навъи раводид вобаста ба мақсади будубош 

 

№ Навъи раводид Навъи раводид Эзоҳ 

1. Раводиди дипломатӣ  Д - 

2. Раводиди хизматӣ  Х - 

3. Раводиди сармоягузорӣ  С - 

4. Раводиди корӣ  К - 

5. Раводиди меҳнатӣ  М - 

6. Раводиди сайёҳӣ  Т - 

7. Раводиди таҳсилотӣ  О1 ва О2 - 

8. Раводиди хусусӣ  ХС1, ХС2 ва ХС3 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, аз 01.03.2018, №89 

9. Раводиди минтақаи озоди иқтисодӣ  МОИ - 

10. Раводиди нақлиётӣ  Н - 

11. Раводиди истиқомати доимӣ  ИД - 

12. Раводиди воситаи ахбори омма  Ж - 

13. Раводиди табширӣ  ТБ - 

14. Раводиди башардӯстона  Б - 

15. Раводиди транзитӣ  ТР - 

16. Раводиди хуруҷӣ  Хуруҷӣ - 
Эзоҳ: Тибқи Методологияи мазкур (TSA-2008) танҳо бандҳои 5, 11 ва 16 мақсадҳои сафари ҷадвали мазкур  

ҳамчун сайёҳ арзёбӣ намегарданд. 
 

Бо мақсади пайдо намудани бозорҳои нав намояндагони соҳаи сайёҳии мамлакат дар 
калонтарин намоишгоҳҳои сайёҳию тиҷоратӣ ва ҳунармандӣ, ки дар кишварҳои Олмон, 
Британияи Кабир, Малайзия, Амрико, Франсия, Кореяи Ҷанубӣ, Арабистони Саудӣ, Амороти 
Муттаҳидаи Араб, Қувайт, Қатар, Юнон, Испания, Белгия, Туркия, Федератсияи Россия, 
Қазоқистон, Ӯзбекистон ва дигар давлатҳои хориҷи дуру наздик баргузор мегарданд, ширкат 
варзида, захира ва имкониятҳои сайёҳии мамлакатро ба дӯстдорони сайру саёҳати Тоҷикистон 
таблиғу ташвиқ менамоянд. 

Ҳамкориҳо дар сатҳи байналмилалӣ бо кишварҳои аз лиҳози сайёҳӣ пешрафта низ тақвият 
ёфта истодааст. Шурӯъ аз соли 2016 то инҷониб ҷиҳати рушди соҳа 9 созишномаи ҳамкорӣ дар 
соҳаи сайёҳӣ бо кишварҳои Аморати Муттаҳидаи Араб, Шри-Ланка, Шоҳигарии Урдун, 
Ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, Федератсияи Россия, Швейтсария, Франсия ва Қувайт ба 
имзо расид. 

Бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ 30 миллион доллари амрикоӣ барои татбиқи Лоиҳаи 
«Рушди иқтисодиёти деҳот» аз Бонки умумиҷаҳонӣ ва 10 миллион доллари амрикоӣ барои 
татбиқи Лоиҳаи «Рушди сайёҳӣ» аз Бонки осиёии рушд роҳандозӣ гардид. 

Кумитаи рушди сайёҳӣ дар ҳамкории зич бо вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатӣ ва бахши хусусиву соҳибкорӣ ки заминагузори соҳаи сайёҳӣ ва муаррифгари 
Тоҷикистони муосир дар арсаи байналмилалӣ мебошанд, бобати баланд бардоштани саҳми соҳа 
дар рушди иқтисоди миллӣ ва сатҳи некуаҳволии мардум аз тамоми имкониятҳо васеъ истифода 
менамоянд. 

Чи тавре ки болотар қайд кардем, Тоҷикистон дорои захираҳои бойи сайёҳӣ мебошад. 
Иқтидори табиӣ ва рекреатсионии ҷумҳурӣ, анъанаҳои миллӣ, хусусиятҳо, менталитет, расму 
одат барои сайёҳони хориҷӣ хеле ҷолиб мебошанд. Аммо дар ҷумҳурӣ ҳанӯз сатҳи рушди сайёҳӣ 
ба сатҳи байналмилалӣ мувофиқат намекунад: соҳаи сайёҳӣ ба рушди сайёҳии гардишӣ 
нигаронида шудааст ва ба сайёҳии хуруҷӣ ва вурудӣ диққати лозима дода намешавад. Ба ҳамагон 
маълум аст, ки барои ҷумҳурӣ сайёҳии вурудӣ муҳим мебошад, чунки  ин навъи сайёҳӣ дорои як 
қатор афзалиятҳо аз нуқтаи назари иқтисодӣ мебошад. Чунончи: 
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− ворид шудани воситаҳои молиявӣ ба мамлакат дар шакли асъори хориҷӣ аз ҳисоби 
фурӯши хатсайрҳо ва аз ҳисоби харидории хадамот ва колоҳо дар кишвари будубош; 

− рушди бахши меҳмондорӣ дар мамлакат; 

− ташаккули рушди инфрасохтори туризм; 

− рушди соҳаҳои ҳамсафари соҳаи сайёҳӣ; 

− бунёд кардани ҷойҳои иловагии корӣ; 

− гузаронидани таҳқиқоти ҳамаҷонибаи сотсиологӣ ва маркетингӣ барои эҷоди маҳсулоти 
туристии зарурӣ. 

Сатҳи сусти рушди корхонаҳои туристии соҳибкорӣ дар соҳаи туризми воридотӣ бо 
набудани манбаъҳои молиявии зарурӣ ва инфрасохтори мувофиқ алоқаманд аст. Инфрасохтори 
туристӣ маҷмуи сохторҳо ва шабакаҳои мавҷудае барои мақсадҳои истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва 
фароғатӣ мебошанд, ки барои фаъолияти бахши туризм пешбинӣ шудааст. Инфрасохтори туризм 
бахши ҷудонашавандаи индустрияи туризм мебошад, ки дар таркиби он ду унсур ҷудо карда 
шудааст. Унсури аввал ин соҳаи меҳмоннавозист, ки бояд корхонаҳоеро дар бар гирад, ки 
хидматҳои манзилӣ ва хӯроки умумӣ мерасонанд.  

