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ФИЛОЛОГИЯ           ФИЛОЛОГИЯ 

 

РУШДИ НАЗМИ МУАЛЛИФИИ БАДАХШОН ВА МОНЕАҲО БАРОИ  

ҲИФЗ ШУДАНИ ОН 
  

Абдулназаров А. 

Институти илмҳои гуманитарии ба номи Б. Искандарови АМИТ 
 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо махсусиятҳои худ аз дигар гӯшаҳои 

Тоҷикистон тафовут дорад. Муҳимтарин вижагии ин сарзамин мавҷуд будани забонҳои 

мухталиф дар он мебошад. Имрӯз дар қаламрави вилоят соҳибзабонон бо забонҳои шуғнонӣ, 

рӯшонӣ, лаҳҷаи баҷувии забони шуғнонӣ, лаҳҷаҳои хуфӣ, бартангӣ, рошорвӣ ва сариқулии 

забони рӯшонӣ, забонҳои язгуломӣ, вахонӣ, ишкошимӣ ва мунҷонӣ такаллум мекунанд. 

«Бадахшон вобаста ба муносибатҳои забонӣ яке аз минтақаҳои Иттифоқ (собиқ Иттифоқи 

шӯравӣ - А.А.) ба ҳисоб меравад» [17, с. 8]. Ҷойи таассуф аст, ки то ба имрӯз ҳам ин забонҳо бе 

хатту алифбо мебошанд. Маҳрум будани забонҳои мазкур аз хатту алифбо дар замони 

ҷаҳонишавӣ, албатта, ба аз байн рафтани онҳо оварда мерасонад. Ба таҳқиқи профессор Хусрав 

Шанбезода аз давраи қадим дар ҳудуди Бадахшон чаҳордаҳ забону лаҳҷаҳои мухталиф вуҷуд 

доштаанд [18, с. 14]. Аз ин бармеояд, ки то имрӯз теъдоди онҳо кам шудааст ва хатари боз ҳам 

кам шудани шумораи онҳо аз эҳтимол дур нест. Эроншиноси маъруфи рус Зарубин И.И. дар 

мақолаи худ «Ба рӯйихати забонҳои помирӣ» [7], ки соли 1924 нашр намудааст, оид ба 

мавҷудияти забони қадимаи ванҷӣ, ки ба гурӯҳи забонҳои шуғнонӣ-рӯшонӣ шомил будааст, 

ахборот додааст. Ҳатто олим сиву чор калимаро аз ин забон намуна овардааст. Ин маълумот дар 

таҳқиқоти профессор Розенфелд А.З. [12] низ тасдиқи худро меёбад.  

Дар ин ҷо савол ба миён меояд, ки чаро дар минтақаи аз лиҳози ҳудуд на он қадар калон, 

ин қадар забонҳо мавҷудияташонро ҳифз кардаанд? Ҳол он ки онҳо то кунун бехатанд, ки хатари 

дигари аз байнравии забон мебошад ва ин равандро тезтар мекунад. Адабиётшинос ва 

тазкиранависи шинохтаи тоҷик Абибов А. дар китоби «Аз таърихи адабиёти тоҷик дар 

Бадахшон» дуруст қайд мекунад, ки «Бадахшон ҳамчун воҳиди маъмурӣ аз замонҳои хеле қадим 

вуҷуд доштааст, ки дар дохили ҳудуди он давлатчаҳои хурд-хурди зиёде буданд. Тақсимоти 

сарҳадии ин давлатчаҳо асосан аз рӯйи иҳотаи кӯҳҳо ва дарёҳои калони ҳар як водӣ ба амал 

омадааст» [2, с. 11]. Аз ин рӯ, тахмин карда метавонем, ки маҳз «иҳотаи кӯҳӣ» ва «дарёҳои калон» 

воситаи пайдоиш ва ҳифзу беолоиш нигоҳ доштани ин забонҳо шуда метавонист. 

Фолклоршиноси тоҷик Шакармамадов Н., ки махсус дар ҷамъоварӣ ва таҳқиқи эҷодиёти 

шифоҳии маскунони Бадахшон хизматҳои шоиста кардааст, барои таъкиди сабабҳои дар 

Кӯҳистони Бадахшон (Помир) вуҷуд доштани забону лаҳҷаҳои гуногуни гуфтугӯӣ ва зарурати 

омӯхтани фолклори аҳолии ин сарзамин дар муқаддимаи кори номзадиаш чунин менигорад: 

«Бадахшон, алалхусус, Бадахшони советӣ то ғалабаи Револютсияи Октябр ва барқарор шудани 

Ҳокимияти Советӣ дар ин сарзамин аз олами тамаддун дар канор истода буд. Сокинони районҳои 

он нафақат ба кишварҳои ҳамсоя, балки байни ҳамдигар низ алоқаи мусоид надоштанд Ба 

зиндагии моддӣ ва руҳонии маскунони Бадахшон фазои ҷуғрофӣ ва шароити таърихии минтақа 

таъсири муайян расонидаанд. Аҳолии Бадахшон дорои забонҳои махсус, равиши хоси ҳаёт, 

чаҳонбинӣ, расму ойин ва дигар махсусиятҳои рӯзгору зиндагии маънавӣ гардиданд» [16, с. 3]. 

Аз ҷониби дигар, ба қавли муҳаққиқони зиёд аҳолии минтақаи Бадахшон аз сабаби 

таъқибот, зулм ва пайгириҳои ҳокимону абарқудратон, ки аксарияташон хусусияти динӣ-

мазҳабӣ доштанд, аз ҳар нуқтаи Осиёи Миёна ва дигар қисматҳои давлатҳои гирду атроф ба ин 

ҷо фирор кардаанд. Дар китоби «Таърихи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон» қайд 

шудааст, ки «соҳибони ин диалетикаҳо (лаҳчаҳои забонҳои помирӣ) метавонистанд аз ҷойҳои 

мухталиф биёянд» [8, с. 122].    

Мавриди таъкиди махсус аст, ки баъзе муҳаққиқон бар ин андешаанд, ки забони шуғнонӣ 

қаблан соҳиби хат будааст. Аз он ҷумла, помиршиноси маъруф И.М. Стеблин-Каменский бо такя 

ба пажӯҳиши олими аврупоӣ Р. Пеллиот ва эроншиноси рус В.А. Лившитс менигорад, ки Сюан 

Сзан дар асри VII истифода гардидани хате шабоҳат ба алифбои бохтариёнро дар Шуғнон ишора 

намудааст [13, с. 4]. Муаллифи китоби «Тоҷикон» академик Б. Ғафуров хулосаи шахсе бо номи 

Х.С. Биллро ба эътибор гирифта, менависад, ки дар Шуғнон хате вуҷуд доштааст, ки ба хати 

тахориён монандии зиёд доштааст [4, с. 301]. 
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Забоншинос, профессор Карамшо Додихудоев низ дар пешгуфтори китобчаи «Алифбои 

фаврии забонҳои помирӣ» ин ақидаро ҷонибдорӣ намуда, овардааст, ки «дар илми ховаршиносӣ 

ба қайд расидааст, ки дар қадимулайём алифбои бохтариён (аҷдодони халқи тоҷик ва хусусан 

помиризабонон) ба забонҳои қадимаи помирӣ татбиқ шуда буд» [9, с. 3]. Ба гуфти ин олим, 

алифбои бохтариён на танҳо барои забони шуғнонӣ, балки барои забонҳои дигари гурӯҳи 

забонҳои шуғнонӣ-рӯшонӣ истифода шудааст.  

Сарфи назар аз набудани хат дар забонҳои помирӣ соҳибзабонон эҳсосу авзои руҳонии 

худро мисли дигар халқҳо дар шакли назм ифшо намудаанд ва он чун олитарин шакли тафаккури 

бадеӣ дар ин минтақа аз қадимулайём адои хизмат кардааст. Осори назмии чи шифоӣ, ё худ 

фолклорӣ ва чи муаллифӣ дар заминаи ҳаёти моддӣ-иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, кайфияти 

халқи ин сарзамин офарида шуда, имрӯз яке аз сарчашмаҳои асосӣ барои муайян кардани 

паҳлуҳои таърихи он мавриди истифода қарор мегирад. Роҷеъ ба ин фикр кофист, ки ба гуфтаи 

муҳаққиқ Шакармамадов Н., ки «фолклор оина ё гувоҳномаи таърих» [15, с. 42] гуфтааст ё 

ишораи мунаққиди барҷастаи асри XIX-и рус В.Г. Белинский «назми ҳар халқ ба таърихи он 

алоқаи зич дорад: дар назм ва таърих руҳи ноаёни халқ як хел акс ёфтааст ва барои ҳамин таърих 

назми халқро ва назм таърихи онро маънидод мекунад» [3, с. 238] руҷуъ намоем. 

Назми халқии Бадахшон бо хусусияти дузабонии худ лоиқи таваҷҷуҳи хоса аст. Эҷоди 

шеъру суруд бо забонҳои форсии тоҷикӣ ва забонҳои маҳаллии помирӣ чун як ҳодисаи ҳаётӣ 

миёни маскунони аҳолии ин минтақа қарнҳо сурат гирифтааст. «Барои сокинони маҳаллизабони 

Кӯҳистони Бадахшон такаллум ва эҷод ба ду забон – забони тоҷикӣ ва яке аз забонҳои маҳаллӣ 

(асосан забони модарии онҳо) як амри воқеӣ ва суннати зиндагӣ ба шумор меравад [1, с. 135]. 

Он қадар назми ду забон дар эҷоди шоирони Бадахшон бо ҳам омезиш ёфтаанд, ки ҳатто 

зимни мутолиаи ашъори шоирони давраҳои мухталиф гумон меравад, ки онҳо ҳангоми эҷоди 

шеър дар истифодаи калимаву ибораҳо ва воситаҳои тасвир раҳгум мезананд. Истифодаи 

калимаву ибораҳои зиёди тоҷикӣ дар шеъри бо забонҳои маҳаллии Бадахшон ва баръакс, 

корбурди таркибу ибороти забонҳои помирӣ қариб дар эҷоди ҳамаи шоирони минтақа ба назар 

мерасад. Махсус дар офаридаи шоироне, ки бо ҳар ду забон эҷод кардаанд, аз ҳама бештар ин 

омезиш ба мушоҳида мерасад. Дар ин бора, муҳаққиқони шеъри муаллифӣ ва фолклори 

Бадахшон - Карамшоев Д., Шакармамадов Н., Охонниёзов В. ва Давлатбеков Л. андешаҳои 

ҷолибе изҳор намуда, аз он ҷумла фолклоршинос Шакармамадов Н. ин омехташавии забонҳоро 

«як ҳодисаи аҷибе» [16, с. 70] унвон кардааст.  

Доир ба масъалаи ба ду забон эҷод гардидану дараҷаи таҳқиқи он дар таҳқиқоти 

адабиётшинос Лоло Давлатбеков «Фарҳанги дузабонаи шеъри Бадахшон» [5] маълумоти 

муфассал дода шудааст. Хушбахтона, ашъори бо забони форсии тоҷикии шоирони Бадахшон 

зиёд ҷамъоварӣ гаштааст ва то андозае дар доираи мақолоту китобҳои зиёд хуб таҳқиқ ҳам 

шудааст. Аммо ашъори ба забонҳои маҳаллӣ офаридашуда то ҳанӯз пурра ҷамъоварӣ ва 

ҳаматарафа таҳқиқ нашудааст.  

Таърихи нахустин бор гирд овардан ва ба риштаи таҳқиқ кашида шудани назми шифоҳӣ 

ва шеъри таълифии помиризабон ба солҳои охири асри ХIX рост меояд ва дар ин кор хизмати 

таърихнигорону мусташриқон, кишваршиносони рус ва баъдтар шуравӣ, хоса Д.Л. Иванов, К.Г. 

Залеман, В.В. Бартолд, В. Лентс, И.П. Минаев, А.А. Бобринской, Н.А. Аристов, М.С. Андреев, 

А.А. Семенов, А.М. Менделштам, Н.А. Кисляков, Б.Ғ. Ғафуров ва дигарон хеле калон аст. 

Минбаъд, Институти илмҳои гуманитарии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

муҳаррики ин ташаббус гардида, аз ҷумла ходимони илмии он Карамшоев Д., Шакармамадов Н., 

Охонниёзов В., Давлатбеков Л., Ризвоншоева Г., Абдулназаров А., Курбонхонова Н., 

Шакармамадов О. ва дигарон дар гирдоварӣ ва таҳқиқи он корҳои назаррасеро анҷом додаанд. 

Сарфи назар аз ин, паҳлуҳои зиёди назми ба забонҳои маҳаллии Бадахшон ба пажӯҳиши жарфтар 

то кунун ниёз дорад ва таваҷҷуҳи бештарро тақозо менамояд.  

Таҳқиқи мукаммали назми муаллифӣ ба забонҳои помириро бори нахуст муҳаққиқ Варқа 

Охонниёзов дар шакли рисолаи номзадӣ ҳанӯз соли 90-уми қарни гузашта анҷом дода буд. Соли 

2017 муаллиф кори таҳқиқотии мазкурро бо такмили бештар таҳти унвони «Пайдоиш ва 

ташаккули шеъри муаллифӣ ба забонҳои помирӣ» [10] ба нашр расонд, ки дар он масъалаҳои 

таъриху заминаҳои пайдоиш ва омилҳои ташаккулёбӣ, таҳлили мазмун, шаклу анвои шеъри 

муаллифӣ бо забонҳои помирӣ дар мисоли гурӯҳи забонҳои шуғнонӣ-рӯшонӣ мавриди таҳқиқ 

қарор гирифтаанд.  
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Шеъри муаллифӣ бо забонҳои помирӣ дар солҳои охири замони шуравӣ танҳо дар саҳифаи 

рӯзномаҳои маҳаллӣ, ба монанди «Фарҳанги Бадахшон», «Бадахшон» ва рӯзномаҳои дигари 

сатҳи ноҳияҳои вилоят дар шакли намунаҳо нашр мешуданд. Ҳамзамон, бо ибтикори олимони 

Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Искандаров, ба монанди Д. Карамшоев, Н. 

Шакармамадов, Ш. Юсуфбеков, М. Аламшоев, Н. Офаридаев, В. Охонниёзов, Л. Давлатбеков, 

А. Абдулназаров ва дигарон паҳлуҳои дигари шеъри муаллифӣ ба забонҳои помирӣ мавриди 

таҳқиқ қарор дода шудаанд ва намунаҳои ин назм дар пажӯҳиши онҳо дар ҳар шакл истифода 

гардидаанд. Дар баробари ин, дар чанде аз шумораҳои маҷмуаи мақолаҳои «Масъалаҳои 

помиршиносӣ» оид ба шоирон ва намунаҳо аз ашъори онҳо нашр карда шудаанд. Соли 1992 

китобчаи «Алифбои фаврии забонҳои помирӣ» [9] (бо намунаҳои адабӣ), ки ба қалами 

забоншинос, профессор Д. Карамшоев тааллуқ дорад, намунаҳои ашъори 22 нафар шоир бо 

забонҳои шуғнонӣ, рӯшонӣ, вахонӣ, язгуломӣ ва ишкошимӣ бо тарҷумаи таҳтуллафзӣ ба забони 

тоҷикӣ нашр шудааст.  

Ба табъ расидани ашъори шоирон дар шакли маҷмуа аз соли 1937 аз интишори китобчаи 

«Гулғунча» оғоз гардида буд. Китобчаи мазкур нахустин маҷмуа ба забони шуғнонӣ мансуб 

меёбад, ки соли 1998 аз ҷониби адабиётшиноси тоҷик, муҳаққиқи шеъри муаллифии 

помиризабон Варқа Охониёзов бо сарсухани мукаммал бознашр мегардад [19]. 

Минбаъд, ашъори шоирони маҳаллизабон дар шакли маҷмуа танҳо баъди пошхӯрии 

Давлати шуравӣ нашр шудан мегиранд. Маҷмуаи ашъори Ато Мирхоҷа бо номи «Равшан 

қиссайен», Сардор Раҳдор «Мод зив», Карамшо Назар «Мунтахаби ашъор», Ғуломайдари Лоиқ 

«Ку ма тэ аз му нур хъаб», Қимматшо Броимшо «Зарангез», Лидуш Ҳабиб «Дарёта тизд», Сафо 

Алиназар «Нан зив», «Йоцат хъацат дъуд» ва дигарон чанде аз ин намунаҳо мебошанд.  

Дар солҳои охир, шабакаҳои иҷтимоӣ, билхоса фейсбук беҳтарин омили дастрас ва паҳн 

кардани ашъори ба забонҳои помирӣ миёни аҳли илм, соҳибзабонон ва ҳаводорони он гаштааст.  

Лоиқ ба ёдоварист, ки нисбат ба эҷоди назми муаллифӣ то ба имрӯз адабиёти бадеии лафзӣ 

ё фолклори мардуми Бадахшон теъдодан бештар маҳфуз гардидааст. Дар масъалаи гирдоварӣ ва 

пажӯҳиши мавод дар бахши адабиёти шифоҳии мардуми Бадахшон хизмати фолклоршинос 

Шакармамадов Н. ва шогирдони ӯ зиёд аст. Мутаассифона, дар бахши шеъри муаллифӣ бошад, 

то солҳои бистуми қарни гузашта мо қариб аз ашъори шоирони помиризабон мавод дар даст 

надорем. Дар бахши фолклори Бадахшон бошад, маводи хеле зиёдро то кунун метавон миёни 

аҳолӣ гирдоварӣ кард. Адиби шинохтаи тоҷик Тилло Пулодӣ дар мақолаи худ «Назаре ба 

рубоиёти халқии пешазреволютсионии Бадахшон» бо такя ба суханони А.М. Горкий чунин 

изҳори назар кардааст: «А.М. Горкий ҳанӯз соли 1934 дар якумин съезди нависандагони 

Умумиитифоқ дар баромади худ қимати бадеии фолклорро баён намуда, гуфта буд: «Ибтидои 

санъати сухан дар фолклор аст». Горкий дар як нутқи худ боз гуфта буд: халқе, ки адабиёти 

даҳанакии бой дорад, адабиёти хаттии вай зудтар ба вуҷуд омада, тезтар тараққӣ мекунад... 

Халқи Кӯҳистони Бадахшон, ки қисми ҷудонашавандаи халқи тоҷик мебошад, низ анъанаи 

адабиёти даҳанакиро давом дода истодааст» [11, с. 102]. Дар такя ба ин суханон хулоса кардан 

мумкин аст, модоме ки адабиёти шифоҳӣ миёни аҳолии Бадахшон ба забонҳои маҳаллӣ зиёд аст, 

ашъори муаллифӣ низ бояд кам наофарида шуда бошад. Чанд сабаби аз байн рафтани ашъори 

муаллифӣ ба забонҳои помириро чунин ҳадс мезанем: 

 Теъдоди зиёди ашъори муаллифии помиризабон ба сабаби мавҷуд набудани хати расмиву 

алифбои мушаххас нашр намегардиданд ва бо гузашти вақти муайян ба моли умумимардумӣ 

табдил гашта, фонди адабиёти шифоҳиро ғанӣ мегардонданд.  

Аз таҳлилҳо маълум аст, ки шоирони Бадахшон дар давоми солҳои тӯлонӣ бо 

дарназардошти мавқеи ҷуғрофии маҳалли зисташон бо ҳамдигар қариб ки қаробат надоштанд. 

Абдусалом Деҳотӣ дар мақолаи худ зери унвони «Шоирони кӯҳистонӣ» ба хулосае меояд, ки 

«сабаби асосии номашҳур мондан ва ба тазкираҳо надаромада гум шуда рафтани дигар асарҳои 

ин шоирон аз муҳити адабӣ ва аз марказҳои илмӣ дур будани онҳо бояд бошад. Илова бар ин, 

даҳҳо шоирон ва адибони талантнок дар камбағалӣ, хорӣ, дар асорати надимии мирҳои Ҳисор, 

Кӯлоб, ҳокимони Балҷувон, Дарвоз ва ғайра ҷон додаанд, ё ба гуноҳи саркашӣ кардан аз 

мадҳкунии онҳо (мирон, ҳокимон) маҳв ва беному нишон карда шудаанд» [6, с. 30]. Ин гуфтаҳои 

муҳаққиқ, албатта, ба шоирони тоҷикзабон тааллуқ доштанд, аммо аз ин таҳлилҳо бармеояд, ки 

теъдоди бузурги ашъори муаллифӣ ба забонҳои маҳаллии помирӣ низ метавонист бо чунин 

баҳонаҳо аз авроқи таърих дар канор монад. 
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Аксари шоирони маҳаллизабони Бадахшон намояндагони мазҳаби исмоилия буданд ва 

шояд барои пинҳон нигоҳ доштани тамоюли ақидатӣ дар байни намояндагони дигар мазоҳиб аз 

паҳн намудани ашъори худ худдорӣ менамуданд.  

Бадахшон дар таърихи худ бештар аз даҳ аср дар зери тасарруфи қавму қабилаҳои дуру 

наздик будааст. Аксари шоирон аз ватанашон фирор мекарданд ва дар сарзамини берун аз доираи 

забони маҳаллиашон дигар эҳтиёҷ ба навиштан ба забони модарӣ намемонад ва ба ин васила ҳам 

дигар номе аз ин шоирон ва намунаҳои ашъорашон то ба замони мо нарасидааст.  

Муҳаққиқи рус Халфин Н.А. дар мақолааш таҳти унвони «Россия и Бухарский амират на 

Западном Памире конца XIX - начало XX вв.» аз ҳисоботи намояндаи сиёсии Россия дар Помир 

А. Черкасов қисмате мебиёрад, ки чунин аст: «Лаҳҷаи бадахшонии забони форсӣ ба сифати 

забони умумӣ (барои аҳолии Ғорон) забони модарӣ) хизмат мекунад... Ҳамин забон барои 

муомилоти хаттӣ низ истифода мешавад: бо он китобҳои муқаддаси тоҷикон тафсир ёфтаанд ва 

ба воситаи он тамоми мардуми босаводи Шуғнон, Вахон ва Рӯшон адабиёти классикиро каму 

беш мутолиа мекунанд [14, с. 109-110]». Ин аст, ки шояд аксари шоирон ба хотири нуфуз ва 

доираи бузургтар доштани забони форсии тоҷикӣ дар ҳудуди вилоят бештар ба ин забон эҷод 

мекарданд. Зеро ба қавли донишманди рус Дешериев Ю.Д. «дараҷаи вусъати забон асосан аз рӯи 

вазифаҳои ҷамъиятии он ва доираи истифодабариаш муайян мегардад». 

Ҳамин тариқ, хулоса кардан мумкин аст, ки бехат будани забонҳои помирӣ боиси то ба 

имрӯз нарасидани назми муаллифии ба ин забонҳо офаридашуда мебошад. Аҳли эҷоди он 

ашъори хешро рӯйи коғаз наовардаанд ва ин сабаб гардидааст, ки назми онҳо моли фолклор 

гардад. Ин аст, ки маводи фолклорӣ нисбат ба назми муаллифӣ дар Бадахшон бештар ҳифз 

шудааст. Ҳол он ки назми муаллифӣ имрӯз ба ҳайси беҳтарин сарчашмаи омӯзиши таърих, забон, 

маданияту фарҳанги мардуми Бадахшон барои муҳаққиқон адои хизмат мекунад. Бо 

дарназардошти ин, ҷамъоварӣ, нашр ва таҳқиқи он феълан аз ҳарвақта дида зарур аст.  
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РУШДИ НАЗМИ МУАЛЛИФИИ БАДАХШОН ВА МОНЕАҲО БАРОИ  

ҲИФЗ ШУДАНИ ОН 
 

Сарфи назар аз набудани хат дар забонҳои помирӣ соҳибзабонон эҳсосу авзои руҳонии худро мисли 

дигар халқҳо дар шакли назм ифшо намудаанд ва он чун олитарин шакли тафаккури бадеӣ дар ин минтақа 

аз қадимулайём адои хизмат кардааст. Дар мақола оид ба марҳалаҳои рушд ва ҷамъоварии назми мазкур 

маълумот дода шудааст. Ҳамзамон, муаллиф оид ба сабабҳои асосии ба таври зарурӣ дастрас набудани 

назми помиризабон нисбат ба маводи фолклорӣ ба ин забонҳо андешаронӣ менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: назми помиризабон, шеъри муаллифӣ, соҳибзабонон, забон, лаҳҷа, хат, алифбо, 

Бадахшон, Помир, забонҳои помирӣ, назми халқӣ.  
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РАЗВИТИЕ БАДАХШАНСКОЙ ПОЭЗИИ И ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ЕЕ СОХРАНЕНИЯ 
 

Из-за отсутствия письменности на памирском языке носители языка как и другие народы выражали 

свои эмоции и своё духовное состояние в стихотворном виде и это испокон веков служило значительной 

художественной структурой в данной местности. Данная статья анализирует степени развития и собрания 

следующей поэзии. Тем временем, автор подвергает анализу причины недоступности вышеупомянутой 

поэзии относительно фольклорных источников на памирском языке. 
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DEVELOPMENT OF BADAKHSHAN POETRY AND OBSTACLES TO ITS PRESERVATION 
 

Due to the absenteeism of the written script in pamirian language native speakers just like other nations 

expressed their emotions and their spiritual state in the poetical form and since ancient times it served as a 

significant belles-lettres structure in the given area. The following article evaluated the stages of development and 

collection of the mentioned poetry. Meanwhile, the author examined the reasons of inaccessibility of above-

mentioned poetry anent folk sources in pamirian language.  
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БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО ДАР БОРАИ ШЕЪРИ ТОИСЛОМӢ ВА ОИД БА ЯК 

ХУСУСИЯТИ СИТОШИ МАРДОН ДАР «ШОҲНОМА» 
 

Юлдошев А. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Абу Бакр Муҳаммади Наршахӣ дар «Таърихи Бухоро» соли 944, Низомии Ганҷавӣ дар 

«Хусрав ва Ширин» байни солҳои 1176 ва 1191 ва Муҳаммад Авфии Бухороӣ дар охирҳои солҳои 

бистуми асри XIII дар «Лубоб-ул-албоб» ишораҳо кардаанд, халқҳои эронӣ шеъре доштанд, ки 

агар ибораи Оғоҷиро истифода барем, «арабивор» набуд. Ҳам ба маънӣ ҳам ба қолаб. Ёдовар 

мешавем, Абулҳасани Оғоҷӣ ишора карда буд, ки ӯ ба забони аҷамӣ арабивор шеър мегӯяд: 

Ману байғулагаке танг ба як сӯзи ҷаҳон, 

Арабивор бигирям ба забони аҷамӣ [3, с. 393]. 

Месазад гуфт, ки устод Рӯдакӣ аз он ҳам ифтихоре дошт, ки шеъри ӯ баробари шеъри 

шоирони араб Ҷарир ибни Атия (ваф. 733), Абу Таммом Ҳабиб ибни Авси Тоӣ (ваф. 846), Ҳассон 

ибни Собит (ваф. 674) ва Муслим ибни Валид (Сареу-л-ғавонӣ, ваф. 822) асту балоғаташ 

баробари балоғати яке аз суханварони машҳури араб Саҳбони Воил (ваф. 674) [5, с. 57].  

Он шеърро, яъне шеъри тоисломии халқҳои эрониро, ки дар адабиётшиносии 

асримиёнагии форсу тоҷик ба қолаб шеър нагуфтаанд, вале ҳеҷ нафаре аз муаллифони 

сарчашмаҳо ва муҳаққиқон ҷуръате накардаанд, бигӯянд, ки халқҳои эронӣ шеър надоштанд. 



10 

 

Хулосаи илмӣ тақрибан чунин аст, ки халқҳои эронӣ шеър доштанд, аммо он шеър арузӣ ва 

қофиядор набуд. Яъне аз хулосае, ки ҳоло Муҳаммад Авфии Бухороӣ гуфта буд, фаротар 

нарафтаанд. Муаллифи «Лубобу-л-албоб» менависад, ки «Ва дар аҳди Парвиз навои хусравонӣ, 

ки онро Борбад дар савт оварда аст, бисёр аст. Фа аммо аз вазни шеър ва қофият ва мурооти 

назоири он дур аст. Бад-он сабаб тааррузи баёни он карда наёмад» [1, с. 21].  

Дар бораи хусравонӣ чун ҳеҷ матне то мо нарасидааст, наметавон мулоҳизае фаротар аз 

ҳадди мулоҳизаҳои муаллифони сарчашмаҳо ва баъзе муҳаққиқон баён намуд. Ҳеҷ шубҳае нест, 

чунин шеър, ки суруда мешуд, то асрҳои дертар вуҷуд дошт. Масалан, муаллифи асри Х Ҳусайн 

ибни Алии Масъудӣ (ваф. 956) хусравониҳои ҳафтгонаро медонист ва онҳоро «туруқ мулукия» 

(роҳи подшоҳон) дар мусиқӣ гуфтааст. Ин таърифи Масъудӣ тақрибан ҳаммаънои қавли 

Муҳаммади Авфӣ, ки хусравониҳоро «ҳафт дастгоҳи шоҳона» гуфтааст, мебошад 

(www.wikipedia.org). Дар пояи ин ду иқтибос метавон як мулоҳизае гуфта шавад, ки чӣ дар асри 

X ва чӣ дар асри XIII ба эҳтимоли қавӣ навои хусравонии қадим ва шояд матни он навоҳо вуҷуд 

доштанд.  

Аммо ба маънӣ, мо чун огоҳии андаке аз шеъри арабӣ ва хосса аз ғазали арабӣ, дорем, 

метавонем бигӯем, чанде аз маъниҳо, ки дар дар шеъри форсу тоҷик шояд ба ҳукми тасодуф 

монда бошанд, ба яқин аз шеъри арабӣ наомадаанд.  

1. Бино ба се нашри интиқодии «Шоҳнома» – Душанбе, Москва ва Холиқии Мутлақ, дар 

ҳаждаҳ ҳазору чандсад байти қисмати Сосониёни «Шоҳнома»... ғазал, яъне сифат ва ситоиши 

бонувон, ки ғолибан худашон ба шаҳзодагон дил мебастанд, ё сӯзу сози ошиқон дар сухан 

инъикос наёфтааст. Ё мо надидаем. Ҳамин падидаро мо дар «Ғурару ахбори мулуки-л-фурс ва 

сияриҳим» («Шоҳнома»-и ) Саолибӣ, ки ҳамаср ва ҳамдиёри Фирдвсӣ ба наср, ба забони арабӣ 

навиштааст, низ мушоҳида мекунем. 

Роҷеъ ба дил бастани бонувон, одатан ба подшоҳон ё шоҳзодагон мо ин ҷо мехоҳем ба 

овардани як-ду мисол иктифо кунем. Яке, бино ба ривояти Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» ва 

«Корномаи Ардашери Бобакон» ҳоло ба замони подшоҳии Ардавони V Ашконӣ ба Ардашери 

Бобакон, ки ба истилоҳ солоре (амир) буд, канизаки муқарраби подшоҳ Гулнор дил мебандад. Ва 

ҳамин Гулнор мусоидат мекунад, ки Ардашер аз банди ифтихории Ардавон раҳоӣ ёбад, ба 

Истахр фирор кунад ва ба эҳё намудани шоҳаншоҳии эронӣ империяи Сосониён камар бибандад 

[8, с. 68-70]; [17, с. 184-193].  

Дигар, ба ривояти «Шоҳнома» ба замони подшоҳии Шопури I духтари амири Ҳазар (Hatra) 

Назира ба Шопур, ки Ҳазарро муҳосира карда буд, дил мебандад ва сабаби шикасти падараш 

амири Ҳазар ва фатҳи он истеҳком мегардад. Қиссаи Назира фарҷоми фоҷиавӣ дорад. Шопур пас 

аз наздикиҳо бо Назира ба хулосае меояд, духтаре, ки ба падараш хиёнат кардааст, бояд кушта 

шавад. Ба фармони Шопур Назираро аз мӯйҳояш ба думи аспи нором мебанданд ва он аспро ба 

хористони биёбони Ҳазар сар медиҳанд [14, с. 492].  

1.2. Агар мо ба номҳои сӣ лаҳни Борбад, ки Низомии Ганҷавӣ дар «Хусрав ва Ширин» 

овардааст, эътибор диҳем ва агар эътимод кунем, ки ном ба мазмун метавонад далолат кунад, 

хоҳем дид, ки хотираи таърихӣ нишоне аз лаҳнҳои (таронаҳои) ошиқонаи тоисломии моро то ҷое 

нигоҳ доштааст.  

Дар асоси матни Низомӣ метавон тахмин кард, ки лаҳни нуҳум «Моҳ бар кӯҳон», лаҳни 

даҳум «Мушкдона», лаҳни понздаҳум «Сарвистон», лаҳни шонздаҳум «Сарви саҳӣ», лаҳни 

бистум «Мушкуя» ва лаҳни бисту шашум «Ғунчаи кабки дарӣ» эҳтимол мазмуни ошиқона ҳам 

доштанд [13, с. 183-187]. Аз тахмин наметавон фаротар рафт, зеро ҳеҷ матне аз он таронаҳо то 

мо нарасидааст.  

Ба ин муносибат, метавон тахмин кард, шояд пораҳои расидаи шеъри ошиқонаи хутанӣ, ки 

дастхатҳои онҳо дар Хутан ва дар мавзеи Дунҳуан (Хитои шимолу ғарбӣ) ёфт шудаанд, нахустин 

шеъри лирикӣ бошанд, ки ба ҳамин забони миёнаи эронӣ гуфта шудаанд. Ҳоло мо мехоҳем  

тарҷумаи як банд шеъри ошиқонаи хутаниро, ки дар Дунҳуан дар дастхати соли 925 китобат 

шудааст, пешниҳод кунем: 

Ҳатто ба хоб низ туро дар оғӯш мебинам, - Зуд бошад, ки бо ту бархезам аз хоб. - Агар туро 

набинам, эй маъшуқи резандоми ман, ҳама андомҳоям бимирад, ҳама бандҳоям бигсилад...          

[2, с. 454]. 

1.3. Лаҳни «Кини Сиёвуш», ки Наршахӣ дар «Таърихи Бухоро» дар гиристани муғонаш 

мегӯяд, дар Бухоро ҳар сол сари соли мотами Сиёвуш, суруда мешуд [11, с. 29]. Мо намегӯем, ки 

ҳусайнияҳои Ошӯро ба таронаҳои кини Сиёвуш пайванде доранд, вале мехоҳем таъкид кунем, 
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ки ба шаҳодати Наршахӣ то нимаи аввали асри Х анъанаи сурудани марсияҳои мотами сари соли 

яке аз шаҳзодагони Каёнӣ – Сиёвуш дар Бухоро буд.  

Зиёда аз ин, метавон мулоҳиза пешниҳод кард, ки баъзе аз маросимҳои мотами сари соли 

Сиёвуш бино ба матни Наршахӣ, аз ҷумла гиристани муғон, ба маросими мотами сари соли 

саййидушшуҳадо, ҳазрати имом Ҳусайн, шабоҳат дорад. Маълум аст, ки он ҳазрат дар ҷанги 

нобаробар 10 октябри соли 680 дар дашти Карбало ба шаҳодат расида буданд. 

Наршахӣ менависад: «Аҳмад ибни Муҳаммади Наср гӯяд: Абулҳасани Нишопурӣ дар 

«Хазоин-ул-улум» овардааст, ки сабаби бинои куҳандизи Бухоро, яъне Ҳисораки арки Бухоро он 

буд, ки Сиёвуш ибни Кайковус аз падари хеш бигрехт ва аз Ҷайҳун бигузашт ва назди Афросиёб 

омад. Афросиёб ӯро бинавохт ва духтари хешро ба занӣ ба вай дод. Ва баъзе гуфтаанд, ки ҷумлаи 

мулки хешро ба ӯ дод. Сиёвуш хост, ки аз вай асаре монад дар ин вилоят, аз баҳри он ки ин 

вилоят ӯро ориятӣ буд. Пас вай ин ҳисори Бухоро бино кард ва бештар он ҷо мебуд. 

Ва миёни вай ва Афросиёб бадгӯӣ карданд. Ва Афросиёб ӯро бикушт. Ва ҳам дар ин ҳисор 

ба он мавзеъ, ки аз дари шарқӣ андар оӣ, андаруни дари Коҳфурӯшон ва онро дарвозаи Ғӯриён 

хонанд, ӯро он ҷо дафн карданд. Ва муғони Бухоро бад-ин сабаб он ҷоро азиз доранд. Ва ҳар соле 

ҳар марде он ҷо яке хурӯс барад ва бикушад, пеш аз баромадани офтоб рӯзи Наврӯз. Ва мардони 

Бухороро дар куштани Сиёвуш навҳаҳоест, чунон ки дар ҳама вилоятҳо маъруф аст. Ва мутрибон 

онро суруд сохтаанд ва мегӯянд. Ва қавволон онро гиристани муғон хонанд. Ва ин сухан зиёдат 

аз се ҳазор сол аст» [11, с. 38-39].  

1.3.1. Вобаста ба мотами сари сол шояд метавон ишора кард, ки дар паҳноҳои Шарқи баҳри 

Миёназамин то ислом ду мотам ва ё ибодати сари сол буд. Яке, ибодати халқҳои эронӣ – рӯзи 

мотами сари соли Сиёвуш, ки зикраш, чунонки дар боло ишора шуд, дар «Таърихи Бухоро»- и 

Наршахӣ омадааст. Дигаре, ибодати Йом Кипур – Рӯзи омурзиш, ки зикраш дар Таврот омадааст. 

Бино ба аҳкоми сифри Ловиён (Левит) ояти 23: 26-32 ҷавҳари ин ибодат талаби тавба ва тақво 

дониста мешавад. Тариқаи ба ҷой овардани ибодат гирифтани рӯза ва худдорӣ аз ҳама васвасаҳои 

нафс мебошад, ки аз ғуруби офтоби арафаи Йом Кипур то ғуруби офтоби худи Рӯзи омурзиш 

давом мекунад [4].  

Рӯзи ошӯро на танҳо хоси пайравони мазҳаби ташайюъ мебошад. Далел ҳамон 

ономастикаи мардуми Мовароуннаҳр аст, ки ғолибан суннӣ буданд ва фарзандони худро ки дар 

моҳи муҳаррам таваллуд мешуданд, бо зикри омиёнаи номи моҳ, «ашӯр» ном мегузоштанд. Дар 

Рӯзи ошӯро аҳли суннат ба пайравӣ аз ҳазрати Пайғамбар (с), ки ба ривояте дар Рӯзи омурзиши 

яҳудиёни Мадина рӯза гирифта буданд, рӯза ҳам мегиранд [21].  

Ғараз аз овардани руҷуъҳо ба Йом Кипур, мотами сари соли Сивуш ва Ошӯро аз он иборат 

буд, то нишон дода шавад, ки фарҳанги суханварии халқҳои эронӣ, ки беш аз ёдгориҳои дигари 

фарҳанг (тамаддун) хотираи таърихиро фаро гирифтааст, таъсире аз Таврот гирифтааст, ё 

таъсире ба Таврот гузоштааст. Агар мо аз нигоҳи назарияи канон (қолабгароӣ) ба воқеияти 

фарҳангӣ назар афканем, чанд эпизоди қиссаи ҳазрати Юсуфи (а) Таврот дар ҳамон қолаб аст, ки 

қиссаи Судоба ва Сиёвуш гуфта шудааст. Ва ояти муборакаи Қуръони карим, ки мазмунаш: 

«Гуфтем: Эй оташ, бар Ибороҳим сард ва (бо) саломат бош» (сураи ал-Анбиё, ояти 69) мебошад, 

наметавонад дар зеҳнҳо қиссаи аз оташ ба саломат гузаштани Сиёвушро ёдрас накунад [15, с. 48-

51].  

1.4. Ва агар гӯем, ки дар дарбори охирин подшоҳи маъруфи Сосонӣ Хусрави Парвиз 

анъанаи аз ҷониби шоирони араб пешкаш намудани шеър ба подшоҳ идома дошт, метавон ба як 

нукта ишора кард, ки эҳтимол маъниҳои шеъри паҳлавӣ барои завқи эрониён чандон маъқул ва 

мақбул набудаанд. 

Мо метавонем ин ҷо ба як далел ишора кунем. Ибни Қутайбаи Диноварӣ (ваф.897), яке аз 

бузургони илми адаб дар «аш-Шеър ва-ш-шуаро» овардааст, вақте шоири басо шинохтаи 

тоисломии араб Аъшои Маймун, ба қавли Ибни Қутайба, «усруд ба тозӣ» мегӯяд, дар оғози 

қасида то маънии басо густардаи шеъри ошиқонаи араб ва сипас форсу тоҷик «шаби ошиқони 

бедил» мерасаду маънӣ тарҷума мешавад, Хусрав тааҷҷуб мекунад. Тааҷҷуб мекунад, ки агар 

мардро хобаш намебарад, пас ӯ бояд дузд бошад [6, с. 189].  

2. Аммо чанд нуктае, ки ба диққати донишмандону пешаварон пешниҳод мешавад, ба ғазал 

як монандие дорад, вале яқинан ғазал нест. Монандӣ дар лексикаи шеъри ошиқонаи давраи 

тоисломии араб асту пасон дар лексикаи шеъри ошиқонаи форсу тоҷик. Тағаззулу ғазал. Сухан 

дар бораи чанд пора матн меравад, ки дар бахши подшоҳии Баҳроми Гӯр, дар фароварди 

подшоҳии Қубоди Пирӯз падари Анӯшервон ва подшоҳони дигар омадааст. Ва инчунин баъзе 
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ишораҳои дигар дар як қасидаи кӯтоҳи устод Рӯдакӣ, дар «Шоҳнома» ва он чӣ аз назми арабу 

тоҷик ба ёдамон омад. Ин ҳам бошад, сутудани мардон ба сифатҳое, ки дар шеъри форсу тоҷик 

ғолибан хоси ситоиши занон мебошад. 

2.1. Дар достони «Бежан ва Манижа»-и «Шоҳнома», Бежан илова бар он, ки: «Сӯи хаймаи 

духти Афросиёб» мехиромад, ба хайма чун сарви баланд ворид мешавад «Ба парда даромад чу 

сарви баланд» [16, с. 308-406].  

Пӯшида нест, ки дар ғазали форсу тоҷик ошиқ одатан намехиромад ва чун қоида сарви 

баланд ҳам намебошад. Он ки ҳазрати Ҷомӣ дар «Фотиҳат-уш-шабоб»:  

Мехиромад сӯйи бустон шоҳиди раънои гул, 

Меравад оби равон, то сар ниҳад дар пои гул 

гуфтаанд, он қадар боке надорад, зеро шоҳид чандон мард ҳам намебошад [20, с. 125].  

Бояд гуфт, ки дар лексикаи «Шоҳнома» феъли «хиромидан» маънои «омадан» ва «рафтан»-

ро (бе нозу нуз) ҳам дорад. Чунончи дар бахши подшоҳии Анӯшервон яке аз муқаррабони ӯ, ки 

мубад ҳам буду Бобак ном дошт ва масъулияти кори араз (бухгалтерия) ва лашкар ба уҳдааш 

гузошта шуда буд, ба сафарбар намудани лашкар ба набарди навбатӣ шуруъ мекунад. Бобак ба 

сипоҳиён фармони Анӯшервонро мерасонад, ки: «Хиромед як-як ба даргоҳи шоҳ» [18, с. 163]. Ё, 

дар мисоли дигар: «Ба девони Бобак хиромид шоҳ» [18, с. 163]. 

2.2. Дар «Шоҳнома» бахши подшоҳии Баҳроми Гӯр чун бахши подшоҳии Анӯшервон хеле 

дарозиҳо дорад. Фирдавсӣ, ки ба қавли бештари шоҳномашиносон амонатро риоят мекард, ҳар 

чӣ дар сарчамааш буд – ба эҳтимоли қавӣ «Шоҳнома»-и Абумансурӣ – ба риштаи назм 

кашидааст. Албатта, бо маҳорате, ки назир камтар дорад. Бахши подшоҳии Баҳроми Гӯр дар 

«Шоҳнома», чопи интиқодии Душанбе дар 3188 байт омадааст.  

2.2.1. Дар яке аз эпизодҳои ин бахш, ки бо Барзини деҳқон ва духтари чомазани ӯ (шоира 

ва навозанда) бастагӣ дорад, падари духтар чун шоҳаншоҳ будани Баҳромро яқин мекунад: 

Бад-ин чомазан гуфт, к-эй моҳрӯй, 

Бипардоз дил, чомаи шоҳ гӯй.  

Ва духтар дар ёздаҳ байт шоҳаншоҳро ситоиш мекунад. Дар ин ситоиш чомазан нисбат ба 

Баҳром сифатҳоеро истифода мебарад, ки дар шеъри классикии форсу тоҷик хоси мардон 

намебошад: 

Нахустин шаҳаншоҳро чомагӯй, 

Чунин гуфт к-«эй хусрави моҳрӯй. 

Намонӣ, магар бар фалак моҳро? 

Ба шодӣ ҳамон хусрави гоҳро? 

Ба дидор моҳу ба болой соҷ, 

Бинозад ба ту тахти шоҳиву тоҷ. 

Хунук он ки шабгир бинанд-т рӯй, 

Хунук он ки ёбад зи мӯи ту бӯй. 

Миён танг чун бабру бозу ситабр, 

Ҳаме фарри тоҷат барояд ба абр. 

Ба гулнор монад ҳаме чеҳри ту, 

Ба шодӣ бихандад дил аз меҳри ту...» 

Чунонки ба мушоҳида мерасад, чомазан дар байте Баҳромро «хусрави моҳрӯй» мегӯяд, дар 

байти дигар шоҳаншоҳро моҳи фалак гуфтааст. Боз дар байти дигари дар чакомаи чомазан 

Баҳром: «Ба дидор моҳу бо болой соҷ» тасвир шудааст. «Соҷ» ба моҳият ҳамон «сарв» аст. 

Чомазан шоҳаншоҳро камарборик ҳам мегӯяд: «Миён танг чун бабру бозу ситабр» ва боз 

Баҳромро чун гулрӯ сутудааст:»Ба гулнор монад ҳаме чеҳри ту» («Шоҳнома», ҷ.7, с. 499). 

2.2.3. Дар эпизоди дигар духтари гавҳарфурӯш, ки Фирдавсӣ Орзуяш мегӯяд, Баҳромро боз 

бо сифатҳое ситоиш мекунад, ки боз ҳам дар адабиёти классикӣ хоси ситоиши мардон 

нашудаанд. Фирдавсӣ Орзуро бо сифати «сарви саҳӣ» ёд кардааст. Орзу Баҳромро: 

Миёнат чу ғарв асту боло чу сарв,  

Хиромон шуда сарв ҳамчун тазарв 

мегӯяд ва меафзояд, ки: 

Рухонат ба гулнор монад дуруст,  

Ту гӯӣ ҳаме бар гулу лола руст [17, с. 512-513].  
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Чунон ки аз ишораҳои дигар дар «Шоҳнома» бармеояд, ташбеҳи қаду қомати мард ба 

«сарв» эҳтимол ташбеҳи маъмулӣ будааст. Зиёда аз ин, ҳангоми шунидани, ба таъбири имрӯза, 

ҳисоботи сафирон савол ҳам медодаанд, ки қаду қомати «он подшоҳ» чӣ гуна буд?. 

Масалан, хоқони (турк) Чин, вақте сафораташ аз Мадоин, аз дарбори Анӯшервон 

бармегардад: «Зи гуфтору дидору болои ӯ», яъне шоҳаншоҳ ҳам пурсон мешавад [18, с. 171]. 

(«Шоҳнома», ҷ. 8, с. 171). Ва роҷеъ ба «боло» ҷавоб мегирад, ки: «Ба боло чу сарвасту ҳамзӯри 

пил» [18, с. 171]. Зиёда аз ин, номи фиристодаи Анӯшервон, ки ба Марв барои ҷустану пайдо 

кардани донишманде (Бузургмеҳр) меравад, Озодсарв ном дошт: «Яке аз радон номаш Озодсарв» 

[18, с. 111].  

Сифатҳое, ки дар ситоиши мардон дар ду эпизоди боло омадаанд, ҳарчанд хоси ситоиши 

ҷамоли бонувон шудаанд, ду сифат бо истисноҳое дар шеъри классикӣ мондаанд. Сифати қомат 

ва сифати рӯй.  

Дар қасидаи кӯтоҳ, вале хеле овозадори устод Рӯдакӣ дар ривояти Низомии Арӯзии 

Самарқандӣ сифатҳое, ки устод дар ситоиши амир гуфтааст, гӯё боис шудааст, ки амир Наср 

ибни Аҳмад (914-943) ба Бухоро баргардад [12, с. 56-60]. Чунон ки ҳама медонанд, дар ин қасида 

Рӯдакӣ амирро ба моҳ ва сарв монанд кардааст: 

Мир моҳ асту Бухоро осмон,  

Моҳ сӯи осмон ояд ҳаме.  

Мир сарв асту Бухоро бӯстон,  

Сарв сӯи бӯстон ояд ҳаме [5, с. 64]. 

Ба моҳи шаби чордаҳ монанд кардани мард як пешомаде дорад. Дар зеҳни мардуми 

мусулмон дар асоси ривояти баъзе аз уламои ҳадис, аз ҷумла Имом Бухорӣ, нишастааст, кӯдакон 

ҳиҷрати ҳазрати пайғамбарро ба Мадина ва ё бозгашти он ҳазратро аз маъракаи Табук бо таронае 

пешвоз гирифтаанд, ки дар он ҳазратро моҳи тобон (бадр) гуфтаанд:  

Талаа-а-л бадру алайно 

Мин саниёти-л-Видоъ... 
 

Моҳи пурраи мо баромад, 

Аз ағбаи Видоъ... [21].  

Ёдовар мешавем, ки маъракаи Табук дар соли нуҳуми ҳиҷрати пайғамбар (с) моҳи октябри 

соли 630 сурат гирифта буд. Ин маърака, ки ҳарчанд беҷанг бо ақибнишинии қувваҳои 

императори Рум Ираклий анҷом ёфт, чун оғози шикасти қувваҳои Рум дониста мешавад [21].  

Дар яке аз рубоиҳои машҳури Умари Хайём ё мансуб ба Умари Хайём мо метавонем се 

сифатро мушоҳида кунем, ки хоси мардон намебошанд. Бӯй, рухи гулгун ва қомати чун сарв:  

Ҳарчанд ки рангу бўйи зебост маро, 

Чун лола руху чу сарв болост маро... [22].  

Ифодаи бӯи хуш дар шеъри ҷоҳилии араб сифати занон мебошад. Масалан: Ваҷадту биҳо 

тибан ва ин лам татайяби – Бӯи хуши ӯро шамидам, ҳарчанд атре назада буд-и Имруулқайс                   

[7, с. 41]. Ҳамин сифат дар «Ғазали ғазалҳои Сулаймон»-и Таврот нисбати мард низ омада буд. 

Дар «Ғазали ғазалҳо» мардро инчунин ба ғизол (оҳу) монанд кардаанд. Вақте бонуро ба оҳу 

монанд мекунанд, одатан чашмони оҳуро дар назар доранд [10, с. 103]. 

3. Дар фаровади бахши подшоҳии Қубоди «Шоҳнома», ҳам дар чопи интиқодии Душанбе 

ва ҳам дар чопи нтиқодии Москва чанд байте дар маъниҳои «шикоят аз пирӣ» оварда шудааст. 

Ин байтҳо мусалламан ба «номаи шоҳон» пайванде надоранд. Фирдавсӣ, ки ба қавли худаш 

ҳангоми ба риштаи назм кашидани қиссаи подшоҳии Анӯшервон шастсола будааст, аз ногузир 

ба ранҷҳои пирӣ гирифтор шудани инсон изҳори ҳасрат мекунад. 

Ин ҳасрат ҳам хусусияти меъёрӣ (канон) дорад ва чун шеър чандон аз маъниҳои шабобу 

машиб, ки ба шеъри классикии мо шояд аз адабиёти араб гузаштааст, фарқ намекунад. Таваҷҷуҳи 

моро дар ин «шикоят аз пирӣ» муроҷиати шоир ба худаш кашидааст: 

Ало, эй дилорой сарви баланд, 

Чӣ будат, ки гаштӣ чунин мустаманд? [18, с. 69].  

Мусалламан чунин муроҷиат, ки мардро бо сифатҳои дар адабиёти классикӣ хоси занон 

тасвир мекунад, аз адабиёти араб наомадааст. Дар адабиёти араб мардро ба сарв монанд 

накардаанд ва ӯро дилоро ҳам нагуфтаанд.  

Шояд чунин анъана дар шеъри замони Сосониён вуҷуд дошт. Ва ба шаҳодати Фирдавсӣ 

чунин анъана то охирҳои асри Х ба шеъри классикӣ роҳ ҳам ёфта буд. Агар чунин одат намебуд, 

Фирдавсӣ худашро «дилорою сарви баланд» намегуфт... 
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БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО ДАР БОРАИ ШЕЪРИ ТОИСЛОМӢ ВА ОИД БА ЯК ХУСУСИЯТИ 

СИТОШИ МАРДОН ДАР «ШОҲНОМА» 
 

Муаллиф дар мақола таъкид мекунад, ки қисмати ба ҳукмронии Сосониён бахшидашудаи 

«Шоҳнома» фаротар аз ҳаждаҳ ҳазор байтро дар бар мегирад. Ин андеша дар такя ба се нашри интиқодии 

матни ҳамосаи миллӣ, аз ҷумла: нашрҳои Душанбе, Маскав ва Холиқи Мутлақ ба даст омадааст. 

Тибқи андешаи муаллиф, агар муқаддимаи бобҳои ба Баҳроми Гӯр ва Анӯшервон бахшидашударо 

истисно карда шавад, матни то ба даврони мо расидаи «Шоҳнома», чи аз назари муҳтаво ва чи аз лиҳози 

бадеият, ашъори хеле баланду барҷастаро ташкил медиҳанд. Ба назар чунин мерасад, ки Фирдавсӣ ҳамин 

қисмати кори худро бо ҳиссиёт ва руҳияи баланди худшиносӣ эҷод кардааст. 

Аз ҷиҳати мазмун (иттилоот, маърифат) таваҷҷуҳи муаллифро ду лаҳза, яке, мадҳу ситоиши шоҳ, 

дигаре масоили фалсафию саргузаштӣ (шарҳиҳолӣ)-и асар ба худ ҷалб кардааст. Ду лаҳзаи аввал ба 

Баҳроми Гӯр ихтисос дошта, лаҳзаи сеюм дар фарҷоми боб ба ҳукмронии Ковади Пирӯз – падари 

Анӯшервон, бахшида шудааст. Дар ин санохонӣ сифатҳоеро ҷудо кардан мумкин аст, ки аслан занона ба 

назар мерасад, вале ин ҷо нисбат ба мардон корбурд шудаанд. Масалан, дар навиштаи Фирдавсӣ шоҳ ба 

сифатҳое чун «моҳлиқо», «сарвқад» «нозукандом» ва амсоли инҳо тасвир шудааст. Дар мавриди дигар, 

адиб дӯшизаи озодро ба ҳамин сифатҳо тасвир мекунад. Ҳамчунин, ӯ қадубасти шоҳро сарвмонанд, 

рафторашро тазарвмонанд ифода мекунад. Дар мавриди дигар, адиб сифатҳои ба мардон хос набударо ба 

худ нисбат медиҳад, чунончи «эй лоларухи сарвболо» ва монанди ин. 