Унсури дуюми соҳаи сайёҳӣ ҷузъи инфрасохтор аст, ки системаи сесатҳа мебошад. Сатҳи 
якуми инфрасохтори сайёҳиро инфрасохтори саноатӣ – маҷмуи иншоот, биноҳо, шабакаҳои 
нақлиётӣ, системаҳои мавҷуда, ки мустақиман бо истеҳсоли маҳсулоти туристӣ (бар хилофи 
сохторҳои ду сатҳи оянда) вомехӯранд, инъикос мекунанд, аммо барои хизматрасонии сайёҳӣ – 
нақлиёт, коммуникатсия, энергетика, коммуналӣ, иқтисодиёт, молия, суғурта, амният заруранд. 
Сатҳи дуюм ва сеюми инфрасохтори сайёҳиро корхонаҳо ва ташкилотҳое ташкил медиҳанд, ки 
бевосита дар фаъолияти туристӣ ва ташаккули маҳсулоти туристӣ иштирок мекунанд. Сатҳи 
дувум он сохторҳоеро дар бар мегирад, ки бидуни сайёҳон метавонанд вуҷуд дошта бошанд, 
аммо фаъолияташон дар ҷойҳои истиқомати сайёҳон васеъ мешавад. Инҳо ширкатҳои кирояи 
мошинҳо, ширкатҳои таксӣ, қаҳвахонаҳо ва тарабхонаҳо; клубҳои варзишӣ, музейҳо, театрҳо ва 
кинотеатрҳо, толорҳои намоишӣ, сиркҳо, боғҳои ҳайвонот, казино ва ғайраҳо мебошанд [5].  

Дар доираи маҷмуи инфрасохтори кишвар, инфрасохтори туристӣ як қатор вазифаҳои 
муҳимро иҷро мекунад. Ба он функсияҳои таъмин, ҳамгироӣ ва танзим дохил мешаванд. 
Функсияи дастгирии инфрасохтори туристӣ фароҳам овардани шароити зарурӣ барои ташкили 
хизматрасонии туристӣ мебошад; ҳамгироӣ – ташкил ва таъмини робитаҳои байни корхонаҳои 
соҳа, ташаккули комплексҳои ҳудудии туристӣ ва фароғатӣ. Муҳимтарин вазифаи танзими 
инфрасохтори сайёҳӣ дар иқтисодиёт инҳо мебошад: таъсиси ҷойҳои нави корӣ, таъсир ба 
талаботи истеъмолкунандагон, рушди соҳаҳои истеҳсоли маҳсулоти ниёзи мардум, мусоидат ба 
афзоиши даромади андоз ба буҷетҳои сатҳҳои гуногун. 

Дар айни замон дар ҷумҳурӣ, яке аз мушкилоте, ки ба рушди туризм халал мерасонанд, 
набудани доираи васеи чорабиниҳои аниматсионӣ мебошад. Барои эҷоди онҳо зарур аст, ки 
мутахассисон дар донишгоҳҳои хориҷӣ аз сабаби надоштани таҷрибаи кор дар ин соҳаи 
фаъолият омода карда шаванд. Саноати туризм ва меҳмонхона ҳамчун яке аз танзимгарони шуғл 
амал мекунад. Дар ин соҳа ҳар сол тақрибан 3 миллион ҷойҳои корӣ муҳайё карда мешаванд. 
Масалан, туризм дар Иттиҳоди Аврупо 13 фоизи бозори шуғлро ташкил медиҳад. Дар системаи 
ҷаҳонии сайёҳӣ, бино ба маълумоти Созмони Байналмилалии Меҳнат (СБМ), беш аз 130 
миллион нафар бо кор таъмин мебошанд ва ташкили як ҷои кор дар ин ҷо нисбат ба бахши 
саноатии иқтисод тақрибан 20 маротиба арзонтар аст. Намунаҳои кишварҳои тараққикардаи 
сайёҳӣ (Испания, Тунис, Италия, Юнон, Фаронса, Австрия), ки дар онҳо аз 20 то 50 фоизи аҳолии 
шуғлдор дар соҳаи хидматрасонӣ кор мекунанд) нишон медиҳанд, ки аз се касби нав, одатан 
(махсусан барои ҷавонон) дутои он метавонанд дар соҳаи сайёҳӣ пайдо шаванд [6].  

Ниёзҳои бахши туризм дар шароити нав бештар ба зарурати кадрҳои мувофиқ барои 
тамоми соҳаҳои рушд, намудҳо ва шаклҳои туризм равона карда шудаанд. Зиддияти асосӣ дар 
ин ҷо дар хусусияти бисёрсоҳавии фаъолияти туристӣ аст, ки аз як тараф, ба кадрҳои касбӣ, 
ихтисосҳо, тахассусҳои мухталиф ниёз дорад ва аз тарафи дигар, дар технологияҳои принсипан 
нави хизматрасонӣ ба сайёҳон ва роҳбаладон, ки ниёзҳои онҳо ба миён омадааст, бо рушди 
соҳаҳои марбут ба маҷмуи хоҷагии халқ ва ташаккули мутахассисон дар фаъолияти марбут ба 
касбӣ [6]. 

Ҳамин тариқ, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон проблемаи такмили системаи тайёр кардани 
кадрҳо барои бахши туризм аз он ҷиҳат аҳамияти хоса дорад, ки рушди туризми дохилӣ 
мутахассисони дохилии баландихтисосро талаб мекунад. Саноати сайёҳии рушдёбанда дар 
ҷумҳурӣ дар ояндаи наздик норасоии кадрҳои тайёрро эҳсос хоҳад кард. 
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ТАМОЮЛҲОИ РУШДИ ТУРИЗМ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақола дар бораи тамоюлҳо ва стратегияи рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи 
то соли 2030 сухан рафта, омилҳо ва шарти муҳимми рушди бахши сайёҳӣ баррасӣ гардидааст. Муаллиф 
кӯшиш намудааст, ки дар таълифоти хеш динамикаи нишондиҳандаҳои асосии рушди сайёҳӣ, шумораи 
шаҳрвандонеро, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мамлакатҳои хориҷи дур ва ИДМ ворид шудаанд дар такя 
ба маҷмуи маълумоти омории Ҷумҳурии Тоҷикистон собит намояд. 
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ИҚТИДОРИ САЙЁҲИИ ҶУМҲУРӢ ВА РАВАНДИ ИНКИШОФИ СОҲАИ ТУРИЗМ 
 

Умаров Ҳ.У. 

Донишгоҳи милии Тоҷикистон 

Наимзода Н.Қ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар бисёр мамлакатҳои тараққикарда ва тезинкишофёбандаи ҷаҳон  сайёҳӣ ва соҳаи 

хизматрасонии сайёҳӣ яке аз соҳаҳои динамикӣ дар иқтисодиёт буда, ташаккул ёфтааст. Дараҷаи 

баланди инкишоф ва мувофиқан зиёд шудани ҳиссаи он дар маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (ММД) 

ва зиёд шудани дохилшавии маблағҳои зиёди нақдӣ ба инкишофи секторҳои гуногуни иқтисодӣ 

таъсири калон мерасонад. Дар натиҷаи он саноати сайёҳӣ ташаккул ва тараққӣ мекунад.  

Афзалияти асосии соҳаи хизматрасонии сайёҳӣ дар он аст, ки бо маблағгузориҳои на он 

қадар зиёд, даромад ва гардиши тези молию пулиро ба даст овардан мумкин аст. Тоҷикистон 

имкониятҳои бештар барои тараққӣ додани соҳаи сайёҳиро дорад ва барои ин таҷрибаи 

давлатҳои хориҷиро барои рушди саноати сайёҳӣ истифода менамояд ва бо ҳамин, ба дигар 
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соҳаҳои иқтисодӣ  ва инкишофи онҳо таъсири мусбат мерасонад. Бинобар он, дар Паёми Ҷаноби 

Олӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ (2019) қайд 

шудааст, ки яке аз соҳаҳои дигари инкишофи минбаъдаи иқтисодӣ ва пешрафти иҷтимоиёти 

ҷомеа ин баланд бардоштани сифати ҳама намуди хизматрасониҳо ва инкишофи соҳаи сайёҳӣ 

мебошад. 

 Инкишофи соҳаи сайёҳӣ имконият медиҳад, ки ҷойҳои нави корӣ пайдо шавад ва ин соҳа 

барои фаъолияти соҳибкории ҳар як шахси алоҳида имконият муҳайё мекунад. Таҳлилҳои 

овардашуда имкон медиҳад, ки то соли 2020 ҳиссаи маҷмуи маҳсулоти дохила то 5% ва ҳиссаи 

соҳаи хизматрасонии сайёҳӣ ба инкишофи дигар соҳаҳои иқтисодиёт то 15% афзоиш ёбад [1]. 

Инкишофи соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ далели  таваҷҷуҳи мамлакат ва фароҳам сохтани 

шароитҳое, ки ба мазмун ва мақсади сайёҳӣ мувофиқат мекунад, мебошад. Калимаи сайёҳӣ аз 

«Туризм» - калимаи фаронсавии «tаuristmе», «tоur» - гашту гузор, сафарҳо ба хориҷи кишвар 

пайдо шуда ва баъди ҷанги дуюми ҷаҳонӣ хусусияти оммавӣ касб намуд [2, с. 4]. 

 Соҳаи сайёҳӣ дар аввал ҳамчун ҳаракати муваққатии одамон берун аз ҷойи зисти 

доимиашон фаҳмида мешуд. Дар оянда минбаъд он ба ҷараёни таърихии инкишоф мубаддал 

гашт ва ба мазмуни он тағйироту иловаҳо ворид шуд. Комиссияи омории СММ дар соли 1993 

фаъолияти соҳаи сайёҳиро чунин муайян намуд: «Сайёҳӣ ин фаъолияте мебошад, ки ба дигар 

мамлакатҳо ё дигар ҷойҳои берун аз зист ба муҳлати то як сол ба мақсади истироҳат ва фаъолияти 

корӣ, тамошои манзараҳои нав ва дигар мақсадҳо ба амал бароварда мешавад» [3, с. 12]. Ин гуна 

муайянкуниро ташкилоти умумиҷаҳонии сайёҳӣ қабул намуд ва то имрӯз дар амалияи 

байналмилалӣ он истифода мешавад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нуқтаи назари сафарҳои сайёҳӣ мамлакати диққатҷалбкунанда 

буда, мамлакатест, ки тамаддуни қадима, ҳайвоноти нодири кӯҳӣ, водиҳо, доманаҳои кӯҳии 

барфпӯши яхбастаи кӯҳҳои Помирро дар бар мегирад. Кӯҳҳои Помир манбаи оби дарёҳои бузург 

мебошад. Заминҳои Тоҷикистон бо ҷойҳои таърихӣ, осорҳои қадимии худ бой мебошад. Аз 532 

ёдгориҳои таърихӣ ва мадании Тоҷикистон – 276-тоаш бозёфтҳои археологӣ буда, 185 – адад 

ёдгориҳои таърихӣ ва 71 – адад ёдгориҳои меъморӣ мебошанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

шаҳрҳои қадимае мавҷуданд, ки бо тамаддуни гузаштаи худ, тамаддуни навро сохтаанд. Ба ин 

шаҳрҳо Хуҷанд, Кӯлоб, Истаравшан, Ҳисор мисол шуда метавонанд [4, с. 27].   