Як чиз ҳайратангез аст, ки дар ашъори классикии форсӣ-тоҷикӣ сифатҳои дар боло зикргардида 

танҳо нисбат ба занон истифода мегардад. Барои ҳамин ҳам ба мо номаълум менамояд, ки чаро дар охири 

асри X Фирдавсӣ худро «моҳрӯи сарвболо» тасвир мекунад. Шояд дар гузашта чунин анъанае мавҷуд 

будааст ва баъдан тадриҷан аз байн рафтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: «Шоҳнома», Баҳроми Гӯр, лаҳза, ситоиш, сифат, хиромидан (рафтор), сарв, 

моҳлиқо, моҳрӯй.  

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Юлдошев Абдулло, дотсенти кафедраи таърихи 

адабиёти тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Тел.: (+992) 939-91-49-49; e-mail: romish2004@indox.ru 
 

НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ О ДОИСЛАМСКОЙ ПОЭЗИИ ОБ ОДНОЙ ОСОБЕННОСТИ 

ВОСХВАЛЕНИЯ МУЖЕСТВА В «ШАХНАМЕ» 
 

Часть «Шахнаме», затрагивающая царствование Сасанидов, состоит из более восемнадцати тысяч 

пятисоть бейтов. Настоящее утверждение делается на основе трех изданий критических текстов 

национального эпоса – Душанбинского, Московского и издания Халики Мутлак.  

Если исключить длинноты в главах, посвященных Бахрам Гур и Ануширван, дошедщий текст 

«Шахнаме» представляет собой достаточно добротный стих как в художественном, так и в 

содержательном плане. Складывается впечатление, что Фирдоуси писал эту часть своего труда на 

определенном подъме и приливе вдохновения.  
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В содержательном (информативном, познавательном) плане наше внимание обратило на себя два 

эпизода прославления царя и один философско-старческий (биографический) эпизод. Два эпизода 

фигуруриют в главах, посвященных Бахрам Гур, третий в завершении части, посвященной царствованию 

Кавада Пируз отца Ануширвана. 

В первом эпизоде свободная девица, наделенная музыкальным и поэтическим талантом, по велению 

отца слагает и напевает стих, прославляющий царя. В этом прославлении выделяются качества, 

применяемые в отношении мужчины. Она называет царя луноликим, стройным как кипарис, 

тонкостанным. Во втором эпизоде также свободная девица в смысловом плане подчеркивает такие же 

качества. В этом эпизоде она выражает восторг станом царя, напоминающим кипарис и его походкой, 

напоминающей походку тазавра. В третем эпизоде сам поэт обращается к себе качествами не присущими 

мужчине: «О, миловидный, стройный кипарис».  

Вызывает удивление то, что в классической персидско таджикской поэзии, упомянутые выше 

качества использовались исключительно применительно к женщинам. При этом почему Фирдоуси в конце 

Х века называет себя «стройным как кипарис» мы не знаем. Возможно была какая-та традиция, 

позволяющая такое отношение и которая впоследствии перестало существовать. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Шахнаме», Бахрам Гур, эпизод, прославление, качество, походка, 

кипарис, луноликий. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Юлдошев Абдулло, доцент кафедры история таджикской литературы 
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SOME CONSIDERATIONS ABOUT PRE-ISLAMIC POETRY ABOUT ONE FEATURE OF THE 

PRAISE OF COURAGE IN «SHAKHNAMЕ» 
 

The part of the Shahnameh, which touches upon the reign of the Sassanids, consists of more than eighteen 

thousand five hundred bayts. This statement is made on the basis of three editions of critical texts of the national 

epic - Dushanbe, Moscow and the edition of Haliki Mutlak. 

If we exclude the lengths in the chapters devoted to Bahram Gur and Anushirvan, the extant text of the 

Shahnameh is a rather good verse both in artistic and in terms of content. One gets the impression that Ferdowsi 

wrote this part of his work on a certain upsurge and a surge of inspiration. 

In terms of content (informative, cognitive), our attention was drawn to two episodes of the glorification of 

the king and one philosophical-senile (biographical) episode. Two episodes figure in the chapters dedicated to 

Bahram Gur, the third one at the end of the part dedicated to the reign of Kavad Piruz father Anushirvan. 

In the first episode, a free girl, endowed with musical and poetic talent, at the behest of her father composes 

and sings a verse glorifying the king. In this glorification, the qualities applied to a man are highlighted. She calls 

the king moon-faced, slender as a cypress, thin-skinned. In the second episode, the free girl also emphasizes the 

same qualities in terms of meaning. In this episode, she expresses admiration for the king's camp, reminiscent of 

a cypress, and his gait, reminiscent of a tasaurus gait. In the third episode, the poet himself refers to himself with 

qualities not inherent in a man: «Oh, pretty, slender cypress». 

It is surprising that in classical Persian-Tajik poetry, the qualities mentioned above were used exclusively 

in relation to women. At the same time, we don»t know why Firdousi at the end of the 10th century calls himself 

«slender as a cypress». Perhaps there was some kind of tradition that allowed such an attitude and which 

subsequently ceased to exist. 

KEY WORDS: Shahnameh, Bahram Gur, episode, glorification, quality, gait, cypress, moon-faced. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Yuldoshev Abdullo, Associate Professor at the Department 
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ШЕВАИ БАЁН ВА АНДЕШАҲОИ АДАБИИ ШАВКАТИ БУХОРОӢ 
 

Маҳмадшоев М.М. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Хоҷа Муҳаммад бинни Исҳоқи Бухороӣ, ки бо тахаллуси Шавкати Бухорӣ машҳур аст, 

бино ба нигоштаҳои муҳаққиқони аҳволу осори мавсуф ва маълумоти сарчашмаҳои илмиву 

адабӣ аз шумори суханварони номдори давр маҳсуб меёбад, ки дар таърихи адабиёти тоҷику 

форс мақоми шоистаеро касб намудааст.  

Доктор Сируси Шамисо дар пешгуфтори «Девон»-и Шавкати Бухороӣ бобати ҷараёни 

зиндагӣ, шеваи баёни шоир ва вижагиҳои ашъори ӯ дар асоси маълумоти маъхазҳои илмиву 

адабӣ натиҷагирӣ намуда, афкори аксар муаллифони тазкираҳову муҳаққиқонро, дар бораи 

Шавкат ва сабки ашъораш овардааст [3, с. 9-37]. 

Тибқи маълумоти сарчашмаҳои илмиву адабӣ Шавкати Бухороӣ шеваи хоси баёни худро 

дошта, яке аз намояндагони муваффақи сабки ҳиндӣ ба шумор меравад. 
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Сабки ҳиндӣ, ки муҳаққиқони соҳа бо номҳои «давраи бозгашти адабӣ», «шеъри тарз» ё 
худ «тарз», «сабки ҳиндӣ», баъдтар «сабки Бедил» ном бурдаанд, дорои мавҷудияти вижагиҳои 
хос мебошад, ки дар ин бора асарҳову мақолаҳои зиёде аз ҷониби донишмандони ватаниву 
хориҷӣ ба табъ расидаанд. 

Сируси Шамисо дар пешгуфтори «Девон»-и Шавкати Бухороӣ оид ба шеваҳои 
фарқкунандаи сабки ҳиндӣ ва вижагиҳои он мулоҳизаронӣ намуда, аз ҷумла, менависад: «Шеваи 
тамсилӣ, ки дар он як мисраъ (пешмисраъ) маъқул ва дигар мисраъ (мисраи барҷаста) маҳсус 
мебошад ва байни он ду робитаи тамсилӣ мавҷуд аст, ба ин маънӣ, ки мисраи маҳсус тамсили 
мисраи маъқул аст. Ин шева худ бар ду навъ аст, рабти ду мисраъ мумкин аст печида ва дерёб, ё 
осону муътадил бошад. Ба ҳар ҳол ин шева шеваи марсум ва роиҷи сабки ҳиндӣ аст ва абёти 
Соиб ва Калим аз ин даст аст. Шеваи ғайритамсилӣ, ё тарзи хаёл, ё нозукгӯйӣ, ё назокатбандӣ, 
ки мабнӣ бар иғроқоти баъид ва нозукхаёлист ва лузуман мабнӣ бар тамсил нест ва агар байни 
ду мисраъ робитаи тамсилӣ бошад, дарки он ба сабаби нозукхаёлӣ мутаззир (муҳол, номумкин - 
М.М.) ва душвор аст. Ин шеваро бештар дар Ҳинд меписанданд, то дар Эрон ашъори Мирзо 
Ҷалоли Асири Шаҳристонӣ, Шавкати Бухороӣ, Носири Сарҳиндӣ, Мирзо Наҷоти Исфаҳонӣ, 
Бедили Деҳлавӣ каму беш аз ин гуна аст» [3, с. 17]. 

Аз ҳамин ҷост, ки аксар муҳаққиқони мутаққаддимину мутааххирин ашъореро, ки маънии 
басо печидаву мушкила ба тариқи ғайритамсил ифода ёфтаро ашъори ба таври хаёл гуфтаанд      
[3, с. 17]. 

Тибқи хулосаҳои муаллифони сарчашмаҳои илмиву адабӣ, аз ҷумла муаллифони 
тазкираҳои давраи зиндагии Шавкат, ки ба қавли Сируси Шамисо «сабкшиносу мунаққиди адабӣ 
ҳам буданд» [3, с. 17], сабки Шавкати Бухороӣ аз ин навъ тарзи хаёл аст. Алиқулихони Волаи 
Доғистонӣ дар тазкираи «Риёз-уш-шуаро» дар бораи Шавкати Бухороӣ чунин гуфтааст: 
«Назокати ашъораш ба ҳадде расида, ки баъзе аз онҳо дар ниҳоди эътидол намондааст» [3, с. 17]. 

Муаллифи «Фарҳанги Онандроҷ» бар он назар аст, ки дар ашъори намояндагони тарзи хаёл 
«назокати хаёлро ба ҳадде расонидаанд, ки дар баъзе ашъори эшон ҷамоли маъниро ҷуз дар 
оинаи хаёл натвон дид» [3, с. 18]. 

Ҳамин масъаларо Муҳаммад Сиддиқ Ҳасанхон дар «Шамъи анҷуман» ба гунаи зерин баён 
доштааст: «Шавкат аксар мазомини иддаоӣ (хаёлӣ) мебандад ва маънои вуқуъӣ (воқеӣ) кам 
дорад» [3, с. 19].  

Тибқи хулосаҳои муаллифи «Баҳористони сухан» Мир Абдураззоқи Хавофӣ «нозукии 
алфозу рангинии иборот ва шӯхии маъниву назокати хаёл ба ҳаддест, метавон гуфт шеъраш 
маънӣ надорад» [3, с. 19]. 

Айни ҳамин маъниро доктор Забеҳулло Сафо баён намуда навиштааст: «Суханҳои ӯ дар 
боди амр бемаънӣ ба назар меояд. Аммо чунин нест. Бояд ба нозукхаёлӣ мисли вай буд, то ба 
хаёлҳои нозукаш расид ва ба мақсудаш пай бурд ва ё ба ҳамон олами таваҳҳумҳои ӯ ворид гашт 
ва монанди ӯ шуд, то сухани ӯро гоҳ ба воқеъ ва гоҳ ба тақриб дарёфт ва пайдост, ки ин навъи 
шоирӣ нозилтарин навъи он аст» [6, с. 1335].  

Воқеан, дар ашъори Шавкати Бухороӣ байтҳое ҳастанд, ки ба назари хонандаи ноогоҳ аз 
сабки ҳиндӣ, махсусан шеваи ғайритамсилӣ, ё худ тарзи хаёл, бемаънӣ менамоянд. Масалан, 
байти зер метавонад далели гуфтаҳои муҳаққиқони болоӣ бошад: 

Гӯшам лаби хамӯшу лабам гӯши кар шуда, 
Азбаски бастаам дари гуфту шунидро [3, с. 58]. 

Яъне, шоир гуфтанист, азбаски дари гуфтугӯро бастаам, ҳарфе намегӯяму ҳарфе 
намешунавам, аммо тарзи баёнаш аҷиб аст, ки «гӯшам лаби хамӯшу лабам гӯши кар шуда» мегӯяд 
ва сифати лабро ба гӯшу сифати гӯшро ба лаб тарҷеҳ додааст, ки тасаввурнашавандаву 
ғайривоқеист. Ин ҷо дар мисраи маъқул вожаҳои «гӯш»-у «лаб» бо сифоти «хамӯш»-у «кар» зикр 
шудаанду дар мисраи маҳсус бошад, таркиби «гуфтушунид» омадааст, яъне ҷузъҳои таркиби 
мисраи маъқул мувофиқи тартиби ҷузъҳои калимаи мисраи маҳсус оварда шудаанд ва 
пайвандаки «азбаски» робитаи маъноии байни мисраъҳоро таъмин намудааст ва сабаби қатъиян 
нагуфтану нашуниданро шарҳ медиҳад, ки маънои бастани дар аст. Аз ин ҷо бармеояд, ки бо 
омили баста шудани дари гуфтушунид «гӯш», ки зотан имкону қобилияти гуфтанро надорад, 
ҳамчун лаби хомӯш аст ва баръакс, лаб, ки дар асл имкону қобилияти шуниданро надорад, ҳамчу 
гӯши кар шудаву мазмуни хаёлист. 

Дар байти зерин: 

Зи фикри дури хаёлам ғариб шуда Шавкат 

Миёни маъниву лафзам ҳазор фарсанг аст [3, с. 148]. 
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низ дарки маънӣ, бидуни огаҳӣ аз тарзи хаёл, муҳолу номумкин аст, яъне дар мисраи аввал, 

вожаи «дур» бо вожаи «ғариб», ки ба ду маънӣ, аввал ба маънои дурӣ, дуюм ба маънои аҷоиб 

далолат мекунад, ки таносуби маъноӣ дорад ва ҳазор фарсанг будани миёни маъниву лафз ҳам 

ба вожаи «дур» дорои таносуби маъноӣ мебошад. Дар ҳоле ки миёни маънову лафз мавҷудияти 

дурӣ тасаввурнашаванда аст ва мавҷудияти дурии байни маъниву лафз ба ҷой надоштани маъно 

далолат мекунад. Мусаллам аст, маъниву лафз мисли ҷисму ҷон ҷудонашаванда мебошанд, ки 

ҳамин андешаро дар абёти Бедили Деҳлавӣ ва Соиби Табрезӣ борҳо вохӯрдаем: 

 Ҳар куҷо лафзест, Бедил, маъние гул кардааст, 

Дигар аз кайфияти арвоҳу аҷсодам мапурс! [1, с. 736]. 
  

Лафзу маъниро ба теғ аз якдигар натвон бурид, 

Кист, Соиб, то кунад ҷонону ҷон аз ҳам ҷудо [10, с. 8]. 

Аз ин ҷо, «миёни маъниву лафзам ҳазор фарсанг аст» гуфтани шоир дар назари аввал ҳеҷ 

маъное надорад ва мақсади шоир норӯшану пӯшида менамояд. Барои равшан шудани маънӣ 

муносибати маъноии вожаҳои таркиби ибораи «фикри дури хаёл»-ро муайян намудан лозим, яъне 

дар ин ибора ҷузъи асосӣ «фикр» аст ва вожаи «дур» муайянкунандаи фикр асту «фикри дур» дар 

якҷоягӣ ба хаёл мутааллиқ аст, яъне «хаёл» «соҳиб»-и фикри дур аст, ки фоили мавҷудияти 

ғарибиву дурӣ гардидааст ва ин ҷанбаи воқеиву тамсилӣ надорад, балки мазмуни хаёлӣ мебошад. 

Ғами ҳимматбаландон нест, Шавкат пастфитратро, 

Ки аз хоридани сар нест парво нохуни поро [3, с. 58]. 

Дар байти боло миёни мисраъҳои маъқулу маҳсус ҷанбаи тамсилӣ вуҷуд надошта бошад 

ҳам, робитаи маъноии байни мисраъҳоро нозукии тарзи баён, назокати маъноии байни ибораву 

вожаҳои «хоридани сар»-у «нохуни по» ва «парво»-и мисраи маҳсус бо вожаҳои «ғам», 

«ҳимматбаландон»-у «пастфитрат»-и мисраи маъқул таъмин кардааст, яъне пастфитрат ҳеҷ 

гоҳ ғами ҳимматбаландро намехӯрад, он гуна ки нохуни по, ки дар пасттарин мавзеъ қарор дорад, 

аз хоридани сар, ки дар баландтарин мавқеъ аст, парвое надорад ва зотан ин имконро ҳам доро 

нест. 

Шавкати Бухороӣ дар баъзе мавридҳо аз шоирони мутаққаддиму муосиронаш ёдовар 

шудааст, ки ин ҳол гувоҳи огоҳии комил доштани ӯ аз ашъори суханварони дигар мебошад, амсоли 

он ки дар ду маврид аз Хоҷа Ҳофиз ёд кардааст: 

Решаи пайванди руҳонит аз ҳам нагсалад, 

Шеъри Ҳофиз шуд хати соғар майи Шерозро [3, с. 69]. 
  

Бувад Шавкат илоҷ аз бодаи Шероз дардамро, 

Ки соқӣ дида аз девони Ҳофиз борҳо фолам [3, с. 416]. 

Дар баробари зикри хайри гузаштагон ва ифтихор аз эшон, суханварони ҳамзамону 

ҳамасри худро ёдоварӣ намуда, таъкид менамояд, ки маънии ашъори Толиби Омулӣ афрӯзандаи 

чароғи табъи ӯ буда, хомаи Соиб дар чаманистони маъниофарӣ мисоли сарви гулзори вафо аст 

ва мисраи Урфӣ шавқбахши базми айём гардида, килки Назирӣ амсоли санги қиматбаҳои фирӯза 

дурахше ба ашъори вай мебахшад: 

Хост то равшан кунад Шавкат чароғи табъро 

Равғани маънӣ зи хоки Толиби Омул кашид [3, с. 338]. 
  

Қуввати маънӣ ба ҳам орад ду мавзунтабъро, 

Мерасад бо ҳам ду мисроъе, ки меафтад расо, 

Баҳри ин матлаб чӣ мавзун рехт ранги ин ду байт, 

Хомаи Соиб, ки бошад сарви гулзори вафо [3, с. 496]. 
          

То бувад мисраи Урфӣ ба баёзи айём, 

Ҳама шавқ омада будам, ҳама ҳирмон рафтам [3, с. 534]. 
  

Қалам ба каф ранги фирӯза шуд Назириро, 

Зи зарби силӣ устодест ба Нишопур [3, с. 519]. 

Шавкати Бухороӣ ҳамчун шоири нодирагуфтор, дорои қобилияту истеъдоди баланду 

нотакрор буда, аз фасоҳату балоғати сухан бархӯрдор аст. Ва дар баъзе мавридҳо аз расоиву зебоии 

афкор, баландиву шириниву рангинии ашъораш, инчунин аз гуфтани мисраъҳои барҷаставу 

ғазалҳои обдораш ифтихор намуда, гоҳо ин нуктаро таъкид сохтааст: 

Нозад фалак имрӯз ба ҳар байти ту Шавкат 

Даъвои сухан кун, ки ду мисраъ ду гувоҳ аст [3, с.180]. 
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Ё ҷои дигар фармудааст: 
Ба табъи шӯхи ту Шавкат замона менозад, 
Раги хиёли ту мижгони оҳуи ҳарам аст [3, с. 171]. 

Дар баробари тафохуру қаноатмандӣ аз равониву шевогии каломаш гоҳо дар абёти алоҳида 
таъкид кардааст, ки сухани ман бо он ки мавзуну гӯшнавоз ва саршори маонии бикр аст, ниёз ба 
мунтақид дорад:  

Мо зи хубу зишти дил, Шавкат шиносо нестем, 
Баҳри нақди хештан сарроф мехоҳем мо [3, с. 127]. 

Суханвари мумтоз аз назми рангину пурмазмуни хеш илҳом гирифта, дар баъзе мавридҳо 
бо эҳсоси наҷиби шоирона девони ашъорашро ба сафинаи рангини назм шабоҳат медиҳад. Бо 
қаноатмандӣ ва эҳсоси ифтихор таъкид менамояд, ки дар чаманистони маънигустарӣ ӯ мисоли 
боғбони таҷрибадор аст ва миёни аҳли фаҳму аҳли завқ аз шумори пешқадамҳост. Ин ҷо вожаи 
мураккаби зебои «ҳарфофарин»-ро истифода намудааст, ки бамавқеъ афтодааст. Ба ҳайси намуна 
аз абёти ин шоири нодирагуфтор чанд байтеро меоварем: 

Шавкат сафинаи ман аз назм гашта рангин, 
Анбар саводи шеър аст дарёи коғазиро [3, с. 95]. 

        

Надорам аз парешонӣ димоғи маъниороӣ, 
Ба селе мекунам гулгун рухи мазмуни рангиро [3, с. 84]. 

  

Мешавад маҳсус чун гул маънии рангини ман, 
Ҳамчу ман Шавкат куҷо ҳарфофарин пайдо шавад [3, с. 312]. 

Шоир дар аксари абёти ифтихории хеш калимаи рангро мавриди истифода қарор дода, 
тавассути он калимаҳои мураккаб сохтааст, ки аз ҳунари калимасозии вай дарак медиҳад. Вожа 
ва ибораҳои «маънии рангин», «рангинхаёлон», «мазмуни рангин», «назми рангин», «чакидани 
хуни назокат аз ҳар мисраи ашъори ӯ» аз ҳамин зумра мебошанд. Шавкат ашъори хешро мисоли 
дастаи гул медонад, ки аз мисраъҳои рангин дастабандӣ шудаанд ва чун назар ба девони вай 
намоем, пеши назарамон гулзори вожаҳои маънирез ба ҷавлон меояд. Ба ҳайси мисол чанд байт 
аз ашъори диловези шоири бухороӣ меорем: 

Аз барои туҳфаи рангинхаёлон субҳдам, 
Шавкат аз мисрои рангин дастаи гул бастаам [3, с. 392]. 
 

Шавкат аз баҳри дуои қомати мавзуни ӯ 
Мисраи барҷаста дасти хеш боло мекунад [3, с. 297]. 
          

Аҷаб набвад, ки дорам суръати таҳрир чун Шавкат, 
Ки аз мазмуни рангин хома оташ зери по дорад [3, с. 227].  
Чакад хуни назокат аз раги ҳар мисраам, Шавкат, 
Агар широзаи девонам аз мӯйи камар гардад [3, с. 221].  

 Шоир дар баробари ифодаи маонии бикр аз санъатҳои бадеӣ низ самаранок истифода 
намудааст. Истифодаи санъатҳои маънавию лафзӣ ба монанди ташбеҳ, тавсиф, истиора, талмеҳ 
инчунин, тасвирҳои бомавқеъ ҳусну қубҳи каломи ӯро боз ҳам баландтару муаассир намудааст. 
Ибораҳои хоси «сабки ҳиндӣ» ё «шеъри тарз» дар ашъори Шавкат истифодаи фаровон дорад, ки 
баъзе намунаҳояш дар абёти поёнӣ ба мушоҳида мерасад, ба монанди «маънирез гаштани 
минқори мо», «осуда шудани гӯши гулҳо», «сафҳаи назми тар», «мистар аз риштаи гавҳар задан», 
«найқалами тар будани забони ту», «аз оби ҳунар мавҷ задани теша», «асал хӯрдан аз ҳадиси 
шоир» ва ғайраҳо:    

Ғунчаи минқори мо то гашт Шавкат маънирез, 
Гӯши гулҳо аз фиғони булбулон осуда шуд [3, с. 264].  
              

Сафҳаи назми тари худ Шавкат 
Мистар аз риштаи гавҳар задааст [3, с. 189]. 
 

Шавкат, ба каф найқалами тар забони ту, 
Сабз аст аз нам ғазали обдори ту [3, с. 120]. 
               

Шавкат ба Бесутуни сухан Кӯҳкан туӣ, 
Аз оби тешаи ту ҳунар мавҷ мезанад [3, с. 293]. 
  

Рехт аз минқори худ ранги хазону навбаҳор, 
Шавкати мо булбули рангинсафире будааст [3, с. 191]. 
              

Лаззат зи ворасидани шеърам барад аду, 
Ангушт чун ниҳад ба ҳадисам асал хӯрад [3, с. 248]. 
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Суханвари бухороӣ дар баробари васфи «ғазали обдораш» изҳор кардааст, ки барои ҳар 

нафаре, ки бо шеъру шоирӣ сару кор дорад, гуфтани маънии баланд ва сурудани ашъори 

дилписанд кори саҳлу осон нест: 

Кори осон набувад маъни рӯшан бастан, 

Наср то назм шавад, об гуҳар мегардад [3, с. 224]. 

Ё ҷои дигар: 

З-интизорӣ маънии рангин ба чашмам гул фитод, 

Эй қалам, фикре ба ҳолам кун, ки кор аз даст рафт [3, с. 206]. 

Дар адабиёти тоҷику форс дар мавриди бухлу ҳасаду кина ва нотавонбинӣ ашъори зиёд 

суруда шудааст. Ва дар тамоми давраҳои ҷамъиятӣ ҳар ҷо кору пайкор аст, фаъолияту эҷодиёт 

роҳандозӣ шудааст ҳамин масъала дар мадди назар қарор дорад. Шоир низ таъкид мекунад, ки 

дар шумори мухлисону ҳаводорони ашъораш боз ҳастанд нафароне, ки ба ҳарфофаринии 

мавзуну шеъри ноби вай ҳасад хӯрда, аз рӯйи бухлу нотавонбинӣ «таҳсини кинояомез» мегӯянд: 

Қалам болад ба дастам аз ҳадиси ҳосидон ҳосид, 

Ки таҳсини дигар бошад ҳасад ҳарфофаринонро [3, с. 82]. 

Ба андешаи Шавкати Бухороӣ дар назари зоҳирбинон назму наср яксон метобад ва онҳо 

таносубу фарқи онҳоро наметавонанд эҳсос намоянд. Ва тааассуфу надомати шоир ҳам аз ҳамон 

аст, ки каломи ӯ дар баъзе мавридҳо ба гӯши ошноҳо низ «бегонамазмун» гаштааст: 

Баски яксон аст пеши аҳли зоҳир назму наср, 

Сарв ҳам, Шавкат, миёни сабзаҳо мумтоз нест [3, с. 197]. 
  

 Намегардад ба гӯши ошно Шавкат каломи ман, 

 Зи бас лутфам зи ҷӯши маъниҳо бегонамазмун шуд [3, с. 54].  

Ба андешаи шоир барои расидан ба «боми авҷи маънӣ» бояд мисраъҳои барҷастаи вай 

ҳамчун зина бошанд ва барои расидан ба ин ҳадафи ниҳоии хеш аз Худованди муттаол илтиҷо 

намуда, хостааст, ки барояш забони гӯёву каломи бурро ато фармояд: 

Ба боми авҷи маънӣ чун кунам андешаи рафтан, 

Кашад аз сатр сатри шеъри Шавкат зинаи моро [3, с. 57]. 
 

Худоё, ранги таъсири каромат кун фиғонамро, 

Ба мавҷи ашки булбул об деҳ теғи забонамро [3, с. 78]. 

Ҳамин тавр, пас аз таҳлилу баррасии мухтасари шеваи баён ва андешаҳои адабии Шавкати 

Бухороӣ яке аз намояндагони номдору муваффақи шеваи ғайритамсил, ё худ тарзи хаёли сабки 

ҳиндӣ ба хулосаҳои зерин расидан мумкин аст: 

1. Шавкати Бухороӣ аз шумори адибони мумтозу шинохтаи даврони хеш буда, тарзи ба 

худ хоси баёнро доро мебошад ва бо андешаҳои ҷолиби адабии хеш бобати ҳунари шоириву 

шеъри баланд дар таърихи адабиёти тоҷику форс мақоми шоистаеро касб намудааст.  

2. Донишманди эронӣ Сируси Шамисо ҳангоми баёни рӯзгору осори ин суханвари 

нодирагуфтор афкори аксар муаллифони тазкираҳову муҳаққиқонро дар бораи аҳволу осор ва 

сабки ашъораш ҷамъоварӣ намудааст. 

3. Бино ба андешаҳои муҳаққиқони осору аҳволи ин суханвар дар ашъори Шавкати 

Бухороӣ абёте ба мушоҳида мерасад, ки ба назари хонандаи ноогоҳ аз сабки ҳиндӣ, махсусан 

шеваи ғайритамсилӣ, ё худ тарзи хаёл, бемаънӣ менамоянд. 

4. Шавкати Бухороӣ ҳамчун меросбари адабиёти ғановатманди тоҷику форс дар баъзе 

мавридҳо аз шоирони мутаққаддиму муосиронаш бо ихлосу эҳтиром ёдовар шудааст, ки ин ҳол 

гувоҳи огоҳии комил доштани ӯ аз ашъори шуарои дигар мебошад. 

5. Инчунин мавсуф дар баробари зикри хайри гузаштагон ва ифтихор аз навиштаҳои 

мондагори эшон, суханварони ҳамзамону ҳамасри худро ёдоварӣ намуда, ҳунари шоирии баъзе 

аз онҳоро ситоиш намудааст.  

6. Дар баъзе абёти ашъори сурудааш аз расоиву зебоии афкор, баландиву шириниву 

рангинии ашъораш, инчунин аз гуфтани мисраъҳои барҷаставу ғазалҳои обдораш ифтихор 

намуда, онро изҳор кардааст. 

7. Дар баробари ифодаи маонии бикр ва тасвирҳои рангин аз санъатҳои бадеӣ низ 

самаранок истифода намудааст.  
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ШЕВАИ БАЁН ВА АНДЕШАҲОИ АДАБИИ ШАВКАТИ БУХОРОӢ 
 

Дар ин мақола тарзи баён ва афкори адабии шоири мумтоз Шавкати Бухороӣ ба риштаи таҳқиқ 

кашида шудааст. Дар заминаи омӯзиши мавзуъ исбот шудааст, ки Шавкати Бухороӣ ҳамчун шоири 

мумтозу шинохтаи даврони хеш дорои тарзи ба худ хоси баён буда, бо андешаҳои ҷолиби адабии хеш дар 

бораи шеъру шоирӣ дар таърихи адабиёти тоҷику форс мақоми шоистаеро касб намудааст. Инчунин, дар 

баъзе мавридҳо аз шоирони мутаққаддиму муосиронаш бо ихлосу эҳтиром ёдовар шудааст, ки ин ҳол 

гувоҳи огоҳии комил доштани ӯ аз ашъори шуарои дигар мебошад. 

Дар ҷараёни баррасӣ муаллиф ба хулосае расидааст, ки шоир аз расоиву зебоии афкор, баландиву 

ширинӣ, рангинии ашъораш, инчунин аз гуфтани мисраъҳои барҷаставу ғазалҳои обдораш ифтихор 

намуда, онро дар баъзе абёти хеш изҳор кардааст ва дар баробари ифодаи маонии бикр, тасвирҳои рангин 

аз санъатҳои бадеӣ низ самаранок истифода намудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: шоир, Шавкати Бухороӣ, сабки ҳиндӣ, ғазалҳо, абёт, адабиёти тоҷику форс, 

ашъори шоирон, санъатҳои бадеӣ. 
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СТИЛЬ ВЫРАЖЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИДЕИ ШАВКАТА БУХОРОИ 
 

В этой статье изучена манера выражения и литературные идеи великого поэта Шавката Бухорои. 

На основе изучения темы доказано, что Шавкат Бухорои, как известный поэт своего времени, имеет 

свой стиль выражения и своими интересными литературными произведениями занял достойное место в 

истории таджикской и персидской литературы. Также в ряде случаев с искренностью и уважением 

упоминаются древние поэты и его современники, что свидетельствует о знании им поэзии других поэтов. 

В ходе исследования автор пришел к выводу, что поэт гордится красотой мысли, высотой стиля и 

слащавостью, колоритом своих стихов, его выдающиеся стихи и газели отражены в литературе тех времен, 

в которых наряду с выражением первозданного смысла, также эффективно использованы красочные 

изображения и художественное искусство. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поэт, Шавкат Бухорои, индийский стиль, газели, стихи, таджикская и 
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THE STYLE OF EXPRESSION AND LITERARY IDEAS OF SHAVKAT BUKHOROI  
 

The article is devoted to the study of the way of expression and literary ideas of great poet Shavkat 

Bukhoroi. 

Based on analyses of the topic here is proved that Shavkat Bukhoroi as an outstanding poet of his time had 

his own style of expression and took worthy role in the history of Tajik literature due to his interesting literary 

works. Also, in many works are mentioned ancient poets and his coevals with sincere and respect which testifies 

his awareness about poetry of other poets.  
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During the investigation the author comes to conclusion that the poet is proud of the beauty of thoughts, 

elevation of style and schmaltz, colorfulness of his poems, his outstanding poems and gazels which are reflected 

in the literature of that period, where among expression of primeval thoughts also are effectively used colorful 

images and literary art 

KEY WORDS: poet, Shavkat Bukhoroi, Indian style, gazels, poems, Tajik and Persian literature, poems 

of poets, literary art.  
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МУХАММАСОТИ САҲБО 
 

Наимзода Қ.Қ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Шарифзода Ё.Ш. 

Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 
 

Мирзо Ҳайити Саҳбо чун дигар шоирони замони худ дар навиштани мухаммас истеъдод 

ва маҳорати баланд нишон додааст. Ӯ дар баробари навиштани мухаммасҳои мустақил, инчунин 

ба зиёда аз 20 ғазали шоири тоҷикзабону туркилисон мухаммас бастааст. Аз рӯи ҳаҷм калонтарин 

мухаммаси шоир аз 30 байт ва хурдтарини он аз 10 байт иборат мебошад. 

Мухаммасро назарияшиносони адабиёт чунин таъриф намудаанд: «Мухаммас (ар. – 

панҷгона, панҷтоӣ), як навъи мусаммат, ки ҳар банди он аз панҷ мисраъ иборат аст. Мухаммаси 

қофиябандиаш ба шакли ааааа, бббба ва ғайра дар адабиёти классикии форс-тоҷик маъмул буд» 

[1, с. 357]. 

Мухаммас як навъи мусаммат мебошад ва муаллифи «Луғати мухтасари истилоҳоти 

адабиётшиносӣ» дар ин бора чунин гуфтааст: «Бандҳои баъзе аз мусамматҳо ба даҳ мисраъ 

мерасад. Агар банди семисраӣ бошад – мусаллас, чормисраӣ бошад – мураббаъ, панҷмисраӣ – 

мухаммас, шашмисраӣ бошад – мусаддас, агар ҳафт – мусаббаъ, агар ҳашт – мусамман, агар нуҳ 

– мутассаъ, агар даҳ – муашшар гӯянд» [2, с. 78].  

Дар ин ҷо мо кӯшиш намудем, ки мухаммасҳои шоирро мавриди таҳқиқ қарор диҳем. 

Таҳқиқи масъала нишод дод, ки дар девони ашъор бо номи «Соғари Саҳбо» (ҷилди 1, 2018) 110 

мухаммаси интишоршудаи шоир мавҷуд будааст. Аз 110 мухаммаси мавҷуда, 74-тои он 

мухаммаси мустақил ва 36-тои он мухаммасҳои бар ғазалҳои шоирон басташуда мебошанд. Аз 

36 мухаммаси бар ғазалҳои шоирон басташуда, 23-тои он ба забони тоҷикӣ ва 13-тояш бо забони 

туркӣ (ӯзбекӣ) иншо гардидаанд. 

Агар мухаммасҳои бар ғазалҳои шоирон басташудаи Саҳборо мавриди таҳқиқу ташхис 

қарор диҳем, маълум мегардад, ки ӯ бар ғазалҳои Навоӣ 7 мухаммас, Саъдӣ - 5, Ҳозиқ - 4, Салмон 

- 2, Ҷомӣ ва Фасеҳӣ ду мухаммасӣ ва бар ғазалҳои Саноӣ, Мушфиқӣ, Осафӣ, Ваҳшӣ, Соиб, Бедил, 

Зафар, Бурҳонӣ, Маҳзар, Назар, Ҳолима, Ҳайрат, Амир ва Мақдамӣ як мухаммасӣ эҷод 

намудааст. 

Аз 20 шоире, ки Мирзо Ҳайити Саҳбо бар ғазалҳои эшон мухаммас бастааст, ёздаҳтои онҳо 

(Ҳаким Саноӣ (1075-1135), Саъдии Шерозӣ (1184-1292), Салмони Соваҷӣ (1310-1376), 

Абдурраҳмони Мушфиқӣ (1341-1588), Абдурраҳмони Ҷомӣ (1414-1492), Мир Алишери Навоӣ 

(1441-1510), Осафии Ҳиравӣ (1449-1517), Ваҳшии Бофқӣ (1532-1584), Соиби Табрезӣ (1603-

1677), Мирзо Абдулқодири Бедил (1644-1720), Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ (ваф.1843) дар таърихи 

адабиёти тоҷику форс маълуму машҳур буда, даҳтои дигарашон (Зафар, Бурҳонӣ, Маҳзар, Назар, 

Фасеҳӣ, Ҳолима, Ҳайрат, Амир, Мақдамӣ) чандон маъруф нестанд. 

Ҳамчунин таҳқиқи масъала аён месозад, ки бештари мухаммасҳои бар ғазалҳои шоирон 

басташударо мухаммасҳои тоҷикии шоир ташкил медиҳанд. Мирзо Ҳайити Саҳбо гарчанде ба 

шоирони сабки ҳиндӣ таваҷҷуҳ доштаву бар ғазалҳои намояндагони он, аз ҷумла Ваҳшии Бофқӣ, 

Соиби Табрезӣ, Мирзо Абдулқодири Бедил ва Зафар Шайх Бурҳониддин мухаммасҳо баста 

бошад ҳам, аз рӯи услубу сабки шеъргӯӣ хулоса баровардан мумкин аст, ки ӯ дар эҷоди шеър 

пайрави сабки ироқӣ будааст. Ҳамин аст, ки ӯ бештар аз ҳама ба ғазалҳои намояндагони ин сабки 

адабӣ – Навоӣ (7-то) ва Саъдӣ (5-то) мухаммас бастааст. 
Агар теъдоди абёти умумии мухаммасҳои Саҳборо ҳисоб намоем, чунин натиҷа ба даст 

меояд. Мухаммасҳои мустақили шоир 74-то буда, онҳо 2120 мисраъро ташкил медиҳанд. 
Мухаммасҳои бар ғазалҳои шоирони тоҷикзабон басташуда 23-то буда, онҳо 945 мисраъ ва 
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мухаммасҳои бар ғазалҳои шоирони туркилисон навиштааш 13-то буда, онҳо 500 мисраъро 
ташкил медиҳанд. Саҳбо бар ғазалҳои 14 шоири тоҷикзабон 23 мухаммас ва бар ғазалҳои 6 
шоири туркилисон 13 мухаммас ва инчунин худи ӯ 94 мухаммаси мустақил иншо намудааст 
(тоҷикӣ 1420, ӯзбекӣ 700 мисраъ), ки теъдоди умумии мисраъҳои онҳо аз 2120 мисраъ иборат 
мебошанд. 

Мирзо Ҳайити Саҳбо хоҳ дар навиштани мухаммасҳои мустақил ва ё мухаммасҳои бар 
ғазали шоирон бастааш аксаран ҳудуди 25 мисраъро ихтиёр намудааст. Чунончи, ӯ дар 110 
мухаммаси мустақилу мухаммаси бар ғазалҳои шоирон бастааш ин ҳудудро риоя кардааст. Аз 
таҳқиқи ҳаҷми мисраъҳои мухаммасҳои Саҳбо маълум мегардад, ки ӯ 53 мухаммаси худро дар 
ҳудуди 25 мисраӣ гуфтааст, ки ин 48,1 фоизи мухаммасҳои шоирро ташкил медиҳад. 

Мухаммасҳои 35-мисраии Саҳбо дар ҷойи дуюм қарор доранд ва ин 19 фоиз буда, 
мухаммасҳои 45-мисраӣ 9%, 40-мисраӣ 3,6%, 30-мисраӣ 2,7% ва 20-мисраию 55-мисраии шоир 
низ 1,8 фоизро ташкил медиҳанд. 

Он мухаммасҳое, ки аз 25 мисраъ таҷовуз мекунанд, онҳо ё мухаммас-мувашшаҳанд, ё 
мухаммасҳои мадҳӣ ва ё мухаммасҳои бар ғазалҳои шоирон басташудаи Саҳбо мебошанд. 
Масалан, мухаммас-мувашшаҳи бар номи Исломхон навиштаи Саҳбо аз 40 мисраъ иборат 
мебошад. Шоир дар ин гуна ҳолатҳо ҳатман шарти мувашшаҳсароиро ба назар гирифта, ба ҳар 
як ҳарфи номи қаҳрамони лирикиаш мухаммас мебандад. Ёдовар бояд шуд, ки мураттиби девони 
Саҳбо Ҳасани Муродиён дар китоби «Соғари Саҳбо» ба ҷойи «Мувашшаҳи Исломхон» навиштан 
онро «Мувашшаҳи Асламхон» [3, c.236-237] нигоштааст, ки саҳван ба иштибоҳ роҳ додааст.  

Агар исми қаҳрамони лирикии Саҳбо «Асламхон» мебуд, он гоҳ мухаммаси ӯ аз 7 банд 
(7х5=35) ва 35 мисраъ иборат мебуд, чун мухаммаси шоир 40 байтро ташкил медиҳад, пас он на 
Асламхон, балки Исломхон аст, зеро дар номи «Исломхон» ҳарфи алиф дар аввали бандҳои 1, 4 
ва 7-уми мухаммас оварда шудааст. 

Ҳамчунин мураттиби китоби «Соғари Саҳбо» мухаммаси бар ғазали Зафарнавиштаи 
шоирро дуруст дарк накарда, абёти ғазали ӯро бидуни нохунак ва исми хоси шоирро низ бо ҳарфи 
хурд овардааст. Барои исботи ин гуфта дар поён бандҳои аввалу охири мухаммаси мазкурро 
намуна меорем:  

Забони тифл гӯё шуд ба шукрат дар дабистонҳо, 
Ба гулбонги саноят навҳагар мурғи гулистонҳо, 
Саводи аъзами ҳамди ту шуд оёти Қуръонҳо, 
Зиҳӣ нақши шиносат сар баёзи дафтари ҷонҳо, 
Бувад мисрои ҳамдат турраи девони унвонҳо... 
Ба тасбеҳаш забони аҷзротеғи дудам кардам, 
Ба қурбонгоҳи шавқаш синаро, Саҳбо, алам кардам, 
Ба теъдоди санояш аз сари ҳар мӯ қалам кардам, 
Зи бас дар сафҳаи дил ҳарфи сунъе з-ӯ рақам кардам, 
Зафар, созам ба таҳрираш қалам аз тори мижгонҳо [3, с. 238]. 

Роҷеъ ба ин шоир Ҳусайнқулихони Азимободӣ дар тазкираи «Ништари ишқ» чунин 
маълумот додааст: «Зафар Шайх Бурҳониддин, таваллудаш аз Аврангободи Дакан бувад. 
Зафарёби муборак, хушхаёлонест ва фатҳманди майдони ширинмақолӣ. Аз шогирдони 
Мирғуломалихони Орзуи Билгиромист.                                                                                                                                     

Баъзе кутуби форсӣ мисли арӯз ва ғайра аз хидмати эшон таҳсил сохта, талоши назм пайдо 
кард. Оғози ҳол Бедор тахаллус менамуд ва охир ба Зафар қарор гирифт» [4, с. 964-965]. Баъдан 
Ҳусайнқулихони Азимободӣ дар тазкираи хеш нуҳ байти шоирро намуна меоварад. 

Усмон Назири Оташ дар «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» дар бораи Зафар бо 
каме эҷодкорӣ асосан ҳамон маълумоти муаллифи тазкираи «Ништари ишқ»-ро такрор намуда, 
инчунин се байти шоирро низ намуна овардааст: «Зафар Бурҳониддин (с. тав. ва ваф. номаълум), 
шоири форсизабони Ҳиндустон (нимаи дуюми а. 16 – ибт. а.17). Бо тахаллуси Бедор ҳам шеър 
гуфтааст. Ашъори парокандаи ӯ ба мавзуъҳои тасвири баҳор, васфи маъшуқа, ҳидоят ба 
вафодорӣ, шикоят аз ёрони сустпаймон ва ғ. бахшида шудаанд» [5, с. 460]. 

Мухаммаси дигаре, ки аз 40 мисраъ иборат аст, мухаммаси мадҳиявӣ буда, шоир онро дар 
мадҳи Абдулаҳадхон навиштааст ва дар поён банди аввали онро намуна меорем: 

Дӯш ҷон дар пайкари афсурда мекард изтироб, 
Ҷисми маҳзунам чу зулфи ёр мезад печутоб, 
Мечакид аз дидаи зорам дамодам ҷӯйи об, 
З-оташи ҳасрат дилам гардида монанди кабоб, 
Менамудам дафтари дарду аламро фаслу боб [3, с. 240]. 
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Дар мухаммаси боло бинобар амир Абдулаҳадхонро мадҳу санои бисёр кардан абёти он 
низ зиёдтар оварда шудааст. 

Мирзо Ҳайити Саҳбо дар мухаммасгӯӣ баъзан қолаби анъанавию маъмулии онро шикаста, 
дар чанде аз мухаммасҳои худ (с.248, 255, 275, 276, 294, 301) мисраи панҷуми ҳар банди онро 
такроран меоварад. Дар поён банди аввали ду мухаммаси шоирро намуна меорем, ки дар  онҳо 
мисраъҳои охири онҳо (Бо ваъдаи дурӯғи туам эътиқод нест; Остинашро гирифтам, гуфт: «Оҳ, 
дастам шикаст») дар ҳар банд такроран омадаанд: 

Дил аз ҷафову ҷаври ту як лаҳза шод нест, 
Корам ба ғайри нолаву афғону дод нест, 
Моро ба ҷуз хаёли висолат ба ёд нест, 
Нақши вафову аҳд туро дар ниҳод нест, 
Бо ваъдаи дурӯғи туам эътиқод нест [3, с.248]. 
 

Ҷону дилро дар хами зулфи ту пайвастам, шикаст, 
Дар вафоят ҳар қадар ман аҳдҳо бастам, шикаст, 
Шишаи дил аз ҷафо он шӯхи бадмастам шикаст, 
Соғари паймон, ки умре ман набишкастам, шикаст, 
Остинашро гирифтам, гуфт: «Оҳ, дастам шикаст» [3, с. 255]. 

Шоир баъзан дар чунин мухаммасҳое, ки мисраи охиринашро такрор меорад, дар он 
зарбулмасал ва ё мақоли халқиро низ ҷой додааст. Масалан, дар ду мухаммас мақоли халқии 
«Ҳут агар ҳуттӣ кунад, кампира дар қуттӣ кунад»; «Бачаро нимашабӣ каттаи хушпул заду бурд»-
ро истифода намудааст. Дар поён банди аввали мухаммасҳои мазкурро намуна меорем: 

Пайкаратро хунукӣ имсол луълутӣ кунад, 
Домани табъи туро тахтаи ту утӣ кунад, 
Саҷда сад бор ба оташкадаҳо бутӣ кунад, 
Ту мапиндорӣ, ки сармо пас аз ин утӣ кунад, 
Ҳут агар ҳуттӣ кунад, кампира дар қуттӣ кунад» [3, с. 275]. 
 

Дилам он шӯх ба як тарзи тағофул заду бурд, 
Аз танам сабр ба он турраи сунбул заду бурд, 
Кард як ишваву дар гардани ман ғул заду бурд, 
Ҳамчунон бурд маро ёр, ки булбул заду бурд, 
Бачаро нимишабӣ каттаи хушпул заду бурд [3, с. 276]. 

Шоирон тахаллуси худро асосан дар мисраи чорум ва ё панҷуми банди охири мухаммасҳои 

мустақилашон меоваранд, аммо Саҳбо дар мухаммасҳои бар ғазалҳои шоирон навиштааш 

тахаллуси худро аксаран дар мисраи сеюми банди охирини онҳо овардааст. Ёдовар бояд шуд, ки 

Саҳбо фақат дар се мухаммаси ба забони туркӣ (ӯзбекӣ) эҷодкардааш тахаллуси худро 

нагузошта, дар 107 мухаммаси мустақил (тоҷикию туркӣ) ва ё мухаммасҳои бар ғазалҳои шоирон 

навиштааш (тоҷикию туркӣ) тахаллуси худро дар банди охирини онҳо дарҷ намудааст.  

Дар поён мухаммасҳои бар ғазалҳои Саъдӣ навиштаи Саҳборо мавриди таҳқиқ қарор 

медиҳем. Тавре ки дар боло зикр намудем, Саҳбо бар панҷ ғазали Шайх Саъдӣ мухаммас 

бастааст. 

Мухаммаси зерини Саҳбо дар заминаи ғазали Саъдии Шерозӣ навишта шудааст, ки он аз 

25 мисраъ иборат мебошад. Ғазали Саъдӣ аз 15 байт иборат буда, Саҳбо танҳо ба 5 байти он 

мухаммас бастааст.  

Дар поён банди аввал ва охири мухаммаси Саҳборо, ки онро бар ғазали Саъдӣ бастааст, 

намуна меорем: 

Бе висолаш ман чӣ сон ёбам қарори хешро, 

Рашки Ҷайҳун мекунам бе ӯ канори хешро, 

Ёбам андар ком он дам рӯзгори хешро, 

«Ваҳ, ки гар ман боз бинам рӯйи ёри хешро, 

То қиёмат шукр гӯям Кирдигори хешро»... 

Эй дили хунгашта, умре шуд, ки ношодӣ ба ишқ, 

Инчунин будӣ ту худ баҳри чӣ афтодӣ ба ишқ, 

Аз азал, Саҳбо, ҷайби хеш бикшодӣ ба ишқ, 

«Дӯстон гӯянд, Саъдӣ, дил чаро бандӣ ба ишқ, 

То миёни халқ гум кардӣ виқори хешро» [3, с. 235]. 



24 

 

Ғазали Саъдӣ аз 15 байт иборат буда, Саҳбо фақат ба панҷ байт (1, 11, 13, 14-ум)-и он 
мухаммас баста, байти дуюми Саъдӣ, ки дар банди дуюми мухаммас оварда шудааст, дар 
«Мунтахаби ғазалиёт»-и Саъдӣ (1977) мавҷуд нест ва он чунин аст: 

Оқибат хоҳӣ, назар бар манзари хубон макун, 
В-ар кунӣ, падруд кун хобу қарори хешро [3, с. 235]. 

Ин аз он дарак медиҳад, ки нусхаҳои ғазалиёти Саъдӣ аз ҳамдигар фарқ мекардаанд.  
Бояд тазаккур дод, ки шеърҳои Мирзо Ҳайити Саҳбо дар девонаш на аз рӯи жанрҳои адабӣ, 

балки тибқи тартиби алифбои арабиасос оварда шудаанд ва мухаммасҳои шоир низ тибқи риояи 
тартиби алифбоӣ бо дигар шеърҳо дар шакли махлут омадаанд. 

Агар аз рӯи шумора ғазалҳои Саҳбо дар ҷойи аввал қарор дошта бошанд, дар ҷойи дуюм 
мухаммасҳои шоир меистанд. Қисми зиёди ашъори шоирро мухаммасҳои ӯ ташкил медиҳанд. 

Мухаммасҳои шоир мавзуъҳои гуногунро дар бар гирифтаанд. Мирзо Ҳайити Саҳбо чун 
дигар шоирони замони худ дар мухаммасҳояш ҳамду санои Худованд ва васфу ситоиши 
пайғамбари ислом ҳазрати Муҳаммад (с)-ро низ кардааст. Масалан, ӯ дар мавзуи ҳамди Худованд 
3 мухаммас ва дар санои Пайғамбари ислом низ 3 мухаммас навиштааст. Албатта, мазмуни чунин 
мухаммасҳо аз мавзуи шеърҳои дигари шоир ба куллӣ фарқ мекунанд. 

Ҳамчунин тибқи анъанаи замон дар васфу ситоиши ҳокими давр низ шоирон шеърҳо 
менавиштанд ва Мирзо Ҳайити Саҳбо низ чун дигар шоирони замони худ дар васфу ситоиши 
Абдулаҳадхон (аввал ҳокими шаҳри Кармина, баъдтар амири Бухоро, - Н.Қ., Ш.Ё.) якчанд 
мухаммас навиштааст. Азбаски соли таълифи мухаммасҳо дар зери онҳо сабт нагардидааст, 
бинобар хулоса баровардан мумкин аст, ки онҳоро шоир ё дар замони ҳокими шаҳри Кармина ва 
ё амири Бухоро таъин шудани амир Абдулаҳадхон сурудааст. 

Гарчанде аксарияти мухаммасҳои Саҳбо дар мавзуи ишқу ошиқӣ, ҳаҷру фироқ, орзуи 
висол, шиква аз ҷафои ёр, таманнои висол, шикоят аз бевафоии маъшуқа ва ғайра эҷод шуда 
бошанд ҳам, баъзе мухаммасҳои шоир дар мавзуъҳои мушаххас: фасли баҳор, файзи саҳархезӣ, 
моҳи сиём, мазаммати беҳунарию нодонӣ, хунукии фасли зимистон, васфи диёри Дарвозу 
Қаротегин, мазаммати зоҳид, мухаммас-мувашшаҳ ба номи Исломхон ва ғайра низ навишта 
шудаанд.  

Мирзо Ҳайити Саҳбо дар мухаммасгӯӣ ибтикор нишон дода, дар яке аз мухаммасҳои худ 
санъати мувашшаҳро ҷой додааст. Дар поён аз ягона мухаммас-мувашшаҳи шоир, ки ба номи 
Исломхон навишта шудааст, банди аввалашро намуна меорем: 

Агар рӯйи ту партав афканад дар сафҳаи дунё, 
Шавад шамсу қамар пеши ҷамолат волаву шайдо, 
Набошад чун қадат дар бӯстон сарви сиҳӣ боло, 
Кунад чашми ту дар ҳар ғамза чандин шӯру шар пайдо, 
Занад сад таъна зулфат дам ба дам бар анбари соро [3, c. 237]. 

Мо агар ҳарфҳои аввали ҳар банди мухаммаси болоро пайи ҳам навишта хонем, номи 
қаҳрамони лирикии шоир мебарояд. Агар дар банди охирини мухаммас аз ҷониби шоир чунин 
ишорае намебуд, хонанда шояд аз мувашшаҳ будани он огаҳ намешуд. Ҳамин мураккабии 
масъаларо шоир пай бурда, дар банди охирини мухаммас «нигар дар ҳар сари банд», «ҳуруфи 
номи некат кард зоҳир инчунин Саҳбо» гӯён ба он ишора кардааст ва аз ин маълум мегардад, ки 
шеъри шоир ба Исломхон бахшида шудааст.  

Инро ҳам бояд зикр намуд, ки мураттиби китоби «Соғари Саҳбо» ҳангоми аз хатти 
арабиасоси форсӣ ба ҳуруфи кирилликии тоҷикӣ веросторӣ кардани шеърҳои шоир аз сабаби 
ғалатхонию ғалатнависӣ баъзе калимаҳоро нодуруст баргардон кардааст, ки дар натиҷа девони 
мазкур нуқсондор ба нашр расидааст. Барои он ки сухан беасос набошад, аз мухаммасоти китоб 
чанд байти нодуруст баргардоншударо намуна меорем. 