  Дар Тоҷикистон минтақаҳои гуногуни табиии диққатҷалбкунанда мавҷуданд. Масалан, 

биёбонҳое мавҷуданд, ки ба биёбони Сахараи Африқо мувофиқ аст. Қаторҳои яхбастаи қуллаҳои 

баланди кӯҳи Помир, ки тамоми сол имкони варзиши лижарониро дорад, ба шароити Ҳимолой 

монанд аст. Бинобар ин, Тоҷикистон бо имкониятҳои гуногуни худ таваҷҷуҳи сайёҳонро ҷалб 

менамояд. Шароити Тоҷикистон барои сайёҳон – лижаронон ва дигар варзишгароне, ки ба 

варзиши кӯҳӣ таваҷҷуҳ доранд, мувофиқ мебошад. 

Бартарии аз ҳад зиёди ҷумҳурӣ дар он аст, ки дар ҷумҳурӣ тамоми сол сафарҳои сайёҳиро 

идома додан мумкин аст ва ҷумҳурии мо дар байни давлатҳои ИДМ яке аз давлатҳое мебошад, 

ки рӯзҳои офтобиаш дар як сол то 250 рӯз мебошад [4, с. 27].   

Пиряхҳои Помири Тоҷикистон дар таваҷҷуҳи сайёҳон нақшаи илмӣ ва сайёҳиро ба миён 

овардааст. Дар ҳудуди Тоҷикистон ягон кӯҳпораи баланд ёфт намешавад, ки он барф ё ях 

надошта бошад. Ҷумҳурӣ яке аз минтақаҳои намоён дар ҷаҳон буда, дар куҳсори он пиряхҳои 

гуногунҳаҷм мехобад, ки манбаи об буда, барои инкишофи варзиши лижаронӣ мувофиқ 

мебошад. Майдонҳои яхбастаи он дар баландкӯҳҳои Зарафшон, Помир, Ҳисор ва Дарвоз воқеъ 

аст. Дар ин минтақаҳо 70 фоизи майдонҳои яхбастаи Осиёи Марказӣ ҷой дорад, ки масоҳаташ 

8,5 ҳазор км ё ин ки ба 6 фоизи ҳудуди ҷумҳурӣ баробар мебошад. Ин масоҳат аз масоҳати 

яхбастаи якҷояи Қавқоз ва кӯҳҳои Алп зиёд аст. Пиряхҳо на танҳо манбаи об мебошанд, балки 

онҳо таваҷҷуҳи сайёҳони хориҷиро ба маротиб зиёд намуда, дӯстдорони табиати нотакрор ва 

варзишгарони соҳаи варзиши кӯҳиро ба миён меорад. 

Паркҳо ва мамнуъгоҳҳо низ яке аз омилҳои ташкили соҳаи сайёҳӣ шуда метавонанд. Дар 

Тоҷикистон ҳамаи намудҳои ҳифзшавандаи табиӣ мавҷуданд, ки он 20 фоизи ҳудуди ҷумҳуриро 

ташкил медиҳад (ҷадвали 1, расми 1) Ин мамнуъгоҳҳо ва паркҳо барои нигоҳдории захираҳои 

табиӣ, нигоҳ доштани минтақаҳои экологӣ, нигоҳ доштани ёдгориҳои маданию таърихӣ ташкил 

карда шудаанд.  

Дар мамлакат барои нигоҳдории ёдгориҳои маданию таърихӣ ҳудуди 3 млн. гектар замин 

ҷудо карда шудааст. Онҳо ба категорияҳои алоҳида ҷудо шудаанд. Ҷудокунии категорияҳо 

имконият медиҳад, ки экосистемаҳои табиӣ бо инкишофи микродархостҳо дар чорчӯбаи 
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барномаи «Экосет»-и Осиёи Марказӣ инкишоф ёбад. Ҳамчун моликият ин мамнуъгоҳҳо дар 

ихтиёри давлат мебошад. Дар баъзе ҳолатҳо зарурати аз нав барқароркунӣ ба миён меояд ва онро 

барои нигоҳ доштани намудҳои мушаххас истифода мебаранд. 

Ҷадвали 1 

Объектҳи сайёҳии ҳифзшаванда дар Тоҷикистон 
 

Категорияҳои ҳудудҳои назоратшаванда Категорияи МСОП Миқдор Масоҳат бо гектар 

1. Мамнуъгоҳҳо I 4 173,418 

2. Паркҳои миллӣ II 3 2603, 600 

3. Ёдгориҳои табиӣ III 26 - 

4. Фармоишӣ (нигоҳдории намудҳо) IV 14 313,390 

5. Минтақаҳои сайёҳӣ ва истироҳатӣ  - 3 15,300 

6. Боғҳои ботаникӣ - 5 731 

7. Истгоҳи ботаникӣ - 13 10,000 

Ҳамагӣ   67 3.116.439 
 

Манбаъ: Стратегияи миллӣ ва нақшаи амалиёт барои нигоҳдорӣ ва истифодаи ратсионалии гуногуншаклии 

биологӣ, соли 2003. 

 
Расми 1. Ҳудудҳои ҳифзшавандаи табиии махсус [1]. 

 

Ҳамин тариқ, ба туфайли хусусиятҳои хоси физикӣ, геологӣ дар Тоҷикистон имконияти 

зиёди потенсиалӣ барои инкишофи соҳаи сайёҳӣ ва қабули сайёҳон бо равияҳои гуногун ва 

манфиатҳо мавҷуд мебошад. Тамоми аҳли ҷаҳон Тоҷикистонро бо қуллаҳои баланди 

осмонбӯсаш мешиносанд. Имрӯз дар ҷумҳурӣ объектҳои зиёди инфрасохтори сайёҳӣ фаъолият 

менамоянд. Дар маҷмуъ 125 объекти сайёҳӣ ва санаторию истироҳатӣ буда, аз базаҳои сайёҳӣ, 

хона ва минтақаҳои истироҳатӣ, лагерҳои беҳдошти саломатӣ иборат мебошанд. Бисёр 

меҳмонхонаҳо дар шаҳри Душанбе, Кӯлоб, Бохтар, Хуҷанд ва Хорӯғ ҷойгиранд [4, с. 17-19]. 

Тоҷикистон дорои 4 фурӯдгоҳи байналмиллалӣ (дар шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва 

Кӯлоб) мебошад ва ҳудуди ҷумҳуриро аз ғарб ба шарқ се шохаи роҳи оҳан (аз минтақаҳои 

марказӣ, шимол ва ҷануби ҷумҳуриро бо ҷумҳуриҳои ба мо ҳамсоя ва дӯсти давлатҳои 

Туркманистон ва Ӯзбекистон) пайваст менамоянд.  

Ҷадвали 2 

Минтақаҳои сайёҳии рекреатсионии Тоҷикистон 
Т/р Минтақаҳо Таснифи онҳо 

1. Минтақаи 

сайёҳӣ ва 

рекреатсионии 

марказӣ 

Мавзеи кӯҳӣ буда, аз қаторкӯҳҳои Туркистон, Зарафшон, Ҳисор, Олой (қисмати 

ҷанубӣ) ва ғайра иборат аст. Объектҳои сайёҳӣ ва алпинистии минтақа кӯлҳои 

Искандаркӯл, Марғузор, Кӯликалон, Пайрон, қӯллаҳои Чимтарға (5494 м) дар 

қаторкӯҳи Зарафшон ва Қазнок (4491 м) ба ҳисоб мераванд. Ин минтақа 

нисбат ба дигар минтақаҳо омилҳои мусоиди табиӣ доранд 

2. Минтақаи 

сайёҳии 

рекреатсионии 

Ҷанубу ғарбӣ 

Қисмати нисбатан пасти ҷанубу ғарбии Тоҷикистонро дарбар мегирад. Аз 

ҷиҳати тақсимоти ҳудудӣ ба ин минтақаҳои туристӣ як қисми ноҳияҳои тобеи 

марказ ва пура вилояти Хатлон дохил мешавад. Гарчанде, ки ин минтақа ҳудуди 

зиёдеро дар бар мегирад, лекин захираҳои рекреатсионии ин минтақа чандон 

хуб омӯхта нашудаанд. Мавзеъҳои асосии рекреатсионии ин минтақа инҳоянд: 

Мамнуъгоҳҳои «Бешаи Палангон» ва Даштиҷум, чашмаҳои минералии 

Қизилтумшуқ, Хоҷамуъмин, Чилучорчашма ва ғайраҳо 
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3. Минтақаҳои 

сайёҳии 

рекреатсионии 

Шимолӣ 

Қисматҳои ҷанубии қаторкӯҳи Курама, кӯҳҳои Муғул, водии дарёи Сир ва 

шимолии қаторкӯҳи Туркистонро дарбар мегирад. Ин минтақа аз захираҳои 

рекреатсионӣ хеле бой аст. Асоситарини захираҳои ин минтақа шароитҳои 

хуби иқлимии соҳили Баҳри тоҷик, лоиқаи шифобахши Оксуқон, чашмаҳои 

шифобахш, ёдгориҳои таърихӣ ва меъмории Хуҷанд, Исфара ва Истаравшан ба 

ҳисоб мераванд. 

4. Минтақаи 

Помир 

Қисматҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистонро дарбар гирифта, яке аз минтақаҳои 

баландтарини натанҳо Тоҷикистон, балки минтақаи ИДМ мебошад. Баландии 

мутлақи он аз 2100 м то 7495 м аст. Аз ҷиҳати тақсимоти маъмурӣ пурра 

ҳудуди вилояти Бадахшонро дар бар мегирад, захираҳои асосии рекреатсионии 

ин минтақа маршрутҳои алпинистӣ, хоҷагиҳои шикорӣ, ландшафтҳои табиӣ, 

ғорҳо ва аз ҳама муҳимаш чашмаҳои бешумори минералӣ мебошанд. 
Таҳияи муаллиф: китоби А. Гадозода. Тоҷикистон – кишвари таърихиву сайёҳӣ. – Душанбе, 2020. – 130 с. 
 

Дар ҷадвали 2 минтақаҳои сайёҳии рекреатсионии Тоҷикистон оварда шудаанд. Дар 

ҳудуди Тоҷикистон қариб 200 манбаи обҳои минералӣ ва шифобахш мавҷуд аст, ки дар базаи 

онҳо ҷойҳои истироҳатию дамгирӣ ба сайёҳон равонашуда, сохта шудаанд. Ин минтақаи 

табобатию – дамгирӣ бо номҳои «Хоҷа Оби Гарм», «Шоҳамбарӣ», «Оби гарм», «Зумрад», 

«Ҳавотоғ» машҳур мебошанд. Барои истироҳату табобати касалиҳо хизматрасониҳои гуногун ба 

роҳ монда шудааст. Дар нуқтаҳои оби гарми шӯршуда ба монанди осоишгоҳҳои «Гармчашма», 

«Башор» ва «Шоҳдара» маҳлулҳои табиии давоии солимӣ ба таври табиӣ ҷамъ шудаанд. Хусусан 

ин ҳолат дар «Гармчашма», ки аз шаҳри Хорӯғ 35 км дуртар аст, мавҷуд мебошад. 

Аз рӯи гардиши обу ҳаво омехтаҳои табиӣ пайдо шуда, пайдарпаии омехтаҳо ва дегҳои 

сангӣ ба ҳолати ниҳоӣ мерасанд. Дар натиҷа ҷойҳои ҷамъшудаи оби ҳарораташ гуногун то 

дараҷаи 620С пайдо мешавад. Ба ғайр аз ин, дар ҷумҳурӣ бисёр ҷойҳои диққатҷалбкунанда 

мавҷуд аст, ки бо экспедитсияи археологӣ якҷоя фаъолият намуда, давраи пайдоиши оҳан ва 

таърихи онро муайян месозад. 

Ҳамин тариқ, Тоҷикистон мамлакатест, ки табиби он худи табиат мебошад. Ҷойҳои асосии 

шифобахши он манбаъҳои радонӣ, обҳои минералӣ, лойҳои шифобахш, ҳавои тозаи табиӣ ва 

рӯидани алафҳои табиии шифобахши он мебошад. Ин захираҳо ва дигар имкониятҳои санаторию 

истироҳатии онро осоишгоҳҳои маҳаллии Тоҷикистон истифода менамоянд (ҷадвали 3). 