Дар байти охири банди сеюми мухаммаси аввалини шоир, ки он мавзуи ҳамди 
Парвардигорро фарогир аст, бинобар сабаби якхела навишта шудани ҳарфҳои» коф»-у «гоф» 
мураттиб ба ҷойи вожаи «камонҳо» калимаи «гумонҳо»-ро овардааст, ки мантиқан нодуруст 
мебошад: 

Ҳарфе ба ҷуз азояти фазлат ба забон нест, 
Ҷуз тири санои ту чӣ бошад багумонҳо (?) [3, с. 231]. 

Ҳамчунин дар мисраи сеюми банди аввали мухаммаси зерин ба ҷойи калимаи «чашми» 
мураттиб вожаи «ҷисми»-ро оварда, маъноро табоҳ сохтааст: 

Аз таманнои лабат умрест шӯре бар сар аст, 
Аз ҳавои турраат бар сина дарди дигар аст, 
Дидаам дар иштиёқат ҳам чу ҷисми (?) соғар аст, 
Ҷомаи бетоқатӣ моро зи ишқат дар бар аст, 
Рӯзу шаб аз интизорат чашму гӯшам бар дар аст [3, с. 243]. 
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Истифода шудани ибораи «чашми соғар»-ро мо дар мухаммаси дигари шоир низ мебинем, 
ки дар мисраи чоруми он омадааст. Вале мураттиб дар мисраи панҷуми он мухаммас калимаи 
«дилбарон»-ро дар шакли «дилбарат» оварда маъниро халалдор намудааст:  

Ёди лаълат дидаро чун чашми соғар мекунад, 
Дилбарат (?) аз шарми ҳуснат хок бар сар мекунад [3, с. 266]. 

Ё худ дар банди дуюми мухаммаси поён мантиқ талаб мекунад, ки таркиби «сарори нафс» 
дар шакли «шарори нафс» оварда шавад, вале дар китоб он дар шакли «сарори нафс» омадааст, 
ки дар натиҷа мазмун хароб гардидааст: 

Бошад инони мо ҳама дар ихтиёри нафс, 
Шуд сарф умрҳо ҳама дар кору бори нафс, 
Мо гаштаем дар ҳама кирдор ёри нафс, 
Эмин наем дар ду ҷаҳон аз сарори (?) нафс, 
Кас ҳамчу мо шарир надидаст дар ҷиҳот [3, с. 247]. 

Ба ҳамин монанд, мисраъҳои сеюму чоруми банди шашуми мухаммаси зерин нодуруст 
хондаву навишта шудаанд: 

Дилам зи баҳри бутон он қадар алам дорад, 
Ки ҳар замон ба назар кӯҳ-кӯҳи ғам дорад, 
Шарори нолаам оташ ба харҷ (?) бигдозад (?), 
Фалак чаро мани ғамдидаро наёзорад (?), 
Ба косааш намаки шӯри гиряҳои ман аст [3, с. 257]. 

Мебоист, ки мисраъҳои бо аломати суол ишоракардашуда дар чунин шакл хондаву 
навишта мешуд: 

Шарори нолаам оташ ба чарх бигзорад, 
Фалак чаро мани ғамдидаро биёзорад? [3, с. 257]. 

Мухаммаси дигаре, ки дар мавзуи мазаммати зоҳид навишта шудааст, веросторони девони 
Саҳбо банди панҷуми онро партофтаанд ва мо онро аз рӯи девони шоир (нусхаи рақами 1982) 
барқарор кардем, ки чунин аст: 

Шаб то ба рӯз металабам аз Худои Ҳай, 
Маъшуқи сарвқомату минои пур зи май, 
Овози уду барбату танбӯру савти най, 
Бас, он замон намешунавам ман ҳадиси Кай, 
Саҳбо, агар ту оқилӣ, кам гӯш дор баҳс! [6, Девон, вар. 41 а]. 

Чунин ғалатхониву ғалатнависӣ дар мисраи дуюми банди сеюми мухаммаси зерин низ рух 
додааст, ки дар натиҷа ба ҷойи калимаи «ҷинси» вожаи «ҷайши» омадааст, ки мазмуни дилхоҳ 
намедиҳад: 

Даст то дар домани он шӯхи маҳсимо задам, 
Нақди сабру ҷайши (?) тоқатро ба пушти по задам [3, c. 255]. 

Веростори девони Саҳбо мисраи якуми банди аввали мухаммаси зерини шоирро дар шакли 
нодуруст баргардон кардааст, ки аз он маънии зарурӣ ба даст намеояд: 

Муъҷаз (?) ба рух кашидаву моро (?) баҳона кард, 
Чашм ар ба чашм баставу ҷоро баҳона кард [3, c. 255]. 

Асли байти болоро мо дар нусхаи асли девони шоир пайдо кардем, ки чунин будааст:  
Миъҷар ба рух кашиду ҳаёро баҳона кард, 
Чашм ар ба чашм баставу ҷоро баҳона кард [6, Девон, вар. 55]. 

Дар банди чоруми ҳамин мухаммас ба ҷойи калимаи «сабҳа» вожаи «нусха» омада, мазмун 
табоҳ гардидааст: 

Дидам ба вақти базм чу маҳпораи рухаш, 
Кардам ба нусха (?) он ҳама шуммораи рухаш [6, Девон, вар. 55]. 

Дар байти аввали банди дуюми мухаммаси зерин низ хатоҳои фоҳиш роҳ ёфтаанд. 
Чунончи, веростор ба ҷойи таркиби «ба сар дар орзуи ӯ» калимаҳои номуносибро оварда, 
мантиқро хароб намудааст: 

Ҳазорон ҷӯйи хун дар ёди ӯ аз дидаи мо рехт, 
Зи сарви орзуяш дар (?) ду олам ранги савдо рехт [3, с.267]. 

Ба ҳамин минвол, дар баъзе шеърҳои шоир бинобар сабаби ғалатхониву ғалатнависӣ 
нуқсонҳо роҳ ёфтаанд. Дар ин ҷо мо аз эродгириву нишон додани саҳву хатоҳои дар девони шоир 
роҳёфта худдорӣ карда, ба таҳқиқи мухаммасоти дигари шоир мепардозем. 

Мирзо Ҳайити Саҳбо дар мавзуи баҳор ду мухаммас навиштааст ва ҳар ду ҳам аз 35 мисраӣ 
иборат мебошанд. Дар поён банди аввали яке аз мухаммасҳои шоирро намуна меорем: 
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Шуд гулистон ин чаман аз файзи анфоси баҳор, 
Нуҳзатафзову тароватбахш сайри лолазор, 
Таъназан шуд тори сунбул бар шиканҷи зулфи ёр, 
Дошт гулбун дастгоҳи анбару мушки татор, 
Чашми наргис боз ҳар сӯ ҳамчу чашми интизор [3, с. 282]. 

Аҷибтар он аст, ки гарчанде шоир мухаммаси худро дар васфи баҳор навишта бошад ҳам, 
дар байти мақтаи он ба лутф кардани шаҳриёр чунин ишорае шудааст: 

Не маю не мутрибу не дилбари гулпираҳан, 
Хуррамӣ набвад ба Саҳбо ғайри лутфи шаҳриёр [3, с. 282]. 

Аз ин бармеояд, ки шоир дар фасли баҳор ҳамроҳи шаҳриёри замон (зоҳиран шоир амир 
Абдулаҳадхонро дар назар дорад, Н.Қ., Ш.Ё.) ба сайри лолазору дашту саҳро баромада ва 
мухаммаси мазкур таҳти таъсири он сайру гашт иншо гардидааст. 

Ба ҳамин монанд Саҳбо дар мухаммаси дигаре, ки дар мадҳи «шаҳриёри хусрави 
олиҷаноб» (амир Абдулаҳадхон, Н.Қ., Ш.Ё.) гуфта шудааст, манзараи базмороиҳои амир 
Абдулаҳадхон тасвир ёфтааст. Шоир, ин гуна базмороии амирро, махсусан, дар банди чоруми он 
чунин тасвир намудааст: 

Маҷлисе дидам дар он ҷо бо ҳазорон зебуфар, 
Сӯйи он ишратситон андохтам бехуд назар, 
Сад ҷаҳон айшу тараб бинҳода дидам сар ба сар, 
Гашта аз савти дафу най гӯши ҳафт афлок кар, 
К-инчунин ҷашне надида дидаи гардун ба хоб [3, с. 240]. 

Тавре ки аз таърихи адабиёти форсу тоҷик огаҳӣ дорем, Наср бини Аҳмади Сомонӣ дар 
сафарҳои ба гирду атрофи мамлакат анҷомдодаи хеш маликушшуаро Абуабдуллоҳи Рӯдакиро 
низ ҳамроҳаш мебурд. Дар мухаммаси мазкур манзараи базму зиёфатороиҳои Абдулаҳадхон 
тасвир гардидааст ва маълум мегардад, ки амир дар чунин базмороиву сафарҳояш Саҳборо низ 
ҳамчун шахси азизу гиромӣ ва дар шеъргӯияш устод бо худ ҳамроҳ мегирифтааст. Аз баъзе 
мухаммасҳои шоир лаҳзаҳои ҷудогонаи ҳаёти шоирро низ пай бурдан мумкин аст. Масалан, аз  
мухаммаси боло ошкор мегардад, ки Саҳбо ҳамчун шахси хеле наздики амир Абдулаҳадхон дар 
чунин маҷлисҳои айш ба ӯ ҳамроҳӣ карда, таҳти таъсири он шеърҳо суруда будааст.  

Инро мо дар банди охирини мухаммаси боло дармеёбем, ки шоир дар мақтаи он ба хотири 
«шаҳриёри хусрави олиҷаноб» (амир Абдулаҳадхон, Н.Қ., Ш.Ё.) дасти дуо бардошта, барояш 
давлату умри абад хостааст: 

Он қадар гаштам тамошосанҷи он ишратсаро, 
Кулфату ғамро зи табъи хештан кардам ҷудо, 
Баъд, Саҳбо, баҳри шоҳ бардоштам дасти дуо, 
Давлату умри абад дархостам ман аз Худо, 
Аз барои шаҳриёри хусрави олиҷаноб [3, с. 241]. 

Шоир дар мухаммасҳои худ таркибу ибораҳои зебои шоиронаро эҷодкорона кор 
фармудааст. Барои мисол дар поён чанд таркибу ибораҳои зебову нодири шоирро, ки муносиби 
ҳол истифода шудаанд, нишон медиҳем: «пояи васф», «пардаи ҷонҳо», «ҳарфи сифот», «гулшани 
тавҳид», «нағмаи ҳамд», «оинаи илм», «ояти фазл», «тири сано», «гулшани эҳсон», «чамани 
сунъ», «боғи карам», «бодаи ҳамд», «гулбонги сано», «саводи аъзами ҳамд», «Калими бод», 
«Тӯри тавҳид», «забони аҷз», «нашъаи ҳамд», «нахли сифот», «қурбонгоҳи шавқ», «хаданги 
ишқ», «бозори ғам» ва ғайра. 

Шоир дар мухаммасҳои худ аз ҳарфҳои алифбои арабӣ низ истифода кардааст.  
Дили маҷруҳи ман аз дарди фироқаш хун шуд, 
Ашки беҳосилам аз дурии ӯ Ҷайҳун шуд, 
Қомати ҳамчу «алиф» доштам, охир «нун» шуд, 
Дам ба дам нолаам аз дарди ғамаш афзун шуд, 
Гаштам аз ақлу хирад лаҳзае сад бор ҷудо [3, с. 234]. 

Инчунин аз ҳарфҳои алифбои арабӣ тимсолсозии Саҳборо мо дар баъзе мисраъҳои 
мухаммасҳои шоир низ мебинем, ки шоир қомати аз бори ғами ёр хамшудаи худро ба ҳарфҳои 
«нун»-у «дол» ва қомати ёрро ба ҳарфи «алиф» шабоҳат додааст. 

Аз баррасии мухаммасҳои шоир метавон ба ҳамин натиҷа расид, ки ҳарчанд Саҳбо дар 

эҷоди мухаммас ибтикороти чашмрас надошта бошад ҳам, тавонистааст, ки дар ин навъи адабӣ 

ба андозаи тавоноӣ қувваозмоӣ намояд. 
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Дар ин мақола роҷеъ ба маҳорати эҷодии яке аз намояндагони адабиёти нимаи дуюми асри XIX ва 

ибтидои асри XX Мирзо Ҳайити Саҳбо андешаронӣ шудааст. Муаллифон кӯшидаанд, ки ҳунари шоирро 

дар эҷоди мухаммас ва мақоми онро дар эҷодиёти шоир нишон диҳанд. 
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филология, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. 

Шарифзода Ёрмуҳаммад Шариф, саромӯзгори кафедраи фанҳои гуманитарии Донишкадаи 

энергетикии Тоҷикистон. 

МУХАММАС САХБО 
 

В данной статье рассматривается творческое мастерство одного из представителей литературы 

второй половины XIX и начала ХХ века Мирзо Хайит Сахбо. Авторы попытались показать поэтическое 

мастерство в создании мухаммас (одного из форм пятистишия с одинаковыми рифмами) и его место в 

творчесте поэта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сахбо, персидско-таджикская литература, мухаммас, стихотворный жанр, 
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SAHBO’S MUHAMMAS  
 

This article discusses the creative skill of one of the representatives of the literature of the second half of 

the XIX century and the beginning of the XX century Mirzo Hayit Sahbo. The authors tried to show the poetic 

skill in creating muhammas (one of the forms of five lines with the same rhymes) and its place in the poet's work. 
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НАҚШИ «ТАЗКИРАТ-УШ-ШУАРО»-И МУТРИБИИ САМАРҚАНДӢ ДАР ҲИФЗИ 

КАЛИМАҲОИ ГӮИШИИ ТОҶИКӢ 
 

Нуруллоева М.Н. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Ҳифзи калимаҳои гӯишӣ дар сарчашмаҳои адабии асрҳои XVI-XVII, аз ҷумла тазкираҳо 

яке аз масъалаҳои муҳимми таҳқиқӣ дар улуми филологияи тоҷик мебошад. 

Яке аз муҳимтарин хусусиятҳои тазкираҳои ин давра маълумот дар бораи адабиёти аҳли 

ҳунар аст. Аҳамияти зерини ин гурӯҳи тазкираҳоро адабиётшинос, доктор А. Насриддин низ дар 

навиштаи хеш бо номи «Гулбарги назми ҳирфат» (Ҳайдари Кулчапаз. Девон: Душанбе: Дониш, 

1983) чунин таъкид доштаанд: «Ҳарчанд дар Маҷолис-ун-нафоис»-и Алишери Навоӣ, «Туҳфаи 

Сомӣ»-и Соммирзои Сафавӣ, «Музаккир-ул-аҳбоб»-и Хоҷа Ҳасани Нисорӣ, Тазкират-уш-
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шуаро»-и Мутрибӣ, «Музокир-ул-асҳоб»-и Малеҳо дар бораи назми ҳирфатӣ маълумот фароҳам 

омада бошад ҳам, то ҳол аз эҷодиёти ин зумраи суханварон намунаҳои ночизе ба чоп расидаанд» 

[1, с. 586]. Аз ин рӯ, рӯи кор омадани нашри кириллии «Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибӣ идомаи 

иқдомҳои шоистаи МД «Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ» дар нашри нусхаҳои нодири осори 

адабӣ, сарчашмаҳои адабӣ, осори илмиву интиқодии адабиёти тоҷик маҳсуб ёфта, кори таҳқиқро 

дар ин самт барои муҳаққиқон ҳамвор сохтааст.  

Мутолиаи «Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибӣ нишон медиҳад, ки асари мазкур дар яке аз 

марказҳои бонуфузи давр, шаҳри Самарқанд таълиф гардидааст (1605-1606 м.). Таркиби тазкира 

аз ду фасл иборат аст. Фасли аввал доир ба 16 тан соҳибмақомоне, ки дар умури идории давлатӣ 

адои вазифа мекарданду ҳамзамон ба шеъру сухан низ майл доштанд, маълумот медиҳад ва 

фасли мазкур дар навбати худ ба се қисмат ҷудо мешавад, ки онро муаллифи тазкира «исм» 

номидааст. Қисмати муҳимми тазкира фасли дувуми он аст, ки аз аҳволу осори 317 суханвари 

хурду бузурги замони Мутрибӣ маълумот медиҳад. Бо он ки соҳиби тазкира шарҳи аҳволи 

адибонро на аз рӯи мақоми иҷтимоӣ, балки тибқи ҳуруфи абҷад меоварад, аммо дар мавриди 

аҳволи табақоти боло маълумоти бештар медиҳад ва дар баъзе мавридҳо дар бораи аҳволи 

шуарои ҳунарманди замонаш (Ҳеҷии Марвӣ, Ҳушёрии Бахиядӯз, Зиёни Бухорӣ) танҳо бо 

овардани ду-се ҷумла иктифо кардааст. 

Муаллиф ҳар як ҳарфи абҷадро ба се ҳисса бо номи «нуқта» ҷудо намуда, дар нуқтаи якуми 

ҳар яке аз ин 28 ҳарф дар бораи рӯзгор ва осори адибоне маълумот додааст, ки бо онҳо ҳамсуҳбат 

будааст, ашъори эшонро аз дасти худи онҳо гирифтааст. 

Нуқтаи дуюм дар мавриди суханвароне маълумот медиҳад, ки агарчи муаллиф онҳоро 

дидааст, бо онҳо ҳамсуҳбат нашудааст ва осорашонро тавассути дигарон дастрас кардааст. 

Нуқтаи сеюм аз адибоне ёд мекунад, ки муаллифи тазкира ба дидори эшон мушарраф 

нагардидааст, вале осорашонро дастрас кардааст.  

Фузун бар ин, тазкираи Мутрибӣ дар омӯзиш ва таҳқиқи ашъори худи муаллиф аҳамияти 

махсус дорад ва гузашта аз ин, сарчашмаи ягонаи муътамад низ маҳсуб меёбад. 

Забоншиноси варзида, профессор А. Ҳасанзода дар китоби «Лаҳҷашиносии таърихӣ» 

дорои аҳамияти вежа будани калимаҳои гуфтугӯиро таъкид намуда, мефармояд: «Мавриди 

арзёбӣ қарор гирифтани сарнавишти вожаҳои маҳаллӣ, чунон ки ишора гардид, имрӯз беш аз 

дирӯз, аҳамияти вижае пайдо кардааст, зеро акнун соҳибони забон амиқ дарк кардаанд, ки луғати 

гӯишӣ дар ободу маъмур сохтани бинои сухан ва таxассуми зебоию ҳашамати рӯзгори имрӯза 

мушкилкушои суханварон ва илҳомбахши ниёзмандон шуда метавонад. Аз шунидани иддае аз 

воҳидҳои маҳаллӣ завқ навозиш меёбад ва руҳи шунаванда меболад» [10, с. 9]. Пас, таҳқиқи ин 

навъи вожаву таркибҳо моро ба омӯзиши таърихи таҳаввул ва ташаккули забони тоҷикӣ дар 

давраҳои гуногун водор намуда, ба натиҷае мерасонад, ки вожаҳои гӯишӣ ҳамоно намунаи олии 

сарвати маънавии мо ҳастанд, ки ҳифзу нигаҳдории он вазифаи ҳар як соҳибзабон аст.  

«Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибӣ дар шумори дигар сарчашмаҳои адабӣ дар ҳифзи бархе 

аз калимаҳои гӯишӣ, ки дар шеваҳои шимолии Тоҷикистон боқӣ мондаанд, нақши хосса дорад. 

Дар тазкира калима ва таъбирҳои зиёди гӯишӣ дида мешавад, ки зикри ҳамаи онҳо дар ҳаҷми як 

мақола имконнопазир аст. Аз ин рӯ, тасмим гирифтем, онро дар мисоли чанд вожаву таъбирҳо 

(тӯрба, идӣ, ҷуволдӯз) таҳлил намоем. Яке аз онҳо вожаи тӯбра мебошад. «... Шунидам, ки 

охурсолори Ғозонхон тубраи коҳе аз деҳқоне ба ситам ситонд» [2, с. 51]. Дар фарҳанги забони 

тоҷикӣ калимаи тӯбра ин гуна тавзеҳ ёфтаааст: тӯбра, тӯрба, емхалта, халтае, ки ба он коҳу 

алафу ҷав мегиранд ва бар сари асп, хар ва ғ. меовезанд. 2. халта, халтаи бенавоён [9, с. 360]. 

Дар Фарҳанги бузурги сухан ин калима ин гуна тавзеҳ ёфтааст: Тӯбра кисаи бузург ва кушод; 

кисае, ки дар он коҳ ва ҷав барои чорпоён мерезанд ва бар сари онҳо мебанданд [7, с. 1956]. 

Фарҳанги Муин онро бад-ин гуна шарҳ кардааст: «Тӯбра кисаи бузург, кисае, ки мусофирон ва 

шикорчиён лавозими кор ва тӯшаи худро дар он гузоранд. Кисае, ки дорои банд аст ва дар он коҳ 

ва ҷав резанд ва ба гардани чорпоён банданд, то аз он бихӯранд» [3, с. 496]. Соҳиби Фарҳанги 

Амид низ айнин ба ҳамин маънӣ менависад: «Тӯбра кисаи бузург, кисае, ки шикорчӣ ё мусофир 

абзори кор ва тӯшаи худро дар он мегузорад; кисаи банддор, ки дар он коҳ ва ҷав мерезанд ва 

бар сари асп ё улоғ мезананд» [5, с. 374]. Ин калима дар шакли тӯрва ба маънои халта ё халтаи 

бенавоён дар гӯиши мардуми Ашт истифода мешавад ва аксари ҳолат дар шакли мураккаб 

тӯрвахалта низ вомехӯрад: «Тӯрвахалтама кифтамба андохта буромда мебиравам, мешинӣ».  

Калимаи дигаре, ки дар гуфтугӯи мардум роиҷ аст ва дар матни тазкира ба назар мерасад, 
«вожаи идӣ аст, ки дар фарҳанги забони тоҷикӣ ингуна маънидод шудааст: мансуб ба ид; идона. 
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2. он чиз ё пуле, ки ба муносибати ид ба касе дода мешавад, бахшиш, тӯҳфаи идона [8, с. 536]. 
Соҳиби тазкира онро дар ибораи «ғазали идӣ» зикр кардааст: «.. агар фармони воҷибулизъон 
шарафи наққод ёбад, аз гуфтори ҳазрати ҳақоиқпаноҳии хуҷастафар Ҷомӣ ғазали идӣ ба арзи 
ашрафи мулозимон расонам» [2, с. 62].  

Калимаи дигаре, ки дар гуфтугӯи мардум истифода мешавад ва дар тазкира зикр ёфтааст, 
вожаи ҷуволдӯз мебошад. «Ва дарраи бузурге дар миён устувор карда ва домани худро барзада 
ва кисаву миқрозе ва чақмоқеву намакдоне ва дирафшеву ҷуволдӯзе ва кордҳои касир аз тавилу 
қасир дар паҳлӯ овехта ва асое чун сутун дар даст гирифта» [2, с. 102].  

Ин калима аз калимаҳои қадимаи забони тоҷикӣ буда, ҳанӯз дар осори насрии асри Х 
(Тарҷумаи Тафсири Табарӣ зимни шарҳи достони Юсуф) низ ба чашм мерасад. Он аз ҷиҳати 
сохтор калимаи мураккаб аст ва аз ду реша: ҷувол ва дӯз (феъли амр аз масдари дӯхтан) таркиб 
ёфтааст. Ин калима дар баробари худи калимаи ҷувол то ҳол дар гӯиши мардум истифода 
мешавад. Худи калимаи ҷувол ба маънои халтаи калон меояд. Ин вожа дар таркиби мақоли 
мардумии «Ҷуволи холӣ рост намеистад» низ мустаъмал аст. Ҳатто ишорат ба ҳаҷман калон 
будани он дар истифодаи ин калима дар гӯиши мардуми Ашт барои либосе, ки калон дӯхта 
шудаасту дар тан нозебост шаҳодат медиҳад: Чивай ин ҷувол боин (ба гунаи дигар: қанор боин) 
ҳама ҷош а танад оқида хорафтас? Э каш-э, ҳич чи зевидагиш не. 

Вожаи ҷувол дар Фарҳанги бузурги сухан ин гуна маънидод шудааст: «киса ё гуне нисбатан 
бузурги пашмӣ ва хашин» [6, с. 212]. ҳамчунин ҷуволдӯз: «сӯзане дурушт бо сӯрохи бузург 
махсуси дӯхтани порча ё либосҳои дурушт ва хашин» [6, с. 212]. Дар Фарҳанги Муин зимни 
шарҳи ин вожа чунин мехонем: «Ҷувол», гувол, ҷӯбол зарфе аз пашмбофта, ки чизҳо дар он 
кунанд; порчаи хашин ва кулфат» [3, с. 542]. Айнан ҳамин маънӣ дар Фарҳанги Амид низ таъкид 
ёфтааст: «Ҷувол, гувол, ҷӯбол, точа, борҷома, кисаи бузург, ки аз нахи захим ё порчаи хашин 
дуруст кунанд барои ҳамли бор» [5, с. 412]. Дар фарҳанги забони тоҷикӣ калимаи ҷуволдӯз ба ду 
маънӣ: 1) он ки ҷувол медӯзад; 2) сӯзани калон, ки бо он ҷувол, қанор ва монанди инҳоро 
медӯзанд шарҳ ёфтааст.  

Ҳамчунин тазкираи мазкур калима ва ифодаҳои дигареро, ки хоси гӯиши мардумӣ 
мебошанд, фарогир аст. Масалан: феъли гашта омадан, ки дар забони адабии имрӯзаи тоҷик 

Сари ғуломият ар нест, боз рафта чаро 
Ба узр гардани барбаста гашта ояд боз [2, с. 74].  

Дар забони адабии тоҷикӣ он ба гунаи бозгардад истифода мешавад, ки маънои дубора 
омаданро дорад. Истифодаи ин феъл дар шакли боз гашта ояд, дар забони гуфтугӯӣ мустаъмал 
аст. Ин ҷо бо тақозои вазни шеър калимаи боз дар охир зикр гардидааст. Ҳатто дар гӯиши 
муаллифи сатрҳо гоҳо дар истифода ин феъл гунаи тахфифии калимаи боз дар шакли бо ба назар 
мерасад: Барбир равадам, бо гашта мебиёд, хавотир нашавед.  

Тавре ки устод А. Ҳасанзода қайд мекунад, аз рӯи омӯзиш, таҳқиқ ва таҳлили 
забоншиносон маълум мегардад, ки дар шеваҳои ҳозираи тоҷикӣ калимаҳои қадим ба таври 
ягона боқӣ намондаанд. Аз рӯи маводи гирдомада онҳоро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намудан 
мумкин аст: 1) боқимонии онҳо бе тағйири шаклу маъно; 2) бо тағйири шакл маҳфузмонии онҳо; 
3) бо тағйири шаклу маъно боқимонии онҳо; 4) маҳфузмонии яке аз маъноҳои куҳани калимаҳо; 
5) аз байни гунаҳои зиёд маҳфуз мондани яке аз қаринаҳо [10, с. 9].  

Аз рӯи ин таснифоти профессор А. Ҳасанзода айнан калимаҳои дар боло зикршударо 
таҳлил намуда, гуфта метавонем, ки калимаи тӯбра бо тағйири шакл (тӯрва, тӯрвахалта), 
бозгардидан (боз (бо) гашта омадан), ҷуволдӯз, идӣ (бе тағйири шаклу маъно) дар шеваи 
гуфтугӯии мардум боқӣ монда, то ҳол мавриди истифода қарор доранд. Омӯзиши ин гуна 
калимаҳо бозгӯи таърихи куҳан доштани шеваву лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ ва ҳамчун хазинаи 
гаронбаҳои забон хидмат кардани онҳо дар рушди забон, фарҳанг ва таърихи миллати тоҷик аст. 
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НАҚШИ «ТАЗКИРАТ-УШ-ШУАРО»-И МУТРИБИИ САМАРҚАНДӢ ДАР ҲИФЗИ  

КАЛИМАҲОИ ГӮИШИИ ТОҶИКӢ 
  

Муаллиф дар ин мақола яке аз масъалаҳои муҳимми забон ва адабиёт - нақши яке аз тазкираҳои 
маҳфуз дар асри ХVII-ро таҳқиқ намудааст. Тазкираи Мутрибии Самарқандӣ дар шумори сарчашмаҳои 
адабии дигар баробари он ки аз чанд ҷиҳат аҳамияти бузурги адабиву фарҳангӣ дорад, дар нигаҳдошти 
чанде аз калимаҳои гӯишии забони тоҷикӣ дорои арзиши баланд мебошад. Ин нуктаро муаллиф дар 
мисоли чанде аз калимаҳое, ки имрӯз дар гӯиши шеваҳои шимолии забони тоҷикӣ истифода мешаванд 
(тӯбра, идӣ, ҷуволдӯз, боз гашта омадан) исбот намудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: тазкира, Мутрибии Самарқандӣ, арзиши адабӣ, шева, калимаҳои гӯишӣ, 
забоншиносӣ, таснифот, таърихи таҳаввули забон, ҷуволдӯз, тубра, идӣ. 
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РОЛЬ «ТАЗКИРАТ-УШ-ШУАРО» МУТРИБИ САМАРКАНДИ В ХРАНЕНИЯ  

ТАДЖИКСКИХ РАЗГОВОРНЫХ СЛОВ 
 

В статье обсуждается один из важнейших вопросов языка и литературы - роль одного из 
сохранившихся антологий XVII века. Анталогия Мутриби Самарканди к другим литературным 
источникам, наряду с его большим литературным и культурным значением в нескольких отношениях, 
имеет большое значение для сохранения некоторых устных слов таджикского языка. Это положение 
доказывается автором на примере некоторых слов, используемых сегодня в северных диалектах 
таджикского языка (тубра - мешок, мешок бедняка, иды - праздничный подарок, чуволдуз - тот, кто шьет 
мешок, возвращаться). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антология, Мутриби Самарканди, литературное значение, диалект, 
разговорные слова, языковедение, классификация, история развитие языка, чуволдуз (тот, кто шьет мешок; 
большая игла для прошивания тюков, мешков), тубра (мешок, мешок бедняка), иди (праздничный 
подарок). 
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ROLE MUTRIBI SAMARKANDI`S ANTHOLOGY (TAZKIRATYSHYARO) IN THE  

STORAGE OF TAGIK SPOKEN WORDS 
  

The article dwells on one of the most important issues concerned with language and literature being the 
role of one of the preserved anthologies referring to the XVII-th century. Alongside with other literary sources and 
its great literary and cultural significance in several respects Mutribi Samarkandi`s anthology possess a great 
importance for certain oral words preservation in the Tajik language. The relevant point is proved by the author 
on the example of some words used today in the northern dialects of the Tajik language (tubra - sack, poor man's 
sack, idi - holiday gift, juvolduz - who sews the bag). 

KEY WORDS: anthology, Mutribi Samarkandi, literature importance, dialect, spoken words, linguistics, 
classification, history develop of language, juvolduz (who sews the bag, big needle), tubra (sack, poor man's sack), 
idi (holiday gift). 
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ВИЖАГИҲОИ САБКӢ ВА ТАРЗИ БАЁНИ УБАЙД РАҶАБ ДАР ЖАНРИ ЁДДОШТӢ 
 

Давлатов У.М. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Убайд Раҷаб ҳангоми офаридани асарҳои ёддоштӣ, албатта, хотироти худро бо каломи 
рангин офарида, ба завқи хонандаи закитабъ таъсири хуб расонида ва асарро хотирмон месозад. 
Дар офаридани жанрҳои ёддоштии устод забон чун унсури асосӣ хидмат намудааст. Аз ин лиҳоз, 
вазифаи ҳар як фард, хусусан аҳли қалам аст, ки ба забон ва истифодаи он муносибати ҷиддӣ 
дошта бошад.  

Забон падидае аст, ки дар қолаби сохторҳои мухталиф таҳаққуқ пайдо мекунад. Усулан, 
забони ёддошт ба сурати забони хосу ягона ва бозтобкунандаи ҷаҳонбинии шоир аст. Аммо 
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забони нависанда, бар хилофи забони шоир, сохторест мураккаб аз гунаҳои мухталифи забонӣ, 
ки аз ҷаҳонбинии нависанда, тарзи тафаккур ва нигариши шахсиятҳои халқшуда дар осораш 
мебошад.  

Забони ёддоштҳои Убайд Раҷаб забоне аст, бисёр рангину мутанаввеъ ва дар насри 
муосири тоҷик намунаи асилу дурахшон ба ҳисоб меравад. Он забоне саршор аз тасвиру 
нигоштаҳои ҷузъиётбаёнӣ ва баёнгари содатарину зулолтарин сурати мумкин аз таҷрибаҳои 
инсонӣ мебошад. Адиб забони табақаи поёнии ҷомеаро интихоб намуда, то дардҳои мардумро 
воқеӣ баён намояд. Убайд Раҷаб бо нигоҳи дақиқ ба забони гуфтугӯйӣ тавонист хусусиятҳои 
онро дарёбад ва ба он ҳаёти нав бахшад. Осори вай бо баҳрагирӣ аз забони омиёна, ки иборат аз 
зарбулмасал, ҳазлу мутоиба ва ғайраҳо, ки дар аснои таҳқиқ ба онҳо пардохта мешавад, мебошад. 
Намунаҳоеро аз корбурди забони гуфтугӯйӣ дар осори Убайд Раҷаб монанди: сутунгардан, 
филҷуссаи шикамдамида, ҷулонида [6, с. 71] ва сумот [6, с. 91], ҷиззас [6, с. 92] метавон 
мушоҳида намуд, ки дарак аз забони зиндаи халқ медиҳанд. Дар ин ёдкардаҳо, ки бунёди онҳо 
забони халқӣ аст, Убайд Раҷаб бо корбурди гунаҳои забонӣ тавонистааст аз забони гуфтугӯйӣ 
дар офариниши қаҳрамонҳояш истифодаи ҳунармандона бибарад. Масалан, дар ёддоштҳои адиб 
истифодаи шеваҳо аз забони қаҳрамононаш – Боқӣ Раҳимзода хеле хуб баён шудааст, ки мисоли 
зер далели гуфтаҳои боло мебошад: 

 Наврӯзи баҳорон шиву дил дағдағагар шӣ, 
Дар кӯҳу камар вақти саҳар лола бадар шӣ.  
Абр омаду тундар шиву борони шарар шӣ, 
Як гурдапия ома, ки гови шаҳӣ ҷар шӣ [7, с. 104].  

Дар шеъри фавқуззикр вожаҳои «шӣ», «гурдапия», «ома» ва «ҷар» ба маъноҳои зайл зикр 
мегардад: шиву - шуд, дағдағагар шӣ - ҳавобаланд шуд, «абр омаду тундар шиву борон шарар 
шӣ» - абр омаду раъду барқ пайдо гардида, шарораҳо ҷорӣ шуд, «Як гурдапия ома, ки гови шаҳӣ 
ҷар шӣ» - ногоҳ оби сел ҷорӣ шуда як гови шаҳӣ ҷар шуд.  

Забони осори Убайд Раҷаб гуногун аст ва ин дигаргунӣ ба он хотир аст, ки қаҳрамонҳои 
ёддоштҳои ӯ шахсиятҳои мухталифанд. Гурӯҳҳо ва табақаҳо, аз поён то ба боло, дар ёддоштҳои 
Убайд Раҷаб вуҷуд дошта, ҳар як дорои забони ба худ хос мебошанд. Забони тавсифӣ забоне аст, 
ки ёддоштнавис ба воситаи он хонандаро бо шахсиятҳои ёддоштӣ, муҳити зиндагӣ ва вазъи 
руҳии қаҳрамонҳо ошно месозад. Убайд Раҷаб дар истифодаи забони тавсифӣ басо чирадаст 
мебошад. Масалан, вай дар яке аз ёддоштҳояш дар бораи Боқӣ Раҳимзода ва дӯсти найнавози 
хуҷандиаш санъати тавсифро чунин ба қалам додааст: «Ҳар рӯз, баробари рӯшанӣ дидани чашми 
саҳар, рӯи ҳавлӣ мебарояду назди суфа меояд ва найро мегираду ба навохтан шуруъ мекунад. 
Шавқ, ки боло мегирад, таваққуф карда наметавонад, мисли он ки аз навохтану навои 
сеҳрангези най маст мешавад, менавозаду менавозаду менавозад» [6, с. 113]. Калимаҳо ва 
лафзҳои тавсифӣ аз зиндагии ҳамонрӯзаи мардумро дар симои Боқӣ Раҳимзода дар китоби «Дӯш 
будам ҳамнишин» ба таври зайл ба қалам додааст: Дар зери токи саҳни ҳавлӣ менишаст Боқӣ 
Раҳимзода, ки вақти аз ҷой бархостан сараш чарх заду дунё дар назараш торик шуд, тоб хӯрду 
ба замин афтод ва аз ҳуш рафт. Об заданду шамолаш доданд, фоида накард, ба ҳуш омад [6, с. 
130].  

Дар тавсифе, ки аз макони ёддошт мекунад, нишон медиҳад, то чи ҳад аз зиндагии ин 
табақа ва рафтору кирдор, дар интихоби вожагон, истилоҳоти хосси онҳо огоҳӣ дорад: «Мардак 
чашмҳои оташгирифтаи худро калонтар кушоду коғазро талабид ва навиштаро ба даст оварду 
бо қаҳру ғазаб пора кард ва таҳдидомез гуфт, ки бо кӣ суҳбат кардан ва дар куҷо 
нишастанатонро фаромӯш накунед, аввал ҷой бубинеду баъд пойро гузоред» [5, с. 83]. Дар ин 
гуна тавсифҳо Убайд Раҷаб зиндагии хоссе аз табақаи гуногуни мардум ва маъмулиро нишон 
медиҳад ва дар забони тавсиф ночор аз лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ (фолклор) истифода мекунад. Ин 
гуна тавсифҳоро метавон дар ёддоштҳои «Марди майдони талош», «Дӯш будам ҳамнишин» 
пайдо кард.  

Забони персонажҳои ёддоштҳо, албатта, аз забони тавсифӣ фарқ дорад. Ҳамон қадре ки 
қаҳрамонҳои мухталиф дар саҳнаи ёддошт нақш бозӣ мекунанд, ба ҳамон андоза дар забон ва 
шеваи баён тафовут аст. Ин қаҳрамонҳо мумкин аст аз табақаҳои гуногуни ҷомеа бошанд ва адиб 
бояд шахсиятҳои асари худро бишиносад. Руҳиёт, тарзи фикр ва навъи зиндагии онҳоро ҳис 
кунад, дар ғайри ин сурат, нависанда наметавонад ба кашфи забони қаҳрамонҳои осораш даст 
ёбад.  

Дар осори Убайд Раҷаб қаҳрамонҳо ба ду роҳ вориди ҳикояҳо мегарданд. Гоҳ нависанда 
худ дар саҳнаи достон қарор гирифта, гаҳ танҳо одамон ҳастанд, ки гуфтугӯ мекунанд, ҳодисае 
меофаранд ва ин ҷо дигар нависанда қарор надорад. Забоне, ки Убайд Раҷаб барои гуфтугӯи худ 
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интихоб кардааст, бисёр муҷазу сода аст. Масалан, дар ҳикояҳои ёддоштиаш «Одами 
поксиришт» персонажҳо бисёр содаанд ва муаллиф аз унсурҳои фолклорию маҷозӣ баҳра 
ҷустааст: «Ҳеҷ гап не, девор дарун афтод, устоду шогирд мукофотро байни худ тақсим 
карданд» [7, с. 36], «Тезии корд дар дами корд» [7, с. 109]. Барои видоъ аз шаҳру ноҳияҳои 
Тоҷикистон он қадар одам омад, ки сӯзан партоӣ, ба замин намеафтод [7, с. 11] «Писар писару 
набера-набера, писар мағзи ҷигар аст», - аз дил мегузаронид кампири Зулмат [4, с. 59], «Сидқи 
бегуноҳ пеши Парвардигор соф аст», мегӯянд [4, с. 47], «Гапи аз худат калонро, ки нагирифтӣ, 
пешпо хӯрдӣ» [4, с. 43], Оре, оре, хубу ба маврид гуфтаанд мардум: «Некӣ куну дар об андоз, 
некӣ фаромӯш намешавад! Ҳеҷ набошад, моҳиён ба қадри некият хоҳанд расид!» [4, с. 31], 
«Гургро ёд кунӣ, бо пояш даромада меояд» [4, с. 151]. Бар хилофи ёддоштҳои мазкур, дар асарҳои 
ёддоштӣ, монанди «Ҷонфидо» ва «Сад», ки мухотабони Убайди Раҷаб мардумони табақаҳои 
гуногунанд, забони адиб тафовут дорад ва рангу бӯйи фарҳанги омиёнаро ба худ касб мекунад.  

 Як хусусияти назаррас дар ин гуна осори Убайд Раҷаб он аст, ки вақте адиб худаш дар 
ёддоштҳояш зоҳир мешавад ва хосса тарафи муқобили ӯ як миллати дигар аст, забонаш табиӣ 
мешавад, яъне саъй мекунад, калимаҳоро, ҳамон тавре ки дар муколима ва гуфтугӯи маъмулӣ ба 
кор меравад, истифода кунад. Яъне ба кор бурдани забони гуфтугӯиро Убайд фақат дар 
ёддоштҳое ба кор бурдааст, ки худи муаллиф дар онҳо нақш бозида ва мухотабонаш 
гуногунзабон мебошанд.  

Навъи дигари асарҳои Убайд чунин аст, ки худи адиб дар онҳо нақше надорад, танҳо 
персонажҳо бо якдигар суҳбат намуда, моҷаро меофаранд. Муаллиф дар ин ҷо фақат тавсиф 
мекунад ва қаҳрамонҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд, ба ҳамин хотир, забони адиб дар офаридани 
осор низ мутафовит мешавад. Нависанда бояд ба хубӣ ва бодиққат забони ҳар типро мушаххас 
кунад. Дар ёддоштҳои Убайд Раҷаб табақаҳои мухталифи ҷомеа саҳми бориз гузоштаанд. 
Масалан: ҳоҷӣ, сартарош, ҷалобон, даҳмарда, коркунони умури дохила, сарбоз, зани бесавод, 
зани донишманд, чеҳраҳои таърихӣ ва монанди инҳо. Ин табақаҳо ҳар як забони хосси худро 
доранд ва адиб бояд забони муносиби типи ҳикояҳои ёддоштии худро кашф кунад. Интихоби 
забон кори саҳлу сода нест, адиб бояд характер ва шахсияти қаҳрамони ҳикояҳояшро бишиносад, 
руҳия ва эҳсосоти ӯро дарк кунад. Убайд Раҷаб дар типҳое, ки офаридааст, то ҳадде бо забони 
ин табақаҳо ошноии комил дорад. Яке аз типҳое, ки адиб муаррифӣ кардааст, занҳо ва мардҳо, 
ҷавонон ва ноболиғон мебошанд. Масалан, дар китоби «Марди майдони талош» дар ҳикояҳои 
китоби ёддоштии устод Убайд Раҷаб «Ғараз», «Кумаки даҳмардаҳо», «Ноболиғони зинокор», 
«Ҷияни аз худ рафта», «Сарбози гуреза» онҳоро комил муаррифӣ намудааст. Дар ин гуна асарҳо 
забони адиб саршор аз унсурҳои фолклорӣ ва истилоҳоти омиёнаи тоҷикӣ мебошанд. Адиб ба 
ин табақа таваҷҷуҳи хоссе дошта ва ҳамеша бо тафаккури зарароваре, ки дар зиндагии онҳо дар 
гузашта вуҷуд доштааст, мубориза мебарад. Албатта, набояд тасаввур кард, ки Убайд Раҷаб ба 
содагӣ ба ин забон даст ёфтааст, балки бо таҳқиқу баррасӣ дар забон ва лаҳҷаҳои гуногуни 
қавмиятҳо тавонистааст ба халқи чунин осор ноил гардад. Убайд Раҷаб дар достони «Зани 
бадкуниш» аз қавли занҳои бесавод чунин зикр мекунад: «Тӯхтахон ҳомила буду кампири Ойдин 
дар тан маризи шукуфа дошт. Олмуҳаммади Раҷаб табобати ҳар дуро сабаб оварду 
Тӯхтахонро ба зоишгоҳи Панҷакент ва кампири Ойдинро ба табобатхонаи шаҳраки Колхозчиён 
фиристод, зеро итминон ҳосил карда буд, ки як сари ресмони печидаи ҳодиса дар дасти 
Тӯхтахон аст» [7, с. 18]. Дар иқтибоси боло адиб аз лаҳни занона, ки байни Тӯхтахон-хонум ва 
кампири Ойдин сурат мегирад, истифода мекунад.  

Забони ёддоштҳо дар осори Убайд Раҷаб монанди «Сифлаҳои сиякор» ва «Асрори номаҳои 
беимзо» аз дигар ёддоштҳои ӯ фарқ менамоянд, аз ин ҷиҳат, фазои ин навъ асарҳои ӯ аз назари 
забонӣ гуногун мебошад.  

Забон дар осори адиб бо таваҷҷуҳ ба мавзуъҳои он мутафовит аст. Масалан, дар ҳикояи 
«Сифлаҳои сияҳкор» Убайд Раҷаб забони хос дорад. Вай забони гуфтугӯиро бо кинояҳо ва 
истилоҳҳои гуногун бо забони фозилона ва адибона даромехтааст. Ин омехтагӣ бар асоси тарҳи 
ёддошт ва лаҳни танзомезу киноии он сурат гирифтааст: «Сарнавишти Ҷаъфар Раҳмонов (руҳаш 
шод бод, дар аввали соли 1998 вафот кард), намунаи аълои дурӯғбофӣ ва мисоли равшани 
дониста ҷиноят зоҳир кардани қисме аз курсинишинони воломақоми солҳои ҳафтодум аст, -
ҳикоятро шуруъ мекунад Олмуҳаммади Раҷаб. - Ба қисмати ин мард бозӣ карданд. Додситони 
кулли ҷумҳурӣ А.А. Шелочинин ва сардори дастгоҳи мубориза алайҳи тороҷи моликияти 
сотсиалистии (ОБХСС) Вазорати умури дохилии Тоҷикистон В.А. Полников [4, с. 124].  

Тавсиф дар ёддоштҳои Убайд Раҷаб нақши асосӣ дорад ва ба онҳо таъсири мусбат 
мебахшад. Вай дар тавсифи саҳнаҳо мавқеъ ва шахсияти қаҳрамонҳои осорашро тасвир 
намудааст. Адиб бо маҳорати камназираш ба тавсифи замону макон ва мавқеияти ёддоштҳояш 
мепардозад. Масалан, дар ҳикояи «Одами покизасиришт», ки ҳадиси як марди миёнқомати 
тановари нармсухан ва базморо, косагули бебадали давраороиҳои дӯстон, инсони покизасиришт 
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Абдусалом Деҳотӣ аст, муҳиту фазои ёддоштии худро ин гуна тавсиф мекунад: «Соли савуми 
таҳсил дар омӯзишгоҳ буд. Тирамоҳи хубе ҳукмфармоӣ дошт. Субҳи андаке сард ва чоштгоҳи 
каме гарм ва ҳавои беғубор ҳусни рӯзро меафзуд. Мардум аз боғу майдон ҳосили ранҷи заҳмати 
худро ғун меоварданд [5, с. 21].  

Дар ҳикояи «Дарёфти қотилон»-и Убайди Раҷаб хусусиятҳои сабки забонии нависанда дар 
образи қаҳрамони худ - Олмуҳаммади Раҷаб хеле муҷаз ба қалам дода шудааст. Яъне таҷриба ва 
маҳорати Олмуҳаммад ба ӯ имкон фароҳам овард, ки сирри рӯйпӯшшудаи дусоларо дар давоми 
як ҳафта ифшо гардонад, ки иқтибоси зерин иддаои моро ба яқин табдил медиҳад: 
«…Олмуҳаммади Раҷаб тавонистааст воқеае, ки ду сол ошкор карда натавонистаанд, дар 
муддати як ҳафта ошкор намояд. Тафтиш сари чанд рӯзро хӯрду оқибати кор ба ҳузури чӯпони 
деҳа овард, ки дар пушти муқобили ғори Падроғ рама мечаронид. Ҳамин лаҳни самимонаи 
Олмуҳаммади Раҷаб буд, ки Фаросат духтари Исмат қотили падарашро ошкор намуд. Дар 
натиҷаи пурсупоси бобои Ёрак, писаронаш Бобову Нор ва домодаш Ҷумъа, ки хешу табори 
Исмати Ёр буданд, ҳалқаи кобиш танг шуда, қотилро ошкор намуданд» [4, с. 64] . 

Ҳамин тариқ, аз мушоҳида ва пажӯҳиши маводи таҳқиқшудаи Убайд Раҷаб бармеояд, ки 
осори ёддоштии ӯ бо забони содаву фаҳмо ва дур аз итноб таълиф гардидааст. Ҳамчунон, дар 
лобалои ёддоштҳояш вижагиҳои сабки хуросонӣ, ки дар осори мансури мутақаддимон истифода 
шудаанд, бараъло эҳсос мегарданд. Ин аз истеъдод ва табъи салими муаллиф дарак медиҳад. Дар 
асарҳои ёддоштии устод аз услубҳои мухталиф, ба монанди услуби бадеию образнок ва илмӣ-
публитсистӣ истифода шудааст.  

Дар жанри ёддоштӣ муаллиф нақши калидиро мебозад, ки ӯ бо мухотабони худ самимона 
суҳбат менамояд ва мухотабони адиб аз сутӯҳи мухталифи ҷомеа мебошанд.  
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ВИЖАГИҲОИ САБКӢ ВА ТАРЗИ БАЁНИ УБАЙД РАҶАБ ДАР ЖАНРИ ЁДДОШТӢ 
       

Муаллиф дар ин мақола кӯшиш кардааст, ки жанри ёддошт ва сабки Убайд Раҷабро бо далоили 
муътамади илмӣ мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор диҳад. Дар мақола забони баёни ёддоштҳои Убайд Раҷаб 
хеле моҳирона нишон дода шуда, мавқеи корбурди гӯйишии мардумӣ, ки яке аз манбаъҳои инкишофи 
таркиби луғавии забони тоҷикӣ мебошад, васеъ мавриди корбурд қарор гирифтааст. 

Инчунин, қайд мегардад, ки Убайд Раҷаб тавонистааст забони осори ёддоштиашро гуногун ва бо 
иштироки шахсиятҳои мухталифе, ки дар осори ӯ нақш доранд, рангоранг гардонад, ки ин аз мутолиаи 
китоби «Марди майдони талош», «Дӯш будам ҳамнишин» бараъло намоён мегардад. Дар мақола роҷеъ ба 
забони персонажҳои ёддоштии осори адиб сухан рафта, саҳми онҳо дар саҳнаи ёддошт таҷассум ёфтааст. 
Яке аз хусусиятҳои асосие, ки дар осори Убайд Раҷаб мавқеи бориз дорад, ин иштироки худи муаллиф дар 
воқеаҳои ёддоштиаш мебошад.  

КАЛИДВОЖАҲО: ёддошт, забон, тавсиф, персонаж, осор, адиб, нақш, сабк, таҳқиқ, муаллиф. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СТИЛЬ ВЫРАЖЕНИЯ  
УБАЙД РАДЖАБА В ЖАНРЕ МЕМУАРОВ 

  

В этой статье автор попытался исследовать жанр и стиль мемуаров Убайда Раджаба с 
убедительными научными данными. Статья умело демонстрирует язык мемуаров Убайда Раджаба и 
широко использует местный язык, который является одним из источников развития лексической 
структуры нашего языка. 

Также отмечается что, Убайд Раджаб смог разнообразить язык своих мемуаров и с участием 
различных личностей, которые сыграли свою роль в его работах, и это благодаря чтению книги «Человек 
поля борьбы», «Я был компаньоном» хорошо видны. Язык мемуаров произведений писателя и их вклад в 
сцену мемуаров занимает достойное место. Одной из главных особенностей творчества Убайда Раджаба 
является участие самого автора в его мемуарах.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА; воспоминание, язык, рол, описание, литератор, орнамент, стиль, 
исследование, автор. 
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STYLISTIC FEATURES AND STYLE OF EXPRESSION OF UBAID RAJAB  
IN THE GENRE OF MEMOIRS 

  

In this article, we tried to explore the genre and style of the memoirs of Ubaid Rajab with compelling 
scientific evidence. The article skillfully demonstrates the language of the memoirs of Ubaid Rajab and makes 
extensive use of the local language, which is one of the sources for the development of the lexical structure of our 
language.  

In addition, Ubaid Rajab was able to diversify the language of his memoirs and with the participation of 
various personalities, who played a role in his work, and this is due to the reading of the book «Man of the Field 
of Fight», «I was a Companion» are clearly visible. In the language of memoirs of the writer's works and their 
contribution to the memoir scene, it occupies a worthy place. One of the main features of the work of Ubeid Rajab 
is the participation of the author himself in his memoirs.  

KEY WORDS: memory, language, role, description, writer, ornament, style, study, author. 
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ЖАНРИ ДУБАЙТӢ ДАР ОСОРИ ҒАФФОРАЛӢ САФАР  

 

Лайламои Худойназар 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар осори манзуми Ғ. Сафар баробари дигар жанрҳои адабӣ дубайтӣ низ мавқеи хосса 
дорад. Шоир дар гуфтани ин навъи ашъор бештар дунболагирӣ аз шаклу мазмуни дубайтиҳои 
мардумӣ карда, мазмуну мундариҷаи аксар дубайтиҳои ӯ мазомини ошиқонаанд. Аз муҳимтарин 
хусусиятҳои дубайтиҳои шоир, ки қайд кардани онҳо бамаврид аст, лутфи зебои шоирона аст, ки 
анқариб дар ҳар як байти шоир мушоҳида мешавад.  

Шоир сараввал аз азоби ҳиҷрону бераҳмии ҷонон шикоят намуда, баъдан сабру бурдбории 
худро ба ин ҳолати тоқатфарсо баён доштааст. Тавре мушоҳида мешавад, ин мазмун куҳнаву 
обшуста буда, дар садҳову ҳазорҳо шеъри шоирони гуногун мо бо намунаҳои он вомехӯрем. Вале 
шоири ҳунарманд тавонистааст, ки ҳамин мазмуни обшустаро тавассути лутфи зебои шоирона 
либоси тозаву нав пӯшонад: 

Нигоро, бе ту зору дардмандам, 
Ба занҷири фироқат пойбандам. 
Бухорову Самарқандӣ ту, ай гул? 
Ки то имрӯз аз ту дил накандам [3, с. 119]. 