Ҷадвали 3 

Ҷойгиршаии осоишгоҳҳои Тоҷикистон 
 

№ Номи осоишгоҳҳо Минтақа Равия 

1 Баҳористон  ш. Гулистон шифобахшӣ  

2 Хоҷа Оби Гарм н. Варзоб истироҳатӣ 

3 Гармчашма  н. Ишкошим шифобахшӣ бо об 

4 Эдем - Аква н. Шаҳринав шифобахшӣ 

5 Ҳавотоғ ш. Истаравшан шифобахшӣ 

6 Сароб н. Варзоб шифобахшӣ 

7 Зумрад ш. Исфара шифобахшӣ 

8 Сатурн ш. Ҳисор шифобахшӣ 

9 Биби Фотима н. Ишкошим Манбаи оби гарм 

10 Оби Гарм ш. Оби Гарм шифобахшӣ 

11 Сановбар  ш. Оби Гарм шифобахшӣ 

12 Сангчашма ш. Ҳисор шифобахшӣ 

13 Явроз ш. Ваҳдат Истироҳатгоҳи муҳити махсус 

14 Оқсукон н. Ашт Дармонгоҳӣ бо лой  

15 Танобчӣ - қизилсӯ н. Муъминобод Дармонгоҳӣ бо лой 

16 Алмосӣ ш. Ҳисор Дармонгоҳӣ бо лой 

17 Шоҳамбарӣ ш. Ҳисор шифобахшӣ 

18 Ҷиланрӣ  н. Шуғнон Дармонгоҳӣ бо лой 

19 Нигора н. Темурмалик     шифобахшӣ бо лой 
 

Бояд қайд намуд, ки рушди мадании халқ ҳама вақт ба манфиати давлат аст. Рушди соҳаи 

сайёҳӣ дар ҳамаи гӯшаҳои  ҷаҳон барои баланд шудани маданияти одамон таъсири мусбат 

мерасонад [7, с. 44]. 

Муваффақияти рушди соҳаи сайёҳӣ на танҳо аз базаи моддӣ-техникӣ, ки бо стандартҳои 

қабулшуда ва талабот мувофиқ аст, балки он ба маданият ва фарҳанги миллӣ низ вобастагӣ 
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дорад. Мероси маданию фарҳанги миллӣ бояд боақлона ва эҷодкорона муаррифӣ карда шавад. 

Прогресси илмию техникӣ ба он оварда расонд, ки маҳсулоти як мамлакат аз маҳсулоти 

мамлакати дигар қариб, ки фарқ намекунад. Онҳо бояд дар маданият ва фарҳанг якшакла 

набошанд. Мамлакате, ки дар соҳаи сайёҳӣ муваффақ шудан мехоҳад, бояд маҷмуаи нодири 

маданию фарҳангӣ дошта, онро ба бозори соҳаи сайёҳӣ муаррифӣ намояд. Аз ҳама муҳим, 

маҷмуаи маданию фарҳангӣ ин расидан ба сулҳу субот, оромӣ ва устувории сиёсию иқтисодии 

мамлакат мебошад. Барои пешниҳоди объектҳои алоҳида ба бозори соҳаи сайёҳӣ, объектҳои 

таърихии гузашта бо ягон мазмуни асосӣ зарур аст. Бинобар ин, яке аз масъалаҳои асосии соҳаи 

сайёҳӣ ин на танҳо ташкили маҷмааи фарҳангию маданӣ барои сайёҳон ва илова бар ин нигоҳ 

доштани он дар давраҳои дарози таърихӣ мебошад [8, с. 7-9]. 

Новобаста аз он, ки дилхоҳ ахборотро бо туфайли васоити ахбори омма, адабиёти бадеӣ ва 

дигар воситаҳо дастрас намудан мумкин аст, мақомми зерин ҳеҷ вақт кӯҳна намешад: «Хуб он 

аст, ки як бор онро бинӣ, нисбат ба он, ки дар борааш сад бор шунидӣ», ё ба маънои дигар «Як 

бор дидан, беҳ аз сад бор шунидан». 

Аз ин рӯ, барои ҷалби сайёҳон бояд нақшаи тарҳрезишудаи муайян тартиб дода, 

чорабиниҳои фарҳангӣ ва барномаҳои махсус сохтан зарур аст, то ки таваҷҷуҳи сайёҳонро 

афзояд. Тағийрёбандаи асосии инкишофи соҳаи сайёҳӣ барои баъзе гурӯҳҳои сайёҳон ин тавсифи 

мадании ҳамон халқ мебошад. Сайёҳон асосан ба элементҳои мадании халқ, санъат, илм, дин ва 

таърихи ҳамон халқ  таваҷҷуҳи бештар доранд. 

Санъати тасвирии ҷумҳурӣ низ яке аз элементҳои маданият буда, барои ташаккул ва рушди 

соҳаи сайёҳӣ мусоидат менамояд. Ин тасвирҳоро дар истироҳатгоҳҳо, меҳмонхонаҳои сайёҳон 

ва дигар объектҳои сайёҳӣ гузоштан лозим аст. 

Бо воситаи санъати тасвирӣ сайёҳонро бо маданияти ҳамон минтақа шинос намудан 

мумкин аст. Ба ғайр аз намоишгоҳҳо, фестивалҳо, намоишҳои гуногуни пурмазмун элементҳои 

санъати тасвирии миллиро намоиш додан муҳим аст. 

Дар як қатор марказҳои сайёҳӣ мағозаҳои махсус бо хусусиятҳои миллӣ ташкил карда 

шудаанд, ки устоҳои асбобтайёркунанда дар пеши харидорон ин асбобҳоро тайёр мекунанд. Ин 

шакли савдои асбобҳо шакли беҳтарини савдо буда, таваҷҷуҳи сайёҳонро ба худ бештар ҷалб 

менамояд.  

Ёдгориҳои маданӣ-тарихии потенсиали ҷумҳурӣ хеле фаровонанд. Равияи сайёҳӣ дар 

мамлакат ба таърихи худ хеле омодагӣ мебинад ва ин омили асосии ҷалби сайёҳон мебошад. 

Масалан, дар ин ҷода ноҳияи Балҷувонро, ки дорои мавзеъҳои зиёди таърихӣ-динӣ мебошад қайд 

намудан бамаврид аст. Мавзеъҳои сайёҳии ноҳия ин қалъаи Мир мутаалиқ ба асрҳои XVI-XIX, 

қалъаи Чорбоғ (асри миёна), қалъаи Тупхона (асрҳои I-и пеш аз мелод то 6-и мелодӣ), қалъаи 

Дектур (асрҳои XVIII-XIX), қалъаи Турк (асрҳои XII-XIII), қалъаи Чаноро, қалъаи Ҷавгонӣ, 

қалъаи Додӣ, бошишгоҳои даври асри сангин дар деҳаҳои Файзобод, Шаҳиди Бобохон, 

Ҷимбулоқ ва мақбараю оромгоҳи орифон мебошанд. Мақбараи Шоҳ Неъматуллоҳи Валӣ 

(Заробӣ) дар канори шарқии маркази ноҳияи Балҷувон, дар байни рӯдҳои Обимазор ва Тоир 

воқеъ гашта, барои яке аз намояндагони охирини мактаби тасаввуф Шоҳнеъматуллоҳи 

Заробиддин зиёда аз 600 сол қабл сохта шуда, диққати сайёҳони зиёдеро ҷалб намудааст. 

Ҳамчун ёдгории беҳамтои таърихӣ  ва меъморӣ ин мақбараи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ 

мебошад, ки дар маркази шаҳри Кӯлоб ҷойгир буда, ба ин мақбара ҳазорҳо нафар барои зиёрати 

ин шахсияти бузург меоянд. Чунин объетҳо – захираҳои туристӣ дар мамлакат хеле зиёданд [4,  

с. 23]. 

Ҳангоми рушди инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ аз ҳама муҳим он аст, ки шакли таърихии 

ҳудудӣ вайрон карда нашавад. Ҳар як маркази туристии навташкилшаванда бояд хусусиятҳои 

миллӣ ва урфу одатҳои миллиро таҷассум намояд ва шакли якхелаи худро нигоҳ дорад. Сохтани 

паркҳои табиӣ-таърихӣ бо нигоҳдории ёдгориҳои таърихӣ-маданӣ мувофиқат намояд, 

архитектура ва маҷмааи маданӣ бояд нигоҳ дошта шавад. Зарур аст, ки ёдгориҳои таърихӣ 

барқарор карда шуда, ҳифз карда шаванд, қабатҳои таърихии ин ёдгориҳо бо мазмуну 

навиштаҷотҳо боигарии ин миллат мебошад [5, с. 134]. 

Ҳар як минтақаи ҷумҳурӣ дорои мероси гузашта мебошад. Барои муайянсозии базаи соҳаи 

сайёҳӣ  дар ин ё он минтақа бояд ба саволи зерин ҷавоб гардонд. «Бо кадом захира мероси 

гузашта ин ё он ҳудудро ҷудо намуд ва чи тавр захираи мероси гузаштаро ба мақсади соҳаи 

сайёҳӣ дар минтақаи мушаххас истифода намоем». 
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Бо ин мақсад бояд принсипҳои соҳаи сайёҳии зеринро риоя намуд: 

− бояд ба фаъолона нигоҳ доштани ҳудуди муайяни мероси гузаштаи таърихию, табиӣ ва 

меросӣ ҷидду ҷаҳд намуд; 

− қайд ва ҷудо намудани хусусиятҳои хоси мероси гузашта дар як минтақа, ки дар 

минтақаи дигари мамлакат мавҷуд нест; 

− ташаккули ақлонии мардуми маҳал ва ифтихори онҳо нисбат ба мероси гузаштаи маҳал; 

− коркарди барномаи соҳаи сайёҳӣ дар асоси мероси ёдгории таърихии маҳал. 

Соҳаи сайёҳӣ на танҳо ба минтақа даромад меорад, илова бар ин, мардуми маҳалро 

ифтихорманд мекунад, ки дар маҳали онҳо чунин ёдгории таърихӣ мавҷуд аст. Имконият пайдо 

мешавад, ки онҳо бо сайёҳон ҳамҷоя шаванд [6, с. 24-27]. 

 Агар ҷомеа ин манфиатро хуб дарк намояд, он гоҳ ҷомеа системаи истифодабарии мероси 

таърихиро барои инкишофи соҳаи сайёҳӣ васеъ менамояд. 

Муваффақияти соҳаи сайёҳӣ ва зиёдшавии потенсиали он аз нигоҳубини захираҳои мероси 

маданӣ, таърихӣ ва табиӣ вобастагӣ дорад. Ба роҳ мондани барнома оид ба истифодаи ёдгориҳои 

таърихию маъданӣ ва потенсиали табиии минтақа бо мақсади сайёҳӣ яке аз мушкилоти муҳимми 

табобатиро ба роҳи пешниҳоди шаклҳои гуногуни соҳаи сайёҳӣ ҳал наменамояд. Барои бо 

мақсад расидан аз элементҳои маданӣ бояд истифода намуд. 

Соҳаи сайёҳӣ як қатор омилҳое дорад, ки барои рушди ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он мусоидат 

мекунад. 

Ҳамаи ин омилҳо ба ташаккули маданияти оммавии ҳозиразамон таъсир мерасонанд ва ин 

ба соҳаи сайёҳӣ бе таъсир намемонад. Ин имконият медиҳад, ки аз маданият ва урфу одатҳои 

халқҳои ин мамлакат сайёҳон огоҳӣ ёбанд. Ба ақидаи баъзе муаллифон, ки дар даҳсолаҳои охир 

пайдо шудааст, ҳаракати баргаштан ба маданияти аввала ба миён омадааст. 