Маълум аст, ки агар инсон дар назди умум аз дӯст доштани шахсияти худ ва ё ягон аъзои 
худ сухан гӯяд, ӯро ба худпарастӣ айбдор мекунанд, вале шоири суханпардоз метавонад ҳамин 
айбро низ ба ҳунар табдил диҳад. Барои мисол, дар дубайтии зер шоир дар баробари ибрози 
муҳаббату дӯстдории худ ба маҳбуба аз дӯст доштани дили худ низ ҳарф мезанад ва барои ба 
ҳунар мубаддал намудани айби худпарастӣ лутфомез зикр менамояд, ки дили ман макони меҳру 
муҳаббати маҳбуба аст, ба ҳамин хотир дӯст доштани он ҷоиз аст: 

Нигори хушдиламро дӯст дорам, 
Нигори хушгиламро дӯст дорам. 
Ба дил азбаски меҳраш ҷо гирифтаст, 
Аз ин рӯ, ман диламро дӯст дорам [3, с. 119]. 

Дар дубайтии зер корбурди ҳунармандонаи санъати таҷнис сабабгори эҷоди лутфи зебои 
шоирона гардидааст. Ғаффоралӣ Сафар аз маъниҳои гуногуни вожаҳои «талха» ва «дард» 
истифода карда, меҳру муҳаббат ва самимияти худро нисбат ба Ватан ба таври шоирона баён 
менамояд: 

Ватан, дардат ба ҷонам ошно шуд, 
Дилам бо дарду доғат ҳамсадо шуд. 
Ба дард омад даме ки талхаи ман, 
Ба дардам талхаҳои ту даво шуд [3, с. 121]. 

Воқеан, дар мавзуи Ватан зиёд шеър гуфтан яке аз вижагиҳои адабиёти даврони 
Истиқлолият аст. Ба қавли устод Худоӣ Шариф, «Мавзуи ватан аз баҳсҳои доимии шеъру адаб 
аст ва ҳарчанд дар тӯли асру замонҳо маънои он ба тағйиру таҳаввуле дучор шудааст, моҳияти 
он - дӯст доштани Ватан ва муҳофизати он кам тағйир ёфтааст. Роҳҳои баёни ин мавзуъ хеле 
гуногун мебошанд ва шоирони мо ҳам ҳар яке онро бо роҳу равиши хос, баробари донишу 
салиқаи сухани худ гуфтаанд [5, с. 160].  

Шоирони даврони Истиқлолият, ки аксарият шоҳиди бевоситаи даврони ҷанги шаҳрвандӣ 
буданд ва ба чи қимате ба даст омадани ваҳдату ягонагии миллӣ ва осудагиро медонистанд, ба 
қадри ин неъматҳои бебаҳо расиданро аз мову шумо тақозо доранд. Ҳамин мазмунро дар 
шеърҳои гуногуни Ғаффоралӣ Сафар, аз ҷумла дар дубайтиҳои ӯ низ, мушоҳида кардан мумкин 
аст.  
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Масалан, дар дубайтии зер шоир ватанро ба сӯзании пурнақшу нигор ва худро ба сӯзане 
монанд кардааст, ки ҳуруфи сулҳу дӯстӣ ва росткориро дар рӯйи он гулдӯзӣ менамояд ва бо 
ҳамин ташбеҳу тамсил гуфтан мехоҳад, ки бидуни ваҳдату ягонагии халқу миллат ободии 
давлатро таманно кардан ғайриимкон аст: 

Ватан бошад агар чун сӯзание, 
Барои ӯ шавам монанди сӯзан. 
Ҳуруфи дӯстиву ростиро 
Ба домонаш кунам гулдӯзие ман [3, с. 120]. 

Дар ҳақиқат, даврони Истиқлолият як зумра шоиру нависандагонеро ба майдони адабиёт 
овард, ки талқини ватандӯстиву меҳанпарастӣ ва ваҳдату ягонагии мардумро аз вазифаву 
масъулияти инсонии худ медонистанд ва ҳамчун сӯзани тасвиркардаи Ғаффоралӣ Сафар ҳуруфи 
зарҳалии сулҳу дӯстиро дар сӯзании зебои Ватан нақш мекарданд. Чаро ки маҳз ҳамин ваҳдату 
ягонагӣ ва сулҳу дӯстист, ки Ватани азизи мо рӯз то рӯз ободу зебо ва руҳнавозу дилкушо 
мегардад.  

Ба қавли шоир, дар зиндагӣ шодмону хушдил будан фарз аст, вале ин фарз вақте иҷро 
мегардад, ки инсон ғамхор ва ғамгусори дигарон бошад. Инсон дар ҷамъият зиста, аз таъсири он 
берун буда наметавонад. Хоҳ-нохоҳ авзои иҷтимоӣ ба руҳияи ҳама кас асар мегузорад ва ӯро 
шод ва ё баръакс ғамгин мегардонад. Яъне, бо якдигар ғамшарик ва ё шодишарик будани 
инсонҳо тақозои ҳаёти ҷамъиятист. Вале рисолати инсон танҳо бо ҳамин аъмол маҳдуд 
намегардад ва як зумра вазифаҳои дигари хусусиву ҷамъиятие ҳастанд, ки инсон дар иҷрои онҳо 
масъул аст. Агар ҳамин вазифаҳо аз ҷониби шахс иҷро нагарданд, ӯ барои ҷамъият шахси зиёдатӣ 
ва бори души халқу Ватан хоҳад буд: 

Ба гетӣ хушдилу ғамхор бошам, 
Ба шодию ғами кас ёр бошам. 
Наорам бори душам гар ба манзил, 
Ба души зодгоҳам бор бошам [3, с. 123]. 

Дар дубайтии дигари шоир фикри ҳикматноке ҳунармандона баён гардидааст. Шоир 
хонандаи худро аз ноқис будани чашми зоҳирбини инсон огоҳ кардан хоста, қайд кардааст, ки 
ба моҳияти ашхос ва ё ашё аз рӯи шакли зоҳирӣ баҳо додан шоиста нест, чаро ки ин баҳо на ҳама 
вақт бо воқеият тавъам мегардад. Ба ҳамин хотир, шоир касони зоҳирбини ботинбехабарро аз 
қазовати айбу ҳунари касе ва ё чизе маҳрум дидан мехоҳад: 

Ба зоҳирбин баҳо додан нашояд, 
Ки зоҳирбин на аз мардони доност. 
Чунонки кирми пилла зиштрӯ аст, 
Вале абрешиме бидҳад, ки зебост [3, с. 122]. 

Дубайтии боло ба ҳикматҳои маъмул, хоса ба қитъаи машҳури Мавлоно Абдурраҳмони 
Ҷомӣ, ки дар зер меорем, ҳаммазмун аст: 

Таъна бар ман мазан ба сурати зишт, 
Ай тиҳӣ аз фазилату инсоф. 
Тан бувад чун ғилофу ҷон шамшер, 
Кор шамшер мекунад, на ғилоф [4, с. 26]. 

Тамсил дар дубайтии зер бисёр воқеӣ ва замонавӣ сурат гирифтааст. Шоир дар дубайтӣ 
ҳақиқатеро талқин кардан хостааст, ки шахсони дар мушкилӣ дармондаро аз ҳама аввал бояд 
атрофиён, дӯстону наздикон дастгирӣ намоянд. Бе дастгирии онҳо баромадан аз мушкилоти 
зиндагӣ душвор ва номумкин аст. Барои исботи ин иддао шоир зикр менамояд, ки агар дар роҳ 
мошине аз кор бозмонад, бо мадади мошинҳои дигар онро ба ҳаракат медароранд. Ҳамин ҳолатро 
дар мисоли инсонҳо низ татбиқ кардан имкон дорад: 

Ба шахси дар миёни роҳ монда 
Дигарҳо ёрии худро расонанд. 
Чунонки мошине аз по бияфтад, 
Ба мошини дигар онро кашонанд [3, с. 122]. 

Маълум аст, ки воситаҳои гуногуни бадеӣ сабабгори асосии дилнишин ва таъсиргузор 
баромадани маънӣ мегарданд. Ба ҳамин хотир, Ғаффоралӣ Сафар низ дар баёни андешаҳои 
гуногуни худ аз орояҳои адабие, амсоли кинояву маҷоз, ташбеҳу истиора, тамсилу талмеҳ, 
тавсифу тазод ва ғайраҳо фаровон истифода кардааст. Масалан, дар дубайтии зерин саноеи 
истиораву маҷоз хеле ҳунармандона ва дилрасу таъсирбахш истифода гардидаанд: 

Пур аз обича пойи оҳи ман буд, 
Гиреҳи зиндагӣ дар роҳи ман буд. 
Шабе, ки моҳро бигрифта буданд, 
Канори ман тиҳӣ аз моҳи ман буд [3, с. 118].  
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Бо он ки истиораи «пойи оҳ» дар шеъри форсӣ наву бесобиқа нест, истифодаи шоир аз он 
мувофиқу баҷо сурат гирифтааст. Ҳамчунин пур аз обича (обила) будани он низ то як андоза 
тозагии мазмунро таъмин кардааст. Маълум аст, ки пуробила будани пой сабабгори душворӣ дар 
рафтор мегардад ва аз ҳамин ҷиҳат, дар назари аввал баёни мустаори шоир ба мантиқ носозгор 
метобад. Чунки «оҳ кашидан» ошкор намудани ғаму андуҳ ва ноумедиву дармондагист ва агар 
«пойи оҳ обиладор бошад», яъне агар оҳ ба душворӣ берун барояд, сабаб шояд кам ва назарногир 
будани ғаму ғусса бошад. Лекин агар дар назар гирем, ки заъфу нотавонӣ низ аз нишонаҳои 
одами ғамгину афсурда аст ва мешавад инсон ба андозае аз ғам заифу беқувват бошад, ки ҳатто 
қудрати оҳ кашидан надошта бошад, гуфтори мустаори шоир дар пояи мантиқ устувор ҷилвагар 
мешавад.  

Ҳамин тавр, дубайтиҳои Ғаффоралӣ Сафар дарбаргири мавзуъ ва мазмунҳои ҷолибу 
дилписанд буда, хонандаро ба кӯйи некномиву росткорӣ ҳидоят менамоянд. 
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ЖАНРИ ДУБАЙТӢ ДАР ОСОРИ ҒАФФОРАЛӢ САФАР  
 

Ғаффоралӣ Сафар аз ҷумлаи шоиронест, ки дар гуфтани осори гуногуннавъи манзум табъозмоӣ 
кардаанд. Дар қатори ин анвоъ жанри дубайтӣ низ мавқеи хосса дорад. Таҳқиқ дар дубайтиҳои шоир 
маълум намуд, ки ӯ дар гуфтани ин навъи ашъор ибтикору навоварие надошта, бештар пайгирӣ аз шаклу 
мазмуни дубайтиҳои мардумӣ кардааст. Дубайтиҳои Ғаффоралӣ Сафар аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа низ 
монанд ба дубайтиҳои мардумӣ буда, қисмати аъзами онҳо дорои мазомини ошиқонаанд. Инчунин дар 
дубайтиҳои шоир мазмунҳои гуногуни иҷтимоӣ низ мавқеи хосса доранд. 

Дар мақола муаллиф ба таҳқиқу пажӯҳиши хусусиятҳои гуногуни дубайтиҳои Ғаффоралӣ Сафар 
пардохта, ба василаи таҳлили намунае чанд аз дубайтиҳои шоир мазмун ва мундариҷаи ғоявии онҳоро 
мавриди нақду баррасӣ қарор додааст.  
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санъатҳои бадеӣ, тамсил, киноя, ташбеҳ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Лайламои Худойназар, докторанти PhD-и кафедраи 
адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 907 -12-99-12; e-mail: 
lailamo90@mail.ru 

ЖАНР ДВУСТИШИЯ В НАСЛЕДИЕ ГАФФОРАЛИ САФАР  
 

Гаффорали Сафар – поэт, чья поэзия представлена в разных поэтических жанрах. В числе этих 
жанров двустишие занимает особое место. Исследование по двустишиям поэта показало, что в сочинение 
этого жанра поэзии он не проявлял нововедения, в основном подражает форме и содержанию народных 
двустиший. Двустишие Гаффорали Сафар по форме и содержанию аналогичны народным двустишиям, 
большинство из которых любовного содержания. Также в некоторых двустишиях выражаются разные 
социальные мотивы.  

В данной статье автор исследуя особенности двустишия Гаффорали Сафара, приводит некоторые 
примеры двустишия поэта, подвергает критическому анализу их идейное содержание. 
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GENRE COUPLE IN THE HERITAGE OF GAFFORALI SAFAR 
 

Gafforali Safar is a poet who composed various poetic genres. Among these genres, the couplet occupies a 
special place. A study of the poet's couplets showed that he did not show innovation in the composition of this 
genre of poetry, mainly imitating the form and content of folk couplets. The couplets of Gafforali Safar ao are 
similar in form and content to folk couplets, most of which are of love content. Also, some couplets express 
different social motives. 

In this article, the author, exploring the features of Gafforali Safar's couplet, gives some examples of the 
poet's couplet, and critically analyzes their ideological content. 
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ТАФОВУТИ ТАРҶУМАИ АШЪОРИ ИОҲАН ГЁТЕ АЗ ТАРАФИ ЛОИҚ ВА ФАРЗОНА 
 

Раҳимова Н.Қ. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Фарзона чун тарҷумони боистеъдод ва шинохтаи тоҷик ба ашъори адибони Ғарб низ мароқ 

зоҳир карда, чакидаҳоро аз осори И. Гёте, Ҳ. Ҳейне, Ҷ. Байрон, А. Экзюпери баргардон намуда, 

хонандаи тоҷикро бо ин ситораҳои адабиёти Ғарб ошно гардонидааст. 
«Девони ғарбиву шарқӣ»-и Гёте бори аввал ба забони форсӣ аз тарафи мутарҷимони эронӣ 

Шуҷоиддини Шифо, баъд Куруши Сафавӣ тарҷума шуда, эшон дар қиёс бо тарҷумонҳои тоҷик 
бевосита аз забони олмонӣ кори худро анҷом додаанд, аммо шоирони тоҷик аз тарҷумаҳои русӣ 
бештар истифода бурдаанд. Муҳаққиқ М. Мирзоюнус дар сарсухани «Девони ғарбиву шарқӣ»-и 
И.В. Гёте қайд мекунад, ки «баъзе аз шеърҳои адиби олмониро якчанд мутарҷим ба забони 
тоҷикӣ тарҷума намудаанд. Чунончи, шеъри «Найшакар» аз ҷониби панҷ нафар (Лоиқ, 
Миршакар, Фарзона, Шифо ва Сафавӣ) баргардонида шудааст» [3, с. 19]. 

Дар маҷмуаи «Себарга» 40 шеъри Йоҳан Гёте, ки тарҷумаи русии он ба қалами мутарҷим 
В. Левик тааллуқ дорад, аз тарафи шоира Фарзона тарҷума шудаанд. Аз «Муғаннинома» 
тарҷумаи шеърҳои «Андешаи озодӣ», «Одамсозиву дамандозӣ», «Суханпардозӣ ва пайкарсозӣ», 
«Ҷасорат», «Найшакар», аз «Ҳофизнома» – «Фатво», «Боз барои Ҳофиз», аз «Ишқнома», 
«Таскини бебарор», «Дуруд», «Ногузир», «Нуҳуфта», аз «Китоби андешаҳо», «Зулайхо», аз 
«Соқинома» – «Мешинам яккаву танҳо», аз «Масалнома» – «Гулбонги булбул», «Умедвори 
муъҷиза», аз «Форсинома» – «Падруд» гирдоварӣ шудаанд. Бояд таъкид кард, ки шоири 
ширинкаломи тоҷик Лоиқ Шералӣ низ ба ашъори ин адиби олмонӣ мароқ зоҳир намуда, 
шеърҳояшро аз забони русӣ ба тоҷикӣ тарҷума намудааст. 

Силсилаи Гётеномаи Лоиқ чунин шеърҳои шоири олмониро дар бар мегирифт: 
«Чашмаҳо», «Ба Ҳофиз», «Чаҳор файз», «Пайравӣ», «Зулайхо», «Ҳотам», «Иҷоза», «Ҳиҷрат», 
«Бепоён», «Фатво». Ин силсила ба иловаи ду шеъри дигари шоири олмонӣ бо номи «Аз «Девони 

Fapбy Шарқ» ба маҷмуаи «Хонаи чашм»-и Лоиқ бо таҳрири қисмате аз шеърҳо ворид шудаанд 

[3, с. 357-371]. 
Гёте яке аз шоирони барҷастаи олмонӣ буда, ашъораш борҳо ба забонҳои русӣ ва тоҷикӣ 

тарҷума шудаанд. Диққати адибро шоирони форсу тоҷик, алалхусус Ҳофиз басо ҷалб 
намудааст. Ҳарчанд Гёте бо Ҳофиз во нахӯрда бошад ҳам, дар «Девони ғарбиву шарқӣ» симои 

беҳамто ва маҳорати ӯро тавсиф намудааст. Вобаста ба ин, якчанд шеърҳои Гётеро дар 

муқоисаи тарҷумаи Лоиқ ва Фарзона дида мебароем. Фарзона ва Лоиқ шеъри «Фатво»-ро аз 

«Ҳофизнома» аз рӯи тарҷумаи русии мутарҷим В.В. Левик чунин тарҷума намудаанд: 

Облик поэтический Хафиза,  
Восхищает полностью правды,  
Но порою в частностях выходит 
Он из рамок строгого закона... 

Фарзона: 
Чеҳраи шоиронаи Ҳофиз, 
Рӯшан аз партави ҳақиқат шуд. 
Гаҳ-гаҳ аммо ҳамин вуҷуди шариф, 
Хориҷ аз ҷадвали шариат шуд...[9, с. 260]. 

Лоиқ: 
Чеҳраи шоиронаи Ҳофиз, 
Бар дили кас ҳақиқат ангезад. 
Нашиносад вале тариқатро, 
Аз гуноҳу хато напарҳезад... [7, с. 371]. 

Аз тарҷумаи адибон маълум мешавад, ки тарҷумаҳо гуногун буда, Гёте чеҳраи шоиронаи 

Ҳофизро васф намудааст. Дар қиёси як мисраи «Восхищает полностью правды» метавон асолат 

ва аминии тарҷумаҳои тоҷикиро қазоват кард. Чунки дар тарҷумаи Фарзона «Рӯшан аз партави 

ҳақиқат шуд» [9, с. 260] омада, дар тарҷумаи Лоиқ «Бар дили кас ҳақиқат ангезад» [7, с. 371] 

ифода ёфтааст. Мусаллам аст, ки тарҷумаи Фарзона ба асли шеър наздиктар аст. Гёте қайд 
мекунад, ки ӯ дар симои Ҳофиз бародари маънавии хешро дарёфтаасту руҷуъ ба адабиёти форсу 
тоҷик карда, бештар ба ашъори Ҳофиз, Саъдӣ, Ҷомӣ, Фирдавсӣ, Румӣ ва дигарон дилбохта 
гаштааст. Бархе аз хонандагон бисёр дар ҳайратанд, ки чаро Гёте маҳз ба Ҳофизу ашъораш 
чунин мафтун шудааст? Сабаб он аст, ки Ҳофиз фалсафаи ишқи инсониро хеле чуқур тасвир 
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кардааст: ҳастии одам, бахту саодати вай, имрӯзу фардои онро ба ишқе, ки ҳар ҷавонмардро ба 

исёну ошӯб оварда метавонад, вобаста намудааст. Чунончи, дар шеъри «Боз барои Ҳофиз» 

мегӯяд: 
Нет, Гафиз, с тобой сравниться 
Где уж нам! 
Вьется парус, точно птица, 
Мчится по волнам. 
Быстрый, легкий, он сремится 
Ровно, в лад рулю. 
Если ж буря разразится – 
Горе кораблю!... 

Фарзона: 
Ҳофиз, баробари ту касе нест, нест, 
То ту басе раҳ аст, ки рафтан наметавон. 
Рӯ-рӯи мавҷ бол занад чун парандае 
Як бодбони пар-пара дар баҳри бекарон. 
Чусту сабук шитоб кунад бодбони мо, 
Ҳамвору тезпар. 
Тӯфон агар ниҳеб кунад, ҳар сафинаро 
Марг ояду хатар...[9, с. 261]. 

Лоиқ: 
Ҳофизо, бо ту баробар будан? 
Чӣ хаёлест муҳол! 
Хешро чун ту ба қадр афзудан? 
Нест ҷуз айни вубол! 
Ту чунон киштии паррон биравӣ, 
Карда огард дили дарёро. 
Нашавӣ дастхуши тӯфоне, 
Ғул-ғул андозӣ ҳама паҳноро...[7, с. 359]. 

Тарҷумаи ду шоири асил бо ҷаззобияту мазмуннокии ба худ хос аз ҳамдигар фарқ 
мекунад. Аз мисраҳои аввали шеър асолат ва озодии афкору андешаи махсуси адибони тоҷик 

мушоҳида мегардад. Агар дар асл «Нет, Гафиз, с тобой сравниться» омада бошад, дар 

тарҷумаи Фарзона «Ҳофиз, баробари ту касе нест, нест» [9, с. 261] - яъне бо такрори калима, 

дар тарҷумаи Лоиқ «Ҳофизо, бо ту баробар будан?» [7, с. 359] – яъне ба таври савол оварда 

шудааст, ки ин ҳунари шоирӣ ва тарҷумонии адибони тоҷикро нишон медиҳад. 
Дар ин шеър Гёте бузургии шоири форсу тоҷикро баён намуда, ӯро ба парандаи беҳамто 

ва шеърашро ба гулхани сӯзон монанд кардааст. Фарзона ба воситаи санъатҳои бадеӣ – ташбеҳ, 
тавсиф, калимаву таркибҳои «бодбони пар-пара», «баҳри бекарон», «чусту сабук», «ҳамвору 
тезпар» [9, с. 261] ва Лоиқ бошад, таркибҳои «киштии паррон», «дили дарё»-ро [7, с. 359] 
истифода бурда, бо услубу сабки хоса тарҷума намудааст. Дар тарҷумаи Лоиқ ва Фарзона 
рангинии сифати образ ва олами тасвир ба мушоҳида мерасад.  

Ҳамин тариқ, тарҷумаҳои шеъри Гёте «ҷаҳони миллии халқи дигар»-ро (Гёте) дастоварди 
маънавии халқи худ сохта, ба тавзеҳи равшантари шоири олмонӣ бо ин амал қаробати бегонаро 
ба худӣ таъмин менамояд. Ба ҳамин хотир, Гёте то дами марги худ ашъори Ҳофизро ҳамеша 
таҳлилу тарғиб карда, мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Ҳамеша мекӯшад, ки аз ашъораш як чизи 
наверо баҳри хонандаи ватани хеш мерос гузорад ва ҳамешагӣ дар оташи шеъри Ҳофиз сӯхта 
худро боз ҳам хубтару гуворотар ҳис намояд. Тарҷумаи ашъори адибони халқиятҳои дигар барои 
бою ғанӣ гардонидани адабиёти ҳар як миллат хизмат мекунад. 
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ТАФОВУТИ ТАРҶУМАИ АШЪОРИ ИОҲАН ГЁТЕ АЗ ТАРАФИ ЛОИҚ ВА ФАРЗОНА 
 

Дар мақола фаъолияти тарҷумонии адибони адабиёти муосири тоҷик Лоиқ Шералӣ ва Фарзонаи 

Хуҷандӣ дар намунаи тарҷумаи ашъори Иоҳан Гӯте ба забони тоҷикӣ ба таври муқоиса мавриди таҳлилу 

таҳқиқ қарор дода шудааст. Таҳлили муфассал ва амиқу қиёсии тарҷумаи тоҷикӣ ва асли русии баъзе 

шеърҳои Гӯте аз «Девони ғapбиву шарқӣ» сурат гирифта, сабку услуб ва нигориши тарҷумонии 

мутарҷимон таҳлил карда шудааст. Истифодаи ибораву таркибҳо дар тарҷумаҳо маҳорати калимасозиву 

иборасозии шоирони тоҷикро муайян кардааст. Муаллиф ба хулосае омадааст, ки тарҷума дар ашъори 

Фарзона ҷои махсусро ишғол намуда, байни шеъри форсу тоҷик ва адабиёти ҷаҳон пайванде ба вуҷуд 

оварда, вежагиҳои хосро доро мебошад.  
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РАЗЛИЧИЯ В ПЕРЕВОДЕ ПОЭЗИИ ИОАНА ГУТЕ ЛОИК И ФАРЗОНА 
 

В статье проводится сравнительный анализ переводческой деятельности современных таджикских 

писателей Лоика Шерали и Фарзоны Худжанди на примере перевода стихотворений Иоганна Гёте на 

таджикский язык. Производится подробный и глубокий и сравнительный анализ таджикских и русских 

переводов некоторых стихотворений Гёте по материалам «Западно-восточного дивана» и анализируется 

стиль и манера письма переводчиков. Использование словосочетаний и композиций в переводах 

определяет словообразовательные способности таджикских поэтов. Автор приходит к выводу, что перевод 

занимает особое место в поэзии Фарзоны, создает связь персидской и таджикской поэзии с мировой 

литературой и имеет свои особенности. 
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DIFFERENCES IN TRANSLATION OF IOAN GUTE'S POETRY LOIC AND FARZONA 
 

The article provides a comparative analysis of the translation activities of modern Tajik writers Loik Sherali 

and Farzona Khujandi on the example of the translation of Johann Goethe's poems into the Tajik language. A 

detailed, deep, and comparative analysis of the Tajik and Russian translations of some of Goethe's poems based 

on the materials of the «West-Eastern Divan»s made the style and manner of writing of the translators is analyzed. 

The use of phrases and compositions in translations determines the word-formation abilities of Tajik poets. The 

author concludes that translation occupies a special place in Farzona's poetry, creates a connection between Persian 

and Tajik poetry with world literature and has its own characteristics. 
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НУСХАШИНОСИИ ДАСТХАТҲОИ ДЕВОНИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ 

АЗ КИТОБХОНАИ МУЗЕЙИ ТӮПҚОПИСАРОЙ 
 

Насриддинов Ф. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Музейи Тӯпқописарой, воқеъ дар шаҳри Истамбул, аз ҷумлаи ғанитарин ганҷинаҳои 

мероси фарҳангӣ ва илмию таърихии ҷаҳон эътироф гардидааст. Тӯпқописарой ҳамзамон бо 

қасри салотини усмонӣ ихтиёр гардидан, маркази мероси нодири хаттӣ ва осори нафиси ҳунарӣ 

қарор гирифт. Нусхаҳои хаттии нодире, ки аз гӯшаву канори олам ба салотини усмонӣ эҳдо 

мешуд ва ё барои онон таҳия мегардид, он ҷо фароҳам меомад. Ба ин мӯҷиб, дар ин ганҷина 

нусхаҳои музаҳҳаб ва дастхатҳои бисёр нафис ҷамъ омаданд, ки аксар аз ҷониби умарову 

давлатмардон ва хушнависони номвар ба салотини усмонӣ тақдим гардида буданд.  
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Таъсиси китобхона дар қасри Тӯпқописарой ба номи фотеҳи Қустантания (Истамбул) 

султон Муҳаммади Фотеҳ (ваф. 1481 м.) пайванд мегирад. Имрӯз ин қаср ба музей табдил дода 

шудааст. Дар музейи мазкур бахши алоҳидаи мероси хаттӣ фаъолият дорад, ки бо номи 

«Китобхонаи музейи Тӯпқописарой» ёд мешавад. Ин китобхона шомили чандин ганҷинаи 

дастхатҳост, ки Хазинаи амонот, Аҳмади солис, Кӯшки равон (Равонкӯшкӣ), Кӯшки Бағдод, 

Мадина, Муҳрдор, Муҳаммади хомис аз муҳимтарини онҳо мебошанд.  

Дар аҳди усмонӣ теъдоде аз нусхаҳои ин ганҷина аз ҷониби баъзе салотин, ки худ дар 

манотиқи дигар китобхона бунёд карда буданд, интиқол дода шуданд. Бо вуҷуди ин, имрӯз зиёда 

аз 13000 (сездаҳ ҳазор) нусхаи хеле нодир дар он нигаҳдорӣ мешавад.  

Бояд ёдовар шуд, ки бахши муҳиме аз ин осор ба донишмандони тоҷик тааллуқ дорад. 

Нусхаҳои хаттии девони Шайх Камоли Хуҷандӣ аз ҷумлаи дурахшонтарин намунаҳои ҳамин 

гурӯҳи осор ба шумор мераванд.  

Ин ҷо чанд нусхаи нафисе, ки роқими ин сатрҳо дар фурсати нусхаҷӯии ашъори Шайх 

Камол аз ин ганҷина ба даст овард, бо зикри муҳимтарин хусусиятҳои нусхашиносӣ муаррифӣ 

мегарданд: 

1. Нусхаи шумораи 1637 аз Китобхонаи музейи Тӯпқописарой, ганҷинаи Хазинаи Аҳмади 

солис. Нусха комил ва музаҳҳаб аст. Навъи хат настаълиқи хуш аст. Матн дар 220 варақ (1б-

220б) китобат гардидааст. Ашъор дар ҳар саҳифа дар ду сутуни 15-сатрӣ хушнависӣ шудаанд. 

Тамоми саҳифаҳо ҷадвалкашӣ гардидаанд. Байни ҷадвалҳо зарҳалкорӣ шудааст. Нусха бо 

қасидаи ломия оғоз гардида, бо фарди «Номаи шавқи ман..., ... вассалом» итмом мепазирад. 

Байни ғазалҳо ва дигар намунаи ашъор бо ҷумлаҳои дуоияи мухталиф, ки шабеҳи он танҳо дар 

нусхаҳои МО ва МШ7 дида мешавад, фосилагузорӣ шудааст. Ашъор таҳти унвонҳо оварда 

шудаанд. Ғазалҳо тибқи ҳуруфи таҳаҷҷӣ мураттаб гардидаанд. Шеваи навишти ҳарфҳои «п» ва 

«г» ба сурати «б» ва «к» аст. Ҳарфи «син» се нуқта дар зер китобат меёбад. Баъзе абёти арабӣ 

машкул мебошанд. 

Аз байни нусхаҳо дарозтарин тарқима дар ҳамин нусха омадааст. Тамоми сафҳаи 221а ба 

тарқима ихтисос дорад. Дар он авсофу алқоби Шайх Камол, таърихи китобат ва исми котиб бо 

фасоҳату балоғати хосаи забони арабӣ баён ёфтааст. Таърихи итмоми китобат миёнаи моҳи 

рамазони соли 856 (охири сентябри соли 1452) қайд гардидааст. Котиб номи худро Шералӣ сабт 

намуда, аз насабу нисбаи хеш зикре ба миён наовардааст. Нусха аз нигоҳи тазҳибу нигориш ба 

нусхаи 2050 аз Музейи осори исломӣ ва туркии Истамбул хеле шабоҳат дорад. Аммо муқоиса 

нишон медиҳад, ки ҳар ду аз аслҳои ҷудогона китобат ёфтаанд. Котиб матнро босаводона 

навиштааст. Нусха аз нигоҳи сиҳҳати забт муътабар мебошад. 

Нусха шомили қасида (1 адад), ғазал (774 адад), қитъа (62 адад), маснавӣ (1 адад), рубоӣ 

(19 адад), муаммо (11 адад) ва фард (1 адад) мебошад. Дар нусха ашъор ба ин тартиб омада: 

Қасидаи ломия; Ғазалиёт: Алиф – 1-43, Бе – 44-51, Те – 52-215, Ҷим – 216-217, Ҳо – 218-220, Хо 

– 221, Дол – 222-415, Ро – 416-438, Зо – 439-449, Син – 450-458, Шин – 459-483, Сод – 484, Зод – 

485, Итқӣ – 486, Изғӣ – 487, Ғайн – 488-490, Фо – 491-492, Қоф – 493-494, Гоф-Коф – 495-498, 

Лом – 499-506, Мим – 507-593, Нун – 594-648, Вов – 649-666, Ҳои ҳавваз – 667-699, Ё – 700-774; 

Муқаттаот; Маснавӣ; Рубоиёт; Муаммаёт; Фард. 

2. Нусхаи шумораи 943 аз Китобхонаи музейи Тупқописарой, ганҷинаи Хазинаи амонот. 

Нусха аз оғоз афтодагӣ дорад. Аз қофияи «алиф» танҳо 14 ғазали охирро дорад. Навъи хат 

настаълиқ аст. Нусха 210 варақ дорад. Андозаи авроқ 21х14,5 см аст. Матн дар баргҳои 1а-204а 

навишта шудааст. Нусха муҷадвали муҳаррар аст. Матн дар ҳар саҳифа дар ду сутуни 15-сатрӣ 

хушнависӣ шудааст. Дар ҳарфи «дол» барғалат чаҳор барг аз ҳарфи «мим» саҳифабандӣ шудаанд 

(баргҳои 74, 75, 76, 77). Аз охири «дол» то қисме аз ҳарфи «шин» низ чандин варақ афтодааст. 

Дар китобати ҳарфҳои хоси забони форсӣ ва ҳарфи «син» чун аксари нусхаҳои асри XV аст.  

Дар тарқима аз таърихи китобат сухан нарафтааст. Аз аломатҳои нусхашиносӣ бармеояд, 

ки нусха дар асри XV китобат ёфтааст.  

Нусха шомили ғазал (740 адад), қитъа (65 адад), маснавӣ (1 адад) ва фард (4 адад) буда, 

дигар анвои шеъриро надорад. Дар нусха ашъор бо чунин тартиб омада: Ғазалиёт: Алиф – 1-15, 

Бе – 16-26, Те – 27-200, Ҷим – 201-202, Ҳо – 203-205, Хо – 206, Дол – 207-406 (ғазалҳои шумораи 

277-291 ба ҳарфи «мим» мансубанд), Шин – 407-418, Сод – 419, Зод – 420, Итқӣ – 421, Изғӣ – 

422, Ғайн – 423-425, Фо – 426-428, Қоф – 429-432, Гоф-Коф – 433-436, Лом – 437-449, Мим – 450-

533, Нун – 534-593, Вов – 594-613, Ҳои ҳавваз – 614-641, Ё – 642-740; Муқаттаот; Маснавӣ; 

Муфрадот. 
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3. Нусхаи шумораи 987 аз Китобхонаи музейи Тупқописарой, ганҷинаи Равонкӯшкӣ. 
Нусха комил аст. Навъи хат настаълиқи хуш аст. Нусха муҷадвали муҳаррар буда, 206 варақ 
дорад. Матн дар баргҳои 1б-206а дар ду сутуни 15-сатрӣ китобат гардидааст. Ду саҳифаи аввал 
пурра музаҳҳаби мурассаъ аст (1б-2а). Дар ин ду саҳифа панҷ байти аввали қасидаи ломия дар як 
сутуни панҷмисрагӣ хушнависӣ шудааст. Дар оғоз пас аз қасидаи ломия чанд ғазал омада, баъд 
се қасидаи дигар китобат гардидааст. Аз рикоба ва ҷойгиршавии матн дар баргҳо бармеояд, ки 
котиб худ матнро бо чунин тартиб навиштааст. Дар нусха варақи 32 хато саҳифабандӣ шуда, ки 
бояд пас аз варақи 23 меомад. Пас аз варақҳои 39, 71, 87, 95, 103, 136, 141 афтодагии матн ба 
назар мерасад. Нусха бозхонӣ нашудааст ва саҳвулқаламҳо дар аксари саҳифаҳо ба назар 
мерасанд.  

Шеваи китобати ҳарфҳои «п», «ч», «г» ба сурати «б», «ҷ», «к» буда, «син» се нуқта дар зер 
китобат меёбад. 

Котиб дар тарқима номи худ ва соли итмоми китобатро нанавиштааст. Аз рӯи аломатҳои 
нусхашиносӣ нусха дар асри XV (ё XVI) китобат ёфтааст.  

Нусха шомили қасида (4 адад), ғазал (731 адад), қитъа (47 адад), рубоӣ (3 адад) ва фард (1 
адад) мебошад. Тартиби ашъори нусха ба ин тариқ аст: Қасидаи ломия; қасидаи мимия; қасидаи 
ҳоия, қасидаи нуния; Ғазалиёт: Алиф – 1-41, Бе – 42-49, Те – 50-198 (ғазали 63 дар 186; 121 дар 
196 такрор), Ҷим – 199-200, Ҳо – 201-202, Хо – 203, Дол – 204-389, Ро – 390-411, Зо – 412-421, 
Син – 422-430, Шин – 431-453, Сод – 454, Зод – 455, Итқӣ – 456, Изғӣ – 457, Ғайн – 458-460, Фо 
– 461-462, Қоф – 463-464, Гоф – 465-466, Лом – 467-474, Мим – 475-532, Нун – 533-584, Ҳои 
ҳавваз – 585-615, Вов – 616-630, Ё – 631-731 (ғазали 639 дар 719; 648 дар 731; 664 дар 718; 666 
дар 717; 667 дар 727; 710 дар 730 такрор//бо ҳазфи 8 ғазали такрорӣ, 723 ғазал дорад); Муқаттаот; 
Рубоиёт; Фард. 

4. Нусхаи шумораи 988 аз Китобхонаи музейи Тупқописарой, ганҷинаи Равонкӯшкӣ. 
Нусха комил аст. Навъи хат настаълиқи хуш аст. Нусха 193 варақ дорад, ки андозаи онҳо 26х15 
см аст. Авроқ ҳама ҷадвалкашӣ шудаанд. Матн дар баргҳои 1б-193а дар ду сутуни 15-сатрӣ 
китобат шудааст. Дар рӯяи барги аввал турунҷи музаҳҳаб қарор дорад. Дар он навиштае 
наомадааст. Дар ин барг муҳрҳои салотини усмонӣ зада шудааст. Матни девон, ки аз барги 1б 
оғоз мешавад, сарлавҳи мурассаъ дорад. Дар он бо хати насх чунин унвон навишта шуда: «Мин 
каломи Камол ал-Хуҷандӣ, алайҳи-р-раҳмату». Нусха рикоба надорад. Таваҷҷуҳ ба матн ва 
тартиби абёт нишон медиҳад, ки варақҳои 48-50 пешуқафо саҳифабандӣ гардидаанд. Анвои 
шеърӣ унвонгузорӣ шудаанд. Ғазалҳо тибқи ҳуруфи қофия мураттаб гардидаанд. Байни ғазал ва 
ашъор ҳамеша бо калимаи «Ва лаҳу» фосилагузорӣ шудааст. Котиб матнро босаводона 
навиштааст ва лағзишҳо андак мебошанд. 

Нусха тарқима дорад, аммо котиб он ҷо аз худ ва соли китобат ёде накардааст. Шеваи 
нигориши ҳарфҳо ва аломатҳои нусхашиносӣ далолат менамоянд, ки нусха дар асри XV (ё XVI) 
китобат гардидааст.  

Нусха қасида (2 адад), ғазал (680 адад), қитъа (42 адад), маснавӣ (1 адад), рубоӣ (14 адад) 
ва муамморо (10 адад) фарогир аст. Дар нусха ашъор бо ин тартиб омадаанд: Қасидаи ломия, 
қасидаи мимия; Ғазалиёт: Алиф – 1-44, Бе – 45-55, Те – 56-234, Ҷим – 235-236, Ҳо – 237-239, Хо 
– 240, Дол – 241-438, Ро – 439-460, Зо – 461-470, Син – 471-479, Шин – 480-503, Сод – 504, Зод – 
505, Итқӣ – 506, Изғӣ – 507, Ғайн – 508-510, Фо – 511-513, Қоф – 514-515, Коф – 516-519, Лом – 
520-526, Мим – 527-567, Нун – 568-597, Вов – 598-610, Ҳои ҳавваз – 611-636, Лом алиф – 637-
638, Ё – 639-680; Муқаттаот, Маснавӣ, Рубоиёт, Муаммаёт. 

Ҳосили пажӯҳиши нусхашиносӣ, ки ин ҷо болои дастхатҳои ашъори Камоли Хуҷандӣ аз 
«Китобхонаи музейи Тӯпқописарой» сурат гирифт, дар нуктаҳои зерин ҷамъ меояд: 

а) «Китобхонаи музейи Тӯпқописарой» аз ҷумлаи куҳантарин ганҷинаҳои мероси хаттии 
ҷаҳон буда, дар худ нафистарин дастхатҳоро маҳфуз доштааст; 

б) Дар «Китобхонаи музейи Тӯпқописарой» чаҳор дастхати нодири девони Камоли 
Хуҷандӣ маҳфуз аст, ки ҳама дар асрҳои нахустин пас аз даргузашти шоир китобат гардидаанд;  

в) Дастхатҳои девони Камоли Хуҷандӣ, ки дар «Китобхонаи музейи Тӯпқописарой» ҳифз 
мешаванд, аз нигоҳи ҳунари нусхапардозӣ ва асолату қимати китобат хеле арзишманд мебошанд; 

г) Дар дастхатҳои девони Камоли Хуҷандӣ, ки дар «Китобхонаи музейи Тӯпқописарой» 
нигаҳдорӣ мешаванд, роҷеъ ба матншиносии ашъори шоир асноди зиёд маҳфуз мебошанд; 

ғ) Нусхашиносие, ки ин ҷо аз дастхатҳои ашъори Камоли Хуҷандӣ сурат гирифт, дар 
маърифати густураи шеъри шоир ва омӯзиши нусхаҳои қаламии ашъори ӯ аз нигоҳи ҳунари 
нусхаороӣ хеле судманд мебошад. Таҳқиқи мазкур ба рушди нусхашиносии равишманди ашъори 
Шайх Камол мусоидат менамояд; 

д) Бояд дар омӯзиши минбаъдаи аҳволу ашъори Камоли Хуҷандӣ аз дастхатҳои девони 
Камоли Хуҷандӣ, ки дар «Китобхонаи музейи Тӯпқописарой» нигаҳдорӣ мешаванд, ба таври 
шоиста истифода намуд. 
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НУСХАШИНОСИИ ДАСТХАТҲОИ ДЕВОНИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ 
АЗ КИТОБХОНАИ МУЗЕЙИ ТӮПҚОПИСАРОЙ 

  

Мақола дар муаррифии он дастхатҳои девони Камоли Хуҷандӣ, ки дар «Китобхонаи музейи 
Тӯпқописарой» (Истамбул) маҳфуз мебошанд, ба қалам омадааст. Муаллиф таҳқиқ намуда, ки дар 
ганҷинаҳои китобхонаи мазкур чаҳор дастхати девони Камоли Хуҷандӣ таҳти рақамҳои 1637 (ганҷинаи 
Аҳмади солис), 943 (ганҷинаи Хазинаи амонот), 987 ва 988 (ганҷинаи Равонкӯшкӣ) нигаҳдорӣ мешаванд. 
Дар оғози таҳқиқ аз таърихи музейи номбурда ва ганҷинаҳои мероси хаттии он сухан рафтааст. Дар идома 
ҳар як аз чаҳор дастхати ёдшуда ба таври муфассал бо гузориши муҳимтарин хусусиятҳои нусхашиносӣ 
муаррифӣ ёфтааст. Дар охир хулосаҳои дақиқи илмӣ бароварда шудааст.  

Дар маҷмуъ, тавассути ин таҳқиқ бори аввал дар мақолаи хоса чаҳор дастхати нодири девони 
Камоли Хуҷандӣ, ки дар «Китобхонаи музейи Тӯпқописарой» маҳфуз мебошанд, мавриди нусхашиносии 
равишманд қарор гирифта, бар ҷойгоҳи онҳо дар нашрҳои минбаъдаи девони шоир таъкид гардидааст. 
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КОДИКОЛОГИЯ РУКОПИСЕЙ ДИВАНА КАМОЛА ХУДЖАНДИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ  
МУЗЕЯ ДВОРЦА ТОПКАПЫ 

  

В статье представлены рукописи дивана Камола Худжанди, хранящиеся в библиотеке «Музея 
дворца Топкапы» (Стамбул). Автор выявил, что в сокровищницах данной библиотеки содержатся четыре 
рукописи дивана Камола Худжанди под номером 1637 (библиотека Султана Ахмада III), №943 
(библиотека Хазина аманат), под №987 и под №988 (библиотека Кушки раван). В начале исследования 
говорится об истории упомянутого музея и его сокровищницах письменного наследия. Далее, изложено 
детальное рассмотрение важнейших кодикологических особенностей каждого списка. В конце приводится 
обоснованное научное заключение.  

Таким образом, посредством данного исследования впервые отдельное научное изыскание 
посвящено четырём редким диванам Камола Худжанди, находящимся в библиотеке «Музея дворца 
Топкапы», которые были подвергнуты кодикологическому анализу, выявившему их место в последующих 
изданиях дивана поэта. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Насриддинов Фахриддин Абдуманонович, доктор филологических 
наук, профессор кафедры таджикского языка и литературы Худжандского государственного университета 
имени академика Бободжона Гафурова. Тел.: (+992) 91-729-15-03; е-mail: fahr79@mail.ru 

 

CODICOLOGY OF KAMOL KHUJANDI»S DIVAN MAUSCRIPTS IN TOPKAPI  
PALACE MUSEUM LIBRARY 

 

The article under consideration dwells on the manuscripts of Kamoli Khujandi»s poetry which are 
preserved in the Library of Topkapi Palace Museum, in Istanbul. In the course of the research, the author detects 
that in the treasuries of the library four manuscripts of Kamoli Khujandi»s divan is kept under the numbers 1637 
(the Sultan Ahmad III Library), №943 (Hazine-i Amanat Library), №987 and №988 (Ravon Kushki Library). In 
the beginning the author scrutinizes the history of the mentioned museum and its treasuries of written heritage. 
Further, a detailed exploration of the most important codicological peculiarities of each manuscript is expounded. 
In the end, a valid conclusion is drawn based on the evidence.  

Thus, for the first time by means of the study, an inquiry is dedicated to the four rare manuscripts of Kamoli 
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ПАРТИЙНАЯ ПРЕССА СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА 
 

Афсахзод А.А.  

Российско-Таджикский славянский университет  
 

Сегодняшнюю систему СМИ любого государства мира трудно представить без наличия 

партийной прессы, и Таджикистан в этом ключе не исключение, и эта особенность для молодой 

независимой республики не нова.  

Так, с началом вхождения Средней Азии в состав Российской Империи (1868 г.) и 

привлечением местных граждан к различного рода работам не только на местном уровне, но и 

широких просторах Империи, постепенно в общественную жизнь начали проникать и идеи 

политических партий, направленных на смену политического уклада, режима, строя. Хотя во 

многом они до Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» (17 октября 

1905 г.), имели скрытый, подпольный характер, все же они начали существенно менять 

общественное сознание, а после легализации и вовсе их влияние возросло и по масштабу. 

Активизация пантюркизма, возникновение движения джадидов и младобухарцев, появление 

первых первичных организаций социал-демократов, эсеров, кадетов, анархистов и т.д. стали 

фактически судьбоносными двигателями преобразований сознания широких масс, в конечном 

итоге приведших к поддержанию и вливанию в Февральскую и Октябрьскую революции 

миллионов граждан СА.  

Однако смело можно заявить, что подлинная история партийных СМИ сегодняшнего 

Таджикистана берет свое начало с ноября 1925 г., когда свет увидел первый номер газеты 

«Советский Таджикистан», ныне известная как «Народная газета» - орган Правительства 

Республики Таджикистан. Ее особенность в том, что она смогла, не зависимо от различных 

перипетий, не только остаться на плаву, но и быть востребованным по сей день, быть реальным 

летописцем молодой республики, стать тем началом отечественной журналистики, которая не 

только сформировалась, но и плодотворно развивалась, отражая всю полноту преобразований, и 

положив прочный фундамент национальной системы СМИ.  

В целом же о таджикской советской печати, и естественно, сугубо партийных изданий 

разного масштаба, достаточно много монографических исследований, наиболее известными из 

которых являются работы М.Б. Бабаханова, Х.Ш. Шарипова, Д. Ашурова, И.К. Усманова, Д. 

Давронова, Дж. Усманова, У. Гаффорова, А.А. Азимова, Ш.Б. Муллоева и, думается, нет 

необходимости их цитировать в очередной раз. 

Что же касается нового периода отечественной журналистики, в частности анализа 

тематики партийных изданий независимого Таджикистана, их роли и места в системе средств 

массовой информации, то в этом плане, наблюдается достаточно большая брешь, и однобокая 

оценка.  

 Следует отметить, что формирование политического ландшафта Таджикистана 

практически идентична всем вновь образовавшим республикам бывшего СССР и отличается 

лишь в степени представленных свобод обществу и финансовым возможностям партий.  

Изменения начались еще при существовании СССР, а именно с провозглашением 

«политики перестройки» во второй половине 80 годов ХХ столетия. Началом преобразования, 

многие исследователи считают изначально появления клуба, а за тем целого движения «Ру ба 

ру» (Лицом к лицу) и движения «Растохез» (Возрождение), которые внесли дух плюрализма и 

свободомыслия в ряды интеллигенции и студенческой молодежи. В 1989-1990 годы практически 

идентичные организации появились в Кулябе («Ошкоро» (Откровенно), в Худжанде («Эхё» 

(Возрождение), в Канибадаме и Истаравшане («Вахдат» (Единение), в Хороге («Лаъли 

Бадахшон» (Бадахшанский рубин) и т.д. 

Серьезные преобразования со значительными изменениями произошли в марте 1990 г. В 

связи с отменой 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС и установлении 

многопартийной системы.  

За годы независимости, подобно грибам после дождя, появились достаточно много партий 

и движений, которые очень быстро и ушли из политической арены. Интересным является, то что 

каждая из них заявляла о своей исключительности и значимости в формировании общественного 

мнения, и практически каждая учреждала свой орган пропаганды и воздействия на широкие 

массы. Но время распорядилось иначе, и сегодня в республике законно функционируют 7 
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политических партий, имеющие свои издания, благодаря которым создают реальное 

общественное мнение определенных групп и слоев общества, формируют определенные 

идеологически настроенные ниши, прилагают усилия в плане увеличения своего электората и 

сторонников.  

Многие из возникших организаций и партий имели и имеют свои издания, газеты, через 

которые распространяли и распространяют свои цели и задачи, идеи. Однако следует отметить, 

что периодичность их существенно отличаются. Многие партийные издания активность 

проявляют в период различного рода выборов и социально значимых мероприятий. 

Исключением следует считать Народно-демократическую партию Таджикистана, которая с 

момента своей регистрации издает свою газету регулярно и еженедельно.  

Все это делает изучение партийной печати актуальным и достаточно востребованным, 

поскольку изучение методов воздействия на аудиторию для определения основных вопросов 

политической, общественной, культурной, экономической жизни, места в системе СМИ 

республики, ее развития, а также определении степени взаимодействия с потенциальной и 

локальной аудиторией в решении общественно значимых вопросов общества в сочетании с 

уставами и программами своих учредителей может представлять определенный интерес. Также 

следует учесть, что партийные издания благодаря освещению ключевых проблем общества, а 

также пропаганде политических, социальных и культурных устремлений их учредителей, 

снискали приличное доверие аудитории, которое следует изучить и лучшие стороны их 

деятельности взять на вооружение. И что очень важно - исследование этих изданий отражает 

этапы становления и развития партийной печати, потребностей аудитории в определенные 

периоды социально-экономической и политической жизни общества. 

Несомненно, политические партии являются важным элементом развития 

цивилизованного общества и играют ведущую роль в системе государства и отношений 

институтов гражданского общества. Политические партии, а также общественные объединения 

и независимые союзы являются ключевыми элементами политической структуры любого мало-

мальски цивилизованного общества, и в значительной степени определяют уровень его развития, 

так как являются важной формой проявления и соблюдения прав и свобод граждан, защиты 

интересов человека, его материальных и духовных потребностей. Без них достаточно сложным 

становится функционирование демократических институтов общества, свободы слова, 

верховенства социальной справедливости, волеизъявления граждан. Отношения между 

государством и гражданским обществом регулируются политическими партиями и 

общественными объединениями, а гражданское общество контролирует деятельность 

государства. От наличия и качества таких институтов зависит и уровень зрелости формирования 

гражданского общества. Учитывая все эти нюансы и роль политических партий, 

неправительственных организаций и союзов С. Корконосенко достаточно правильно отмечает, 

что реальные «посредники между государством и обществом…, представляют цели и интересы 

групп и занимаются политической деятельностью, а их главная цель — достижение и сохранение 

политической власти» [1, с. 15].  

Как было отмечено выше, реальная трансформация таджикского общества в контексте 

появления новых партий, произошли фактически в период распада СССР – в начале 90 годов и 

первые годы независимости. 

Так уже 10 августа 1990 года в Душанбе была создана первая некоммунистическая партия 

– Демократическая партия Таджикистана, во главе которого стал кандидат философских наук, 

выпускник Академии общественных наук при ЦК КПСС, главной кузницы партийной 

номенклатуры СССР, долгие годы преподававший историю коммунистической партии в 

ведущих вузах страны Шодмон Юсупов – Ш. Юсуф.  

Демократическая партия Таджикистана уже 20 сентября 1990 г. выпустила первый номер 

своего издания «Адолат» (Справедливость). Газета активно функционировала в 

информационном пространстве республики. Однако в декабре 2012 года Демпартия своим 

органом определила газету «Ошкоро» (Окровенно), которая тиражировалась в основном в 

период республиканских избирательных компаний. Следует также подчеркнуть, что, не смотря 

на официальную регистрацию данного издания за Демпартией Таджикистана, многие ее 

избирательные материалы публиковались на страницах дублирующей газеты партии 

«Истиклол» (Независимость). Дивизом газеты служила триада «Авесты» – «благиеу намерения, 
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благие слова, благие дела» и включала в себя изначально 4 полосы, позже превратившиеся в 8 

полос. 

Хотя основными целями новоявленной некоммунистической партии были объявлены 

независимость и равноправие всех трех ветвей власти, равенство всех граждан, усиление борьбы 

с преступностью, чистка правоохранительных органов от сомнительных лиц, прямые выборы на 

всех уровнях власти, противодействие политическому экстремизму, приоритет национальным 

интересам над партийными или иными интересами, буквально скоро, уже в 1992 году 

громогласно, по всем республиканским теле и радиоканалам лидер партии, Ш. Юсуф объявил о 

взятии в заложники всю русскоязычную часть населения, ужесточил экстремистские призывы 

против коммунистов, и начал реформировать руководство партии по региональному признаку, 

что в итоге привело к разделению партии на два противоборствующих лагеря. Упомянутые 

действия и призывы лидеров партии в начале 90 годов стали главной причиной эскалации 

общественно-политической ситуации в стране, массового оттока русскоязычного населения и 

обострения отношений не только с соседствующими «братскими странами», но и Российской 

Федерацией в лице 201 дивизии мотострелковой дивизии, расквартированной в республике.  

Другой партией начала 90 годов была Партия исламского возрождения Таджикистана 

(ПИВТ) Саида Абдуллоха Нури, которая по утверждению лидеров была создана еще в 70 годы и 

действовала в подполье. Однако ее официальная деятельность берет начало с 6 октября 1990 

года, т.е. с момента регистрации. 

Партия в качестве основных целей и задач определила создание свободного, правового и 

социального государства, основанного на высших религиозных, национальных и 

общечеловеческих ценностях, достижение прочного мира, национального единства и братского 

сосуществования всех народов республики. Однако, как показала практика, она одной из первых 

негласно поддержала абсолютно все противостояния против действующего строя первых лет 

независимости, глумление над своими противниками, русскоязычным населением и т.д., а спустя 

полтора десятка лет в открытую решила провести военный переворот. 

Партия в разные годы своей деятельности в своем распоряжении имела в основном газету 

«Наджот» (Спасение) и «Сафинаи умед» (Корабль надежды) и активно пользуясь прикрытием в 

виде исламских ценностей, достаточно грубо, используя весь спектр гуманитарных методов, 

продвигала свои цели методом «пошагового продвижения». В этом плане партия, в противовес 

другим партиям, имея огромные зарубежные вложения, организовывала многовекторное 

финансирование частного контролируемого бизнеса, скрытое финансирование других частных 

изданий, остро нуждающихся в этом, с тем, чтоб держать большее количество общественного 

мнения под своим контролем. Благодаря всем этим манипуляциям, и прежде всего устрашением 

населения в их греховном начале и отречения от «истинных ценностей», незнание «постулатов 

чистого и благоверного ислама» вносила серьезную смуту не только в головах граждан, но и 

всего общества в целом.  

Сему была своя причина и своя подоплека. Долгое религиозное голодание, вызванное 

идеологией коммунистического строя, практическое незнание многими гражданами республики 

элементарных постулатов религии, десятилетиями процветавший принцип «подпольного» 

усвоения азов религии от разного рода «наставников», зачастую противостоящих друг-другу, 

открытое игнорирование государством самой религии как таковой, и страх быть изгоем 

послужили реальной благодатной почвой продвижения их идей и целей. 

Первый номер «Наджота» увидел свет 1991 году, хотя официально был зарегистрирован 

14 января 1992 года и первый ее официальный номер опубликован 12 мая 1992 года. Однако 

очень быстро, в связи с обострением социально-политической ситуации в стране и началом 

открытого противостояния противоборствующих сторон в лице Объединенной оппозиции и 

Народного фронта, перешедшую в гражданскую войну был закрыт с 1993 года вместе с 

деятельностью партии.  

После национального примирения в 1997 году деятельность газеты восстановилась и в 

2015 году, после неудавшегося переворота своих учредителей, окончательно перестала 

функционировать.  

Необходимо подчеркнуть, что ПИВТ и ее члены обвиняются в совершении преступлений 

террористического характера, экстремизме и распространении провокационной информации, 

организации и участии в преступных организациях, публичных призывах к насильственному 

изменению конституционного строя республики и разжигании религиозной вражды с целью 
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дестабилизации политической ситуации в сентябре 2015 года была объявлена террористической 

организацией и запрещена к деятельности на территории страны. Этим же решением были 

закрыты газета «Наджот» и журнал «Сафинай умед» и их веб-сайты. 

Учитывая создавшуюся ситуацию в республике и в целях предотвращения очередного 

инцидента подобного характера в стране в мае 2016 года прошел общенациональный 

референдум по внесению поправок в «Конституцию Республики Таджикистан», где наиболее 

важной стало поддержка большинством электората предложения о законодательном укреплении 

статьи запрещающей создание национальных и религиозных партий в Республике Таджикистан.  

Изменения были внесены и в закон «О политических партиях»: 

«Статья 4. Ограничения на создание и деятельность политических партий. 

 Создание и деятельность политических партий, цель или деятельность которых 

направлена на экстремистскую и террористическую деятельность, насильственное изменение 

конституционного строя и формирование вооруженных формирований, либо пропаганду 

расовой, национальной, социальной, местной и религиозной розни.  

Политические партии и их члены не вправе использовать религиозные организации в 

своей политической деятельности» [7].  

В данном случае следует подчеркнуть, что изначальному появлению и официальному 

функционированию различных партий и организаций в республике сопутствовал закон, вернее 

Постановление Верховного Совета Таджикской ССР от 12 декабря 1990 года «Об общественных 

объединениях», дающий право действовать на официальном уровне - легально и открыто. 

Данный факт признан также и многими исследователями истории становления 

многопартийности в республике. 

За тем, в марте 1992 года, после запрета деятельности партии и целого ряда публичных 

отречений лидеров различного ранга членов КПСС, занимавших государственные должности в 

Таджикистане, оставшиеся члены партии, во главе с Шоди Шабдоловым, 4 декабря 1991 года, в 

ходе работы Центрального пленума Коммунистической партии Таджикистана объявили свою 

автономность, зарегистрировали Коммунистическую партию Таджикистана как 

самостоятельную, не имеющую отношения к КПСС и не считая себя ее правопреемником 

организацию.  

Следует, также отметить, что партия, преобразовавшись, возобновила свою активную 

деятельность и сыграла громадную роль в стабилизации демократических устоев нового 

Таджикистана. Однако, она не смогла сохранить за собой все активы и объекты, которые были 

национализированы. Отреклись от нее и издания, которые на протяжении более 75 лет были ее 

«органом воздействия на широкие массы», в числе которых были и такие центральные издания 

как «Коммунисти Тоджикистон» и «Коммунист Таджикистана», областные и районные. Исходя 

из этого руководство партии было вынуждено создать новые издания, такие как «Нидой 

ранджбар» (Голос трудящегося), «Коммунисти Точикистон» и «Эътикод» (Убеждение), которые, 

к сожалению, не смогли заполнить ту нишу, которая опустела.  

Несомненно, Коммунистическая партия Таджикистана, некогда имевшая громадную 

аудиторию первичной и вторичной групп, т.е. прямых и косвенных потребителей, в несколько 

миллионов человек, не смогла не только сохранить их, но и вовсе потеряла и то небольшое 

количество своих читателей и почитателей. За последние три десятка лет газеты Компартии с 

большим трудом выходили 2-3 раза в год с минимальным тиражом, не превышавший 1000 

экземпляров. В данном случае можно предположить, что состав партии, который в основном 

состоит из граждан достаточно зрелого возраста, вернее во многом пенсионного возраста, не в 

состоянии организовать даже подписку, в то время, когда тираж только той же центральной 

газеты Народно-демократической партии Таджикистана «Минбари халк» (Трибуна народа) 

составляет более 110 тысяч экземпляров, что на много меньше чем сам численный состав членов 

партии.  

Также в 90 годы возникли и две другие партии СПТ-Социалистическая партия 

Таджикистана и НДПТ – Народно-демократическая партия Таджикистана.  

Социалистическая партия Таджикистана была создана 15 июня 1996 года и 

зарегистрирована 6 августа того же года. Учредительный съезд соцпартии прошел в Худжанде и 

ею изначально руководила женщина, которую в 1997 году сменил С. Кенжаев. «В начале 2004 

года, перед очередными парламентскими выборами 2005 года, из-за внутренних разногласий 

Социалистическая партия Таджикистана фактически раскололась на два крыла: крайне левое 

http://www.mmk.tj/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(2005)
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радикальное крыло во главе с Мирхусейном Назриевым, которое критиковало тяжелую 

социально-экономическую и политическую ситуацию в Таджикистане, и умеренное крыло во 

главе с Абдухалимом Гаффоровым, которое формально поддерживало курс действующего 

президента Эмомали Рахмонова. Оба крыла считали себя настоящей Социалистической партией 

Таджикистана, но в результате Министерство юстиции Республики Таджикистан 

зарегистрировало умеренное крыло во главе с Абдухалимом Гаффоровым, а крайне левое 

радикальное крыло партии во главе с Мирхусейном Назриевым ушло в подполье, не признав 

разделение партии» [5].  

Органом Социалистической партии являлась газета «Иттиход» («Единство»), официально 

зарегистрированная Министерством культуры Республики Таджикистан в 1997 г. В штате 

редакции были А. Гафоров - главный редактор, ответственный секретарь М. Ахмадов.  

Наиболее важной вехой многопартийности Таджикистана следует считать возникновение 

Народно-демократической партии Таджикистана - НДПТ, которая смогла создать реальную 

почву для вхождения в ее состав все здравомыслящие силы общества, включая молодёжь, 

настроенных на настоящее преобразование республики на пути создания светского, 

демократического и развивающего государства и активно противопоставляющего свои цели 

скрытым внутренним и внешним деструктивным силам, которые разобщали единство общества, 

чему свидетельство события и нулевых и 10 годов Независимого Таджикистана.  

НДПР была основана 10 декабря 1994 года на Учредительном собрании Народной партии 

Таджикистана и зарегистрировано 15 декабря 1994 года, хотя Организационный комитет партии 

был образован еще в 1993 году. Изначально партией руководил в то время первый заместитель 

председателя Верховного Совета Республики  А. Достиев. До апреля 1998 года называлась 

Народной партией Таджикистана. С 1998 года Председателем партии является Эмомали Рахмон 

[5].  

Народно-демократическая партия Таджикистана, хотя и официально не считается 

правящей партией, сегодня пользуется всенародной поддержкой, и ее программные планы 

хорошо и достаточно умело продвигаются в народ. Кроме упомянутой ранее центрального 

органа партии, она зарегистрировала и свои локальные действующие издания, которых на 

сегодняшний день более 10, тираж каждой из которых превышает «общепринятый стандарт» - 

2000 экземпляров: «Мароми пойтахт» (Намерения столицы) — издание партии по городу 

Душанбе, «Сухани халқ» (Слово народа) – областная газета в Согдийской области, «Ҳамрози 

халқ» (Единомышленник народа ) – в Хатлонской области, «Нигоҳи халқ» (Взгляд народа) 

в Матчинском районе, «Фарвардин» – в Пенджикенте, «Садоқат» (Верность) – в Бустоне, 

«Шафақ» (Зарево) – в Худжанде, «Афкори халқ» (Мнение народа) – в Истаравшане, 

«Ҳидоят» (Напутствие) – Турсунзаде, «Садои халқ» (Голос народа) – в районе Шамсиддина 

Шохина. 

Кроме того, Народно-демократическая партия Таджикистана выпускает и ряд 

общественно-политических и специализированных журналов, наиболее известными из которых 

являются «Меҳвар» (Ось), «Зани муосир» (Современная женщина), «Сухани халқ» (Слово 

народа), также достаточно целенаправленно пропагандирующих цели и задачи партии на 

близкую и далекую перспективу.  

Сам этот факт наглядно демонстрирует степень влияния на общественное сознание 

граждан республики и четкое понимание руководства партии роли и места собственного 

издания, которая методично и целенаправленно вовлекает широкие массы в реализацию своих 

целей и задач, показывая таким образом и свою силу, и мощь, и возможности. Самый грубый и 

условный пересчет тиражей изданий НДПР только для первичной аудитории превосходит 

300 000 экземпляров, и это, без сомнения, очень мощная и сила при любом раскладе. 

Новый виток многопартийности и политико-правовой жизни республики берет свое 

начало после подписания «Соглашения об установлении мира и национального согласия» в июне 

1997 года, и в этой связи принятия Закона Республики Таджикистан «О политических партиях» 

в ноябре 1998 года, благодаря настоящему закону четко определяется роль и положение 

политических партий, их права и обязанности. В законе также представляется конкретный 

механизм регулирования взаимоотношений политических партий и объединений аналогичного 

характера, законные рамки их деятельности.  

В конце 90 годов в республике к деятельности приступила Социал-демократическая партия 

Таджикистана. Первый учредительный съезд партии состоялся в марте 1998 г., буквально сразу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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после официального окончания гражданской войны (1992-1997 гг.). Первоначально, созданная 

представителями Объединением оппозиционных сил Таджикистана представилась как Партия 

справедливости и развития, была зарегистрирована в феврале 1999 года. В апреле 1999 года 

партия выступила одним из инициаторов создания Консультативного совета политических 

партий Таджикистана, в которую вошли пять партий и два общественно-политических 

оппозиционных движения. В сентябре 1999 года Верховный суд Республики Таджикистан 

постановил приостановить деятельность партии «Справедливость и развитие», и только спустя 

3 года, в декабрь 2002 г., состоялся второй съезд запрещенной партии с участием бывших 

лидеров, активистов и членов, решивших на базе костяка партии создать Социал-

демократическую партию, которая была зарегистрирована в Министерстве юстиции республики. 

Председателем партии был избран З. Рахматилло, который отстранился от лидерства в партии в 

2021 году.  

Социал-демократы учредили свою газету под названием «Социал-демократ», которая, к 

сожалению, существовала чисто номинально и не разу не издавалась. 

В нулевые годы были созданы Аграрная партия Таджикистана (15 ноября 2005 года) с 

председательством А.Б. Каракулова, Партия экономических реформ Таджикистана (октябрь 

2005 года), председателем которого до 2019 года был О. Бобоев, передавший свои полномочия 

Р. Қудратову. Органами этих партий соответственно были квартальная «Мехргон» и 

ежемесячная «Иқтисодиёт ва ҳаёт» (Экономика и жизнь), которая в настоящее время не 

тиражируется.  

Попытки создания своих партий предпринимали и другие лидеры первых десятилетий 

независимости, наиболее известными из которых были Кувват Султон и Зайд Саид. В ряду 

политических партий следует упомянуть и такие «партии однодневки» как Партию свободного 

труда (Ҳизби меҳнати озод), Партию политической и экономической реконструкции 

Таджикистана (Ҳизби таҷдиди сиёсӣ ва иқтисодии Тоҷикистон), Партию народного единения 

Таджикистана (Ҳизби ваҳдати мардумии Тоҷикистон), Партию гражданства и родинолюбия 

«Иттиход» (Ҳизби шаҳрвандию ватандӯстии «Иттиҳод»).  

Возникновение партий, по утверждению ученых, это историческая необходимость, 

которая предполагает здравую конкуренцию продвижения целей и задач во благо развития 

гражданского общества и демократических преобразований и ценностей, направленных на 

благосостояние народа. В этой связи права М. Окилова, которая подчеркивает, что политические 

партии «необходимы для представительной демократии», так как «информация, 

предоставляемая политическими партиями, особенно оппозиционными, важна для 

совершенствования и укрепления структуры государства и общества... для полноценного 

общества и сильного демократического государства.» [2, с. 84], ибо «важнейшей чертой любой 

партии является идеология, которая находит отражение, прежде всего, в программе. Программа 

определяет сущность и задачи партии, ее стратегию и ежедневные шаги, порядок и структуру» 

[4, с. 189]. 

Анализ процесса становления и развития многопартийности в республике программных 

целей и задач свидетельствует о том, что политические партии Таджикистана начального 

периода достаточно предсказуемы, и их можно условно разделить на три фланга – партии с 

новыми либерально-демократическими лозунгами, партии и силы, зиждущие возврату либо к 

коммунистическим ценностям либо к модернизированным религиозным ценностям. Важным 

было то, что участие всех этих политических партий в жизни общества и различного рода 

выборов способствовали созданию многовекторности мышления, развитию гражданского 

общества, возможности активного участия в общественной и законотворческой жизни, а в нашем 

случае - созданию целевой аудитории для потенциальных партийных изданий. 

Однако следует признать суждение Л.Ш. Сафарова, который считает, что: «... деятельность 

политических партий, действующих в Таджикистане, все еще находится не на высоком 

политическом уровне. Они больше ориентированы на традиции, и практически не отходят от 

своих программам. Также отсутствует незаинтересованность во взаимоотношениях между собой 

и консолидации, ибо все еще нет единой системы взаимоотнощений политических партий, что в 

свою очередь свидетельствует о практическом отсутствии межпартийных конкуренций... 

Основную причину разрозненности политических партий следует искать в их низкой 

политической культуре, однобокости деятельности и несформированности четкой идеологии» 

[3, с. 75]. 
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Таким образом, на сегодняшний день в Республике Таджикистан официально 
зарегистрированы и функционируют 7 политических партий: Коммунистическая партия 
Таджикистана, Народно-демократическая партия Таджикистана, Демократическая партия 
Таджикистана, Аграрная партия Таджикистана, Партия экономических реформ Таджикистана, 
Социалистическая партия Таджикистана и Социал-демократическая партия Таджикистана. За 
годы независимости и многопартийности представители 6 партий были избраны в постоянно 
действующий и профессиональный парламент – Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и 
местные собрания государственной власти областей, городов и районов. 

Возрастание демократических свобод в обществе по сути естественным образом влияет на 
развитие многопартийности, которая в здоровом обществе способствует многополярности идей 
и предложений в рамках действующих законов, направленных на созидательный труд во благо 
построения лучшего общества, предусматривающего возможность доступности ко всем 
достижениям достойной социально-политической жизни современности. Данный процесс также 
свидетельствует и о растущем многообразии и политическом плюрализме в обществе. 

Несомненно, существование и деятельность политических партий играют важную роль в 
общей демократизации устройства любой страны, где Таджикистан не может быть исключением, 
хотя у нее есть и горький опыт на примере ПИВТ.  

Очевидно и то, что законная многопартийность без реальных средств агитации партий во 
многом лишь только ее фиксация. Наверное исходя именно из этих соображений анализируя 
результаты парламентских выборов 2015 года, Нурали Давлат утверждал: «Парламент в 
очередной раз стал многопартийным, но многопартийности нет. Между этими двумя понятиями 
есть большая разница. Многопартийная система, а не простая многопартийность, образуется 
только тогда, когда существующие политические партии могут влиять на внутреннюю и 
внешнюю политику действующей власти» [6], а это может быть реализована лишь в том случае 
когда партии будут иметь реальные рычаги влияния на граждан, т.е. иметь действующие 
многотиражные издания. 

Несомненно, даже беглый анализ истории становления и развития многопартийности 
республики, и вместе с тем их периодических изданий в целом, свидетельствует, что каждое из 
них является продуктом важного политического и исторического периода, а поднимаемые 
вопросы – главными актуальными вопросами, так или иначе перетягивающие массы на 
поддержку своей позиции, своей идеологии. «Перетягивание» граждан зачастую происходило за 
счет популистских воззваний, которые очень быстро исчерпали себя и перенаправили общество 
на выбор реальной политической силы, которая может управлять государством и 
целенаправленно претворять в жизнь свою программу, реально отвечающая базисным интересам 
большинства, имеющая реальную силу, содействующая их претворению.  

Хотя, по мнению политического эксперта Нурали Давлата «Само понятие 
многопартийность для Таджикистана является чисто формальным, и все официально 
зарегистрированные политические партии являются «послушными» для властей» [8], все же 
следует признать, что фактическая многопартийность в стране есть и главным оружием 
политических партий, как было в начале их появления, так и в настоящее время, является 
средство массовой информации, делающая ее и сильной, и влиятельной, и почитаемой, и 
признанной, чему свидетельство соответствующая деятельность Народно-демократической 
партии Таджикистана, в рядах которого к началу еще 2020 года официально было более 500 
тысяч членов, 45% из которых женщины. 

Поэтому наличие и систематическое периодическое тиражирование печатных органов, 
направленных на продвижение целей и задач было и остается сильнейшим оружием агитации, 
пропаганды и вовлечения широких масс. История свидетельствует, что такой партией и такой 
силой в сложные годы страны стала Народно-демократическая партия Таджикистана, которая 
определив свои стратегические цели на ближайшую перспективу, смогла сплотить вокруг себя 
не только передовые части общества, но и активную часть общества – молодежь. 

В этой связи можно с уверенностью утверждать, что в нашей стране в настояшее время 
еще четко и однозначно не сформировалась многопартийная система, в которой партии имеют 
соответствуюшее влияние на государственную политику во всех ее проявлениях. И исключение 
как раз таки Народно-демократическая партия Таджикистана, не имеющей реальной 
кокуренции, и выборы последних двух десятилетий явное тому свидетельство. 

Политическая обстановка последних лет, процесс демократизации жизни и политического 
плюрализма общества, политические реформы и коренные изменения в социальной сфере 

http://www.ndpt.tj/
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общества создали благоприятные условия для качественного улучшения партийных отношений. 
Поэтому сегодня основной задачей политических партий является укрепление своих позиций в 
формировании гражданского общества и реально на демократических условиях продвигать свои 
идеи, цели и задачи, направленные на создании общества, качественно улучшаюшего жизнь 
граждан, не зависимо от их убеждений и политических предпочтений. 

Словом, многопартийность и многовекторность позиций лучшего будушего — требование 
времени и основа демократического развития страны. Однако следует помнить и взять на 
вооружение слова Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона: «Политические 
партии работают над формированием и выражением воли народа, и каждая из них выходит на 
политическую арену, чтобы завоевать доверие народа. Этот процесс должен быть простым или 
обычным явлением, но он должен происходить в рамках существующих законов. 

Основой и сутью этой политической нормы является защита высших национальных и 
государственных интересов каждой политической партией и каждым их членом, ибо Родина, 
Нация, Независимость, Национальное единство, мир и спокойствие общества являются самыми 
священными ценностями, на которые не в праве покушатся ни партии, ни группы и ни отдельные 
лица» [8]. 
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МАТБУОТИ ҲИЗБИИ ТОҶИКИСТОНИ МУОСИР 
 

Дар мақола таърихи пайдошавии ҳизбу ҳаракатҳои сиёсиӣ ва дар ин асос ташаккул ва рушди 
матбуоти ҳизбии Тоҷикистон баррасӣ гардидааст. Муаллиф, кӯшиш кардааст, ки сифати нашрияҳои 
ҳизбии ҷумҳурӣ, мавзӯоти онҳо, даврият, дараҷаи таъсир ба шуури ҷамъиятӣ ва мавқеи онҳоро дар низоми 
ВАО-и ҷумҳурӣ таҳлил намояд. Ба ақидаи муаллиф, омӯзиши методҳои таъсиррасонӣ ба аудитория барои 
муайянсозии масъалаҳои асосии ҳаёти сиёсӣ, ҷамъиятӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва мавқеи онҳо дар низоми 
ВАО-и ҷумҳурӣ, рушди он, ки барои муайянсозии дараҷаи ҳамкорӣ бо аудиторияи эҳтимолӣ дар ҳалли 
масъалаҳои муҳимми ҷамъиятӣ якҷоя бо низомномаву барномаҳои муассисони худ манфиати муайян 
дорад, муфид аст. Бояд қайд кард, ки нашрияҳои ҳизбӣ бо шарофати равшанӣ андохтан ба масъалаҳои 
калидии ҷомеа, инчунин тарғиботи ақоиди сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии муассисони онҳо ба боварии 
хонандагон сазовор гардидаанд, бинобар ин, тарафҳои беҳтарини фаъолияти онҳоро омӯхта, бо онҳо бояд 
мусаллаҳ гардид. 
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ПАРТИЙНАЯ ПРЕССА СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА 
 

В работе рассматриваются история появления политических партий и движений и на этой основе 
становления и развития партийной прессы Таджикистана. Автором делается попытка анализа качества 
партийных изданий республики, их тематики, периодичности, степени влияния на общественное сознание 
и места в системе СМИ страны. Автор считает полезным изучение методов воздействия на аудиторию для 
определения основных вопросов политической, общественной, культурной, экономической жизни, места 
в системе СМИ республики, ее развития, а также определении степени взаимодействия с потенциальной и 
локальной аудиторией в решении общественно значимых вопросов общества в сочетании с уставами и 
программами своих учредителей может представлять определенный интерес. Также следует учесть, что 
партийные издания благодаря освещению ключевых проблем общества, а также пропаганде политических, 
социальных и культурных устремлений их учредителей снискали приличное доверие аудитории, которое 
следует изучить и лучшие стороны их деятельности взять на вооружение.  
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PARTY PRESS OF MODERN TAJIKISTAN 
 

The paper examines the history of the emergence of political parties and movements and, on this basis, the 

formation and development of the party press in Tajikistan. The author makes an attempt to analyze the quality of 

party publications of the republic, their subject matter, frequency, degree of influence on public consciousness and 

place in the country's media system. The author considers it useful to study the methods of influencing the audience 

to determine the main issues of political, social, cultural, economic life, the place in the media system of the 

republic, its development, as well as determining the degree of interaction with a potential and local audience in 

solving socially significant issues of society in combination with charters and programs of its founders may be of 

some interest. It should also be noted that party publications, thanks to the coverage of key problems of society, 

as well as the promotion of the political, social and cultural aspirations of their founders, have earned a decent 

audience confidence, which should be studied and the best aspects of their activities should be adopted. 
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УДК 8Т2 (075) 
                    

ВЕЖАГИҲОИ КОРБАСТИ ВОЖАҲО ДАР РОМАНИ КАРОМАТУЛЛОҲИ МИРЗО  

«ИШҚИ САРХӮР»  
 

Ӯлмасова З. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Асл ва бунёди санъати сухан забон аст. Забон, ки бо тафаккур робитаи мустаҳкам дорад ва 
воқеияти бевоситаи фикр мебошад, дар роҳи тасвиру таҳқиқ ва ҷамъбастҳои бадеии манзараҳои 
ҳаёт аҳамияти махсус касб мекунад. 

Яке аз муҳимтарин вежагиҳои услубии забони Кароматуллоҳи Мирзо кӯтоҳбаёнӣ 
мебошад. Кароматуллоҳи Мирзо ҳам дар тасвири воқеаҳои гуногуни ҳаётӣ ва манзараҳои табиат, 
ҳам дар офаридани образу характери типӣ, ҳам дар корбасти муколамаи образҳо дастболо аст ва 
дар эҷоди асар сабку услуби ба худ хос дорад. Нависанда кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки ҳар як 
калимаю ибораро дар ҷою мақоми худ истифода барад ва манзараҳои ҳаёти ҷамъият ва табиатро 
реалистона ба риштаи тасвир кашад, симои зоҳирию дунёи ботинии иштирокдорони асарро 
нишон диҳад. Дар роман монолог ва диалогҳо хеле табиӣ сурат мегиранд, онҳо вазъу ҳолати 
қаҳрамонон ва хӯю хислат, рафтору кирдор, ҷаҳонбинӣ, донишу таҷриба ва ақлу фаросати 
онҳоро ифода менамоянд.  

Воҳидҳои фразеологӣ дар романи «Ишқи Сархӯр» вобаста ба зиндагӣ, урфу одат, 
ҷаҳонбинӣ ва ақлу заковати мардум пайдо мешаванд. Дар онҳо зимни мафҳуме як лавҳаи рӯзгор, 
сабақи зиндагӣ, муносибат ва таассуроти нек ё бад инъикос ёфтааст. Аз ҳамин сабаб, маънӣ дар 
воҳидҳои фразеологӣ хеле нозук, пӯшида, вале басо рангин ва пурҷозиба ифода меёбад. 

Одамон ба фразеологизмҳо аз рӯи зарурат муроҷиат намуда, онҳоро дар мавриди муносиб 
истифода мебаранд, то афкори худро равшану таъсирбахш ифода намоянд. Воҳидҳои фразеологӣ 
аз ҷиҳати муносибати маъноии ҷузъҳои худ, ифодаҳои маъноии маҷозӣ, шарҳпазир будан ё 
набудани маънӣ бо калимаҳои таркиби ибора аз ҳамдигар фарқ мекунанд. 

Аз ҷиҳати ифодаи семантика воҳидҳои фразеологӣ ба як калима баробар мешаванд. Вале 
онҳо баръакси калимаҳои оддӣ нафақат предмет, аломат, амал ва ҳолати онҳо, балки тобишҳои 
мухталифи эмотсионалиро низ дар бар мегиранд. Масалан, дар романи «Ишқи Сархӯр» низ 
корбасти воҳидҳои фразеологӣ ба назар мерасанд, ки ифодакунандаи ҳиссиёти мардум 
мебошанд: 

- сумак мезад [2, с. 31] – сум - съмои асп ма иб-ай – яъне ба ҷаҳл омадани касеро ифода 
мекунад. 

- оби ҳамин занака лой карда [2, с. 34] – ё варианти дигараш дар гуфтори мардуми шимол 
айши як нафарро талх кардан - киноя ба касе дар зиндагӣ фишороварӣ намуданро дорад. 

- латтаро дар об задан [2, с. 45] - ё дар гӯиши мардуми шимол тарбуз аз бағал афтодан 
- ба маънои ноумед шуданро дорад. 

Ба ин монанд калимаву ибораҳо баъзан аз забони нависанда ва бархе аз забони 
қаҳрамонони асар гуфта шудаанд, ки ин ба сабку услуби ҳар нависанда вобастагӣ дорад. 
Калимаву ибораҳои халқӣ, ки аз ҷиҳати сохти худ рехтаю устувор ва аз ҷиҳати маъно амиқ 
мебошанд, на танҳо барои равшан ифода кардани фикр, офариниши образҳои гуногун ва тасвири 
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вазъият, эҳсосоти персонажҳо хизмат мекунанд, балки ба услуби нависанда рангу бори миллӣ 
мебахшанд. 

Дар романи Кароматуллоҳи Мирзо «Ишқи Сархӯр» истифодаи рамзу самбул низ яке аз 
вежагиҳои услубӣ ба шумор меоянд. 

Тасвири «моҳи пурра», «равшании кӯҳ» ё «ҳама ҷо шир барин сафед шудан» рамзи 
зафарёбии Сархӯр бар мушкилии ба кӯҳ баромада, гову гӯсолаи Бобои Назарро аз кӯҳ 
фаровардан аст. «Маҳтоб мебаромад, моҳи пурра. Кӯҳ равшанӣ меёфт, ҳама ҷо шир барин сафед» 
[1, с. 20]. 

Нависанда дар баробари воқеанигорӣ ва моҷарописандӣ ба кайфият ва ҳолатҳои руҳию 
равонии қаҳрамонон ва персонажҳои худ – Сархӯр, Лутфия, Нигора, Фахрӣ, Мӯниса ва дигарон 
чун одамони андешапарвар ба риштаи тасвир мекашад, ранҷу дардҳои руҳию равонии онҳоро 
бештар дар монологҳои ботиниашон нишон медиҳад.  

Ибораҳои «об омадан», «рахнаи обро кушода кардан» [1, с. 27] пас аз суҳбати Сархӯр бо 
модари Нигора ба миён меояд, ки аз тарафи нависанда бо рамзу самбул ифода ёфта, ба маънои 
издивоҷи Фурқат ва Нигораро имконпазир мешуморад. 

«Ин хабар ба Фурқат ҳам расид, ҳамон лаҳза ба ҳавлии Нигораашон об омад, рахнаи обро 
кушода будаанд» [1, с. 27]. 

Забони Кароматуллоҳи Мирзо ширин, равон, ҷаззоб, образнок, тарзи баёнаш содаву 
дилнишин аст. Муаллиф оромона, ботааннӣ, батафсил, бо фикру андешаи амиқ, бо риояи мантиқ 
чун адиби соҳибтаҷриба ва донишманди кордида, гоҳо бо хаёлу пиндорҳои файласуфона иншо 
мекунад. Вале ӯ, қабл аз ҳама, адиб аст ва бо забони фасеҳу балеғи образнок сухан меронад. 
Забонаш фаҳмову таркиби луғавиаш ғанист, дар баробари ҷумлаоти мураккаби тумтароқ, 
печдарпеч надоштан дар баъзе маврид шеваи нигориши хушки омиёна, хосатан гӯйишҳои 
ҷануби Тоҷикистонро фаровон корбаст кардааст. Дар радифи таъкиди сифатҳои хуби забони 
романи «Ишқи Сархӯр» ба як саҳвулкаломи муаллиф ишора мекунем: 

Вомвожаи «авқот», ки маъмулан ҳам дар ҷануб ва ҳам дар шимоли Тоҷикистон дар забони 
гуфтугӯи халқӣ ба маънои «хӯрок» истифода шудааст: авқот – 1. хӯрок, таом; 2. – ризқ, рӯзӣ, қут 
[4, с. 27] дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маънои «ҷамъи вақт» [5, I, с. 37] омадааст. Албатта, 
нависанда сухани дар фавқ зикршударо аз забони қаҳрамони асар, Санам мегӯяд ва мо ба он 
даъво надорем («одамон як коса авқоти меовардагиашона дигар намебиёранд» [1, с. 13], вале дар 
ҳар маврид ба дурустии он бояд риоя кард.  

Қобили тазаккур аст, ки дар замони пеш Аҳмади Дониш, Садри Зиё ва Садриддин Айнӣ 
барои содда ва оммафаҳм кардани забони адабӣ кӯшишҳои зиёдеро ба анҷом расониданд, то ки 
забони асари бадеӣ ба халқ наздик ва оммафаҳм бошад. Вале ба ибораи дигар, ин таносубро ҳар 
нависанда дар асоси завқу салиқа, мақсади эҷодӣ, доираи мутолиа ва ғайраю ва ҳоказо ба таври 
инфиродӣ муайян карда истодааст. Лозим ба таъкид аст, ки вожаҳои алоҳида, ки дар асар корбаст 
шудаанд, ҳам аз забони қаҳрамонҳои асар ва ҳам аз тарафи нависанда гуфта шудааст, ки маънии 
он на ба ҳама дастрас аст. Дар «Фарҳанги гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» (2012, 2017) 
калимаву ибораҳо ба ин маънӣ ифода ёфтаанд, муаллифи асар онҳоро чунон устодона ба батни 
сюжети асар ворид месозад, ки бархе аз онҳо аз мазмуни ҷумла маълум мегарданд: ғот [1, с. 5, 
с. 30; 2, с. 19] (иқтибос аз маҷаллаи «Паёми Суғд» № 6-7, 2020) – вақт, маврид, лаҳза [4, с. 190] 
(Фарҳанги гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ), ҳеҷа [1, с. 13; 29] - лона, ошён [4, с. 800], чулмарг 
[1, с. 15] шудан – ҷавони марг [ 4, с. 853], чум – чӣ медонам, намедонам, аҷаб не [5, с. 759] 
гизала/газила/гизела [1, с. 18] – бадхашм, бадқаҳр, қаҳролуд, асабӣ; ҷоҳил [4, с. 152], буҷо [1, с. 
32] - ба ҷо, тал [1, с. 33; 2, с. 8] -- 1. «ботлоқи гузарнопазир» 2. «тепа» тал 3. «ғарам», ҳарчизи 
ботартиб болои ҳам гузошташуда» [4, с. 654], данг-данги [1, с. 35; 2, с. 7] гапро ба кӯча 
баровардан – данг (шуҳрат, овоза) [4, с. 213] алахон [1, с. 6; 8; 37] – парешон, хавотир, бесаранҷон 
[4, с. 54] кома кардан [1, с. 39] - бо таъсири об сӯрох (вайрон) шудан ва фурӯ рафтану кафидани 
замин [4, с. 336], ҷуми гап [1, с. 42] – ҷомаи гап (мисли ба гап ҷома пӯшонидан), солҳои таҳширӣ 
- солҳои қаҳатӣ [4, с. 275] чуҳрӣ [2, с. 7] – чурӣ (дар шеваи шимолӣ: чурӣ ба маънои «каниз»), 
ҳурғаи алов [2, с. 13] – ҳърға – маҷозан рақсидан [4, с. 810], тарвоза шуда [2, с. 15] – кӯндаланг, 
якпаҳлӯ [4, с. 664], қинғола [2, с. 18-19] - духтари қадрас [4, с. 389], ҳамел [2, с. 18] – шаддаи ҳар 
чӣ, ки дар як ришта қатор гузаронида шудааст [4, с. 793], ҳалилобхӯрак [2, с. 29] ҳалилов/ҳалилова, 
ҳайлов – навъи таоме, ки аз гарди орд, кӯфтаи сабзавот, андаке равған ба ҷурғот (чакка барои 
бемор тайёр кунанд) [4, с. 790], нигас [2, с. 28; 30] – бомгӯшаи пардаи муҳофизаи девори иморат, 
бом аз барфу борон, кузала [2, с. 31] – кӯзапушт, хамидақомат [4, с. 342], ғаппа [2, с. 37] – вайрон, 
вайрона [4, с. 184] ва ғайраҳо, ки дар асар фаровон истифода шудааст.  
 



53 

 

АДАБИЁТ: 
 

1. Мирзо, К. Ишқи Сархӯр / К. Мирзо // Паёми Суғд. – Хуҷанд, 2020. – №6. – С. 3-48. 
2. Мирзо, К. Ишқи Сархӯр / К. Мирзо // Паёми Суғд. – Хуҷанд, 2020. – №7. – С. 3-47. 
3. Самад, А. Гардиши девбод / А. Самад. – Душанбе: Адиб, 2007. – 567 с. 
4. Фарҳанги гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ. Мураттибон М. Маҳмудов, Ғ. Ҷӯраев, Б. Бердиев.                   

– Душанбе: Дониш, 2012. 
5. Фарҳанги гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ. Мураттибон М. Маҳмудов, Ғ. Ҷӯраев, Б. Бердиев.                

– Душанбе: Дониш, 2017. – 842 с. 
6. Фарҳанги забони тоҷикӣ. – М.: Советская энциклопедия, 1969. Ҷ. 1. – 952 с. 
7. Фарҳанги забони тоҷикӣ. – М.: Советская энциклопедия, 1969. Ҷ. 2. – 950 с. 
8. Фарҳанги ибораҳои рехта. Тартибдиҳанда М. Фозилов. Ҷ. 1. – Душанбе: Нашрдавтоҷ, 1963. – 952 с. 
9. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ: иборат аз 2 ҷилд. Ҷ. 1. – Душанбе, 2008. – 950 с. 
10. Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ. Таҳти таҳрири Саймиддинов Д., Холматова С.Д., Каримов С. – Душанбе: 

Пайванд, 2006 – 813 с. 
11. https://elibrary.ru/item.asp?id=17831962 

 

ВЕЖАГИҲОИ КОРБАСТИ ВОЖАҲО ДАР РОМАНИ КАРОМАТУЛЛОҲИ МИРЗО 
«ИШҚИ САРХӮР» 

 

Дар мақола фардияти эҷодии Кароматуллоҳи Мирзо дар романи «Ишқи Сархӯр» баррасӣ 
гардидааст. Муаллифи мақола кӯшиш ба харҷ додааст, ки корбасти калимаву ибораҳоро, ки баъзан ҳам аз 
забони нависанда ва ҳам аз забони қаҳрамонони асар гуфта шудаанд, ба силки таҳқиқ кашида бошад. 
Корбасти калимаву ибораҳои халқӣ дар асар, ки аз ҷиҳати сохти худ рехтаю устувор ва аз ҷиҳати маъно 
амиқ мебошанд, на танҳо барои равшан ифода кардани фикр, офариниши образҳои гуногун ва тасвири 
вазъият, эҳсосоти персонажҳо хизмат мекунанд, балки ба услуби нависанда рангу бори миллӣ мебахшанд. 

Забони Кароматуллоҳи Мирзо ширин, равон, ҷаззоб, образнок, тарзи баёнаш содаву дилнишин буда, 
нависанда оромона, ботааннӣ, батафсил, бо фикру андешаи амиқ, бо риояи мантиқ чун адиби соҳибтаҷриба 
ва донишманди кордида, гоҳо бо хаёлу пиндорҳои файласуфона иншо мекунад. Вале ӯ, қабл аз ҳама, адиб 
аст ва бо забони фасеҳу балеғи образнок сухан меронад. Дар баробари забони фаҳмову таркиби луғавии 
ғанӣ доштан гӯйишҳои ҷануби Тоҷикистонро фаровон корбаст кардааст, ки ба бархе аз хонандагон барои 
дарки маънӣ, бе муроҷиат кардан ба фарҳанг амри маҳол аст.  

КАЛИДВОЖАҲО: насри замони истиқлол, Кароматуллоҳи Мирзо, «Ишқи Сархӯр», забони асар, 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛОВ В РОМАНЕ КАРОМАТУЛЛОХИ МИРЗО  

«ИШҚИ САРХУР» 
 

В статье рассматривается творческая индивидуальность Кароматулло Мирзо в романе «Ишки 
Сархур». Автор статьи пытался исследовать употребление слов и словосочетаний, которые иногда 
произносятся на языке как писателя, так и главных героев. Использование в произведении народных слов 
и словосочетаний, структурно устойчивых и глубоких по смыслу, не только служат для выражения 
мыслей, создания различных образов и описаний ситуации, чувств героев, но и придают стилю писателя 
национальный характер.  

Язык Кароматуллохи Мирзо милый, беглый, обаятельный, образный, выражение его простое и 
проникновенное, а писатель спокоен, красноречив, обстоятелен, с глубокими мыслями, следуя логике 
опытного писателя и ученого, а иногда и с философскими мыслями и идеями. Но прежде всего он писатель 
и говорит беглым и образным языком. Помимо четкого языка и богатого лексического состава, в нем 
используется широкий спектр диалектов южного Таджикистана, которые некоторым читателям трудно 
понять без словаря. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Улмасова Замирахон, доктор филологических наук, профессор 
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FEATURES OF THE USE OF WORDS IN THE NOVEL BY KAROMATULLOHI MIRZO  

«ISHKI SARKHUR» 
 

The article deals with the creative individuality of Karomatullo Mirzo in the novel «Ishki Sarkhur». The 
author of the article tries to explore the use of words and phrases that are sometimes pronounced in the language 
of both the writer and the main characters. The use of folk words and phrases in the work, structurally stable and 
deep in meaning, not only serve to express thoughts, create various images and descriptions of the situation, the 
feelings of the characters, but also give the writer's style a national character. 

The language of Karomatullohi Mirzo is sweet, fluent, charming, figurative, his expression is simple and 
penetrating, and the writer is calm, eloquent, thorough, with deep thoughts, following the logic of an experienced 
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writer and scientist, and sometimes with philosophical thoughts and ideas. But above all, he is a writer and speaks 
fluent and figurative language. In addition to its clear language and rich vocabulary, it uses a wide range of southern 
Tajik dialects that are difficult for some readers to understand without a dictionary. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Ulmasova Zamirakhon, Doctor of Philology, Professor of 
the Department of Modern Tajik Literature of Khujand State University named after аcademician B. Gafurov. 
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ВОЖАҲО ВА УНСУРҲОИ ИҚТИБОСИИ ФОРСӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ГУРӮҲИ СОМӢ 
 

Тухтасунов О. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Забони ҳар халқу миллат ифшогари фарҳангу тамаддун, нишондиҳандаи сарчашмаву хешу 

ақрабоӣ бо дигар халқият ва муаррификунандаи он дар арсаи таърихи башар дар ҳар давраву 

замон маҳсуб меёбад. Забони тоҷикӣ - форсӣ, ки реша аз умқи таърихи барвақт дорад, яке аз 

забонҳои бойю дар таърихи дуру дарози тӯлонӣ сайқалёфта мебошад, ки дар замони муосир низ 

вожаҳои даврони қадимро бо сохтору маъноҳои ибтидоии худ ҳифз намудааст. Донистани 

хусусият ва ҳолати гузаштаи забони форсӣ, хусусан форсии қадим, авастоӣ ва миёна, қавоиди 

калимасозии онҳо, дар муайян намудани этимология ва семасиологияи на танҳо вожаҳои 

забонҳои гурӯҳи эронӣ, аз ҷумла забони тоҷикӣ, инчунин аксар вожаҳои забонҳои хонаводаи 

ҳиндуаврупоӣ ва сомӣ метавонад, қулфкушо бошад, зеро дар гузаштаи дур забони форсӣ оламгир 

гашта, бо иқтибоси вожаҳову унсурҳои худ ба рушди забонҳои дигар низ таъсир намудааст.  

Аз таърих маълум аст, ки замоне, пеш аз милод, форсзамин рушдёфтатарин манотиқ буда, 

сарварони ин халқ бо кишваркушоӣ марзи давлати худро берун аз Осиё, то Африқову Аврупо 

доман андохта буданд. Забони форсӣ, ки дар ҳамбастагӣ бо забони модҳо пешрафт менамуд, 

забони коргузории давлатӣ шуда, маҳз дар ҳамон замон аз вожаҳои фарҳанги худ забонҳои дигар 

халқҳо, забони ҳиндую сомӣ ва аҳли Аврупоро бархӯрдор намуда, боиси рушди онҳо гаштааст. 

Аз чи бошад, ки дар Фарҳангҳои тафсирии забони тоҷикӣ калимаҳои зиёд, теъдоди қариб 

аз нисфро иқтибоси арабӣ овардаанд. Иддае аз муҳаққиқон низ таъкид кардаанд, ки калимаҳои 

хосси забони арабӣ қисми зиёди луғати забонҳои гурӯҳи эронии муосирро ташкил медиҳад [10, 

ОИЯ; 1, с. 44]. Ин шояд аз он сар задааст, ки бархе арабшиносони мо зимни дучор омадан дар 

луғоти муосири араб, онҳоро моли он забон донистаанд. Дар ин радиф бе ҷо нест, ки Пешвои 

миллат Эмомалӣ Раҳмон дар китоби худ «Забони миллат - ҳастии миллат» чунин овардаанд: 

«Масъалаи омӯзиш ва пажӯҳиши нахустин намунаҳои сабтшудаи забони мо яке аз муҳимтарин 

ва мубрамтарин масъалаҳои илми забоншиносӣ ва тоҷикшиносӣ мебошад. Бештари 

пажӯҳишгарон аввалин намунаҳои насриву назмии осори забони моро дар сарчашмаҳои ба хати 

арабӣ навишташуда ҷустаанд, ки ба назари мо ин равиши яксӯя мебошад» [1, с. 207]. Ва дар дигар 

ҷой зикр кардаанд, ки «... халқи мо (тоҷикон) аз ҷумлаи чунин мардумони фарҳангзову 

тамаддунсози дунёи қадим ба шумор меравад. Офаридаҳои моддиву маънавии он дар як 

минтақаи васеи ҷаҳон паҳн гардида, на танҳо мардуми ҳамнажоду ба ҳам наздик, балки қавму 

қабилаҳои гуногунро дар домани худ парваридааст [1, с. 10]. 

Қиёси алоқамандии сохтор бо маънии аксари калимаҳои дар фарҳангномаҳои тоҷикӣ арабӣ 

ёдшуда, бо муродифони давраҳои гуногуни забонҳои форсӣ, такя бар қавоиди таърихии 

шаклбадалкунии калимаҳо, нишон медиҳад, ки онҳо мероси форсӣ ҳастанд ва ё дар бунёди онҳо 

унсурҳои форсиасл истифода шудаанд. Ин қабил вожаҳо баъд аз вориди забони араб ва ё дигар 

забонҳои гурӯҳи сомӣ гаштан, зери таъсири фонетикаи онҳо шакли худро дигар карда, бо он 

шакл дар давраҳои баъди исломӣ ба забонҳои форсӣ боз баргаштаанд. Бояд гуфт, ки забони арабӣ 

дорои хусусияти хоссе буда, қобили ҳар гуна калимаҳои ғайрро тез дар худ махлут ва мувофиқ 

карданро дошт ва дорад. Умуман инкишоф ва рушди ин забон пас аз эҳёи ислом сурат 

гирифтааст. Дар даврони ҷаҳолият аҳли араб аз илму фарҳанг фарсангҳо дур буданд. Беҷо нест, 

ки роҷеъ ба фарҳанг ва илми давраи қадими араб, мутафаккири барҷастаи Шарқ Абурайҳони 

Берунӣ чунин зикр кардааст: «...ҳамчунин агар дар номҳое, ки барои ситорагони собит 

ниҳодаанд, тааммул кунем, хоҳем дид, ки аъроб аз илми буруҷу сувар хеле дур буданд. Ва танҳо 

аъробро ин як хусусият буд, ки он чиро халқҳо аз ҳаққу ботил ҳадс мезаданд ва ё мешинохтанд, 

аъроб бо ашъору асҷоъ ва урҷузаҳо дармеоварданду ҳифз мекарданд. Ва агар дар кутуби анвоъ 

ва ба хусус китоберо, ки ба номи «Манозир уҷ-нуҷум» навишта, тааммул кунед, хоҳед донист, 
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ки аъроб аз илми ҳайат, ҷуз он андоза, ки барзгарони ҳар кишвар медонанд, чизе бештар 

надонистаанд» [4, с. 263-264].  

Исломро низ фозилони форсзабон ҷуқур омӯхта, онро такмил ва бо либоси фарҳанги худ 

оро дода, дини писандида гардонидаанд ва дар ин раванд вожаҳои забони арабиро вориди 

фарҳанги худ низ кардаанд. Бояд таъкид кард, ки дар шинохти вожаҳо, дар забоне дучор омадан 

муайянкунандаи соҳибияти вожа набуда, балки мувофиқати маънӣ ба сохтор ва тавассути кадом 

забон маънии асл кашидан, соҳибиятро ошкор мекунад. Шинос будан ба забону қавоиди 

калимасозии забонҳои қадим ва қавоиди таърихии шаклдигаркунии калимаҳо, ба ҳар муҳаққиқи 

жарфбин имкон медиҳад, аз зоҳир ба ботини ҳар калима ворид гардад, ҷавҳари онро бинад ва 

ахбори ниҳондоштаи онро хонад. Баҳри тақвияти ин гуфтаҳо, дар зер бархе аз калимаҳоеро, ки 

арабӣ медонанд, ба риштаи таҳлил мекашем. Масалан, як даста калимаҳо, чун «марсия» - шеъре, 

ки ба марг ва сӯгвории касе гуфта мешавад; «марҳум» - вафотёфта, шодравон; «марқад» - 

оромгоҳ, қабр, гӯр ва ғ.-ҳо дар Фарҳанг аз арабӣ арзёбӣ гардидааст [13, ҷ. 1, с. 764, 765]. Ин 

вожаҳои овардашуда аз асоси «мар» ташкил ёфтаанд, ки он дар забонҳои форсии қадим (ф.қ.), 

авастоӣ (ав.), ҳиндуи қадим (ҳ.қ.) бо маъноҳои «мурда, ҷасад, захмӣ, бемор, куштан, кушанда» 

ва амсоли онҳо дучор меояд. Ин унсури вожасоз бо гунаҳои «мр», «мур», «мор», «мер» бо 

маъниҳои овардашуда, дар аксари забонҳои оилаи ҳиндуаврупоӣ паҳн гаштааст. Зикр кардаанд, 

ки шахси ба қатл ҳукм шуда дар ав. «marta», «maretano», дар ҳ.қ. ва ф.қ. «martyа», «mard», суғдӣ 

- «mrtyy», хоразмӣ - «mrc», яғнобӣ - «marti» ва бемаргӣ, абадӣ дар ав. «аmrta» мебошад [12, с. 

286]. 

Решаи як силсила калимаҳои забони тоҷикӣ, ба монанди «марг», «марғазан» – қабристон, 

бо гунаи «мур» - асоси феъли «мурдан», «мурда» ва ғ. низ аз унсури «мар» шакл гирифтаанд. 

Дар луғати этимологии забони арабии қадим [3], ки дар асоси матн ва маводи даврони то зуҳури 

ислом тартиб дода шудааст, унсури вожасози «мар» бо маънии мурда, ҷасад дучор намешавад. 

Дар арабӣ вожаи меросии аккадӣ «mawtum» – марг ва «mayt» - мурда, ҷасад дар гардиш аст.  

Дар равобит ба унсури вожасози «мар», вожаи ф.қ. «hamaranam» - ҷанг, набардро овард, 

ки он воҳиди луғавии сохта буда, низ аз асоси «mar» бунёд ёфтааст. Дар асл вожаи «hamaranam» 

гунаи тахфифшудаи «hammaranam» мебошад, он аз ҷузъҳои «ham, hama» – ҳам, ҳама ва «mar», 

ки маъноҳои «мурда», «захмӣ», «куштан, нобуд кардан»-ро дорад, таркиб ёфтааст. (Дар 

катибаҳои забони форсии қадим ташдиди ҳарфҳо во намехӯрад, шояд онро наменавиштанд). Ин 

ҷо мебояд илова намуд, ки вожаи ф.қ. «ham, hama» дар ав. низ бо маъноҳои «бо ҳам, якҷоя, ҳама, 

ҳамагон, пурра» дучор мегардад. Ин вожа бо гунаи юнонии «όμόϛ» – умумӣ, монанд, якхела, 

ҳамгуна дар равобит буда, бо калимаҳои тоҷикӣ-форсии «ом, омма», «ҷамъ», «умум», ки онҳо 

низ дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» аз луғоти араб арзёбӣ ёфтаанд [13, ҷ. 2, с. 28, 369, 

580], хешигии наздик дорад. Вожаи «ҷамъ»-ро танҳо хосси арабӣ донистан низ нашояд, зеро он 

дар авастоӣ бо гунаи «jãma» бо маъноҳои ҷамъ будан, ҳамҷоя шудан, ҳамбастагӣ ва дӯстӣ низ 

дучор меояд. Аз рӯи нигоҳи мо вожаи «марқад» аз ҷузъҳои «мар» - мурда ва «кад» - ҳуҷра, хона, 

ки дар арабӣ шакли «қад»-ро гирифтааст, бунёд ёфта, вожаи арабии «майит (mayt)» бо авастоии 

«марта» – мурда, муранда натиҷаи бадалгардии овои «р» ба «й» мебошад. Бадалгардии «р» ба 

«й», «л» ва «н» дар забонҳо маъмул аст. Шояд вожаи дигари арабӣ «ҳамла» – ҳуҷум кардан низ 

аз вожаи ф.қ. «hamaranam», дар натиҷаи тахфиф ва бадалгардии «р» ба «л» бо ивази маънӣ ва 

«марсия» аз «мар» - ҷасад, мурда, «са» - тан, инсон пайдо шуда бошанд.  

Овардаанд, ки қабоили арабе, ки дар Яман, Суриё, Ҳиҷоз ва Байнаннаҳрайн мезистанд, 

нисбат ба дигар тоифаҳои тозӣ ба Эрони сосонӣ пайванди бештар доштанд ва солиёни дароз 

таҳти салтанати эрониҳо буданд [9, с. 75]. Албатта, дар ин даврон низ теъдоде аз вожаҳои форсӣ 

ба арабӣ иқтибос гаштаанд, ки маънибардории дастаи зиёди вожаҳои арабӣ танҳо тавассути 

форсӣ имкон дорад. Масалан, вожаи «ḫamr (ḫmr)», ки дар арабӣ май, шаробро гӯянд бо вожаи 

тоҷикии «хумор» дар иртибот аст. Дар забони арабии тоисломӣ, дучоргардии калимаи «ḫmr»-ро 

барои ифодаи май, шароб таъкид кардаанд ва дуруст тахмин намудаанд, ки он ба маънои 

«мадҳушкунанда (мафҳушкунанда)» мебошад [3, с. 198]. Дар Фарҳанг вожаи тоҷикии «хумор», 

ки ҳолати руҳии даркайфбуда ва тира гаштаи ақлро ифода мекунад, бо гунаи «хуммор» низ 

оварда шудааст [13, ҷ. 2, с. 459] ва он шакли нисбатан дуруст аст. Бо эътимод мебояд гуфт, ки 

гунаи «хумор» натиҷаи тахфифи овои «м» аз гунаи ташдиддор мебошад. Маълум аст, ки дар 

авастоӣ ақл «huma» буда, он бо гунаҳои дар гурӯҳи забонҳои славянӣ буда, аз ҷумла бо русии 

«ум, ума» – ақл дар иртибот аст. Дар такя ба ин далелҳо, маънои вожаи «хумор» аз гунаи 

«ҳуммар», бо тахфифи «м» ва бадалгардии «ҳ» ба «х» шакл гирифта, маънои луғавии «ақли 



56 

 

мурда» ва арабии «ḫamr (ḫmr)» – май, шароб маънои «кушандаи ақл, тиракунандаи ақл»-ро 

дошта метавонад. (Ин ҷо мебояд қайд кард, ки ҳайвони кундзеҳн, душвортарбиятшаванда - харро 

низ дар арабӣ бо вожаи «ḫamr (ḫmr)» ифода доранд). Аз рӯи диди мо, унсури калимасози «mr» 

дар арабии «умр (umr)» – ҳаёт, дар ҳаёт будан, фосилаи зист низ бо маънои «мурдан» буда, бо 

сарфонемаи «у», ки натиҷаи бадалгардии пешванди қадимаи инкории «а» аст, чун антоним, 

маънои аксро гирифтааст. Чи гунае ки дар вожаи авастоии «аmrta (а+mr+ta)» - абадӣ, намиранда, 

зинда ҷузъи аввал, «а» ифодагари инкор аст, вожаи арабии «умр (umr)» аз гунаи «amr» бо маънои 

луғавии намурда, яъне дар ҳаёт буда, зинда шакл гирифтааст.  