Дар ин ҷода соҳаи сайёҳӣ мавқеи асосиро ишғол менамояд. Агар урфу одатҳои халқӣ аз 

байн рафта бошад, он гоҳ зарурати барқарории он пеш меояд [6, с. 24-27]. 

 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади сохтани системаи мувофиқи инкишофи 

соҳаи сайёҳӣ ва иваз намудани потенсиали соҳаи сайёҳӣ ба натиҷаи соҳаи сайёҳӣ қарори худро 

аз 12 апрели соли 2018, №189 қабул намуд. Дар ин қарор як қатор рӯйхати объектҳои соҳаи 

сайёҳӣ, таҷҳизот, техникаҳо ва маводи сохтмониро аз ААИ ва боҷи гумрукӣ озод намуд (ҷад. 4). 

Ҷадвали 4 

Рӯйхати иншооти сайёҳие, ки барои бунёди онҳо воридоти таҷҳизоту техника ва маводи 

сохтмонӣ, аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод мебошанд 
 

№ Номгӯи иншоот 

1. Меҳмонхонаҳо, аз ҷумла меҳмонхонаҳои махсус (хурд, гестҳаус, ҳостел) 

2. Осоишгоҳҳои табобатӣ, истироҳатгоҳҳо, фароғатгоҳҳо 

3. Марказҳои хизматрасонии маҷмуии сайёҳӣ (маҷмааи сайёҳӣ) 

4. Нуқтаҳои хизматрасонии маҷмуии сарироҳӣ (мотел) 

5. Боғҳои фарҳангию фароғатӣ 

6. Мавзеъҳои  фарҳангию таърихӣ ва динӣ (осорхонаҳо, зиёратгоҳҳо, иншооти таърихӣ) 

7. Инфрасохтори моҳигирӣ ва шикор бо мақсади сайёҳӣ 

8. Тарабхонаҳои дорои бренди байналмилалӣ 

9. Марказҳои истеҳсоли маҳсулоти ҳунармандӣ 

10. Пойгоҳҳои махсуси мутобиқгардонии минтақаҳои баландкӯҳ барои сайёҳон 

11. Маҷмааи сайёҳию лижаронӣ 

12. Марказҳои омӯзишӣ барои кӯҳнавардӣ, лижаронӣ, роҳбаладӣ 
Сарчашма: Таҳқиқот ва таҳияи муаллиф дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 12 апрели 

соли 2018, №189 тасдиқ шудааст. 
  

Тавре ки аз ҷадвали 4 мебинем, ин потенсиал барои рушди соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ ҳоло 

пурра ба талаботи бизнеси соҳаи сайёҳӣ мувофиқат намекунад. Соҳаи сайёҳии байналмилалӣ дар 

ҷумҳурӣ ҳолати душворро аз сар мегузаронад. То вақте ки Ҷумҳурии Тоҷикистон мустақил 

набуд, ҳамаи соҳаҳо аз рӯи як регламенти муайяншудаи марказ пеш мерафт. Ба минтақаҳои 

асосии соҳаи сайёҳӣ дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ, минтақаҳои Қафқоз, Қрим, ҷумҳуриҳои 

соҳили баҳри Балтика, ҷойҳои таърихии Россия, Осиёи Миёна дохил шуда буданд. 
Замони Иттиҳоди Шӯравӣ ҳамаи дастовардҳои археологӣ, ёдгориҳои маданӣ ва 

имкониятҳои табиии ҷумҳурӣ муаррифӣ карда намешуд. Яъне ин ҷойҳои таърихии Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон аз мадди назар берун мемонд. Соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ дар замони шӯравӣ яке аз 
элементҳои маданӣ буда, аҳамияти иқтисодии он ба чашм намерасад. 

Дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ ин мавзеъҳо ҳамчун корҳои идеологӣ бурда мешуданд, 
бинобар ин, манфиати иқтисодии кам дошт. Баъди мустақил шудани ҷумҳурӣ имконияти рушди 
индустрияи соҳаи сайёҳӣ пайдо шуд. 

Қадами бузурге, ки ҷумҳурӣ дар ин ҷода гузошт, дар он аст, ки ҷумҳурӣ ба ташкилоти 
сайёҳии умумиҷаҳонӣ дохил шуд. 
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БА ТАВАҶҶУҲИ МУАЛЛИФОН 

 

Маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» нашрияи Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба ҳисоб меравад. 

Маҷалла тибқи «Қонун дар бораи матбуот ва воситаҳои ахбори умум» интишор мегардад.  

Дар силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодии маҷалла натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

профессорону омӯзгорони донишгоҳ ва уламои ватаниву хориҷӣ нашр карда мешавад. 

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои илм шомиланд, бо фармони ректори донишгоҳ 

тасдиқ карда шудааст. 

Маҷалла мақолаҳои илмию назариявӣ ва методиро бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ дар бар гирифта, 

соле 4 маротиба нашр мешавад. Маҷалла мақолаҳои илмиро тибқи қарори кафедра қабул менамояд. 

Мақолаҳое, ки ба суроғаи маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» 

ирсол карда мешаванд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: 

Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад. 

Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, график ва матни аннотатсия (0,5 саҳ.) набояд аз 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. 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В серии гуманитарных и экономических наук научного журнала «Вестник Бохтарского 

государственного университета имени Носира Хусрава» печатаются статьи, содержащие результаты 

научных исследований по гуманитарным и экономическим наукам. 

При отправлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: 

Объем статьи не должен превышать 15 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, 

библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и английском языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Одновременно с распечаткой статьи 

сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times 

New Roman 14, формат А4, интервал одинарный, поля: верхнее-3 см, нижнее-2,5 см, левое-3 см, правое-2 

см), все страницы статьи должны быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал инициалы 

и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте в квадратных скобках, например, [1, с. 23]. 

Список литературы приводится общим списком после основного текста (под заголовком «литература») в 

порядке упоминания в тексте. 

К статье прилагается резюме на таджикском, русском и английском языках с указанием названия 

статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка использованной литературы. В конце 
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