Ё ки вожаи арабии «ҳарорат» - гармӣ, ки унсури решавии он «ҳар» мебошад, бо решаи 

вожаи тоҷикии «гарм» - «гар» аз як сарчашма аст. Дар асл вожаи «гарм» натиҷаи тахфифи 

«гарма» мебошад. (Овардаанд, ки дар забони арабии қадим (тоисломӣ) асоси «ḥarr, ḥrr» маънои 

тасфон, сӯзонро дошт [3, с. 160]. Аз рӯи қавоиди фонетикӣ, ҳангоми иқтибос вожаи «гар» 

метавонад шаклҳои «ҳар» «ҳара», «ҷар», «жар», «ғар» ва ҳатто «вар»-ро гирад. Бояд гуфт, ки он 

калимаҳои дорои чунин унсур ва иртибот бо маънои «гармӣ», «ҳарорат» буда, реша аз як 

сарчашма доранд. Дар забони тоҷикӣ-форсӣ калимаи маъмул, ифодагари ҳарорат «гармӣ, гармо» 

мебошад, ки он ҳифзмондаи шакли ав. ва ҳ.қ. «garma, gharma (гарма, гҳарма)», ки дар луғот бо 

маънои «гармӣ», «ҳарорат» тавзеҳ ёфтаанд, мебошад. Дар забони ф.қ. номи моҳи гармтарини 

сол, ки ба моҳҳои июн-июл мувофиқ меояд, «Garmapada» [11, с. 82] аст, ки вожаи мавриди 

таҳлилро дорад. Гармӣ ва ҳарорати баландро дар бархе аз забонҳои славянӣ, аз ҷумла, дар русӣ 

«жар» мегӯянд. В.И. Абаев вожаи осетинии (ос.) «qarm, ğar(m)»-ро зодаи шакли эронии «garma» 

оварда, бо гунаҳои паҳлавии (паҳл.) «garm, garmāk», курдии «garm», балуҷии (бал.) «garm, 

garmag», суғдии «γarm, γrm», сакойии (сак.) «grāma», пруссии қадимии «gorme», латишии 

«gaȓme», армании (арм.) «ǯerm», тохарии «śarme», готии «warmjan», олмонии «warm» дар алоқа 

ва сарчашмаи кулли онҳоро шакли ҳиндуаврупоии «ghormo» зикр кардааст [2, т. 2. с. 266-267] 

(муқоиса шавад бо вожаи тоҷикии «гармо»).  

Вожаи дигари форсӣ - «абр» низ дар забонҳои мухталифи ҳиндуаврупоӣ бо гунаҳои 

шабеҳсохту ҳаммаъно дучор мегардад. Бояд гуфт, ки он бо гунаи арабии тоисломӣ «awl - туман, 

намнокӣ ва ҳам мавсими боронгариро ифода дошта [3, с. 65 ] низ дар иртибот, натиҷаи -р-//-л- 

аст. Абр дар забони ҳ.қ. гунаи «abhra», «abhrita» - абрнок, ав. «awra» - абр ва ҳам борон, эронии 

қадим (эр.қ.) «abra», паҳл. «awr (aβr)» – абр-ро дошта, дар бархе забонҳои муосир, дар курдӣ бо 

гунаҳои «awr, aur» - абр, бал. «haur» – борон, русӣ «облако» - абр, ос. «ӕvrağ» – абр ва ҳам 

селбориш дар гардиш аст. Тоҷикии «ҳавр (дар гӯишҳо «ҳавл»), ки барои ифодаи буғ, бухор дар 

гардиш аст, бо вожаҳои зикрёфта дар алоқа буда, онро низ дар Фарҳанг аз луғоти араб ёд 

кардаанд [13, ҷ. 2, с. 477 ]. Маълум аст, ки абр – буғҳои обест, ки дар осмон, дар баландиҳои 

гуногун ғун гашта бод онро ба самтҳои гуногун мебарад ва дар он ҷое, ки ҳарорат пасттар аст 

боз ба қатраҳои об – борон табдил ёфта меборад. Ин вожа, шояд нахуст аз асосҳои «аб, ав» - об 

ва «бор» – асоси феъли «боридан» бо маънои луғавии оби боранда бо гунаи «avvãr» пайдо шуда, 

баъд шакли «абр» ва гунаҳои дигарро гирифта бошад. (Муқоиса кунед бо вожаҳои дигари ав. 

«abda, avda», ки бо маънои обдор, обзоянда, абр ва «vãr» - боридан тавзеҳ ёфтаанд [15] ва зери 

назар доред хусусияти ҳиҷогӣ доштани забонҳои қадим ва сабт наёфтани садонокҳо ва ҳарфҳои 

ташдид дар навишти бархе аз забонҳоро). Дар равобит ба овардаҳо ба калимаи дигари тоҷикӣ – 

«луоб» таваҷҷуҳ кунед, он низ дар Фарҳанг аз арабӣ бо маъноҳои оби даҳон, моеи андак ғализ ва 

часпанда, ки баъзе ҳуҷайраҳои организми зинда аз худ ҷудо мекунананд, тавзеҳ ёфтааст [13, ҷ.1, 

с. 730]. Ин вожа бунёди худро аз ду ҷузъ гирифтааст. Ҷузъи якум - «лу-» шакли дигари унсури 

вожасози «ла» мебошад, ки дар забони муосири арабӣ ба артикли ишоратии «ал» табдил ёфтааст 

ва ба аффиксҳои «ла, на, ма»- и забонҳои форсӣ пайдоиши ягона дорад. (Шаклдигаркунии ин 

унсурҳо натиҷаи қавоиди фонетикии ба ҳам табдилёбии ҳамсадоҳои сонорӣ аст). Ҷузъи дигари 

он «об», морфемаи форсиасл бо маънии об, моеъ, обина мебошад. 

Ё ки вожаи «либос» ва гунаи дигари он «малбас», ки дар Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ 

бо маънои либос, пӯшок шарҳ ёфтааст, низ аз луғоти арабӣ таъкид ёфтааст [13, ҷ.1, с. 720; с. 750]. 

Вожаи «либос» дар эронӣ бо гунаи «лебос», афғонӣ «либос» дар гардиш аст. Мебояд, таъкид 

кард, ки дар бархе аз гӯишҳои шимолии забони тоҷикӣ, барои ифодаи либос воҳиди луғавии 

«пӯшна» дар истифода аст, ки сохтори он аз гунаи қадимтарин будани ин воҳиди луғавӣ дарак 

медиҳад. (Дар ҳиндуи қадим вожаи ифодагари либос, пӯшокаро «valkala» овардаанд, он шояд 

гунаи тағйирёфтаи «баркола» – колои ба бар кунанда бошад). Дар баъзе сарчашмаҳо шакли боз 

ҳам қадимии либосро бо гунаи «lpš» аз забони угаритии гурӯҳи сомӣ оварда, бо маънои либос ва 
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пӯшидан тавзеҳ додаанд ва он дар забони мондеӣ бо гунаи «lbuša» оварда шудааст [7, с. 640]. 

Таҳлили сохтори вожаи «либос» нишон медиҳад, ки дар он ҷузъи «ли-» низ гунаи дигари унсури 

вожасози «ла»- унсурҳои ишора ба мавод дошта мебошад. Ҷузъи дигари он «бос» 

шаклдигаркардаи воҳиди луғавии «пӯш» - асоси замони ҳозираи феъли «пӯшидан» аст. Чун аксар 

забонҳои қадим ҳамсадоӣ буд, дар забони угаритӣ онро бо гунаи «lpš» овардаанд, яъне он бо 

маънои луғавии маводи пӯшанда, яъне пӯшока пайдо шудааст. Ҳоло майдони истифода ва 

маъноии феъли «пӯшидан» васеъ гашта, маъноҳои пинҳон намудан, рӯйпӯш кардан, баста ва ғ.-

ҳоро низ ифода дорад. Асоси «пӯш» бо маънои пӯшанда ҷузъи пасини баъзе калимаҳои мураккаб: 

«дастпӯш», «болопӯш», «калапӯш»-ро низ ташкил медиҳад.  

Вожаи дигари аз унсурҳои форсӣ бунёдёфтаи арабӣ, вожаи салла мебошад. Дар Фарҳанги 

тоҷикӣ он низ аз арабӣ бо маънои дастор, аммома ёд шудааст [13, ҷ. 2, с. 198]. Ин вожаи мавриди 

таҳлил аз ҷузъҳои «сал», ки шаклдигаркардаи вожаи форсии «сар» - кала бо ивази овои «р» бо 

«л» ва «ла» - мавод пайдо шуда, маънои луғавии «мавод, матои ба сар гиранда, пӯшанда»-ро 

дорад.  

Дар Фарҳанг вожаи «дин»-ро низ аз арабӣ бо маъноҳои эътиқод ба мавҷудияти қувваҳои 

фавқуттабиаи идоракунандаи олам, кеш, мазҳаб ва инчунин тариқ, роҳ; ойин, маслак тавзеҳ 

додаанд [13, ҷ.1, с. 453]. Бояд хотиррасон кард, ки ин вожа дар авастоӣ бо гунаи «daena» – дин, 

кеш дучор гашта, вожаҳои ф.м. монавӣ «dyn» - дин, эътиқод, мазҳаб, «dynd», (dēndār)» - диндор, 

эътиқодкунанда тавзеҳ ёфтаанд [14, с. 132].  

Ба номи арабии илми шохае аз риёзиёт, ки ба омӯхтани хосиятҳои андозагирӣ, робитаҳои 

байни нуқтаҳо, хатҳо, кунҷу буришҳо, сатҳу ҳаҷми ҷисмҳо машғул аст – «ҳандаса» таваҷҷуҳ 

кунед. Аз ин вожа калимаи «муҳандис» арзи вуҷуд кардааст, ки донандаи илми ҳандаса мебошад 

ва ҳоло ин вожа барои ифодаи ҳамагуна мутахассисони соҳаи техникӣ, дорои маълумоти олӣ 

корбаст меёбад. Дар асл он аз калимаи форсии «андоза» - ченак, асбоби ченкунандаи дарозию 

бар бо ин минвол: андоза > андаса > ҳандаса шакл гирифтааст. (Дар баъзе забонҳо овои «ҳ» ба 

сохтори вожаҳои иқтибосӣ ворид шуда, ба маъно бетаъсир мондаанд, ин ҳодиса хусусан дар 

ҳиндуи қадим, паҳлавӣ маъмул аст). Аз ин ҷо маънои луғавии «ҳандаса»-ро бояд илм оид ба шакл, 

андоза донист. Калимаи дигари форсиасли арабишуда, вожаи «дараҷа» - ченак мебошад. Он аз 

гунаи авастоии «darəga» – дарозӣ бо ивази овои -g-//-ǰ- эҳёшуда мебошад. Ин вожа дар форсии 

қадим бо гунаҳои «dargam» ва «drgm, darga» бо маънои «дароз, дарозӣ» дучор мешавад. Нишон 

додаанд, ки ин вожаҳо бо гунаҳои ҳ.қ. «dirghas», ав. «draǰō, darəga», ф.м. «drāz» дар алоқа буда, 

ба форсии нав дар шакли «dirāz, darāz» - дароз расидааст [8, с. 244]. Ҳоло дар забони тоҷикӣ 

калимаи «дароз» майдони васеи истифода дорад, маъноҳои аслию маҷозиро касб кардааст.  

Дар Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ аксар вожаҳои иқтибоси арабӣ зикр ёфта, гунаи 

ф.қ., ав. ва ё ф.м. худро доранд. Масалан, вожаи «ато» – инъом кардан, бахшидан, офаридан бо 

вожаи ф.қ. «ада (ada)» - офариниш, додан; «Қоф» номи кӯҳи асотирӣ бо ф.қ. «кауф» – кӯҳ; «сафо» 

- покӣ, беғуборӣ, софӣ, равшанӣ; «субҳ» - вақти сафед шудани рӯз, бомдод, сапедадам; тоҷикии 

«соф» - беғубор, беғаш, зулол, тоза, покиза; «сапеда, сапедадам» – равшании пеш аз баромадани 

офтоб, субҳдам, саҳари барвақт бо авастоии «spit, spita spaeta» - сафед, сафед шудан, равшан 

шудан дар иртиботанд. Ё ки вожаи «ағба» дар арабӣ шакли «ақаба»-ро гирифтааст, ки гарданаи 

кӯҳ ва кӯтал, роҳи душворгузари кӯҳсорро гӯянд. Дар Фарҳанг вожаи «каф» бо ифодаи тарафи 

дарунии панҷаи даст низ аз арабӣ арзёбӣ ёфтааст, ҳол он ки дар авастоӣ шакли «kafa» бо маънои 

каф, як каф об дучор мегардад (Дар ивритӣ «каф» – қошуқ мебошад).  

Вожаи «ҳавз»-ро низ аз арабӣ бо маънои чуқурии махсуси кандашуда барои ҷамъ шуда 

истодани об, обгир таъкид кардаанд. Бо эътимоди қавӣ мебояд гуфт, ки он аз гунаи «авз» «шакли 

қаблиаш бояд «авза» – аз «ав» - об ва «за» - тавлид бо маънои чашма пайдо шуда, баъд гунаи 

«ҳавз»-ро пазируфтааст. Гунаи «авз (awz)» - ҳавз дар бархе аз гӯишҳои тоҷикӣ, дар шуғнию 

рӯшонӣ дар гардиш аст [6, с. 173]. Пештар дар мавзеъҳои аҳолинишин, он ҷойҳое, ки чашма 

мебаромад, барои ғун намудани об ҳавз месохтанд. Калимаи «мавҷ» - ҷунбиш ва лаппиши оби 

дарё ва баҳр бо таъсири бод ва тӯфон низ аз унсурҳои форсӣ бунёдёфта мебошад.  

Ба вожаи арабии «мабно» - бунёд, асос, поя ва тавзеҳи калимаи тоҷикӣ-форсии «бун» - 

асос, бех, реша, зер, таг, ки мероси забони авастоӣ аст, таваҷҷуҳ кунед. Асоси «бун» дар ав. бо 

гунаи «bun», ҳ.қ. «budhna», сак. «buna», паҳл. «bun», бал. «bunā», пом. шуғ. «bon», ос. «byn, bun» 

дучор мегардад, ки кулли онҳо маъноҳои зикршударо ифода доранд. Онҳо инчунин, бо арм. 

«bun» – асос, поя, пайдоиш низ аз як сарчашмаанд. Асоси «бун» решаи вожаи тоҷикии «бунёд»- 

ро низ ташкил медиҳад. Таҳлили вожаи арабии «мабно» нишон медиҳад, ки он аз ҷузъҳои 
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калимасози форсии «ма-» - мавод, ҷиз ва «бно» тағйири сохт кардаи «буна» – асос, поя ташкил 

ёфтааст. Бояд таъкид кард, ки унсури вожасози «ма» дар бархе калимаҳои арабӣ нигоҳ дошта 

шуда, дар бархе ба гунаҳои «ла, ло-, ли-, лу-» табдил ёфтааст. 

Калимаи «мабраз», ки дар арабӣ ҷои қазои ҳоҷат, обрез, ҳоҷатхона-ро ифода дорад, шояд 

аз гунаи «маабрез» бо маънои луғавии ҷиз, ҷойи обрез, обрав ва ё «мабараза» – маводи дар бар 

(узвҳои ҳозима) тавлидшаванда, яъне бо маънои луғавии ахлот пайдо шуда бошад. Ҷузъи «ма» 

ва гунаҳои дигари он «на», «ла» ва шаклҳои дигаре, ки онҳо мепазиранд, дар калимаҳои меросии 

қадим ҷуз аз пешванд ва ё пасванди ишоратӣ будан, ишора ба чиз, мавод доштан, вазифаи 

сифатсозиро низ адо карда мекунанд. Онҳоро дар таркиби вожаҳои кулли забонҳои оилаи 

ҳиндуаврупоӣ ва сомӣ дучор омадан мумкин аст. Инчунин метавонанд, ифодагари инкор ҳам 

бошанд. Дар забони арабӣ барои ифодаи инкор шакли «ло»-ро пазируфтааст. 

Калимаҳои «муанбар» - анбарбӯ, хушбӯ, муаттар, «анбар» - маводе, ки аз меъдаи навъе аз 

моҳӣ (кашалот) ва нофаи оҳу гирифта мешавад ва хеле хушбӯй аст, дар фарҳанг аз арабӣ дониста 

шудааст [13, ҷ.1, с. 822], ҳол он ки маънибардорӣ тавассути форсӣ имкон дорад. Дар «муанбар» 

ҷузъи «му-» шакли дигари «ма» – мавод, «ан» - ифодагари дарун ва «бар» – бо маъниҳои бар, 

тан, маҳсул, ба маънои луғавии маводи зодаи даруни тан, яъне андаруни бар тавлидшаванда, 

маҳсули дарун мебошад.  

Тавре ки дар боло нишон додем, боз садҳо калимаҳои форсиасли арабишударо аз 

Фарҳангномаҳои тоҷикӣ оварда, тавзеҳ додан мумкин аст. Бояд гуфт, ки дар забони ивритии 

муосир низ теъдоди зиёди калимаҳои форсиасл дучор мешаванд. Калимаҳои ивритии «гвина» – 

панир (говина – маводи аз гов дастрас шаванда), «бэтен» - шикам (бадан), «мишкан» – маскан, 

ҷойи зист, «масгэр» - шахси бо металл коркунанда - (мисгар), «плада» - пӯлод, «курса» - курсӣ, 

тахти нишаст, «сар» - вазир, мансаби баланд, сардор, «бостон» – бӯстон, боғ , «кос» - коса, пиёла, 

стакан [5] ва ғ. аз ин қабиланд (Дар тоҷикӣ «коса» - зарфи чуқури даҳанфарохи аз пиёла калонтар 

барои таомхӯрӣ буда, аз рӯи шабеҳият ба сохти ин зарф яке аз устухонҳои калонтарини тани 

инсон низ ин номро гирифтааст - устухони кос). Ё ки вожаи ивритии «haamana» - боварӣ, бовар 

кардан аз рӯи сохт ва қавоиди шаклбадалкунии таърихӣ бо ав. «ham, hama» – ҳам, бо ҳам ва 

«mana» – фикр, ақида, андеша решапайванд аст. Мебояд таъкид кард, ки муҳаққиқон дар 

забонҳои қадим, ҳатто дар забони ивритии қадим, ки аз асри X пеш аз милод то II пас аз милод 

дар Фаластин пойдор буд, иқтибоси вожаҳои форсии қадимро муайян намудаанд. Ва аксари 

онҳоро мафҳумҳои сиёсӣ-хоҷагидории даврони Ҳахоманишиҳо, ки Фаластин солҳои 539-332 

пеш аз милод зери тасаруфи онҳо буд, медонанд. Чунин вожаҳои ивритии қадимро (ивр.қ.) 

иқтибоси форсӣ овардаанд: ивр. қ. aăḥašdarpan «сатрап» < эр.қ. «xšaθra-pāvan, ивр. қ. aappädän 

«кушк, қаср» < эр.қ. appadāna-, ивр. қ. gizbår «хазина» < эр.қ. «ganza-bara, ивр. қ. dåt «қонун» < 

эр.қ. dāta-, ивр. қ. ništəwån «хат, мактуб» < эр.қ. «ništāvan(a), ивр. қ. partəmim «донистан, доно, 

машҳур» < эр.қ. «fratama-, ивр. қ. pitgåm «қарордод» < эр.қ. «pati-gāma, ивр. қ. patšägän «нусха» 

< эр.қ. «pati-čagna ва инчунин ивр. қ. aägoz «чормағз» < эр.қ. «angawza - (дар ф.м. amgōz), ивр.қ. 

zan ‛намуд, гуна» < эр.қ. «zana-, ивр.қ. pardes «боғ, бӯстон» < эр.қ. «pari-daiza- ва ғ. [7, с. 372]. 

Арз доранд, ки дар забони суриёии классикӣ зиёда аз 800 калимаҳои эронӣ, аз ҷумла 40 

вожаҳои форсии бостонро қайд кардаанд, чун «dauwā» – дев (ф.қ. daiva), «wardå» – гул (vṛda), 

«pṯaḵrå» - муҷассама, пайкара (patikara) ва ғ. Қисми зиёди вожаҳои иқтибосии форсиро дар 

суриёӣ аз даврони сосониҳо медонанд, чун «šhnšh» – шоҳи шоҳон < ф.м. «šāhāšah», «pdkšr»-

ҳоким <ф.м. «padixšar», «asph» – лашкар <ф.м. «spāh», «nbštg» – мактуб, ҳуҷҷати хатӣ <ф.м. 

«nibištag», «mwšk» - бӯи хуш < ф.м. «mušk», «ambr» – маводи хушбӯй < ф.м. «ambar», «almsa» – 

алмос < ф.м. «almās», «yasmå» – ёсуман <ф.м. «yāsaman» ва ғ. Дар забони классикии мондейӣ 

бошад, боз ҳам теъдоди зиёдро, вожаҳои «ture» – барзагов, «turta» - модагов бо решаи «tur», 

«para» - барра, гусфанд, «ɀahr» - заҳр, «ɀahr-ån» – заҳрнок, «råzå» – роз, асрор (ф.қ. rāza) ва ғ. 

иқтибос аз забонҳои эронӣ овардаанд [7, с. 623-624; с. 656-658].  

Аз ин рӯ, ҳангоми фарҳангнигорӣ, дар сурати нишон додани мансубияти забонии вожаҳо 

на бояд саҳлангорӣ кард, пеш аз ҳама, ба этимологияи калима эътибор дод ва асос бар он аз 

луғоти кадом забон буданашро арза кард.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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ВОЖАҲО ВА УНСУРҲОИ ИҚТИБОСИИ ФОРСӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ГУРӮҲИ СОМӢ 
 

Маълум аст, ки дар Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ, теъдоди зиёди калимаҳо аз арабӣ арзёбӣ 

ёфтааст. Муаллиф дар асоси таҳлилу муқобалаҳои бархе аз ин калимаҳо, бо муродифони дар забони 

форсии қадим, авастоӣ ва форсии миёна буда, нишон медиҳад, ки онҳо шабеҳсохтанд, ё дар бунёди онҳо 

унсурҳои форсиасл истифода шудаанд ва маънибардорӣ аз онҳо танҳо тавасути форсӣ имконпазир аст. 

Дар мақола нишон дода шудааст, ки дар вожаҳои «марқад», «марҳум», «марсия», ки аз арабӣ дониста 

мешаванд, ҷузъи «мар» реша аст ва он дар вожаҳои тоҷикӣ - форсии «марг», «марғазан» - қабристон, 

форсии қадими «hamaranam» - ҷанг, набард, ав. «marta», «maretano», ҳ.қ. ва ф.қ. «martyа», «mard», суғдии 

- «mrtyy», яғнобии - «marti», ки шахси ба қатл ҳукмшударо мегӯянд, низ дучор мегардад. Асоси «мар» дар 

забонҳои форсии қадим, авастоӣ ва ҳиндуи қадим маънои «мурда, ҷасад, захмӣ, бемор, куштан, кушанда»-

ро ифода дорад. Дар ин асос вожаи «hamaranam»-и форсии қадимро гунаи тахфифшудаи «hammaranam» 

дониста, онро аз ҷузъҳои «ham, hama» – ҳам, ҳама ва «mar», ки маъноҳои «мурда», «захмӣ», «куштан, 

нобуд кардан» – ро дорад, бо маънои ҳамдигаркушӣ, ҳамаро нобуд кардан тавзеҳ додаст.  

Муаллиф дар мақола вожаҳои арабии «ḫamr (ḫmr)» - май, шаробро дар равобит ба тоҷикии «хумор»- 

ҳолати мастӣ таҳлил намуда, арабии «ҳарорат» - гармӣ, ки решаи он «ҳар» мебошад, бо решаи вожаи 

тоҷикии «гарм» - «гар» (нахустшакли «гарм» - «гарма») аз як сарчашма арз дорад. Инчунин вожаҳои 

дигари аз арабӣ арзёфта: луоб, дин, салла, либос, ҳавр, ҳавз, ҳандаса ва ғ.-ҳоро низ мавриди таҳлил қарор 

дода, бунёди форсӣ доштани онҳоро нишон медиҳад.  
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СЛОВА И ЗАИМСТВОВАННЫЕ ПЕРСИДСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СЕМИТСКОЙ  

ЯЗЫКОВОЙ ГРУППЕ 
   

Известно, что в Толковом словаре таджикского языка представлена большая группа слов из 

арабского языка. В статье, на основе аналитического рассмотрения структур некоторых из этих слов с их 

эквивалентами и синонимами, которые существовали в древнеперсидском, авестийском и в 

среднеперсидском языках, показано, что они идентичны по структуре или в их составе употреблены 

элементы, являющиеся исконно–персидскими и выявления их семантики возможно лишь при 

использовании фарси. Автор показывает, что в словах «марқад (marqad)» – усыпальница, могила, «марҳум 

(marhum)» – усопший, «марсия» – элегия, причисляемых к арабским, компонент «мар» является корнем, и 

он встречается также в таджикско–персидских словах «марг» – смерть, «марғазан (marγazan)» – кладбище, 

в древнеперсидском «hamaranam» – война, битва, также в авестийском marta», «maretano», др. индийском 

и др. персидском «martyа», «mard», согдийском «mrtyy», ягнабском «marti», которым называют человека, 

приговоренного к смерти. Так как основа «мар» в др. персидском, авестийском, и др. индийском языках 

выражает значение «труп, покойник, раненый, убить, убийство, убийца», автор признаёт др. персидское 

слово «hamaranam», сокращенным вариантом сложного слово «hammaranam», построенного 
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компонентами «ham, hama» – все, общий и «mar» – имеющие значения покойник, раненый, убивать, 

уничтожать, и истолковывает его в смысле взаимного убийства, всеобщего уничтожении. 

Автор подвергает анализу арабские слова «ḫamr (ḫmr)» – вино, в связи с таджикским «хумор» – 

хмельное состояние, «ҳарорат (harorat)» – тепло, теплота, корнем которого является «ҳар (har)» с корнем 

таджикиского слова «гарм»–«гар» (начальная форма «гарм»–«гарма») имеют единый источник. Кроме 

того, подвергнув анализу другие слова, признававшиеся арабскими: луоб– слюна, дин – религия, салла– 

чалма, либос – одежда, ҳавр (havr) – пар, ҳавз (havz) – хауз, ҳандаса (handasa) – геометрия и др., показывает 

их персидскую основу.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этимология, заимствованные слова, анализ слова, арабское заимствование, 

марқад – усыпальница, марсия – элегия, луоб –слюна, дин – религия, салла – чалма, либос – одежда, ҳавз 

– хауз, ҳандаса – геометрия. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Тухтасунов Обиддин, доцент кафедры органической и прикладной 
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WORDS AND BORROWED PERSIAN ELEMENTS IN THE SEMITIC LANGUAGE GROUP 
 

 Tajik Explanatory Dictionary is known to contain a large number of words from the Arabic. Based on the 

analysis and comparison of some of these words with their equivalents in ancient Persian, Avestan and Middle 

Persian, the author shows that they are identical, or that they used Persian elements in their formation, so their 

meaning can be interpreted only through Persian.  

The article shows that the words «marqad», «marhum», «marsiya», which are believed to be derived from 

Arabic, have a component «mar» as a root. The same component is seen in Tajik-Persian words like «marg», 

«marghazan» meaning cemetery, ancient Persian words like «hamaranam» - war, battle, Avestan words like 

«marta», «maretano», ancient Indian and ancient Persian words like «martyа», «mard», Sogdian words like 

«mrtyy», Yagnobi words like «marti» meaning a person sentenced to death. The root «mar» in ancient Persian, 

Avestan and ancient Indian means «dead, corpse, wounded, sick, to kill, killer». On this basis, the ancient Persian 

word «hamaranam» is considered to be an abbreviated version of «hammaranam», consisted of components «ham, 

hama» meaning all, everybody and «mar» meaning «dead», «wounded», «kill», «destroy». These two components 

together mean massacre, killing each other, or killing all, everybody. 

Analyzing the Arabic word «ḫamr (hmr)» meaning wine, alcohol compared with the Tajik word «khumor» 

meaning a state of intoxication, and the Arabic word «harorat» meaning heat, the root of which is «har» compared 

with the root of the Tajik word «garm» or «gar» (the first form of «garm», «garma»), the author considers them to 

have the same origin. As well, analyzing other words believed to be derived from Arabic like luob, din, salla, libos, 

havr, havz, handasa etc., the author proves that they have a Persian origin. 

KEY WORDS: etymology, borrowings, word analysis, Arabic borrowings, markad, marsiya, luob, din, 

salla, libos, havz, handasa. 
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СУРУДИ «МАН ДОҒ»-И САРИ ХОСОР АЗ НИГОҲИ ЛИНГВОФОЛКЛОРОЛИСТИКА 
 

Насимов Н.  

Кумитаи иҷроияи Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон – «Пайванд» 
 

Илм ҳамеша, муттасил ва мунтазам пеш рафта, соҳа, бахш ва риштаҳои нав пайдо мекунад. 

Дар илми забоншиносӣ низ солҳои охир барои омӯхтани матнҳои фолклорӣ фанни нав бо номи 

«лингвофолклористика» ба вуҷуд омад. Аз ин лиҳоз, лингвофолклористика як соҳаи илми 

забоншиносӣ маҳсуб меёбад, ки забони фолклорро ҳамаҷониба меомӯзад.  

Истилоҳи «лингвофолклористка»-ро бори нахуст забоншиноси рус А.Т. Хроленко [10, с. 

36-42], ҳамчун як бахши махсуси забоншиносӣ, ҷиҳати нишон додани хусусиятҳои хос ва умдаи 

матнҳои фолклорӣ ба кор бурдааст. Бахусус дар бораи омӯзиши паҳлуҳои мухталифи матни 

сурудҳои халқӣ забоншиносони рус А.Т. Хроленко [11, с. 49-50; 12, с. 113-120] ва Ф.М. Гучетл 

[3, с. 48-5] дар асарҳои таҳқиқии худ изҳори назар намудаанд. 

Фолклоршиноси тоҷик Р. Раҳмонӣ низ дар доираи таҳқиқи фолклори тоҷик ва матнҳои 

фолклорӣ муҳиммияти омӯзиши масъалаҳои лингвофолклористкаро пешниҳод намудааст [8, с. 

24-25; 9]. 

Дар ҳамин раванд мо низ кӯшиш намудем, ки дар асоси фолклори шеваи ҷанубии забони 

тоҷикӣ дар асоси як матн ақидаи худро баён намоем. Муҳаққиқон дар асари илмии «Шеваи 

ҷанубии забони тоҷикӣ» гуфтаанд, ки «… дар маҳалҳои асосии тоҷикзабони Кӯлоб – дар ҳудуди 

собиқ бекигарии Балҷувону Кӯлоб ду лаҳҷаи ба ҳам наздик – кӯлобӣ ва роғӣ интишор ёфтааст. 
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Инчунин равшан гашт, ки лаҳҷаи кӯлобӣ ду шоха дорад: шохаи шимолии Кӯлоб ва ҷанубии 

Кӯлоб. Ба таркиби шохаи шимолии Кӯлоб чунин гурӯҳҳои хурд дохил мешаванд: а) гурӯҳи 

марказӣ (ховалингӣ, сарихосорӣ, шӯробдарагӣ ва муъминободӣ); б) ба гурӯҳи ғарбӣ (балҷувонӣ, 

дарагӣ ва даштакӣ) …» [7, с. 23]. 

Дар асоси ҳамин гуфта, мо дар ин мақола ҳамчун маводи линвофолклористика фақат дар 

бораи суруди «Ман доғ» изҳори назар менамоем, ки забони ин суруд ба гурӯҳи марказии шохаи 

шимолии лаҳҷаи Кӯлоб рост меояд. 

Суруди «Ман доғ» яке аз қадимтарин намунаи сурудҳои айёми меҳнати эҷодиёти 

даҳанакии халқи тоҷик (фолклор) ба шумор меравад. Ин суруд дар маҳал ва минтақаҳои 

мухталифи ҷумҳурӣ бо шаклҳои гуногуни нақароти 

Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст.  

Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст!  

ва рубоию дубайтию байтҳо хонда мешавад. 

Матни суруди «Ман доғ»-ро аз рисолаи илмии Раҷаб Амонов «Очерки эҷодиёти даҳанакии 

халқи Кӯлоб» [1, с. 24-25, с. 27], ки дар асоси маводи фолклори Сари Хосор таҳия шудааст, 

мавриди истифода қарор додем. Чунки дар рисола матн комилан бо равиши илмӣ оварда шуда 

ва дар айни замон аз нигоҳи фолклорӣ таҳқиқ шудааст. Вале мо сурудро фақат аз нигоҳи забонӣ 

мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

Дар асари мазкур суруди «Ман доғ» 29 мисраъ ва дар китоби «Фолклори Кӯлоб» 39 

мисраъро [18, с. 292-294] дар бар мегирад. Омӯзиш, таҳқиқ ва таҳлили лингвофолклористикии 

матни суруди «Ман доғ» (минбаъд – суруд) бо усули тартиб ва мавқеи ҷойгирии воҳидҳои 

лексикӣ, морфологӣ, фонетикӣ, синтаксисӣ, услубӣ ва аломатҳои китобат бо дарназардошти 

мавзуъҳои баҳси онҳо аз матлаъ то мақтаи суруд ба роҳ монда шуд. 

Матни пурраи суруди «Ман доғ» аз 29 мисраъ ва дар маҷмуъ аз 273 калима, аз ҷумла 143 

калимаи умумихалқӣ ва 130 калимаи лаҳҷавӣ – диалектизмҳо иборат буда, мавқеи калимаҳои 

умумихалқӣ нисбат ба калимаҳои лаҳҷавӣ бартарӣ доранд. 

Лексика ё таркиби луғавии забони лаҳҷавӣ дар тафовут аз таркиби луғавии забони адабии 

тоҷик ҳам калимаҳои умумихалқӣ ва ҳам диалектизмҳоро дар бар мегирад. Диалектизмҳо ё 

калимаҳои лаҳҷавӣ шакли талаффузи лаҳҷавӣ ё шевагии калимаҳои забони адабӣ ва хоса 

лаҳҷавии калимаҳо дар назар дошта мешавад. Оид ба таснифоти диалектизмҳои забони тоҷикӣ, 

аз ҷумла диалектизмҳои фонетикӣ, морфологӣ, фонетикӣ-морфологӣ, лексикӣ ва этнографӣ 

асару мақолаҳои зиёде ба табъ расидаанд [4; 6-7; 13]. 

Яке аз хусусиятҳои асосии забони фолклор истифодаи комили таркиби овозии калимаҳои 

лаҳҷавӣ мебошад. Ба он хотир, ки маводи фолклорро матнҳои гуфторӣ (эҷодиёти даҳанакии 

халқ) ташкил медиҳад, таваҷҷуҳи бештар ба таркиби овозии матнҳо дода мешавад. 

Азбаски асоси маводи фолклор ба забон, нутқ ва тарзу ҳусни баёни гӯяндагон марбут 

мебошад, ба таркиби луғавии забони унсурҳои фолклор ва луғатҳои шевагӣ калимаҳо бо 

ҷузъитарин тағйироти овозиашон, аз ҷумла илова ба асос ҷузъҳои шаклсозашон (ба мисли 

бандакҳо) низ бидуни мувофиқ намудан ба забони адабӣ ворид карда мешаванд.  

Таркиби луғавии забони суруди мазкур бе дарназардошти такрорёбии калимаҳо ва 

иловатан бо реша ҳамроҳ омадани диалектизмҳои морфологӣ ва фонетикӣ-морфологӣ аз 72 

калима, аз ҷумла 34 калимаи умумихалқӣ, ки хусусияти умумиистеъмолӣ доранд ва 38 калимаи 

лаҳҷавӣ иборат мебошад: ҳе, ёре, ман, ё, фарёд, сар, тамом, ки, ин, дардест, лола, лолазор, дил, 

бахт, толеи, то кас, ном, гум, зинда, дарав, ба, хол, сиёҳ, ҳавас, ҳаргиз, шод, дар, замин, боғ, 

ниҳол, хун, тавре, нашуде; алло, доғъм, дуст, занъм, зъвонъм, сузаде, савр, кънъм, ҷонъм, Хъдо, 

савръм, натия, мағзъ, устъхонъм, ай, маҳръмае, бадъм, шумае, намъра, нашавае, манъм, мъдом, 

номъм, гъмае, гандъмак, хъдруида, мекардъме, тъ, ғампарваракъм, нашъде, шинондъм, ниҳола, 

нашиде, парвардъме, у, ма, хиёлъ, кардъм [1, с. 24-25; 27].  

Ҳамин тариқ, матни сурудро номгӯйи 72 калима ташкил дода, 201 калимаи дигар такрори 

онҳост. Дар қиёс бо маҷмуи калимаҳои суруд шумораи номгӯи калимаҳои умумихалқӣ камтар 

бошад ҳам, аз калимаҳои лаҳҷавӣ дида серистеъмолтаранд. 

Дар сурати комилан мувофиқ гардонидани диалектизмҳои матни суруд ба забони адабӣ 

заминаи эҷоди сурудро 62 калимаи таркиби луғавии забони адабии тоҷик ташкил медиҳад.  

Таркиби луғавии сурудро ба истиснои калимаҳои иқтибосии арабии алло (Аллоҳ), савр 

(сабр), тамом, маҳръмае (маҳрум), толеи (толеъ), мъдом (мудом) ва ҳавас калимаҳои аслии 

тоҷикӣ, ки таркиби решагии фонди асосии луғавӣ доранд, ташкил медиҳад: ёре (ёр), ман, сар, ки, 
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ин, забон, ҷон, Худо, лола, дил, бахт, кас, ном, гум, зинда, дарав, ба, хол, шод, замин, боғ, хун ва 

ғайра. 

Аз мазмуну муҳтавои суруд бармеояд, ки маънои луғавии калимаҳои иқтибосии 

зикргардида чи дар забони лаҳҷавӣ ва чи дар забони адабӣ ҳамсонанд: алло – Аллоҳ – Худо; савр 

– сабр – шикебоӣ, таҳаммул, тоқат, тобоварӣ ба сахтиҳо; тамом – пурра, комил; ҳама, ҳамагӣ; 

басанда, кофӣ; охир; поён, анҷом; маҳръмае – маҳрум – бебаҳра, бенасиб, аз чизе мондан; толеъ 

– толеъ – бахти бад, бадбахтӣ; мъдом – мудом – доим, доимӣ, доимо, ҳамеша; ҳавас – орзу, 

майл, шавқ, иштиёқ, хоҳиш [6; 14-17]. 

Омили дигари лексикӣ ин серистеъмол ё камистеъмол будани калимаҳост. Дар суруд 

вобаста ба оҳанг ва хондани нақарот пас аз ҳар як мисраъ баъзе калимаҳо бештар истифода 

шудаанд. Чунончи, калимаи ман – 32 маротиба, ҳе, алло – 30 маротибагӣ, дуст, ё, доғъм - 29 

маротибагӣ ва ёре – 15 маротиба такрор омадааст. 

Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст. 

Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст! 
 

Фарёд занъм сари зъвонъм сузаде, ман доғъм, ё дуст. 

Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст! 
 

Ман савр кънъм, тамоми ҷонъм сузаде, ман доғъм ё дуст. 
Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст! 
 

Ман савр кънъм, хъдо, ки савръм натия, ман доғъм ё дуст. 

Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст! 
 

Ин дардест, ки мағзъ устъхонъм сузаде, ман доғъм ё дуст! 

Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст! [1, с. 24]. 

Як қисми таркиби луғавии сурудро диалектизмҳо дар бар мегиранд, ки онҳоро ба гурӯҳҳои 

зерин ҷудо кардан мумкин аст: 

а) диалектизмҳои фонетикӣ – алло, доғъм, дуст, сузаде, савр, хъдо, натия, ай, маҳръмае, 

намъра, мъдом, гъмае, гандъмак, хъдруида, тъ, нашъде, ниҳола, нашиде, ма, хиёлъ; 

б) дилектизмҳои морфологӣ – занъм, ҷонъм, мағзъ, бадъм, шумае, нашавае, манъм, номъм, 

доғъм, ниҳола, парвардъме, мекардъме, ғампарваракъм, шинондъм, парвардъме, кардъм; 

в) диалектизми фонетикӣ-морфологӣ – зъвонъм, кънъм, савръм, намъра, устъхонъм, 

хъдруида;  

г) диалектизми лексикӣ – натия, у. 

Аз мисолҳо мушоҳида мегардад, ки дар суруд ба тағйироти овозӣ ё ҳодисаҳои фонетикӣ 

дар диалектизмҳои морфологӣ бештар морфемаҳои шаклсози калимаҳо, аз ҷумла 

бандакҷонишинҳои шахсӣ-соҳибӣ (-ъм (-ам) – ҷонъм – ҷонам), бандакҳои феълӣ (-ъм (-ам) – 

парвардъм – парвардам) ва хабарӣ (-а (аст) – шумае – шум аст) дучор омадаанд, ки ин хоси 

лаҳҷаҳои гурӯҳҳои марказӣ ва ғарбии шеваҳои шимоли Кӯлоб мебошад. 

Дар суруд «Ҳе алло…» мухотаб ё муроҷиат ба Худо аст, ки аз нидои амрии ҳе (эй) ва алло 

– шакли тахфифии калимаи Аллоҳ таркиб ёфтааст. Аллоҳ аслан калимаи арабӣ буда, номи Худо 

мебошад [14, с. 58; 16, с. 55]. 

Барои тақвияти ин гуфтаҳо намунае меорем, ки калимаи Аллоҳ дар шакли ёллоҳ аст: 

Дар шухчаҳако ягон-ягон гъл дидъме, 

           Maн доғам, ё дуст. 

Эй ёллоҳ, эй ёллоҳ, ман доғам ё дуст. 

Дар гардани ёр ҳақиқъ марҷун дидъме. 

           Ман доғам, ё дуст. 

Гуфтъм бъравъм ҳақиқъ марҷунша гиръм. 

           Ман доғам, ё дуст. 

Эй ёллоҳ, эй ёллоҳ, ман доғам ё дуст. 

Ай бахти бадам ёрма гърезун дидъме. 

           Ман доғам, ё дуст 

Эй ёллоҳ, эй ёллоҳ, ман доғам ё дуст [1, с. 44]. 

Ё ин ки дар маҷмуаи «Фолклори Кӯлоб» омадааст: 

Ҳе Алло, ҳе Алло ёре, ман доғъм ёр дуст, 

Ҳе Алло, ҳе Алло ёре, ман доғъм ёр дуст [18, с. 292]. 
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Ҳамчунин дар бораи суруди «Ман доғ» фолклоршинос Р. Аҳмадов маълумоти муфассал 

дода, намунаи сурудро аз деҳаи Калоти Кӯлоб меорад, ки чунин аст: 

Ҳе Аллоҳ, ҳе Аллоҳ, ёре, ман доғъм ё дуст! 

Ситора дар ҳаво кавги заринай, 

Худам ангуштарин ёрам нигинай. 

Худовандо нигинамро нигаҳ дор, 

Ки ёри аввалу охир ҳаминай. 

Ҳе Аллоҳ, ҳе Аллоҳ, ёре, ман доғъм ё дуст! [2, с. 292].  

Маънои луғавии бахше аз калимаҳои зикргардида дар «Луғати шеваҳои забони тоҷикӣ» 

шарҳу тавзеҳ ёфтаанд. Масалан, калимаи доғ (доғъм) бо маъноҳои зерин омадааст: 

1) «доғ дов, тамға, нишона, муҳр асари захму ҷароҳат; 

2) доғ (Хов., Нд., Лш., Кан., Ог., Сам., Ҳо., Кд., Яр.) (ихтисороти номи даҳаҳо – Н.Н.) хоҳиш, 

рағбат, майл; умедвор: доғе бъдум, ки ма-ра бъхунунан (Ог.); ~ бъдан майли тамом доштан, 

орзуманд (шавқманд, муштоқ) будан, умед доштан: у доғе ҳаст, ки мън да хуна-шу бестъм-ъ 

қати-шу шинъм (Яр.); доғе ҳастӣ, ки бо (боз) йа пийола шурво-т бътан (Ҳиҷ.); акъ у доғ-ай, 

киорд-ът бийора (Куг.); ~ кардан тафсондан, тафт додан, доғ кардани равған. 

3) доғ (Пд.) ҷабр; азобу уқубат: доғи и-ра мън кашидагийъм; ~ кардан ғам додан, сӯзондан 

(дар ишқ): румоли фаранг басти-йу доғ-ъм кардӣ (фольк.) ~ чъкондан (Б.) ранҷондан, заҳри худро 

чакондан; хай ть доғ-т-а чъконди-ку ма мондъм» [6, с. 134] . 

Дар Фарҳанги забони тоҷикӣ калимаи доғ ба 6 маъно омадааст, ки ифодаи маънои охири 

он чунин аст: «6. киноя аз андӯҳ, аламу ҳасрат ва азоби қалбӣ, ки дар натиҷаи ишқ, рашк ё марги 

дилбандон ва хешовандон пеш меояд» [14, с. 394]. 

Маънои луғавии калимаи доғъм (дар ҷумлаи ман доғъм-и суруд) бо маънои грамматикии 

аломати морфологии -ъм (-ам) вобаста ба ҳиссиёти гӯянда маъноҳои маҷозии дарду аламу 

ғамдор будан, дарду аламу ғамнок будан, дарду аламу ғам доштанро ифода мекунад. 

 Диалектизмҳои лексикии натия ва у дар робита бо мазмуни байт ва маънои луғавию 

грамматикиашон натия маънои надиҳад ва у маънои ҳамон, он-ро мефаҳмонад. 

Дар суруд синонимҳои бахт, толеъ ва бадъм, шумае бо вуҷуди фарқияти ками тобишҳои 

маъноӣ ба назар мерасанд: 

Ай лолаю лолазор дил маҳръмае, ман доғъм, ё дуст! 

 Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст! 

Ай бахти бадъм, толеи ман шумае, ман доғъм, ё дуст! 

Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст! [1, с. 25]. 

Антонимҳои намъра ва зинда, инчунин вобаста ба ин дар таносуби мисраъҳо низ бадеияти 

сурудро таҳким бахшидаанд: 

То кас намъра, номи кас гум нашавае, ман доғъм ё дуст!  

Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст!  

То зинда манъм, мъдом номъм гъмае, ман доғъм ё дуст!  

Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм ё дуст! [1, с. 25]. 

Таъбиру ибораҳои фразеологӣ ба ҳусну қубҳи суруд ҷилои дигар додааст: 

Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст.  

Ҳаргиз дили ғампарваракъм шод нашъде,  

            ман доғъм, ё дуст.  

Шинондъм ниҳола дар замин боғ нашиде,  

            ман доғъм, ё дуст.  

Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст!  

Шинондъм ниҳол, ба хуни дил парвардъме,  

            ман доғъм, ё дуст.  

У тавре, ки ма хиёлъ кардъм нашуде,  

            ман доғъм, ё дуст.  

Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст [1, с. 27] 
Зимни назар афкандан ба хусусияитҳои луғавию грамматикии матни суруд, аз ҷумла 

ҳиссаҳои нутқ (исм, сифат, шумора, ҷонишин, зарф, феъл, пешоянду пасояндҳо, пайвандакҳо, 

ҳиссачаҳо ва нидо) маълум гашт, ки он як зумра аломатҳои морфологию синтаксисиро дар бар 

мегирад. Бахусус, аломатҳои морфологӣ, ки ҳангоми нутқ баён мешаванд, бештар аломатҳои 

грамматикӣ ном бурда мешаванд. 



64 

 

Дар суруд номи хоси Худо дар хат бо алифбои кириллӣ бо ҳарфи хурд алло ва хъдо дарҷ 

ёфтаааст, ки мувофиқи қоидаҳои имлои солҳои 60-уми асри ХХ-и замони шӯравӣ буд. 

Алҳол мутобиқи сархати дуюми банди 23 Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва Аломатҳои 

китобати забони тоҷикӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 30 июни соли 2021, 

№268 тасдиқ шудааст, ҳарфи аввали ном ва сифатҳои Худо, аз ҷумла Худо, Худованд, 

Парвардигор, Офаридгор, Кирдугор, Яздон, Эзид, Аллоҳ, Раб, Холиқ ва ғайра бо ҳарфи калон 

навишта мешаванд [5, с. 22]. 

Худо дар Фарҳанги забони тоҷикӣ ба ду маъно тавзеҳ шудааст: 1. Худо(й) – зоти мавҳуми 

олӣ, ки ҷаҳон ва ҷаҳониёнро офарида ва ҳамаро идора мекунад, Аллоҳ, Илоҳ, Холиқ, 

Парвардигор, Яздон (Дар ин ҷо минбаъд дастури «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва Аломатҳои 

китобати забони тоҷикӣ», 2021 ба эътибор гирифта шуд). 2. соҳиб, молик [15, с. 501]. 

Дар суруд бо дарназардошти хусусиятҳои грамматикӣ калимаҳои ёр(е), дуст, кас, сар, 

зъвон(ъм), мағзъ, устъхон(ъм), дил, хол ба номҳои умумии шахс ва узви бадан, замин, боғ, ниҳол, 

лола(ю) ва гандъм(ак) ба исмҳои мушаххасу ҷинс, фарёд, савр(ъм), ҷон(ъм), дард(ест), 

маҳръм(ае), бахт, толеъ(и), ном, гум, ҳавас, ғампарварак(ъм) ва хиёлъ ба исмҳои мавҳум 

марбутанд.  

Қариб 50 фоизи калимаҳои суруд аз исмҳо иборатанд. 

Аломати морфологии пасванди -ак маъноҳои хурдию навозишро ифод мекунад, ки дар 

калимаҳои гандъмак ва ғампарваракъм вомехӯранд: 

Гандъмаки хъдруида дарав мекардъме, ман 

                 доғъм, ё дуст! 

 Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст! 

Ба холи сиёҳи тъ ҳавас мекардъме, ман 

                 доғъм, ё дуст! 

 Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст! 

*** 

Ҳаргиз дили ғампарваракъм шод нашъде, 

                 ман доғъм, ё дуст. 

Шинондъм ниҳола дар замин боғ нашиде, 

                 ман доғъм, ё дуст [1, с. 27]. 

Илова ё нишон додани аломату хусусиятҳои исм услуби баёни бадеияти сурудро 

афзудааст: бахти бад(ъм), гандъмаки хъдруид(а), холи сиёҳ, дили ғампарварак(ъм). 

Хелҳои ҷонишин дар шакли калимаҳои умумихалқӣ ва лаҳҷавӣ истифода шудаанд: ман, 

ин, ай (аз), тъ (ту), у, ма (ман). 

Гурӯҳҳои луғавӣ-грамматикии зарфҳо – ҳаргизу мудом ва феълҳои фарёд занъм, дардест, 

натия, сузад(е), намъра, парвардъм(е), шинондъм, савр кънъм, гум нашава(е), дарав 

мекардъм(е), ҳавас мекардъм(е), шод нашъд(е), боғ нашид(е), хиёлъ кардъм, нашуд(е) низ дар 

суруд дарҷ ёфта, таркиби луғавии онро ғанӣ гардонидаанд. Аз мисолҳо бармеояд, ки баъзан як 

феъл дар чанд шакл талаффуз шудааст: шод нашъд(е), боғ нашид(е), нашуд(е). 

Дар суруд пешояндҳои ба ва дар, дар шакли лаҳҷавӣ ҳамчун синоними пасоянди -ро 

морфемаи -а (дар калимаи худруида), инчунин пайвандакҳои ки ва то истеъмол ёфтаанд. 

Нидоҳои ҳе, -е (ҳамчун синоними нидои эй) ва ё дар нақароти суруд бо ҳиссиёту ҳаяҷони 

хос садо медиҳанд: «Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст!» [1, с. 24] 

Ҳамчунин морфемаи -е дар калимаҳои сузаде, парвардъм(е), дарав мекардъм(е), ҳавас 

мекардъм(е), шод нашъд(е)ва боғ нашид(е) таъкиди амалро ифода менамояд. 

Дар охири калимаҳои (дил) маҳръмае, (толеи ман) шумае, (гум) нашавае ва (номъм) гъмае 

морфемаи -е (йэ), ки кашидаю дароз талаффуз мешавад, ба тобиши маъноӣ ва нидоии ҳиссиёти 

ғаму ҳасрат ва дарду аламдорӣ далолат мекунад.  

Калимасозӣ, таркиби морфологӣ ё сохти калимаҳои суруд мухталифанд. Зимни муайян 

кардани сохти калимаҳо аломатҳои грамматикии шаклсоз сарфи назар карда мешавад. Чунончи, 

калимаҳои сода хеле зиёданд (70 фоиз): ёр, доғ, хъдо (Худо), тамом, ҷон, маҳръм, бахт, толе(ъ), 

ном, шод, замин, боғ, дуст, сар, зъвон, мағзъ, устъхон, дил, кас, хол, хун, лола, ниҳол, сиёҳ, ман, 

ин, ай, тъ, дар, у, ма, ҳаргиз, мъдом, натия (додан), сузад (сӯхтан), парвард (парваридан), ба, ки, 

то, гандъм, шум, гъм, дард, мъра (мурдан), бад, савр, шуд (шудан), ном, ман, шинонд(ан). 

Бо пасванди -зор калимаи лолазор сохта шудааст.  

Сохти мураккаби калимаҳоро ғампарвар(акъм) ва хъдруид(а) ташкил медиҳанд.  
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Ба сохти таркибии калимаҳо асосан феълҳои таркибӣ, ки ҷузи номиро бештар исмҳо ва 

феълҳои ёридиҳандаи кардан ва шудан ифода мекунанд, мансубанд: фарёд занъм (задан), гум 

нашавае (шудан), дарав мекардъм (кардан), боғ нашид (шудан), савр кардъм (кардан), шод 

нашъд (шудан), ҳавас мекардъм (кардан), хиёл кардъм (кардан). 
Феълҳо бо пешвандҳои шаклсози ме- ва на-, ки маъноҳои грамматикии инкор ва замони 

амалу ҳолатро ифода менамоянд, сурат гирифтааст: гум нашавае (шудан), боғ нашид (шудан), 
шод нашъд (шудан), дарав мекардъм (кардан), ҳавас мекардъм (кардан). 

Дида мешавад, ки феълҳо бандакҳои феълии -ъм (-ам), -ид, -а (-ад) ва бандаки хабарии -
ст (аст)-ро дар бар мегиранд. 

Суруд дар маҷмуъ бо истифода аз 1057 овоз (ё ҳарф), аз ҷумла 348 овози садонок (33 фоиз), 
652 ҳамсадо (62 фоиз) ва 57 йотбарсар (5 фоиз) ташаккул ёфтааст. Ин овозҳо аз 35 номгӯи 
ҳарфҳои алифбои забони тоҷикӣ 29 ҳарф, аз қабили 5 садонок, 24 ҳамсадо ва 4 йотбарсарро 
ташкил дода, овозҳои садоноки ӣ ва ӯ, инчунин ҳамсадоҳои ж, қ, ч ва ҷ дар матни суруд ба назар 
намерасанд.  

Аз шумораи умумии овозҳо садоноки а – 126 маротиба (12 фоиз), о – 86 (8 фоиз), э – 66 (6 
фоиз), у – 41 (4 фоиз), и – 29 маротиба (3 фоиз) ва ҳамсадоҳои м – 102 (10 фоиз), д – 90 (9 фоиз), 
л – 80 (8 фоиз), ъ – 63 (6 фоиз), н – 60 (6 фоиз), йотбарсари ё (йо) – 51 маротиба (5 фоиз), с – 44 
(4 фоиз) ва т – 40 (4 фоиз) такрор омадаанд. 

Аён мегардад, ки сурудро бештар овозҳои садоноки а, о, э, ҳамсадоҳои м, д, л ва йотбарсари 
ё фаро гирифтааст.  

Ҳодисаи фонетикии афтидани овоз дар калимаи нашавае бо афтидани ҳарфи д (нашаваде) 
ва дар калимаи ма бо афтидани ҳарфи н ба вуқуъ пайвастааст.  

Вобаста ба талаффузи лаҳҷавӣ садоноки ӯ ифода нашуда, овози ҳалқии заифи ъ ба ҷои 
овозҳои а – 47 маротиба ва у – 11 маротиба омадааст. 

Дар хусуси ҳарфи ъ (сакта) Р. Амонов менависад, ки дар шеваи Кӯлоб овозҳои садоноки а, 
и, у ва ӯ аксаран бо фонемаи хоси ин шева, ки дар забоншиносии тоҷик одатан бо ҳарфи «ъ» 
ишора шуда, садоноки кӯтоҳи пуштизабонӣ ва ғайрилабӣ ба шумор меравад, талаффуз меёбад: 
мъҳлат – муҳлат, мъҳтоҷ – муҳтоҷ, фъреб – фиреб, гърифт – гирифт, дърахт – дарахт, фълахмон 
– фалахмон, рафтъм – рафтам [1, с. 12]. 

Ҳамчунин оид ба ин фонема дар китоби «Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ» маълумоти 
муфассал дода шудааст [7, с. 45-54]. 

Дар воқеъ фонемаи ъ овози ҳалқии заифи кӯтоҳ буда, дар гуфтори лаҳҷаи Кӯлоб бештар ба 
ҷои садонокҳои ноустувори а, и ва у талаффуз мешавад.  

Дар маҷмуъ матни суруд аз 38 ҷумла, аз қабили 29 ҷумлаи сода ва 9 ҷумлаи мураккаб 
иборат аст. Масалан, ман доғам (25 маротиба омадааст), Ай лолаю лолазор дил маҳръмае, 
Гандъмаки хъдруида дарав мекардъме, Ба холи сиёҳи тъ ҳавас мекардъме, Ҳаргиз дили 
ғампарваракъм шод нашъде ба гурӯҳи ҷумлаҳои сода шомил буда, Фарёд занъм, сари зъвонъм 
сузаде, Ман савр кънъм, тамоми ҷонъм сузаде ҷумлаҳои мураккаби пайваст ва Ман савр кънъм, 
Хъдо, ки савръм натия, Ин дардест, ки мағзъ устъхонъм сузаде, То кас намъра, номи кас гум 
нашавае, То зинда манъм, мъдом номъм гъмае, У тавре, ки ма хиёлъ кардъм нашуде ҷумлаҳои 
мураккаби тобеъ мебошанд. 

Дар доираи талаботи жанр сурудро мухотабҳои ҳе алло (26 маротиба), ёре (15 маротиба) ва 
ё дуст (29 маротиба) орои маънию оҳанг бахшидаанд. 

Зимни мутолиаи асари бадеӣ ист (пауза) ва оҳанг (интонатсия) нақш ва мавқеи хос дорад. 
Дар суруд бо мақсади нишон додани ин омилҳо бештар аз аломатҳои китобати нуқта (.), вергул 
(,) ва хитоб (!) истифода шудааст: 

Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст. 
Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман доғъм, ё дуст! [1, с. 24]. 

Дар натиҷа аён гардид, ки суруди «Ман доғ» ҳамчун матни фолклорӣ бо лаҳҷа суруда 
шуда, дар он хусусиятҳо, оҳанг ё шеваи гуфтори халқ, лаҳзае аз расму оини даравгарӣ ва 
ҳамчунин эҳсоси равонии мардум инъикос ёфтааст. Аз ин рӯ, барои таҳкими масъалаҳои вобаста 
ба лингвофолклористика сарчашмаи муносиб ба шумор меравад. 
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СУРУДИ «МАН ДОҒ»-И САРИ ХОСОР АЗ НИГОҲИ ЛИНГВОФОЛКЛОРОЛИСТИКА 
 

Дар ин мақола бори аввал бо методи илмии «лингвофолклористика» дар бораи як матни фолклорӣ 
сухан гуфта шудааст. Муаллиф баъди шарҳи истилоҳи риштаи «лингвофолклористика» ва таърихи ба 
вуҷуд омадани он, ёдовар мешавад, ки ин фан фақат бо таҳқиқи матнҳои фолклорӣ машғул аст. Аз таҳлил 
маълум шуд, ки суруди «Ман доғ» ба гурӯҳи марказии шохаи шимолии лаҳҷаи Кӯлоб рост омада, 
вариантҳои он ҳанӯз солҳои 50-уми асри ХХ аз ҷониби Р. Амонов сабт ва аз нигоҳи фолклорӣ таҳқиқ 
шудааст. Дар ин мақола таҳқиқи лингвофолклористикии матни суруди «Ман доғ» бо усули мавқеи 
ҷойгирии воҳидҳои лексикӣ, морфологӣ, фонетикӣ, синтаксисӣ, услубӣ ва аломатҳои китобат бо 
дарназардошти мавзуъҳои баҳси онҳо аз матлаъ то мақтаи матн ба роҳ монда шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: лингвофолклористика, фолклор, лаҳҷа, суруд, «Ман доғ», фонетика, 
морфология, грамматика. 
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ПЕСНЯ «Я СКУЧАЮ» («МАН ДОГ») САРИ ХОСОРА С ТОЧКИ ЗРЕНИИ 

ЛИНГФОЛЬКЛОЛИСТИКИ 
 

В данной статье впервые используется научный метод «лингвофольклористики» для рассказа о 
фольклорном тексте. После разъяснения термина «лингвофольклористика» и истории его происхождения 
автор упоминает, что эта тематика занимается только изучением фольклорных текстов. Анализ показал, 
что песня «Я скучаю» относится к центральной группе северной ветви кулябского говора, а ее варианты 
написаны 50-х годах ХХ века Раджабом Амоновым, и исследовано с фольклорной точки зрения. В данной 
статье лингвофольклорное исследование текста песни «Я скучаю» проводится на основе положения 
лексических, морфологических, фонетических, синтаксических, стилистических единиц и символов книги 
с учетом тематики их обсуждение от текста к тексту. 
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THE SONG «I MISS» SARI KHOSORA FROM THE POINT OF VIEW OF LINGUO-

FOLKLORISTICS 
 

In this article, for the first time, the scientific method of «linguo-folkloristics» is used to tell a story about 
a folklore text. After explaining the term «linguo-folkloristics» and the history of its origin, the author mentions 
that this topic deals only with the study of folklore texts. The analysis showed that the song «I miss» belongs to 
the central group of the northern branch of the Kulyab dialect, and its variants were written in the 50s of the 
twentieth century by Rajab Amonov, and studied from a folklore point of view. In this article, a linguo-folklore 
study of the text of the song «I miss you» is carried out on the basis of the position of lexical, morphological, 
phonetic, syntactic, stylistic units and symbols of the book, taking into account the subject matter of their 
discussion from text to text. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТАДЖИКСКИХ ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Раджабов Н.Ф. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Прежде всего кратко опишем положение обобщенно-личных предложений в немецком 

языке. Обобщенно-личные предложения в немецком языке строятся по тому же принципу, что 

и неопределенно-личные. С точки зрения синтаксиса никакой разницы между немецкими 

обобщенно-личными и неопределенно-личными предложениями не существует. К.Г. 

Крушельницкая указывает на возможность передачи предложений с man могут передаваться 

посредством как неопределённо-личного, так и обобщённо-личного типа предложений [8, с. 

181]: Man bemerkte ihn, begrüßte ihn artig und brachte ihm Speise und Trank [21, с. 13]; Weib, man 

hat mich mit einem Kalender verwechselt [21, с. 27]; Man hielt ihn nun in der Tat für seelenkrank und 

sann auf Mittel [20, с. 47]; Man muß sich daran gar nicht kehren [20, с. 22]; Man konnte es nicht 

unterscheiden; Man nenne das nämlich ein kindliches poetisches Gemüt [20, с. 17]. 

Структурно обобщенно-личные предложения в немецком языке, как и неопределенно-

личные являются двусоставными предложениями с неопределенным местоимением man. Легко 

переводимы в двусоставные обобщенно-личные структуры, в которых дается описание 

состояний и действий говорящего лица, облеченных в форму общих суждений [2; 7; 12]. 

Также обобщенно-личные односоставные предложения в переводе на немецкий язык 

могут передавать аналогичное значение двусоставными предложениями с подлежащим, 

выраженным личным местоимением du, wir. 

Рассмотрим анализ обобщенно-личных предложений таджикского языка и их 

эквивалентов в немецком языке. Как мы уже указывали выше, в немецком языке обобщенно-

личные предложения выражаются двусоставными структурами. Отметим их семантические и и 

формально-грамматические различия по группам примеров.  

Так, можно выделить группу примеров, где обобщенно-личное значение в таджикском 

языке выражается с помощью глагола во втором лице, единственном числе: 

Ба ҳамин шарт, ки нимаашро ба ман медиҳӣ [18, с. 38]; Unter der Bedingung, das die Hälfte 

mir gehört. Einverstanden? [19, s. 38). В настоящем примере односоставное таджикское 

предложение в немецком переводе превращается в два односоставных безличных предложения. 

Табақро бо боқимондаи ош бардошта ба хонаат меравӣ [18, с. 37]; Schaffst den restlichen 

Pilaw nach Hause [18, s. 39). В настоящем примере глагол переводится так же, как в оригинале, 

глаголом второго лица единственного числа. Также предложения совпадают структурно, оба 

являются односоставными.  

Бо вуҷуди инҳо барои ба хонаи ӯ рафтан бо чи мақсад маро ҳамроҳ гирифтан мехоҳӣ? 

[18, с. 50]; Wie bist du ausgerechnet darauf verfallen, dass ich mit dir gehen sell? [19, s. 58]. В 

настоящем примере односоставное распространенное предложение передается 

сложноподчиненным предложением. 

Чаро аз ягон Ҳинду ё аз ягон судхӯри дигар қарз намегирӣ? [18, с. 62]; Warum nimmst du 

dir nichts bei einem Inder oder einem anderen Geldverleiher? [19, s. 75]. В настоящем примере 
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односоставное распространенное предложение передается односоставным инфинитивным 

предложением. 

Аввали шаб чанд пул доштӣ? [18, с. 94]; Wie viel Geld hast du gestern abend bei dir gehabt? 

[19, s. 122]. В настоящем примере односоставное распространенное предложение передается 

односоставным безличным предложением. 

Аз ҷаноби Қорӣ чанд танга карз гирифтан мехоҳӣ? [18, с. 118]; Wie viel willst du dir von 

Herrn Kori leihen? [19, s. 157]. В настоящем примере односоставное обобщенно-личное 

таджикское предложение передается двусоставным немецким предложением.  

Хело одами содда менамоӣ [18, с. 110]; Oh, du bist aber einfachtig [19, s. 157]. В настоящем 

примере односоставное обобщенно-личное таджикское предложение передается двусоставным 

немецким предложением.  

Ҳамагӣ дар якҷо панҷоҳ танга намедиҳӣ? [18, с. 119]; Solltest du dafür nicht auf noch fünfzig 

Tanga zahlen? [19, s. 158]. В настоящем примере односоставное обобщенно-личное таджикское 

предложение передается двусоставным немецким предложением с местоимением du второго 

лица единственного числа в качестве подлежащего. 

Бояд заминро бо ҳосилоти ғундоштанашудааш ба Арбоб супорӣ [18, с. 131]; Du bist 

verpflichtet, den Grund und Boden mit allem, was darauf gewachsen ist, an den Arbob abzutreten [19, 

s. 178]. В настоящем примере односоставное распространенное таджикское предложение 

передается немецким сложноподчиненным предложением. 

Дар бораи додани пул шоҳид дорӣ? [18, с. 136]. Hast du Zeugen dafür, dass du ihm das Geld 

gegeben hast? [19, s. 181]. В настоящем примере односоставное распространенное таджикское 

предложение передается немецким сложноподчиненным предложением. 

Дар ин кор чанд танга сарф кардӣ? [18, с. 139]. Wie viel hast du bezahlt? [19, s. 186]. В 

настоящем примере односоставное обобщенно-личное таджикское предложение передается 

двусоставным немецким предложением с местоимением du второго лица единственного числа 

в качестве подлежащего. 

Ба ин фоидаи вазнин чи тавр тоб овардӣ ва чаро аз аввал ба пеши ман наомадӣ? [18, с. 

140]; Wie hast du so harte Bedingungen hinnehmen können, warum bist wie viel du nicht sofort zu mir 

gekommen? [19, s. 187]. В настоящем примере односоставное распространенное таджикское 

предложение с однородными членами передается немецким сложноподчиненным 

предложением. 

Барои ба вексел даст мондан хатту савод дорӣ? [18, с. 142]; Kannst du überhaupt 

schreiben, kannst du einen Wechsel unterschreiben? [19, s. 190]. В настоящем примере 

односоставное обобщенно-личное таджикское предложение передается сложным бессоюзным 

немецким предложением, состоящим из двух двусоставных предложений с местоимением du 

второго лица единственного числа в качестве подлежащего. 

Чаро ба ман механдӣ? [18, с. 153]. Was findest du an meinen Worten lächerlich? [18, s. 204]. 

В настоящем примере односоставное обобщенно-личное таджикское предложение передается 

двусоставным немецким предложением с местоимением du второго лица единственного числа 

в качестве подлежащего. 

Далее рассмотрим примеры обобщенно-личных предложений со сказуемым, выраженным 

глаголом в третьем лице множественном числе. 

Аммо ба даркӯбии аввалини ман ҷавоб надоданд [18, с. 38]; Sie kummerten sich jedoch nicht 

um mein Klopfen [19, s. 41]. В настоящем примере односоставное обобщенно-личное таджикское 

предложение передается двусоставным немецким предложением с местоимением sie третьего 

лица множественного числа в качестве подлежащего. 

Чизҳои қиматбаҳояшро тороҷ карданд ва ҳавлиашро оташ зада қасоси худро гирифтанд 

[18, с. 154]. Alle Kostbarkeiten haben sie ihm geraubt und seinen Hof in Brand gesetzt [19, s. 28]. В 

настоящем примере односоставное обобщенно-личное таджикское предложение с 

однородными членами передается двусоставным немецким предложением с местоимением sie 

третьего лица множественного числа в качестве подлежащего. 

Имрӯз фардо мешиканад, мегӯянд [18, с. 168]. Heute oder Morgen werden die Bankbesitzor 

den Bankrott erklären [19, s. 225]. В настоящем примере односоставное обобщенно-личное 

таджикское предложение передается двусоставным немецким предложением, где вводится 

подлежащее, выпавшее в таджикском предложении. 
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Теперь рассмотрим группу примеров, где обобщенно-личное значение в таджикском 

языке выражается с помощью глагола во втором лице, множественном числе:  

Оварда додани табақро аз хотир фаромӯш накунед [18, с. 36]. Vergessen Sie nicht, die 

Schüssel zurückzugeben [19, s. 39]. В настоящем примере односоставное обобщенно-личное 

таджикское предложение передается двусоставным немецким предложением с местоимением 

вежливой формы sie второго лица множественного числа в качестве подлежащего. 

Чи тахмин карда будед? [18, с. 40]. Was für einen Verdacht hegen Sie? [19, s. 44]. В 

настоящем примере односоставное обобщенно-личное таджикское предложение передается 

двусоставным немецким предложением с местоимением вежливой sie второго лица 

множественного числа в качестве подлежащего. 

Понздаҳ рӯз муҳлат медиҳед? [18, с. 133]. Gewähren sie fünfzehn Tage Aufschub?[19, s. 

177]. В настоящем примере односоставное обобщенно-личное таджикское предложение 

передается двусоставным немецким предложением с местоимением вежливой формы sie 

второго лица множественного числа в качестве подлежащего. 

Фоидаашро чи қадар талаб мекунед? [18, с. 141]; Und wie viel zinsen wollen Sie haben? 

[19, s. 189]. В настоящем примере односоставное обобщенно-личное таджикское предложение 

передается двусоставным немецким предложением с местоимением вежливой формы sie 

второго лица множественного числа в качестве подлежащего.  

Ба болои сандалича марҳамат кунед [18, с. 14]; Setzen Sie sich auf den Schemel [19, s. 7]. В 

настоящем примере односоставное обобщенно-личное таджикское предложение передается 

двусоставным немецким предложением с местоимением вежливой формы sie второго лица 

множественного числа в качестве подлежащего. 

Чаро дасторро хурдтар намекунед? [18, с. 15]; Warum beschaffen Sie sich keine kleinere 

Kopfbedeckung? [19, s. 9]. В настоящем примере односоставное обобщенно-личное таджикское 

предложение передается двусоставным немецким предложением с местоимением вежливой 

формы sie второго лица множественного числа в качестве подлежащего. 

Мӯйлабамро кӯтоҳ кунед, кифоя аст [18, с. 16]; Stutzen Sie mir den Schnurrbart, und das 

genügt [19, s. 12]. В настоящем примере односоставное обобщенно-личное таджикское 

предложение передается двусоставным немецким предложением с местоимением вежливой 

формы sie второго лица множественного числа в качестве подлежащего. 

Магар ба ягон ҷаноза нигаронед? [18, с. 16]; Sie müssen gewisslich zu einer Beisetzung? [19, 

s. 12]. В настоящем примере односоставное обобщенно-личное таджикское предложение 

передается двусоставным немецким предложением с местоимением вежливой формы sie 

второго лица множественного числа в качестве подлежащего. 

Пас чи гуна кори зарур доред? [18, с. 17]; Was für eine dringende Angelegenheit erwartet Sie 

dann? [19, s. 15, 12]. В настоящем примере односоставное обобщенно-личное таджикское 

предложение передается двусоставным немецким предложением с местоимением вежливой 

формы sie второго лица множественного числа в качестве подлежащего. 

Марҳамат карда пули нонҳоро диҳед [18, с. 19]; Bezahlen Sie die Fladen [19, s. 15]. В 

настоящем примере односоставное обобщенно-личное таджикское предложение передается 

двусоставным немецким предложением с местоимением вежливой формы sie второго лица 

множественного числа в качестве подлежащего. 

Ба ин кас аз тоқияҳои ман нишон диҳед [18, с. 23]; Zeigen Sie ihm einige von meinen 

Tjubetekas [19, s. 21]. В настоящем примере односоставное обобщенно-личное таджикское 

предложение передается двусоставным немецким предложением с местоимением вежливой 

формы sie второго лица множественного числа в качестве подлежащего. 

Яке аз онҳоро хоста гиред [18, с. 23]; Wählen Sie eine von diesen [19, s. 21]. В настоящем 

примере односоставное обобщенно-личное таджикское предложение передается двусоставным 

немецким предложением с местоимением вежливой формы sie второго лица множественного 

числа в качестве подлежащего. 

Таким образом, в результате анализа таджикских предложений, переведенных на 

немецкий язык, было обнаружено, что несмотря на то, что обобщенно-личное значение в 

немецком языке может выражаться местоимением man, переводчики чаще используют личные 

местоимения (du, Sie) для перевода таджикских обобщенно-личных предложений на немецкий 

язык. 
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 Перевод таджикских обобщенно-личных предложений на немецкий язык осуществляется 

с помощью местоимений du, Sie. Таким образом, таджикские односоставные обобщенно-

личные предложения становятся двусоставными в немецком переводе, сохраняя, однако, 

обобщенно-личное значение. Также зафиксировано несколько случаев перевода таджикского 

обобщенно-личного предложения в виде безличного в немецком языке. Еще был обнаружен 

случай перевода, в котором подлежащее, отсутствующее в таджикском оригинале, в немецком 

переводе было восстановлено, таким образом предложение потеряло обобщенно-личное 

значение.  
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УСУЛҲОИ ТАҲВИЛ НАМУДАНИ ҶУМЛАҲОИ УМУМИШАХСИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ БА 

ЗАБОНИ ОЛМОНӢ 
 

Ин мақола ба роҳу усулҳои таҳвил намудани ҷумлаҳои умумишахси забони тоҷикӣ ба забони 
олмонӣ бахшида шудааст. Муаллиф намунаҳои усулҳои таҳвил намудани ҷумлаҳои умумишахси забони 
тоҷикиро ба забони олмонӣ дида баромада, ҳолатҳои нодири тарҷумаи ҷумлаҳои умумишахси забони 
тоҷикиро ҳамчун ҷумлаҳои дутаркибаи забони олмонӣ бо мубтадоҳои гуногун қайд намудааст. 

Муаллиф қайд кардааст, ки тибқи натиҷаҳои таҳлили сохтор ва семантикии ҷумлаҳои умуишахси 
забони тоҷикӣ ва олмонӣ муқррар кардааст, асоси чунин сохторҳо хабар буда, бо феъли шахси дуюми 
шакли танҳои сиғаи хабарӣ ифода ёфтааст. 

Дар мисолҳои дар боло овардашуда, ҷумлаҳои умумишахси забони тоҷикӣ дар забони олмонӣ бо 
сохтори бешахс гузаронида шуда, ҷумлаи соддаи яктаркибаи умумишахси забони тоҷикӣ ба забони 
олмонӣ ҳамчун ҷумлаи соддаи яктаркибаи бешахс тарҷума мегардад. Ҳамзамон, мубтадои афтида дар 
тарҷума, ба пуркунанда мубаддал гардида, бо ҷонишинҳои соҳибӣ баён карда мешавад. 

Ҳамин тавр, якчанд намуди тарҷумаи ҷумлаҳои умумишахси забони тоҷикӣ ба забони олмонӣ 
ошкор карда шудааст. Амалан ҳеҷ гоҳ ҷумлаҳои умумишахси забони тоҷикӣ ҳамчун ҷумлаҳои 
умумишахси забони олмонӣ тарҷума нашудааст. 

Дар баъзе мавридҳо ҷумлаҳои соддаи умумишахси забони тоҷикӣ ҳамчун ҷумлаҳои бешахси забони 
олмонӣ тарҷума шудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: усул, баёнкунӣ, ҷумлаҳои муайяншахс, ҷумлаҳои дутаркиба, мубтадо, сохтор, 
хабар, шахси сеюм, шакли ҷамъ. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТАДЖИКСКИХ ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

Данная статья автора посвящена способам передачи таджикских обобщенно-личных предложений 
на немецкий язык. Автором рассмотрены примеры передачи таджикских обобщенно-личных предложений 
на немецкий язык, также были отмечены редкие случаи перевода как обобщенно-личных в таджикском 
языке двусоставных немецких предложений с различными подлежащими, прямо называющих 
действующих лиц.  

Автором отмечено, что по результатам анализа структуры и семантики таджикских и немецких 
обобщенно-личных предложений, ядром таких конструкций является сказуемое, выраженное глаголом в 
форме второго лица единственного числа. 

В приведенные примеры таджикское обобщенно -личное предложение передается в немецком 
языке безличной конструкцией, также простое односоставное обобщенно-личное таджикское 
предложение переводится в немецком языке как простое односоставное безличное предложение, при этом 
опущенное подлежащее из оригинала в переводе, превращается в дополнение, выраженное 
притяжательным местоимением. 

Таким образом, было обнаружено несколько типов перевода таджикских обобщенно -личных 
отношений на немецкий язык. Практически никогда обобщенно-личные таджикские предложения не 
переводились как обобщенно-личные немецкие предложения.  

В редких случаях простое нераспространенное обобщенно-личное таджикское предложение 
переводилось как безличное немецкое предложение. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: способ, передача, обобщенно-личные предложение, двусоставные 
предложения, подлежащее, конструкция, сказуемое, форма третьего лица, множественное число. 
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THE WAYS OF TRANSMITTING TAJIK GENERALIZED- PERSONAL PROPOSALS TO  
GERMAN LANGUAGE 

 

This article is devoted to ways of transmitting Tajik generalized-personal proposals to German language. 
The author considered examples of the transmission of Tajik generalized-personal proposals to German language, 
and also noted rare cases of translation as generalized-personal proposals in Tajik of two-part German proposals 
with various subjects, directly calling the characters. 

The author noted that according to the results of the analysis of the structure and semantics of Tajik and 
German generalized-personal sentences, the core of such constructions is the predicate expressed by the verb in 
the third form of plural of an expressing indicative. 

In givens examples, Tajik generalized-personal proposals transmitted in German language by impersonal 
construction, also a simple one-part generalized-personal Tajik proposals translating into German language as 
simple one-part impersonal sentence, while the omitted subject from original in translation turns into an addition 
expressed by the possessive pronoun. 

Thus, several types of Tajik indefinite relations in German translation have been discovered. Practically 
generalized-personal Tajik sentences never translated as generalized-personal German sentences.  

In rare cases, a simple non-widespread generalized-personal Tajik sentence were translated as an 
impersonal German sentence. 

KEY WORDS: ways, transmitting, indeterminately personal proposals, two-part sentences, predicate, 
construction, indicative, verb in the third form, plural. 
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ПРОСТЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ СКАЗУЕМЫЕ В ТАДЖИКСКОМ И  

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Хошимова Н.М. Тагоева С.М., Рахимова Т.Р. 
Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова 

 

В современном языкознании простые глагольные сказуемые в таджикском и английском 
языках выражаются так называемыми отдельными словами, которые используются при помощи 
глагола-связки, и имеют значение «есть» и обозначается на таджикский язык как «доштан». 

Например: Шаб дароз аст ва имрӯз бояд ин замон ба гӯшаи долон давид - From the long 
night till today and he was running till the meadow (Ночь долгая и сегодня пора бежать в угол 
коридора).  
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Например: Нависанда дар кӯҳистони Помир савораю пиёда даҳ ҳазор километр роҳ 
паймудааст – The writer on the mountain, and the horse riding and walker passed 10 kilometer 
(Писатель прошел десять тысяч километров верхом и пешком по горам Памира).  

Например: Ӯ дид, ки Аҳмад дар пешгоҳи сандалӣ нишаста ба коғаз чизе менависад – He 
saw that Ahmad sat near sandaly was writing something on the paper (Он увидел, как Ахмад сидит 
перед сандалиями и пишет что-то на листе бумаги).  

Следует отметить, что в дополнении к отдельным словам, простая группа глаголов также 
включает в себя сказуемое, состоящие из глаголов, таких как: сказать (гуфтан), смеяться (ханда 
кардан), отправлять (фиристодан), лечить (табобат кардан), приветствовать (пешвоз гирифтан), 
смотреть (нигоҳ кардан), отпускать (сар додан), публиковать (чоп кардан), размещение 
(ҷойгиркунӣ) и так далее [7, с. 25].  

В данных составных предложениях основное значение – имеет одно из слов (в основном 
слово, которое стоит первым). Второе слово теряет свое первоначальное значение и действует 
как вспомогательное, придавая более тонкую тональность семантической части глагола. Такие 
виды сказуемого могут состоять из двух или трех словосочетаний. Значение такое же, как у 
слова, поэтому оно принадлежит к группе простых сказуемых [2, с. 65].  

Например: Хусусан ин даъфа онҳо ӯро чун шинос ва баъзеҳо ҳамчун дӯсти дерин пешвоз 
гирифтанд - Especialy this time they met him like an old friend (Особенно на этот раз они 
приветствовали его как знакомого, а некоторые как давнего друга). 

Например: Дар лабони вай папироси дарнагирондагӣ гузошта шуда буд - In his lips was an 
unlighted smoke (В его губах был незажженный дым). 

Необходимо отметить, что фразеологические единицы, которые выполняют функцию 
сказуемого в предложении, тоже относятся к простой группе сказуемого.  

Например: Дар қишлоқамон ҳам ҳеҷ яке аз боён ва амалдорон маро ба як пули пучак 
намегирад - In our village no one riches and will not took us in one реnnу (В нашем селе никто из 
чиновников меня не воспринимает как должное). 

Например: Падарашон баъди ҷанг дар ҳамин ҳавлӣ чашм аз олам пӯшидааст. Their father 
died after the war (passed away). (Их отец умер после войны). 

Необходимо подчеркнуть, что в простую группу также входят повторяющиеся сказуемые.  
Например: Меравад, меравад, танга барин ҷойро гирифта хоб меравад - Goes and goes then 

lays on a little place (Идет и идет потом ложится на маленькое место). 
Например: Давидем, давидем, охир ба сари як кӯча расидем We ran and ran at last got the 

end of street (Мы побежали и побежали, наконец, дошли до конца улицы). 
На самом деле простые глагольные сказуемые выражаются с помощью множества 

глаголов, которые относятся к категории личности, времени, места, и показывают действие и 
движение субъекта. В данных сказуемых как лексическое понятие, так и категория глагола 
присвоены к одному слову [5, с. 34]. 

В литературном языке все глаголы используются для обозначения простых сказуемых. 
Здесь следует особо отметить глаголы быть, сделать, начинать и иметь. Эти глаголы часто 
используются как вспомогательные, но в некоторых случаях они имеют лексическое значение и 
могут использоваться как простые сказуемые. 

Например: Зариф ҳам дар он ҷо буд. There were Zarif too (Зариф тоже был там). Хайр, қонун 
бошад илоҷ набудааст - Ok if there is a law but there aren»t a way (Что ж, закон есть закон). 

Например: Ин кори нашуданӣ кайҳо шуда буд -The work which have not to be done but it is 
already have done (Это было давно). 

Когда эти глаголы имеют форму отрицания, их независимость более выражена. 
Следует отметить, что часто смысл данных предложений зависит от сказуемого.  
Например: Ғайр аз ин, дар ягон ҷои ҳафт кӯчаи шаҳр шамъе, чароғе ё фонусе набуд -There 

were not any candles, lamps, and light here (Кроме того, ни на одной из семи улиц города не было 
свечей, ламп и лампочек). Он рӯз Ҳайдарқул дар боғи Дилкушо набуд - That day Haidarkul was 
not in Dilkusho»’s garden (В тот день Хайдаркула не было в саду Дилкушо). 
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ХАБАРҲОИ ФЕЪЛИИ СОДДА ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 
 

Дар ин мақола хусусиятҳои хабарҳои феълии содда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ баррасӣ 
гардида, роҳҳои кушода додани маънои он ба забони тоҷикӣ таҳқиқ ва шаклҳои грамматикӣ ва 
хусусиятҳои хоси он омӯхта шудааст. Хабарҳои феълии содда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бо феълҳои 
асосӣ якҷоя истифода бурда мешаванд. Ҳамин тариқ, онҳо доираи васеи маъноҳои гуногуни феълӣ доранд, 
ки тавассути шаклҳои грамматикии сохти феълӣ амалӣ мешаванд. Системаи феъл аз категорияҳо ва сиғаи 
грамматикӣ бой аст. 

Хусусиятҳои фарқкунандаи феълҳои содда аз он иборатанд, ки онро бо шаклҳои ғайришахсӣ, сохти 
фардӣ ва сохти феълӣ истифода бурдан мумкин аст. Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ як қатор олимон оид 
ба ҷанбаҳои гуногуни феъл, алахусус, дар бораи воситаҳои ифодаи феъли тоҷикӣ ва муодили он дар забони 
англисӣ таҳқиқот гузаронидаанд, ки аз аҳамияти ин мақола шаҳодат медиҳанд. 
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ПРОСТЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ СКАЗУЕМЫЕ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
  

В данной статье рассматривается специфика простых глагольных сказуемых в таджикском и 
английском языке; исследуются способы его передачи в таджикском языке; изучаются семантика, 
грамматические формы и особенности употребления. Простые глагольные сказуемые, сочетаясь с 
главными глаголами, выстраивают глагольную конструкцию. Таким образом, они обладают большим 
диапазоном разных глагольных значений, реализующихся через грамматические формы глагольных 
конструкций. Система глагола богата грамматическими категориями и наклонениями. Отличительные 
особенности простых глаголов заключаются в том, что оно может использоваться с неличными формами, 
безличной глагольной конструкцией и глагольные конструкции. На таджикском и английском языках ряд 
ученых провели исследования по различным аспектам глагола, в частности, о средствах выражения 
таджикского и английского глагола его эквивалента, которые свидетельствуют об актуальности данной 
статьи.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: время, наклонение, число, личность, сказуемое, глагол, связка, таджикский 
язык, английский язык.  
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SIMPLE VERBALS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 
  

This article discusses the specifics of simple verbal predicates in Tajik and English; the ways of its 

transmission in the Tajik language are investigated; semantics, grammatical forms and features of use are studied. 

Simple verbal predicates, combined with main verbs, build a verb construction. Thus, they have a wide range of 

different verb meanings, which are realized through the grammatical forms of verb constructions. The verb system 
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is rich in grammatical categories and moods. Distinctive features of simple verbs are that it can be used with 

impersonal forms, impersonal verb construction and verb constructions. In Tajik and English, a number of scholars 

have conducted research on various aspects of the verb, in particular, on the means of expressing the Tajik its 

English verb and equivalent, which testify to the relevance of this article. 

KEY WORDS: Tense, mood, number, personality, predicate, verb, link, Tajik language, English. 
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СВОЕОБРАЗИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСЛОВИЧНЫХ ЕДИНСТВ В РЕЧИ 
 

Шарифходжаева С.А. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 
 

Замечательный собиратель пословиц и поговорок русского языка В. Даль, который отдал 

этому делу большую часть своей жизни, так определяет в Толковом словаре живого 

великорусского языка пословицу: «Пословица – простое изречение, поученье, более в виде 

притчи, иносказанья, или в виде житейского приговора; пословица есть особь языка, народной 

речи, не сочиняется, а рождается сама; это ходячий ум народа; … она сама о себе говорит: 

«Пословица недаром молвится», «От пословицы не уйдешь». «Пословица плодущая и живущая», 

«Не всякое слово пословица», «Пень не околица, глупая речь не пословица», «Старая пословица 

вовек не сломится», «Не всякая пословица при всяком молвится» и др. [2]. 

Как видим, создавая пословицы, приуроченные к определенным жизненным ситуациям, 

взаимоотношениям и событиям, народ отразил в пословицах специфические черты данного 

жанра, подчеркнув наиболее характерные особенности пословичных изречений и, тем самым, 

отделив их от других фразеологизмов и речений. Даже в народном определении пословицы 

прослеживается желание обратить внимание на достаточную серьезность этих речений. 

Знаменательно, что пословица сама себя определяет с помощью пословицы же, одновременно 

характеризуя ее. Пословица сложила пословицу о себе, пытаясь в форме пословичного изречения 

определить ее суть. 

А вот как В. Даль определяет поговорку: «Складная, короткая речь, ходячая в народе, но 

не составляющая полной пословицы; поученье в принятых, ходячих выраженьях…» [2]. 

Как и в случае с пословицей народ определил в самих пословичных изречениях суть 

поговорки: «Поговорка – цветочек, пословица – ягодка». Уже в приведенном изречении схвачена 

взаимосвязь пословицы и поговорки и значимость одной и другой. Или «Из поговорки слова не 

выкинешь», т.е. поговорка тем и отличается, что должна иметь переделенный состав элементов 

для сохранения именно данного смысла. Сравнивая пословицу и поговорку, народ сам сделал 

вывод о большей значимости и весомости пословицы – «Поговорка – цветочек, пословица – 

ягодка». 

При всем многообразии и богатстве устного народного творчества трудно найти более 

ёмкий, удивительно образный, точный и отшлифованный жанр, чем пословица. 

Она с давних пор была предметом пристального изучения в трудах ученых, самых 

различных идейных направлений, любителей фольклора, энтузиастов – собирателей, тем не 

менее, до сих пор пословица и поговорка во многом остается загадочным явлением, 

вызывающим большие трудности при передаче их на другой язык, что лишний раз подтверждает 

несомненное своеобразие данного вида фразеологической единицы. 

Объясним поэтому живой интерес, проявляемый к данному языковому явлению известных 

писателей и поэтов, которые восхищаясь этими жемчужинами народной мудрости, сами черпали 

из этого удивительного источника поэтические образы, учились краткости и самобытности 

выражения глубоких мыслей. Особо должно быть отмечено знакомство В.И. Даля с А.С. 

Пушкиным. В этом знакомстве немалую роль сыграла работа Даля над словарем русского языка 

и собирание им пословиц. В.И. Даль вспоминал, с каким энтузиазмом Пушкин говорил о 

богатстве пословиц. «А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и усладою он к 
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ней прислушивался…» - писал Даль. Известно, что за свой словарь В. Даль принялся по 

настоянию Пушкина. И сам Пушкин восхищенно восклицал, говоря о пословицах и поговорках: 

«А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не 

дается в руки, нет!» [2]. 

Классики русской литературы всегда проявляли большой интерес к пословицам и широко 

использовали их в своих произведениях. Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Н. Островский, 

Л.Н. Толстой, А.М. Горький видели в пословицах огромную силу художественного образа. 

Недаром многие пьесы великого русского драматурга А.Н. Островского озаглавлены в виде 

пословиц: «На всякого мудреца довольно простоты», «Не в свои сани не садись», «Не всё коту 

масленица» и др. Тем самым великий драматург отдавал дань точности и емкости значений этих 

фразеологических единиц, которые с таким блеском отражали содержание целого 

драматического произведения. «В пословицах наших…видна необыкновенная полнота 

народного ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку. Наглядность, меткость 

живописного соображения, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимает 

насквозь природу русского человека, задирая за все живое», - писал Н.В. Гоголь. 

Пословицами пронизано и творчество И.А. Крылова, великого баснописца, и это не 

случайно, т.к. басня предусматривает поучение, а что может послужить более выразительным 

сгустком житейски – бытового опыта, чем пословица, которая и учит, и предостерегает [7]. А.Н. 

Толстой в статье «Родина» формулирует причины зарождения различных жанров фольклора, в 

том числе и пословиц, определяя их как «мудрые»: «Русский народ создал огромную изустную 

литературу: мудрые пословицы и хитрые загадки, веселые и печальные обрядовые песни, 

торжественные былины… героические, волшебные, бытовые и пресмешные сказки. Напрасно 

думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом 

народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, 

праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную 

жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов 

и дедов». 

Высоко ценил пословицы А.М. Горький. В пословицах его восхищали сочетание краткости 

и огромной глубины мысли и обобщения, удивительная красочность и выразительность 

поэтической образности. «Искусство слова родилось в глубокой древности из процессов труда 

людей. Причиной возникновения этого искусства служило стремление людей к организации 

трудового опыта в словесных формах, которые наиболее легко и прочно закрепились в памяти в 

формах двустиший, «пословиц», «поговорок». 

В простоте слова – самая великая мудрость, пословицы…всегда кратки, а ума и чувства 

вложено в них на целые книги [1].  

Очень тонко и проникновенно сказал о пословицах М.Шолохов. «Величайшее богатство 

народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища 

человеческой мысли и опыта. И, может быть, ни в одной из форм языкового творчества народа с 

такой силой и так многогранно не проявляется его ум, так кристалически не облачается его 

национальная история, общественный строй, быт, мировоззрение, как в пословицах. Меткий и 

образный русский язык особенно богат пословицами. Их тысячи, десятки тысяч! Как на крыльях 

они перелетают из века в век, от одного поколения к другому, и невидна та безграничная даль, 

куда устремляет свой полет эта крылатая мудрость… [8]. 

Различны эпохи, породившие пословицы. Необозримо многообразие человеческих 

отношений, которые запечатлелись в чеканных изречениях и афоризмах. Из бездны времени 

дошли до нас в этих сгустках разума и знания жизни радость и страдания людские, смех и слезы, 

любовь и гнев, вера и безверие, правда и кривда, честность и обман, трудолюбие и лень, красота 

истин и уродство предрассудков. Беспрерывно промываются временем и шлифуются 

рассыпанные в пословицах золотые крупицы народной жизни, борьбы и традиций бесчисленных 

поколений.  

Давая высокую, в определенной мере восторженную оценку произведениям В.М. 

Шукшина, критик Л. Емельянов так говорит о них: «Его рассказы можно сравнить с пословицами 

(подчеркнуто нами). Та же в них острота и мгновенность схватывания сути, та же дерзость 

образности, тот же лаконизм и, я бы сказал, «жилистость» выражения» [4]. 

Сравнивая рассказы В. Шукшина с пословицами, Емельянов тем самым дает уже 

оценочную им характеристику. После того как о рассказах сказано, что они похожи на 



76 

 

пословицы, сразу же возникает образ краткого, меткого, именно «жилистого» сгустка выражения 

мысли. Рассказ краток, но, как и пословица, бьет в определенную точку и носит подсудно, 

назидательно – поучительный характер, заставляет делать вывод и оценивать обстоятельства. 

Именно это характерно и для пословиц. 

Более высокой оценки не может быть литературному произведению, чем сравнение его с 

пословицей, где все четко выверено, метко выражено и не подлежит замене. Хотя о пословицах 

и поговорках написано немало, но вследствие обширности и глубины их внутреннего 

содержания и отточенности совестной формы, они всегда будут неисчерпаемым источником 

изучения и использования, источником поучительной мудрости и для самого исследователя. 

В большинстве работ пословица характеризуется как краткое, устойчивое в речевом 

обиходе изречение. Это ритмически организованное образное изречение, обладающее 

способностью к многозначному употреблению в речи по принципу аналогии. 

В приведенном определении подчеркиваются следующие черты, характерные для 

пословиц: краткость, устойчивость, ритмичность, многозначность. Но, на наш взгляд, 

приведенными признаками не исчерпывается характеристика этого речения. Пословицы 

характерны тем, что они обобщают социально – исторический и житейски – бытовой опыт 

народа, они содержат поучительность, категоричность утверждения или отрицания. 

Все перечисленные признаки в своей совокупности составляют цельность такой словесной 

организации, при которой каждый из признаков связан с другими на основе единой их 

целенаправленности. Иными словами, пословицы – это целые изречения, сбитые в один ком. Это 

целый свод народной мудрости, это стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и веселье. В них 

правдиво отражается труд людей, борьба за лучшую жизнь, любовь к родине, житейский опыт и 

наставления, жизненные цели и убеждения, борьба за мир, наука и знание. А.М. Горький писал: 

«Я много учился на пословицах – иначе на мышлении афоризмами. Именно пословицы и 

поговорки выражают мышление народной массы в полноте особенно поучительной» [1]. 

Английская классическая и современная литература изобилует использованием 

пословичных речений, которые во многом украшают речь, делая их образной, и помогает 

характеризовать в тот или иной персонаж. Поэтому мы так часто встречаем пословицы в 

произведениях В. Шекспира, многие из которых стали народными пословицами после 

знакомства с произведениями классика английской драматургии: Ч. Диккенса, Теккерея, Дж. 

Голсуорси, Т. Харди, Б. Шоу, Дж. Элиота, Дж. Свифта, Корнина, Р. Гольдберга и др. 

Обращаясь к устному народному творчеству таджикского народа, перед нами открывается 

картина богатейшего, самобытного поэтического пласта народной мудрости, которая питала 

классическую персидско-таджикскую литературу. В произведениях Рудаки, Фирдоуси, Носира 

Хисрав, Омара Хайяма, Саади, Хафиза, Джами, которыми и по сей день восхищаются читатели 

всего мира, мы находим огромное количество жемчужин народной мудрости. И для 

классической, и для современной таджикской литературы устное поэтическое творчество, и в 

первую очередь пословицы и поговорки, было и остается одним из тех неиссякаемых 

источников, откуда поэты и писатели черпают высокие идеи, совершенные сюжеты, учатся 

поэтическому мастерству. М.И. Калинин писал: «обращались к его истокам». «Мы знаем, что 

самые даровитые поэты, самые талантливые композиторы становились гениями в своем 

творчестве только тогда, когда они соприкасались с народным творчеством, когда они 

обращались к его истокам» [5]. 

По своему жанру пословицы удивительно многогранны, уходя своими корнями вглубь 

веков и являясь неразрывно связанными с историей, культурой, мировоззрениями своего народа. 

Все это говорит о важности, необходимости бережного отношения к данному языковому 

феномену, углубленному его изучению, необходимости сравнения данных пословичных единств 

(фразеологических единиц) в разных языках и, особенно в языках далеких по своему 

происхождению и территориальной общности. Как нам представляется, это дает возможность 

изучить способы наиболее правильного перевода пословиц с одного языка на другой без 

больших потерь образности, этнографических особенностей и реалий, которые всегда 

сопутствуют данному виду ФЕ. 

Безусловно, на возможности перевода будут оказывать влияние такие факты, что 

пословицы и поговорки не сочиняются и не выдумываются, а рождаются в народе, представляя 

собой непосредственное проявление творческой мысли народа с древнейших времен до наших 

дней. Переводчику не следует забывать, что в пословицах сконцентрирована народная мудрость, 
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многовековой опыт, наблюдательность. В определенной степени они имеют идейно-

воспитательное значение, являя собой, в некоторых случаях, как бы общепринятые народом 

формулы норм поведения и этики. Сила пословиц и поговорок заключается в силе мнения 

народных масс. Все это должно быть учтено при передаче данного языкового феномена на 

другой язык. 
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ХУСУСИЯТИ АМАЛКАРДИ ВОҲИДҲОИ ЗАРБУЛМАСАЛ ДАР НУТҚ 
 

Дар мақола хусусиятҳои зерини хоси зарбулмасал таъкид шудааст: кӯтоҳӣ, устуворӣ, мавзунӣ, 

норавшанӣ. Аммо, ба назари муаллиф, вижагиҳои боло хусусиятҳои ин гуфтаро хотима намебахшад. Зеро 

зарбулмасал аз он ҷиҳат махсус аст, ки дар он таҷрибаи иҷтимоӣ-таърихӣ ва рӯзмарраи халқ умумият дода 

шуда, ибрат, тасдиқи қатъӣ ва ё инкорро дар бар мегирад. Ҳамаи аломатҳои номбаршуда дар маҷмуъ 

якпорчагиро ташкил медиҳанд, ки дар он ҳар як аломат дар асоси мақсади умумиашон бо аломатҳои дигар 

алоқаманданд. Ба ибораи дигар, зарбулмасал мақолҳои томест, ки дар як пора ба ҳам меафтанд. Ин як 

маҷмуи ҳикмати мардумист, ки дар онҳо нола, гиряву фиғон, шодиву хурсандӣ инъикос ёфтааст. 
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СВОЕОБРАЗИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСЛОВИЧНЫХ ЕДИНСТВ В РЕЧИ 
 

В приведенной статье подчеркиваются следующие черты, характерные для пословиц: краткость, 

устойчивость, ритмичность, многозначность. Но, на наш взгляд, приведенными признаками не 

исчерпывается характеристика этого речения. Пословицы характерны тем, что они обобщают социально-

исторический и житейско-бытовой опыт народа, они содержат поучительность, категоричность 

утверждения или отрицания. Все перечисленные признаки в своей совокупности составляют цельность 

такой словесной организации, при которой каждый из признаков связан с другими на основе единой их 

целенаправленности. Иными словами, пословицы – это целые изречения, сбитые в один ком. Это целый 

свод народной мудрости, это стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и веселье. 
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UNIQUE FUNCTIONING OF PROVERB UNITS IN SPEECH 
 

The above article emphasizes the following features characteristic of proverbs: brevity, stability, rhythm, 

ambiguity. But, in our opinion, the characteristics of this speech are not limited to the given signs. Proverbs are 

characteristic of the fact that they summarize the social-historical and everyday-everyday experience of the people, 

they contain instructiveness, categorical statement or denial. All the listed signs in their totality constitute the 

integrity of such a verbal organization, in which each of the signs is associated with others on the basis of their 

single focus. In other words, proverbs are whole sayings shot down in one. This is a whole set of folk wisdom, it's 

groans and sighs, crying and sobbing, joy and fun. 
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ЛЕКСИКО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА С ВЕРШИНОЙ ČĪD И XŮNĀ 

(на материале памирских языков) 
 

Некушоева Ш.С. 

Институт гуманитарных наук имени Б. Искандарова Национальной академии наук Таджикистана  
  

Словообразование является одним из основных способов пополнения лексического 

состава языка. Путем словообразовательного анализа можно соотнести слова как определенные 

структурные единицы в одну систему. Как правило, словообразовательный анализ проводится 

на основе родственных и одноструктурных ему слов и всех присущих ему грамматических форм 

[11, с. 8-9]. Лексико-словообразовательное гнездо, в отличие от словообразовательного гнезда, 

представляет собой совокупность однокоренных слов, где не только явно выражена семантика 

каждого деривата, но и эксплицированы смысловые связи между ними [1, с. 34].  

Объектом анализа данной статьи являются структурно-семантические связи производных 

лексико-словообразовательных гнезд с вершиной čīd и xůnā в памирских языках. В памирских 

языках в образовании производных слов со значением дом, жилье, здание задействованы две 

указанные лексемы. Эти две лексемы имеют разные ситуативные применения в шугн.-руш. 

группе памирских языков [7]. Примечательно, что в данной группе языков наблюдается широкое 

использование как исконной лексемы шуг. čīd, руш., хуф. čod, бр., рош. čöd, сар. čed, так и xůnā 

со значением «дом», так и вторая единица шугн. ẋůnā, руш., барт., хуф., рош. xona. первый из 

которых возводиться к др.-ир. *kata «дом» [9, с. 295]. Однако, в ваханском и ишкашимском 

языках наблюдается только наличие слова вах. xun, ишк. xon. Слово xůnā, как в шугн.-руш. 

группе, так и в ваханском (xun) и ишкашимском (xon) языках является заимствованием из < перс.-

тадж. xona – дом. Обе лексемы образуют лексические гнезда, дериваты которых характеризуются 

наличием отличительных и сходных признаков. Большинство производных слов данных двух 

гнезд нами были выявлены в трехтомном шугнано-русском словаре Карамшоева Д. [3-5] и в 

корпусе шугнанского языка [11], учитывалось также собственное речеупотребление автора, для 

которого один из памирских языков (шугнанский) является родным. 

Обнаружены следующие дериваты, в которых лексемы čīd и xůnā выступают в качестве 

производящих новых слов памирских языков. В гнезде с вершиной čīd нами выявлены 32 

производных лексем, образованные в основном, традиционными способами – аффиксальным и 

словосложением. Этими дериватами являются следующие лексемы: 

Čīd → čīd-ak - домик, čīd-buc - домик, čīd-buc-ak - домишко, čīd-ič – домик, čīd-ič-ak – 

маленький игрушечный домик, be-čīd - бездомный, be- čīd-i - бездомность, čīd-bůn – охранник 

дома; čīd-bůn-i – охрана дома, čīd-aki - одомашниваться, одомашненный, kata-čīd – дедовский 

дом, дом предков, čīd-ič-ak-bozi – игра в домики, čid-(d)ed - новоселье, čid-(d)ed-i - новоселье, čīd-

mīzd – постройка дома, čīd- mīzd-ow – строить дом, čīd-moz-īj – строитель, čīd-(d)or – имеющий 

дом, čīd-(d)or-i – ведение хозяйства, čīd-jamāt - семья, čīd-ec – до дома, čīd-ard – в доме, čid-and 

– дом имеет …, čīd-aϑ – даже/только дом, čīd-va – через дом, čīd-ga – еще дом, čīd tar čīd – из 

дома в дом, čīd pis čīd - по домам, čīd tar čīd-aϑ - из дома в дом, čīd pis čīd-aϑ – по домам с 

усилительным суф. -aϑ, tar/pi/ar čīd-āj – в сторону дома, tar/pi/ar čīd-āj-aϑ – в сторону дома с 

усилительным суф. -aϑ. 

Анализ данных дериватов гнезда с вершиной čīd показывает, что в этом ряде выделяются 

разные типы словообразования, среди которых продуктивным является аффиксальный тип 

образования слов. Также насчитывается определенное количество словоизменительных морфем, 

которые присоединяясь к лексеме čīd, не меняют значение исходного слова, а указывают на его 

отношение к другим словам в составе предложения, т.е. посредством них выражаются 

синтаксические свойства данной лексемы. Согласно составленной нами таблице в шугнано-

рушанской группе памирских языков насчитываются 5 лексем с уменьшительно-ласкательными 

морфемами; 1 увеличительное сложное существительное; 9 лексем, образованных другими 

аффиксальными способами, 5 сложных образований, 10 лексем с словоизменительными 

морфемами, где форманты в большинстве случаев имеют пространственные значения и 2 

устойчивых сочетания. Если увеличительное сложное существительное kata-čīd отнести к 

сложным образованиям, то тип образования данного ряда лексем тоже можно отнести к 

продуктивному способу словообразования гнезда с вершиной čīd. Самим продуктивным 

аффиксом как в гнезде с вершиной čīd, таки и в гнезде с вершиной xūnā является суф. –i. Слова, 



79 

 

образованные с его помощью с семантической точки зрения тождественны, и являются 

существительными, обозначающими процесс действия, или прилагательными.  

Размещение порядка производных слов в нижеприведенной таблице нами было 

осуществлено на основе порядка слов в гнезде имен существительных, предложенный 

Тихоновым А.Н. [9]. Однако, следует отметить, что в предложенном Тихоновым А.Н. порядке 

слов в гнезде отсутствуют лексемы со словоизменительными морфемами и устойчивые 

сочетания, которые мы сочли необходимым включить в составленную нами таблицу. 

Таблица 1 
Типы образования с вершиной čīd 

1 2 3 4 5 6 

Лексемы с 

уменьшительно-

ласкательными 

морфемами 

Увеличительные 

сложные 

существительные 

Суффиксальные и 

префиксальные 

существительные 

Сложные 

образования 

Лексемы со 

словоизменительными 

морфемами 

Устойчивые 

сочетания 

čīd-ak 

čīd-buc čīdbuc-

ak 

čīd-ič 

čīd-ič-ak 

 

kata-čīd čīd-bůn 

čīdbůn-i 

 čīd-aki 

be-čīd 

bečīd-i 

čid(d)ed-i 

čīdmīzd-ow 

čīdmoz-īj 

čīd(d)or-i 

 

čid-(d)ed  

čīd-mīzd 

čīdičak-

bozi 

čīd-jamāt 

čīd-(d)or 

 

čīd-ec 

čīd-ard 

čid-and 

čīd-aϑ 

čīd-va 

čīd-ga 

tar/pi/ar čīd-āj 

tar/pi/ar čīdāj-aϑ čīd 

tar čīd -aϑ, 

čīd pis čīd-aϑ 

čīd tar čīd  

čīd pis čīd 

 

 

Образования путем словосложения такого увеличительного существительного как kata-čīd 

– дедовский дом, дом предков и сложного существительного čīd-jamāt – семья демонстрирует 

прочную взаимосвязь человека с его домом, с его родными. Наравне с этим, существование ряда 

лексем с уменьшительно-ласкательными лексемами отражает внутреннее отношение народов 

Западного Памира к их жилью.  

Лексема xůnā так же, как и лексема čīd отличается словообразовательными качествами. 

Следует отметить, что в других памирских языках для обозначения понятия дом используется 

именно адаптированная с фонетическими изменениями лексема, заимствованная из перс.-тадж. 

языка лексема xůnā: ср. вах. xan, ишк. xon, сангл. xān «дом», «жилище» (традиционный). Так же, 

как и сама лексема xůnā основная часть её дериватов являются полными заимствованиями из 

перс.-тадж. языка. В семантике таких производных слов, как γām-xůnā – дом, в котором объявлен 

траур, murẟa-xůnā – дом умершего до поминок, sūr-xůnā – дом, где свадьба, bolo-xůnā – летняя 

постройка на втором этаже дома, qūš-xůnā – комната для гостей, примыкающая к 

традиционному дому и др. прослеживается значение связи места с происходящим действием. 

Производными словами исконной лексемы xůnā в памирских языках являются следующие 

лексические единицы: 

Xůnā→ xůnā-yak – домик, xůna-gi - домашний, xůna-dor – владелец дома, xůna-dor-i – 

домашнее хозяйство, хлопоты по дому; xůna-důmod – тот, кто живет в доме родителей своей 

жены, xūna-zod – взращенный дома, не купленный (о животных), be-xůnā – без дома; xůna-sūr - 

обрезание; xůna-důn – владыка, Бог; xůna-obod – благополучный, xůna-obod-i – домашнее 

благополучие, xůna-xarob – бедняк, тот, кто разарен, xůna-xarob-i - разорение, xůna-werůn - 

разорённый, xůna-werůn-i - разорение, xůna-niẋīn - домосед, xůna-niẋīn-i - домоседство, saγīrā-

xůnā – детский дом, γām-xůnā – дом, в котором объявлен траур, murẟa-xůnā – дом умершего до 

поминок, sūr-xůnā – дом, где свадьба, bolo-xůnā – летняя настройка на втором этаже дома, 

bolo-xůnā-dor – имеющий второй этаж, настройку (о доме), qūš-xůnā – комната для гостей, 

примыкающая к традиционному дому, qūšxůnā-dor – имеющий комнату для гостей (о доме), 

qūšxůnā-niẋīn – живущий в комнате для гостей, oǰat-xůnā – туалет, kasal-xůnā – больница, 

лечебница, xůnā-ec - до дома, xůnā-rd - дома, xůnā-nd – у дома, xůnā-ϑ – даже дома, xůnā-va – 

через дом, xůnā-ga – еще дом, xůna tar ẋůnā – по домам, xůna pis xůnā – из дома в дом, xůna tar 

ẋůnā-ϑ – по домам (с усилительным суф. на конце), xůna pis xůnā-ϑ (с усилительным суф. на 

конце). 

Анализ гнезд с вершиной čīd и xůnā показывает, что если в гнезде с вершиной čīd с точки 

зрения типа словообразования производные слова более или менее равномерно расположены в 



80 

 

таблице, то в гнезде с вершиной xůnā мы наблюдаем совсем иную картину. Здесь основная масса 

единиц расположены в столбе сложные образования, а в столбе лексемы со 

словоизменительными морфемами именно в части морфем наблюдается фонетическое явление 

усечения звука, при котором выпадает гласная а.: xůnā-rd: -ard послелог указывающий на 

местонахождение в пределах какого-либо пространства и на распределение по какому-либо 

пространству, поверхности подвергается усечению, xůnā-nd: -and послелог указывающий на 

принадлежность и местонахождение, а так же xůnā-ϑ: -aϑ постпозитивная усилительно-

выделительная частица подвергаются данному фонетическому явлению. 

Дистрибуция слов гнезда с вершиной xůnā в нижеприведенной таблице показывает, что 

аналогично предыдущей гнезде с вершиной čīd продуктивным здесь являются образование 

сложных слов аффиксальным путем и словосложением, однако с большим перевесом второго. 

Среди обнаруженных нами производных слов с вершиной xůnā, насчитывающих 39 лексических 

единиц, более 50% являются сложными образованиями, остальные лексемы распределены нами 

в нижеприведенной таблице следующим образом. 

Таблица 2 
Типы образования с вершиной xůnā 

1 2 3 4 5 6 

Лексемы с 

уменьшительно-

ласкательными 

морфемами 

Увеличительное 

сложное 

существительное 

Суффиксальные и 

префиксальные 

существительные 

Сложные 

образования 

Лексемы со 

словоизменительными 

морфемами 

 

 

Устойчивые 

сочетания 

xůnā-yak - xůna-gi 

be-xůnā 

xůna-důn xůnador-i 

xůnaobod-i 

xůnaxarob- i 

xůnawerůn-i 

xůna-niẋīn-i 

 

xůna-dor 

xůna-důmod 

xūna-zod 

xůna-sūr 

xůna-obod 

xůna-xarob 

xůna-werůn 

xůna-niẋīn 

saγīrā-xůnā 

γām-xůnā 

murẟa-xůnā 

sūr-xůnā 

bolo-xůnā 

boloxůnā-dor 

qūš-xůnā 

qūšxůnā-dor 

qūšxůnā-

niẋīn 

oǰat-xůnā 

kasal-xůnā 

xůnā-ec 

xůnā-rd 

xůnā-nd 

xůnā-ϑ 

xůnā-va 

xůnā-ga 

xůna tar ẋůnā-ϑ 

xůna pis xůnā-ϑ 

 

xůna tar ẋůnā 

xůna pis xůnā 

 

 

 

Анализ гнезда с вершиной čīd показывает, что в шугнано-рушанской группе памирских 

языков производные слова данной семьи характеризуются I-II ступенями словообразования. 

Согласно нижеприведенной таблице (табл. 3), самое большое количество слов образовано на I-II 

ступенях, что является закономерным явлением словообразования лексических единиц 

аффиксальным путем и словосложением. Производные слова II ступени словообразования 

гнезда с вершиной čīd мы наблюдаем только в семи случаях из шестнадцати лексем I ступени. 

Остальные три образования II ступени являются исходными образованиями с директивными 

предлогами. Только одна лексема I ступени - čīd-mīzd – постройка дома демонстрирует 

производность двух других лексем во второй ступени II – это дериваты čīd-mīzd-ow с осн.наст.вр. 

и инфинитивным ow, который переносит производящую лексему из категории существительного 

в категорию инфинитива и čīd-moz-īj с осн.наст.вр., а также суф. –īj передающий лексеме 

категориальное значение лица (таблица 3). Такую же картину мы наблюдаем в гнезде с вершиной 

xůnā, где только одна лексема qūš-xůnā насчитывает две производные лексемы – это сложные 

дериваты qūš-xůnā-dor и qūš-xůnā-niẋīn, образованные путем сложения корней и основ (таблица 

4). Нижеприведенная таблица демонстрирует ступени словообразования гнезда с вершиной čīd, 
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где лексемы I ступени приведены в следующем порядке: образованные аффиксальным способом, 

сложные единицы, слова с словоизменительными морфемами и устойчивые единицы. 

Таблица 3 
 

Ступени слово-  

образования 

Исходное слово 

 

I 

 

 

II 

 

III 

Čīd 

čīd-ak 

čīd-buc 

be-čīd 

čīd-bůn 

čīd-aki 

kata-čīd 

čīd-(d)or 

čid-(d)ed 

čīd-mīzd 

- 

čīd-jamāt 

čīd-ec 

čīd-ard 

čid-and 

čīd-aϑ 

čīd-va 

čīd-ga 

čīd tar čīd 

čīd pis čīd 

tar/pi/ar čīd-aj 

čīd-ič-ak 

čīd-buc-ak 

- 

be-čīd-i 

čīd-bůn-i 

- 

čīd-(d)or-i 

čid-(d)ed-i 

čīd-mīzd-ow 

čīd-moz-īj 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

čīd tar čīd-aϑ 

čīd pis čīd-aϑ 

tar/pi/ar čīd-aj-aϑ 

čīd-ič-ak-bozi 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

Некоторые отличительные черты демонстрирует гнездо с вершиной xůnā, где 

производимость слов также характеризуется I-II ступенями словообразования, однако только в 5 

случаях из 25 лексем I ступени мы наблюдаем производимость слов во II ступени. Если в III 

ступени словообразования гнезда с вершиной čīd мы находим одну лексему, то гнездо с 

вершиной xůnā не характеризуется образованием производных слов. Однако, в целом можно 

сказать, что не наблюдаются сильно различимые словообразовательные процессы в двух 

анализируемых нами гнездах.  

Нижеприведенная таблица показывает дистрибуцию производных слов с исходными 

лексемами xůnā согласно тому же порядку последовательности, который был нами использован 

в третей таблице: 
Таблица 4 

      Ступени слово-  

        образования 

Исходное слово 

 

I 

 

 

II 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xůnā 

xůna-gi 

be-xůnā 

xůna-sūr 

xůna-důn 

xūna-zod 

xůna-dor 

xůna-obod 

xůna-xarob 

xůna-werůn 

xůna-niẋīn 

xůna-důmod 

saγīrā-xůnā 

γām-xůnā 

murẟa-xůnā 

sūr-xůnā 

bolo-xůnā 

qūš-xůnā 

oǰat-xůnā 

kasal-xůnā 

- 

- 

- 

- 

- 

xůna-dor-i 

xůna-obod-i 

xůna-xarob-i 

xůna-werůn-i xůna-niẋīn-i 

- 

- 

- 

- 

- 

bolo-xůnā-dor qūš-xůnā-dor  

qūš-xůnā-niẋīn  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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xůnā-ec 

xůnā-rd 

xůnā-nd 

xůnā-ϑ 

xůnā-va 

xůnā-ga 

xůna tar ẋůnā xůna pis xůnā 

- 

- 

- 

- 

xůna tar ẋůnā-ϑ xůna pis xůnā-ϑ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

Словообразование в данных двух гнездах в плане частеречной принадлежности 

представлено разными моделями. Наравне с этим определенное количество словоизменительных 

морфем, присоединяясь к лексемам čīd, xůnā, а также к выявленным устойчивым единицам, 

придают им разные морфологические значения, определяют их отношение к другим членам в 

составе педложения. Выявлены следующие модели словообразования в гнезде с 

анализируемыми нами двумя вершинами лексем:  

сущ. + сущ.: kata-čīd, čīd-jamāt, xůna-důmod, xůna-sūr, saγīrā-xůnā, γām-xůnā, murẟa-xůnā, 

sūr-xůnā, bolo-xůnā, qūš-xůnā, oǰat-xůnā, kasal-xůnā; 

сущ.+гл.+суф.: čid-(d)ed-i, čīd-moz-īj, čīd-(d)or-i, xůna-dor-i, xůna-werůn-i, xůna-niẋīn-i; 

сущ. + суф.: čīd-ak, čīd-buc, čīd-buc-ak, čīd-ič-ak, čīd-bůn, xůna-gi, xůna-důn, čīd-aki; 

сущ.+гл.: čid-(d)ed, čīd-mīzd, čīd-(d)or, xůna-dor, xūna-zod; 

сущ.+прилаг.+суф.: xůna-obod-i, xůna-xarob-i, xůna-niẋīn; 

сущ.+прилаг.: xůna-obod, xůna-xarob, xůna-werůn; 

сущ.+сущ.+гл.: qūš-xůnā-dor, qūš-xůnā-niẋīn, bolo-xůnā-dor; 

преф. + сущ.: be-čīd, be-xůnā;  

преф. + сущ. + суф.: be-čīd-i;  

сущ. + суф.+суф.+сущ.: čīd-ič-ak-bozi; 

сущ. + суф.+суф.: čīd-bůn-i; 

сущ. +пред.+сущ.: čīd tar čīd-aϑ, čīd pis čīd-aϑ, xůna tar ẋůnā-ϑ, xůna pis xůnā-ϑ. 

Словоизменительные морфемы шугнано-рушанской группы памирских языков 

представлены следующим образом:  

сущ.+слов. измен. морф.: čīd-ec, čīd-ard, čid-and, čīd-aϑ, čīd-va, čīd-ga, xůnā-ec, xůnā-rd, 

xůnā-nd, xůnā-ϑ, xůnā-va, xůnā-ga;  

уст.ед.+слов.измен. морф.: xůna tar ẋůnā-ϑ, xůna pis xůnā-ϑ. 

Основываясь на том факте, что морфемный анализ является вспомогательным звеном для 

анализа словообразовательной структуры, мы сочли необходимым рассмотреть выявленные 

нами производные слова с вершинами čīd и xůna в составе предложений с последующим их 

глассированием, а также на их примере показать частотность использования анализируемых 

производных лексем.  

Отметим, что значение деминутива гнезда с вершиной čīd и xůnā отражено при помощи 

суффиксов –ak/-ik, -ič, -buc, однако в гнезде с вершиной xůnā мы наблюдаем только один 

деминутив, тогда как в гнезде с вершиной исконного слова čīd обнаруживаем 5 лексем данного 

значения. Опираясь на точку зрения Вендиной Т.И., что «…словообразование открывает 

возможности для концептуальной интерпретации действительности. Оно позволяет понять, 

какие элементы внеязыковой действительности и как словообразовательно маркируются, почему 

они удерживаются сознанием, ибо уже сам выбор того или иного явления действительности в 

качестве объекта словообразовательной детерминации свидетельствует о его значимости для 

носителей языка» [2, с. 41]», можно прийти к выводу, что в шугн.-руш. группе памирских языков 

значение деминутива относительно их жилья занимал определенную роль. Эмоционально-

окрашенные деминутивы от исконного слова čīd отражают оценочные когнитивные признаки 

концепта čīd и отношение самих носителей языков и культур к данном артефакту. Слово шугн. 

čīd-ak, руш. čud-ik с уменьшительно-ласкательным суффиксом шугн. –ak, руш. –ik придает 

данной лексеме как значение уменьшительности, так и пренебрежения. Рассмотрим следующие 

примеры для обоих случаев, где при разных ситуативных применениях и смены интонации 

деминутив –ak/–ik может поменять свое значение от уменьшительно-ласкательного в сторону 

пренебрежения. Заметим, что заменимость производных слов с исходными лексемами čīd и xůnā 

будут показываться в рамках одного и того же примера, а в скобке применяется отсылочное 

слово ред. (редко) с указанием на степень использования данных лексем, а наличие только 

одного примера указывает на отсутствие производных слов того же формата с вершиной xůnā. 
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Приводим несколько примеров для выявленных уменьшительно-ласкательных дериватов 

данного гнезда. 

(1) Wāẟ  -en  mis  yi   čīd-ak   xurd   mīzd  

Wāẟ  -en  mis  yi   xůnā-yak  xurd   mīzd 

D3.PL 3PL  ALSO  ONE  HOUSE-DIM  REFL-LAT  BUILD-PST  

Они тоже домик себе построили.  

Yi  čīd-ak    wev-and   vud   fuk nixuẋčin  

Yi  xůnā-yak   wev-and   vud   fuk nixuẋčin  

ONE  HOUSE-DIM  D1.SG- LOC  BE-PST ALL  BROKEN 

Был у них домик весь сломанный (в значении какой-то, незначительный).  

Деминутив čīd-buc с именным словообразовательным суффиксом –buc имеет значение 

уменьшительно-ласкательное, который по сравнению с первой лексемой не проявляет изменение 

значения. Ср.:  

(2) Wev  -and  ʒul-aϑ   čīd-buc   vud 

D3.PL.O LOC  SMALL-ADV HOUSE-DIM  BE-PST 

У них был маленький дом.  

Деминутив čīd-buc-ak с двумя уменьшительно-ласкательными суффиксами –buc и –ak со 

значением малости, которые придают данной лексеме экспрессивно-эмоциональный оттенок, 

также, как и вторая лексема данного ряда не проявляет изменение значения. Ср.:  

(3) Māš čīd-buc-ak-and-en    ẟu  jamāt zindagi čūd 

1PL HOUSE-DIM-DIM-LOC-3PL  TWO FAMILY LIFE  DO-PST 

В нашем маленьком домике жили две семьи.  

(4) Wāẟ  kūdak-en-en  čīd-ič-ak     xurd  mīzd 

D3.PL CHILD-PL-3PL HOUSE-DIM-DIM  REFL-LAT  BUILD-PST 

Дети построили себе (игрушечный) домик.  

Увеличительное сложное существительное kata-čīd, состоящее из двух знаменательных 

слов kata – большой и čīd – дом в шугн.-руш. группе языков применяется в переносном значении 

«дедовский дом», «дом предков», «дом рода», хотя согласно словарю Карамшоева Д. данное 

сложение переводиться как большой дом и дается следующий пример: kattā čīd fištīr virod-ard 

firopt - большой дом достанется младшему брату [4, с. 97]. Старый дом по объему мог быть и 

очень маленьким, но в силу того, что он являлся домом нескольких поколений того или иного 

рода, его и называют kata-čīd. К таким домам в культуре народов Западного Памира относятся с 

большим уважением. К примеру, Назарова З. в своей статье, анализируя обычаи и обряды, 

связанные с домом, на основе языкового материала ишкашимского языка показывает духовную 

значимость старого дома, дома предков: xon-i kata var šůx kьnůk – bebarakati – букв. дверь старого 

дома закрыть – (потеря) благодати словосочетания «старый дом», а также boboy-i xon-en в 

значении дедовский дом, дом предков, в которых по сведению автора жили 6-7 поколений [6, с. 

53-54]. Примечательно, что шугн.-руш. группе памирских языков в гнезде с вершиной xůnā 

отсутствует увеличительное существительное, однако в ишкашимском языке наблюдаем 

наличие синонимов kata-xon и изафетное словосочетание xon-i kata «старый дом». Приводим 

пример для данного сложения с последующим его морфемным анализом: 

(5) Di     kata-čīd-and-am   cavor  virod   xu      

D2.M.SG.O  BIG-HOUSE-LOC-1PL   FOUR  BRATHER  REFL 

buc-balā  qatīr  vad 

CHILDREN  WITH  BE-PST 

В этом дедовском доме мы – четыре брата жили со своими детьми. 

Обнаруженными суффиксальными и префиксальными лексемами обоих гнезд являются 

следующие образования: bečīd, bečīdi, čīdbůn, čīd-aki, be-xůnā, где только одна лексема приходит 

на долю гнезда с вершиной xůnā (be-xůnā). Лексема bečīd, синонимичной парой которого 

является be-xůnā, со значением без дома, редко бездомный, образована префиксальным 

способом, где преф. be- имеет значение без. С добавлением суффикса –i данная лексема 

переходит из категории прилагательной в существительное со значением бездомность. Ср.: 

(6) Be-čīd-aϑ-en      yi umri zindagi  čūd 

Be-xůnā-ϑ-en      yi umri zindagi  čūd 

WITHOUT-HOUSE-ADV-3PL ONE LIFE  LIVE  DO-PST  

Без дома прожили всю жизнь.  
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Be-čīd-i        wazmin kor 

WITHOUT-HOUSE-LESS   HARD   WORK 

Бездомность тяжело (Быть бездомным тяжело). 

Лексема čīdbůn – охранник дома, охраняющий дом с отымённым суффиксом –bůn, 

образующий имя деятеля, охраняющий чего-либо или кого-либо. Для сравнения приводим 

следующий пример: 

(7) Māš-and māš  čīd-bůn-ak    yi ku 

1PL-LOC  1PL  HOUSE-GUARD-DIM  D3.M 

Нашим охранником дома является он.  

Рассмотрим еще одну лексему из упомянутого выше ряда слов, образованных 

аффиксальным способом. Лексема čīd-aki - одомашниваться, образованная с помощью 

непродуктивного суф. –aki, не обнаруженная нами в шугнано-русском словаре Карамшоева Д. В 

данных языках лексема с суф. –aki используется в значении одомашниваться только по 

отношению к человеку. Обнаруживается данный непродуктивный суффикс также в составе 

слова шугн. bīrej-aki – больной, человек лежащий в постели по причине болезни, тоже 

используемого только относительно человека. Ср.: 

(8) Yā    ar-čīz-ca-ga       čīd-aki    sic 

D3.F.SG  (H)AR-THING-SUBD-MORE  HOUSE-SUF-aki BECOME.PF.F/PL 

Что-то она одомашнилась (не выходит).  

Aro  yu   yima cūnd waxt  birej-aki tar  čīd   reϑj  

ADR  D3.M.SG  D1   SOMETIME   BED-SUF-aki   EQ  HOUSE   STAY-PF 

Ну, он вот которое время дома лежит в постели (болеет).  

Обнаруженные сложные слова čid(d)edi - новоселье, čīd-mīzd – постройка дома, čīd-jamāt 

- семья, čīd(d)or – имеющий дом, čīd(d)ori – ведение хозяйства образованны морфологическим 

путем, в частности сложением корней и основ. Приведем примеры для двух из упомянутых 

лексем. Ср.: 

(9) Čīd-ded-i-yam     bašānd   naγǯimt 

HOUSE-ENTER-ADJ-1PL  GOOD    PASS-PST 

Мы хорошо провели новоселье. 

В столбце сложные образования (см. Таблица 1) обнаруживаются девять лексем, из числа 

которых ниже мы рассмотрим несколько слов. Слово čīd-mīzd – постройка дома, производный 

от čīd, является исходным для двух других лексем: инфинитива čīd-mīzd-ow – постройка дома и 

čīd-moz-īj – строитель, мастер по постройке домов. Вторым компонентом всех образований 

является осн. нас.вр. moz и осн. прош. вр. mīzd от глагола mīzdow – строить. Третья лексема čīd-

moz-īj на конце имеет суф. деятеля –ij. Рассмотрим одно из данных лексем в составе предложения 

с последующим морфемным анализом: 

(10) Aro  dis  ta  lův-en yu   bašand ustoϑ, bašand čid-moz-ij. 

ADR  SUCH  IRR  SAY-3PL D3.M.SG GOOD   MASTER  GOOD  HOUSE-BUILD-SUF.ij 

Ну, говорят, что он хороший мастер, хороший строитель домов. 

Словосложение čīd-ič-ak-bozi состоит из дименутва čīd-ič-ak с двумя подряд идущими 

уменьшительно-ласкательными суффиксами в значение домишко и существительного bozi – 

игра, используется для обозначения детской игры в постройки домиков. Ср.: 

(11) Ʒulk-ind-am mudům  čīd-ič-ak-bozi   čūd 

SMALL-LOC-1PL  ALWAYS HOUSE-DIM-DIM-PLAY   DO-PST 

В детстве мы всегда играли в постройку домиков.  

Рассмотрим выявленные производные слова со словоизменительными морфемами. В 

словообразовательном процессе участвуют следующие частицы и послелоги шугнано-

рушанской группы памирских языков:  

-aϑ – постпозитивная усилительно-выделительная частица, в данном случае со значением 

даже:  

(12) čīd-aϑ    mis   wind     nist. 

xůnā-ϑ    mis   wind     nist 

HOUSE-INT  ALSO  D3.M.SG. O-LOC  BE.NEG 

Даже дома у него нет. 

-ec – послелог, указывающий в данном случае на предел в пространстве и времени со 

значением до:  
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(13) wi     čid-ec-am    wi     firêpt 

wi     ẋůnā-yec-am   wi     firêpt (ред.) 

D3. M. SG. O  house-LIM-1PL   D3.M.SG.O  lead-PST   

Проводили его до дома.  

-ard; -rd – послелог в данный момент указывает на местонахождение в пределах какого-

либо пространства, также может указывать на распределение по какому-либо пространству, 

поверхности. Переводиться как: по, на, у, в, для. 

(13) Čīd-ard    be-kor-aϑ     reẟj 

xūnā-rd    be-kor-aϑ     reẟj (ред.) 

HOUSE-LAT  WITHOUT-WORK-ADV  STAY-PF   

В доме без работы остался (сидит) 

Также может указать на косвенное дополнение со значением адресата действия:  

(14) Tu  čīd-ard-am   xasxor   zoẋt 

Tu  xůnā-rd-am   xasxor   zoẋt 

2SG  HOUSE-LAT-1PL  THING-PL  TAKE-PST 

Мы купили для твоего дома вещи.  

-and – послелог может указать:  

a) на принадлежность:  

(15) Čīd-and   barakat       Čīd-and  pīnʒ  sitan 

HOUSE-LOC  BLESSING    HOUSE-LOC  FIVE  COLUMN 

Дом имеет благодать      В доме пять столбов.  

b) на место, местонахождение:  

(16) Māš  čīd-and-en   barjoy sat  

Māš  xůnā-nd-en   barjoy sat 

1PL HOUSE-LOC-3PL  SETTLE DOWN-PST 

Они засели в нашем доме.  

Xu  čīd-and   poẟ   aϑêr      xu  niϑ 

Xu  xůnā-nd   poẟ   aϑêr      xu  niϑ 

REFL HOUSE-LOC  FOOT  STRECH-3SG-IMP  AND   SIT-3SG-IMP 

Растяни дома ноги и сиди (в значении: отдыхать).  

-va - послелог в данном случае используется для обозначения направления вдоль или над: 

(17) Samalot  māš   čīd-va    naγjād  

Samalot  māš   xůnā-va   naγjād   (ред.) 

PLANE   OBL1PL  HOUSE-PROL  PASS-PST-3SG.F 

Самолет пролетел над нашим домом 

-ga - энклитическая частица со значением еще, еще другой, другой.  

Čīd-ga -yen    xurd   mīzd    xu  toyd-en 

Xůnā-ga -yen    xurd   mīzd    xu  toyd-en 

HOUSE-MORE-3PL REFL-LAT  BUILD-PST AND GO-3PL-PST 

Построили еще себе домик и уехали.  

Согласно словарю Карамшоева Д. предлог tar имеет несколько значений [5, с. 30-31]. В 

случае же словосложения čīd tar čīd данный предлог указывает на направление в пространстве, 

обычно по горизонтали. В словарной статье приводится следующий пример: … ẋār tar ẋār - из 

города в город, по городам. Следовательно, словосложение čīd tar čīd имеет значение по домам, 

из дома в дом. Согласно тому же словарю, словосложение čīd pis čīd, где предлог pis тоже 

многозначен, а в случае нами приведенного примера он указывает на распределение действия на 

ряд предметов в пространстве; со значением по. В словаре приводиться следующий пример [4, 

422-423].:  

б. Di    γiẟā  qati-yen  čīd  pis čīd  nêɣ̌d 

Di    γiẟā  qati-yen xůna pis xůnā  nêɣ̌d 

D2.M.SG.O BOY  COM-3PL HOUSE ...  HOUSE  

Они с мальчиком ходили по домам  

Таким образом, анализ гнезд с вершиной čīd и xůnā показывает, что обе исходных лексемы 

демонстрируют типологические черты сходства. С точки зрения ступеней словообразования в 

целом демонстрируются тождественные характеристики в обеих гнездах: наибольшее 

количество образования слов приходится на долю I ступени; гнездо с вершиной xůnā не 
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характеризуется словообразовательными чертами III ступени, однако в гнезде с вершиной čīd 

обнаружена только одна лексическая единица, что сильно не отличает данные гнезда в этом 

плане. Анализ словообразовательных моделей также демонстрирует тождественные признаки 

рассмотренных нами гнезд, с той незначительной разницей, что наибольшее количество 

производных слов в гнезде с вершиной čīd приходится на долю лексем, образованных 

аффиксальным путем, однако в гнезде с вершиной xůnā наибольшее их количество имеет место 

путем сложения корней и основ. Также анализ языкового материала показывает, что 

незначительная часть лексем данных двух гнезд характеризуются словообразовательными 

качествами в последующих ступенях.  

Морфемный анализ слов данных двух гнезд в пределах предложений показывает, что, в 

шугнано-рушанской группе памирских языков лексема čīd будучи исконной лексической 

единицей, в плане ее использования имеет незначительный перевес над заимствованным словом 

xůnā. Морфологические признаки производных слов обоих гнезд в целом являются сходными.   

Сокращения: шуг.-руш. – шугнано-рушанская группа памирских яыков, шуг. – 

шугнанский язык, руш. – рушанский язык, хуф. – хуфский язык, бр. – бартангский язык, рош. – 

рошорвский язык, сар – сарыкольский язык, вах. – ваханский язык, иш. – ишкашимский язык, 

язг. – язгулямский язык.   
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ЛОНАҲОИ КАЛИМАСОЗӢ БО ҚУЛЛАҲОИ ČĪD ВА XŮNĀ 

(дар асоси маводи забонҳои помирӣ) 
 

Ҳадафи таҳқиқоти мазкур таҳлили лонаҳои калимасозӣ бо қуллаҳои čīd ва xůnā мебошад, ки барои 

ифодаи мафҳуми хона дар забонҳои помирӣ истифода мешаванд. Муаллиф таъкид бар он дорад, ки 

истифодаи лексемаи čīd, ки вожаи аслии забонҳои номбурда маҳсуб мешавад, танҳо дар гурӯҳи забонҳои 

шуғнонию рушонӣ, ки хешигарии наздик бо ҳам доранд, мушоҳида мегардад. Вале вожаи иқтибосӣ аз 

забони форсӣ-тоҷикии xůnā > форс.-тоҷ. xona – дом, дар ҳамаи забонҳои помирӣ ба таври якхела мавриди 

истифода қарор дорад. Ҳар ду лексема хусусиятҳои калимасозии мушобеҳро аз худ зоҳир намуда, таҳлили 

морфологии онҳо гувоҳ бар он аст, ки вожаи čīd аз лиҳози корбурд дар забонҳои гурӯҳи шуғнонӣ-рушонӣ 

андаке бештар ба назар мерасад.  

КАЛИВОЖАҲО: лонаи калимасозӣ, лонаи муштақот бо қуллаҳои čīd ва xůnā, вожаи муштақ, 

калимаи ибтидоӣ, гурӯҳи забонҳои шуғнонӣ-рушонӣ, забонҳои помирӣ, дериватҳо. 
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ЛЕКСИКО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА С ВЕРШИНОЙ ČĪD И XŮNĀ 
(на материале памирских языков) 

 

Целью настоящей статьи является анализ словообразовательных гнезд с вершиной čīd и xůnā, 
использующихся для обозначения понятия дом в памирских языках. Автором констатируется, что лексема 
čīd, будучи исконной лексемой, используется только в близкородственных шугнано-рушанской группе 
памирских языков, тогда как заимствованная из перс.-тадж. языка xůnā, наблюдается во всех памирских 
языках. Обе лексемы обладают тождественными чертами словообразования, а морфемный анализ 
показывает незначительный перевес использования слова čīd в шугнано-рушанской группе памирских 
языков.  
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LEXICAL AND DERIVATIONAL NESTS WITH APEX ČĪD AND XŮNĀ  
(on the material of the Pamir languages) 

 

The purpose of this article is to analyze the word-formation nests with the apex čīd and xůnā, which are 
used to designate the concept of house in the Pamir languages. The author states that the word čīd, being the 
original lexeme, is used only in the closely relative Shughni-Rushani group of the Pamir languages, while 
borrowed from the pers.-taj. language lexeme xůnā, is observed in all Pamir languages. Both lexemes have 
identical word-formation features, and the morphemic analysis shows a slight preponderance of the use of the 
word čīd in the Shughni-Rushani group of the Pamir languages. 
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ҲУЗВОРИШОТИ СЕРМАЪНО ДАР «БУРҲОНИ ҚОТЕЪ»-И  

МУҲАММАДҲУСЕЙНИ БУРҲОН 
 

Мирзозода Н.М. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Таҳқиқи вожаҳои мансуб ба луғати «Занд»-у «Позанд» (ҳузворишот) дар фарҳанги 
«Бурҳони қотеъ» нишон дод, ки ин гурӯҳи воҳидҳои луғавӣ низ чун вожаҳои маъмулӣ дар забони 
тоҷикӣ барои ифодаи чанд маъно мавриди истифода қарор гирифтаанд. Ҷиҳати фарқкунандаи ин 
навъи аносири луғавии мухталифмаъно дар он аст, ки моддаҳои мазкур ба ҳайси ҳузвориш, ё худ 
луғоти «Занд»-у «Позанд» маъноҳои махсусро ифода кардаанд. Маонии махсусе, ки дар «Занд»-
у «Позанд» зикр шудаанд, ба шарҳи маъмулии ин вожаҳо дар луғатномаҳои дигар робитаи 
шакливу маъноӣ надорад.  

Шоистаи зикр аст, ки нахуст мафҳуми «Занд»-у «Позанд» ё ин ки ҳузворишот дар фарҳанги 
«Бурҳони қотеъ» шарҳ дода шавад. Бино ба иттилои муҳаққиқон Гулсум Ҷӯйборӣ ва Ҳомид 
Наврӯзӣ, ҳузворишоти мазкур вожаҳои бозмондаи сайёри оромист, ки тавассути матнҳо ва 
фарҳангҳо то имрӯз расидаанд. Тибқи маълумоти муҳаққиқони номбурда ин гурӯҳи вожаҳо ба 
таври нисбатан комил дар «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ»-и Ҳусайни Инҷу ва «Бурҳони қотеъ»-и 
Муҳаммадҳусейни Бурҳон гирдоварӣ, ҳифз ва интиқол дода шудаанд. Ҳамчунин, зикр мешавад, 
ки аввалин ҷамъоварандаи ин гурӯҳи калимаҳо ё ҳузворишот «Фраҳанги паҳлавик» аст                  
[11, с. 143].  

Бо дарназардошти хусусияти маъноии воҳидҳои луғавии баррасишаванда идеограммаҳо 
шартан ба ду гурӯҳ: ҳузворишоти сермаънои мафҳумҳои умумиро ифодакунанда ва ҳузворишоти 
сермаънои дар луғати «Занд»-у «Позанд» маънои махсусдошта дастабандӣ шудаанд.  

Ба гурӯҳи аввал ҳузворишоте, амсоли арбӯҷино, асбунитан, ҷарро, апурнок шомиланд. Ин 
гурӯҳи ҳузворишот чун вожаҳои маъмулии сермаъно дар фарҳанги мавриди омӯзиш шарҳ 
гардида, байни маонии ифодакардаи ҳар кадом вожа умумият мавҷуд аст. 

Воҳиди луғавии арбӯҷино ба луғати «Занд»-у «Позанд» маънии харбуза ва ҷои дигар ба 
маънии ҷазира омадааст [3, ҷ. 1, с. 76]. Дар поварақи «Бурҳони қотеъ» (таҳияи М. Муин) 
овонавишти ин воҳиди луғавӣ ба гунаи arbûjînâ зикр ёфта, дар забони паҳлавӣ вожаи xarbûcak 
ҳамин маъноро ифода кардааст [4, с. 96]. Деҳхудо ҳам айнан шарҳи «Бурҳони қотеъ»-ро такрор 
мекунад [12]. Агар тарзи навишти форсии вожаҳоро ба назар гирем, андешае пайдо мешавад, ки 
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шояд ҳангоми нусхабардорӣ дар хониши вожаи харбуза (خربزه), ки бо ҷой ва теъдоди нуқтаҳо аз 
вожаи ҷазира  .фарқ мекунад, ғалат рафта бошад )جزیره( 

Ҳузвориши асбунитан чун воҳиди луғавии сермаъно дар фарҳанги мавриди баррасӣ 
мафҳуми дидан ва мушоҳида карданро ифода карда, зимнан ба маънии давонидан ҳам ба назар 
омадааст [3, ҷ. 1, с. 89]. Ин вожа, тибқи ишораи поварақи фарҳанг (таҳияи М. Муин), дар шакли 
ғалат навишта ва хонда шуда, гунаи дурусти он astônitan аст. Шакли паҳлавии вожаро муҳаққиқи 
номбурда ба гунаи dîtan оварда қайд мекунад, ки ин унсури луғавӣ дар ҳамин шакл ба маънии 
дидан дуруст аст ва гунаҳои давидан ва давонидан бо илова шудани ҳарфи «вов» ва «алиф» пайдо 
шудаанд [4, с. 121]. Агар ба шарҳи поварақи фарҳанг такя карда шавад, вазифаи сермаъноии вожа 
ҳазф мешавад. Аз байни фарҳангҳои баъдӣ ин ҳузвориш танҳо дар «Луғатнома»-и Деҳхудо қайд 
гардидааст ва дар он ҳам ба унвони сарчашма «Бурҳони қотеъ» нишон дода шудааст. 

Ҳузвориши дигари сермаъно, ки дар фарҳанги «Бурҳони қотеъ» таҳти моддаҳои луғавии 
мансуб ба луғати «Занд»-у «Позанд» зикр шудааст, воҳиди луғавии ан мебошад. Ин ҳузвориш 
дар фарҳанги мавриди баррасӣ барои ифодаи маънии модар омада, зимнан, ба вазифаи 
ишоратҷонишини он – муқобили ин ва ифодаи фоилият (мас. уфтону хезон) низ истифода 
шудааст [3, ҷ. 1, с. 113], [4, с. 162]. Тибқи иттилои Деҳхудо дар луғатномаҳои «Онандроҷ» [6] ва 
«Анҷуманоро» ҳам ба ҳамин маънӣ шарҳ ёфтааст [12]. Бояд гуфт, ки ин вожа имрӯз дар забони 
тоҷикӣ ҳамчун унсури грамматикии созмондиҳандаи масдар мавриди истифода қарор дорад.  

Воҳиди луғавии ҷарро низ барои ифодаи маонии гуногун ба кор рафта, дар луғати  «Занд»-
у «Позанд» ба маънии нуск, яъне қисм, бахш, ҳисса зикр шудааст, инчунин ба маънии санг ҳам 
омадааст, ки муодили вожаи арабии ҳаҷар мебошад [3, ҷ. 1, с. 315]. «Лугатнома»-и Деҳхудо низ 
ин маъниро зикр карда, зимнан дар такя ба маълумоти поварақи фарҳанги «Бурҳони қотеъ» 
(таҳияи М. Муин) ба маънии санг истифода шудани вожаро саҳеҳ ҳисобидааст [12]. 

Ҳузвориши дигари сермаъно, ки дар «Бурҳони қотеъ» мазкур аст, моддаи луғавии апурнок 
мебошад. Ин моддаи луғавӣ дар фарҳанги зикршуда ба маънои навча ва навҷавон ва ҷамоате аз 
туркон омадааст [3, ҷ. 1, с. 70]. Муҳаққиқон Г. Ҷӯйборӣ ва Ҳ. Наврӯзӣ луғоти фарҳанги «Бурҳони 
қотеъ»-ро, ки ба унвони «Занд»-у «Позанд» ёд мешаванд, ба 5 даста ҷудо кардаанд, ки гурӯҳи 
аввалро вожаҳои паҳлавӣ ташкил додаанд ва воҳиди луғавии апурнок ба ин гурӯҳ мансуб дониста 
шудааст [11, с. 147]. Бино ба иттилои М. Муин, ин ҳузвориш дар забони паҳлавӣ ба гунаҳои 
apurnâk ва apurnây омада маънии барно, ҷавонро ифода кардааст [4, с. 86]. Бо дарназардошти 
қаробати овоӣ ва дар такя ба маълумоти «Луғатнома»-и Деҳхудову «Фарҳанги решаҳои 
ҳиндуаврупоии забони форсӣ» метавон гуфт, ки сарманшаи воҳиди луғавии барно ба маънии 
ҷавон аз вожаи куҳани апурнок аст. Деҳхудо зимни шарҳи ин вожа вариантҳои барно, обурно, 
обурнок-ро зикр кардааст [12]. Манучеҳри Кошонӣ низ зимни шарҳи вожаи барно гунаҳои 
ҳиндуаврупоӣ, авестоӣ ва паҳлавии вожаро овардааст, ки бо вожаи апурнок қаробати овоӣ дорад. 
Тибқи иттилои маъхази номбурда, вожаи барно ба маънии ҷавон ва навча дар забон-асоси 
ҳиндуаврупоӣ ба гунаҳои BHORN, BHER, дар авестоӣ AP∂R∂NÂYU ва дар паҳлавӣ ба гунаҳои 
ABURNÂY, ABURNÂYAG истифода шуда, имрӯз бо тағйири таркиби овозӣ дар шакли барно 
(barnâ) ба кор меравад [5, с. 126]. Бо дарназардошти табдилу азбайнравӣ ва инкишофи таърихии 
овозҳои таркиби калимаҳо, ки ҳангоми дигар шудани сохти забон ва дигар омилҳо рух додааст, 
инчунин маълумоти луғатномаҳои зикршуда, гуфтан мумкин аст, ҳузвориши апурнок имрӯз дар 
шакли барно мустаъмал аст ва шояд ба ҳайси вомвожа аз забон-асоси ҳиндуаврупоӣ ба забони 
оромӣ иқтибос шуда бошад. 

Ба гурӯҳи дуюм вожаҳои ардам, боб, барвар, бел, поло, ҷий, зак-ро метавон шомил кард, 
зеро ин гурӯҳи идеограммаҳо бар замми сермаъноӣ, маъноҳоеро ифода кардаанд, ки аз маънои 
умумии калима фарқ дошта, чунин ифодаи маъно танҳо дар луғати «Занд»-у «Позанд» мушоҳида 
мегардад.  

Вожаи боб дар фарҳанги мавриди баррасӣ «… ба маънии шоиста ва дархур бошад, чунонки 
гӯянд: «фулонӣ боби фулонӣ аст», яъне шоистаи фулонӣ аст; ва ба маънии бора ва ҳақ низ ҳаст; 
ҳамчунонки гӯянд: «дар боби фулонӣ», яъне дар ҳаққи фулонӣ ва дар бораи фулонӣ; ва ба маънии 
падар ҳам омадааст, ки ба арабӣ волид гӯянд; ва ба ин маънӣ ба луғати «Занд»-у «Позанд» бо бои 
форсӣ бошад; ва ба арабӣ дари хонаро гӯянд» [3, ҷ. 1, с. 135]. Дар «Фарҳанги форсӣ»-и М. Муин 
бар замми маъноҳои ёдшуда мафҳуми маъмул ва мутобиқи табъ ҳам қайд шудааст [12]. Ҳасан 
Амид низ ҳамин маъноҳоро дар шарҳи вожаи мавриди баррасӣ зикр намуда, бар он маонии роиҷ 
ва воҳиди андозагириро илова кардааст [1, с. 330]. Муаллифи «Сурмаи Сулаймонӣ» ҳам ба 
маънии падар омадани вожаи бобро қайд менамояд [2, с. 50]. Дар «Фарҳанги тафсирии забони 
тоҷикӣ» ҳам калимаи боб чун вожаи сермаъно барои ифодаи мафҳумҳои «шоиста, лоиқ, сазовор, 
муносиб, мувофиқ, дархур, соз, хуб ва ғ. зикр шудааст [9, с. 210].  

Моддаи луғавии поло дар «Бурҳони қотеъ» ба тариқи зайл тафсир шудааст: «… аспи 
ҷанибат бошад, ки онро аспи кӯтал гӯянд; ва ба маънии софкунанда ҳам омадааст, лекин бидуни 
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таркиб гуфта намешавад, ҳамчун: туршиполо ва майполо; ва амр ба полудан ҳам ҳаст, яъне 
биполо ва соф кун; ва овехтаро низ гуфтаанд; ва ба луғати «Занд»-у «Позанд» ба маънии фарёд 
ва фиғон бошад» [3, ҷ. 1, с. 216]. М. Муин ин вожаро ҳамчун номи амал (полоидан) ва 
иҷрокунандаи амал (полоянда) шарҳ додааст [12]. Дар «Фарҳанги форсӣ»-и Ҳасан Амид зимни 
шарҳ ин моддаи луғавӣ ҳамчун мувозии калимаи пӯлод ишора шуда, калимаи пӯлод ба маънои 
аспи кӯтал ва аспи хоси подшоҳон шарҳ гардидааст [12], ки ин маънии вожа дар «Бурҳони қотеъ» 
низ зимни шарҳи калимаи поло ишора шудааст. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ин воҳиди луғавӣ 
ба ду маъно: 1) барои ифодаи номи ҳайвон – асп ва дар таркиби вожаҳои мураккабе чун ширполо, 
майполо ва назири инҳо ба маънии софкунанда, поккунанда зикр шудааст [8, с. 83]. Ба маънии 
софкунанда ва поккунанда дар шакли полодан ва дар таркиби вожаи мураккаби полопол дар 
луғатномаи «Сурмаи Сулаймонӣ» низ қайд шудааст, аммо он маънои махсусеро, ки ҳамчун 
ҳузвориш баён мекунад, дар ин луғатномаҳо ба мушоҳида нарасид.  

Муаллифи «Ғиёс-ул-луғот» ин ҳузворишро ба маънои аспи кӯтал шарҳ дода, ба унвони 
сарчашма «Фарҳанги Рашидӣ» ва «Бурҳони қотеъ»-ро нишон додааст [7, ҷ. 1, с. 157].  

Дигар аз ҳузворишоти ифодакунандаи маонии зиёд дар «Бурҳони қотеъ» моддаи луғавии 
зак аст. Ин воҳиди луғавӣ дар фарҳангномаи ёдшуда чунин шарҳ гардидааст: «Зак – мухаффафи 
зок аст – ва он ҷавҳаре бошад шабеҳ ба намак; ва бо замми аввал (яъне зук) худ ба худ ҳарф задан 
бошад дар зери лаб; ва амр ба ин маънӣ ҳам ҳаст, ки бизук ва авом гӯянд билунд (бо замми лом); 
ва ба луғати «Занд»-у «Позанд» ба маънии…калимаи ишора бошад» [3, ҷ. 2, с. 101].  

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ин воҳиди луғавӣ ба гунаҳои зок/зог/зоҷ/зоғ зикр гардида, 
танҳо ба маънии номи умумии намакҳои аз туршии гӯгирд ҳосилшаванда шарҳ дода шудааст [8, 
с. 456]. Бино ба иттилои Ғиёсиддини Ромпурӣ гунаи «зоҷ» муарраби вожаи «зок»-и форсист, ки 
дар забони ҳиндувон онро пҳаткарӣ мегӯянд. Мавриди шарҳи калимаи зок Ромпурӣ шарҳи 
вожаро ба гунаи ҳиндии он ҳавола мекунад [7, ҷ. 1, с. 386].  

Муаллифи «Сурмаи Сулаймонӣ» ин ҳузворишро ба маънии аз хашм бо худ ҳарф задан 
шарҳ дода, калимаи ракро ифодакунандаи ҳамин маънӣ меҳисобад [2, с. 198]. Ин воҳиди луғавӣ 
дар «Фарҳанги форсӣ»-и Муин ҳам ба маънии сухани аз рӯи хашм зери лаб гуфташуда омадааст 
[12].  

Ҳасан Амид калимаи зоҷро ҷисми маъдании булӯришакл маънидод карда, гунаи зак-ро дар 
шакли закидан ба маънии аз рӯи хашму дилтангӣ бо худ ҳарф задан овардааст [12].  

Таҳлили воҳидҳои луғавии фавқ нишон дод, ки чанде аз ҳузворишоти бозмондаи забон бо 
тағйири шакл ва дар таркиби вожаҳои мустаъмали имрӯза мавриди истифода қарор доранд.  

Муайян шуд, ки баъзе аз воҳидҳои луғавии маъмулу мустаъмал баргирифта аз ҳузворишот 
будаанд ва ё ба ин гурӯҳи аносири луғавӣ қаробати овоиву маъноӣ доштаанд.  

Бояд гуфт, ки омӯзишу таҳқиқи идеограммаҳо амри зарурӣ ва муҳим барои илми 
забоншиносӣ маҳсуб меёбад, зеро баррасии ин гурӯҳи калимаҳо ва таҳқиқи муқоисавӣ-таърихии 
онҳо ҷиҳати муайян намудани сохтор, таъсирпазирӣ ва гунанокии вижагиҳои луғавии забон 
мусоидат хоҳад кард.  
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ҲУЗВОРИШОТИ СЕРМАЪНО ДАР «БУРҲОНИ ҚОТЕЪ»-И МУҲАММАДҲУСЕЙНИ БУРҲОН 
  

Дар мақола ҳузворишот (идеограмма)-и сермаъно дар луғатномаи «Бурҳони қотеъ» мавриди 
таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд. Қайд мешавад, ки моддаҳои луғавии дар фарҳанги мавриди назар зери 
унвони «Занд»-у «Позанд» шарҳгардида, аслан, вожаҳои оромии дар шакли ҳузвориш боқимонда 
мебошанд.  

Муаллифи мақола вижагиҳои корбурди ҳузворишотеро баррасӣ намудааст, ки дар фарҳанги мазкур 
дар ифодаи чанд маъно ба кор рафтаанд. 

Чунин унсурҳои луғавии дар «Бурҳони қотеъ» дарҷгардида дар муқоиса бо луғатномаҳои дигари 
муътамад қиёсу матраҳ гардида, вижагии овоиву луғавии онҳо матраҳ шудааст. Ҳамчунин овонавишти 
чанде аз моддаҳои луғавии баррасишуда дар давраҳои гуногуни мавҷудияти забони тоҷикӣ зикр 
гардидаанд. 

Гуфта мешавад, ки ҳузворишоти сермаънои дар луғати мавриди назар зиёкрёфта аз лиҳози дараҷаи 
мафҳум будани худ ба ду гурӯҳ: идеограммаҳои сермаънои маъмулӣ ва идеограммаҳои сермаънои дар 
«Занд»-у «Позанд» маънои махсусдошта дастабандӣ ва таҳлилу баррасӣ гардиданд. Дар ҷараёни баррасии 
масъала ба таърихи табдилу азбайнравии овозҳои таркиби моддаҳои луғавӣ ва гунаҳои пешинаи чанде аз 
онҳо дахл шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: идеограмма, «Занд»-у «Позанд», сермаъноӣ, «Бурҳони қотеъ», ҳузворишоти 
паҳлавӣ, вожаҳои оромӣ, унсурҳои луғавӣ 
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МНОГОЗНАЧНЫЕ ИДЕОГРАММЫ В КНИГЕ «БУРХОНИ КОТЕ» МУХАММАДА  
ХУСЕЙНА БУРХАНА 

  

В статье анализируется многозначные идеограммы в словаре «Бурхони котеъ». Следует отметить, 
что лексические единицы, описываемые в данном словаре под названиями «Занд» и «Позанд», являются, 
по сути, словами, унаследованными от арамейского языка 

Автор намерен рассмотреть специфику употребления полисемантических идеограмм в этой книге 
для толкования нескольких значений. 

Такие лексические элементы в «Бурхони котеъ». сопоставляются и сравниваются с другими 
надежными словарями, обсуждаются их фонетические и лексические особенности. Упоминаются также 
транскрипции некоторых из рассмотренных лексических единиц в разные периоды существования 
таджикского языка. 

Говорится, что полисемантические идеограммы, упомянутые в словаре, сгруппированы и 
проанализированы с точки зрения их уровня понимания на две группы: обычные многозначные 
идеограммы и двусмысленные идеограммы с особыми значениями в «Занд» и «Позанд». В ходе 
рассмотрения вопроса рассматривается история преобразования и угасания звуков лексических единиц и 
более ранние варианты некоторых из них. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: идеограмма, «Занд» и «Позанд», семантика, «Бурхони коте», пехлевийские 
идеограммы, слова арамейского языка, лексические элементы. 
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AMBIGUOUS IDEOGRAMS IN THE BOOK «BURKHONI KOTE» – MUHAMMAD  
HUSSEIN BURHAN 

 

The article analyzes multi-valued ideograms in the dictionary «Burkhoni kote». It should be noted that the 
lexical units described in this dictionary under the names «Zand» and «Pozand», in fact words inherited from the 
Aramaic language. 

The author intends to consider the specifics of the use of polysemantic ideograms in this book to interpret 
several meanings. 

Such lexical elements in «Burkhoni kote». are compared and compared with other reliable dictionaries, 
their phonetic and lexical features are discussed. Transcriptions of some of the lexical units considered at different 
periods of the existence of the Tajik language are also mentioned. 

It says that the polysemantic ideograms mentioned in the dictionary are grouped and analyzed in terms of 
their level of understanding into two groups: ordinary multi-valued ideograms and ambiguous ideograms with 
special meanings in «Zand» and «Pozand». During the consideration of the issue, the history of the transformation 
and extinction of the sounds of lexical units and earlier versions of some of them are considered. 

KEY WORDS: ideogram, «Zand» and «Pozand» semantics, «Burkhoni kote», Pahlavian ideograms, words 
of Aramaic language, lexical elements.  

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Mirzozoda Noil Mirzo, doctoral student (PhD) of Khujand 
State University named after Bobojon Gafurov. Phone: (+992) 92-825-60-70; e-mail: nmirzozoda@bk.ru 
 



91 

 

ШАКЛҲОИ КАЛИМАСОЗӢ ТАВАСУТИ СУФФИКСҲО (ПАСВАНДҲО) ДАР 

ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 
 

Робияи Абдусамад 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Воситаи дигари калимасозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ тавассути суффиксҳо сохтани 

калимаҳо мебошад. Дар забоншиносии муосири тоҷик ва англис суффиксҳо (пасванд) ҳамчун 

яке аз роҳҳои самараноки ташаккулёбии воҳидҳои луғавӣ амал мекунад. Суффиксҳо аффикси 

асосии истилоҳии забони тоҷикӣ ва англисӣ мебошанд. Ҳар як пасванд ба як қисми муайяни нутқ 

калима месозад, масалан пасвандҳои -гор, -гон, -гоҳ, -он, пасванди исмсоз мебошанд. Пасвандҳои 

исмсози забони англисӣ -ment, -ion, -atoin, -ing буда, дар ташаккулёбии воҳидҳои луғавӣ 

истифода мешаванд. Дар ин мақола мо тасмим гирифтем оид ба истилоҳоти китобдорие, ки 

тавассути пасвандҳо сохта шудаанд, чанде мисолҳоро нишон диҳем.  

Ҳамаи суффиксҳое, ки бевосита дар ташаккулёбии истилоҳоти китобдории забонҳои 

мавриди қиёс иштирок мекунанд, бо намунаи R+S (яъне реша+суффикс) роҳи асосии ташаккули 

воҳидҳои истилоҳии соҳаи таҳқиқот бо забони тоҷикӣ ва англис мебошанд. Ин намуна дар 

пайравӣ аз намунаҳои ҳосилшудаи забони адабии муосири тоҷик мебошад, ки барои таҳлилҳои 

сохторӣ ва маъноӣ истифода мегардад. 

1) R+а (форсии миёна -ag// -а -ka -(а) -ka). Пасванди -а исм ва сифати феълӣ месозад, 

инчунин аз ибораҳо ва таркибҳо калимаҳои мураккаб месозад. Ин пасванд дар истилоҳи 

китобдорӣ ба сиғаи эҳтимолии «хондан» ҳамроҳ гардида, истилоҳи «хонанда - хонандаи достон 

ва ё ҳикоятҳои халқӣ» месозад. Ё ки пасванди мазкурро метавон дар таркиби истилоҳи «мақола» 

бо маънии «асари хурде, ки дар мавзуъҳои адабӣ, илмӣ, маданӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, 

фарҳангӣ, мантиқӣ, кишоварзӣ, фалсафии ҳаёт дар маҷаллаву рӯзномаҳои ҳаррӯза хоҳ ба таври 

публитсистӣ ва хоҳ илмӣ чоп мешаванд» [2, с. 456] мушоҳида намуд. Шумораи истилоҳоти бо 

пасванди мазкур сохташуда дар соҳаи китобдорӣ хеле зиёданд: қисса - story [7, с. 211], андоза - 

size [1, с. 92], нома - letter [1, с. 94], бисёрҷилда - very volume [7, с. 136], пурра - complete [7, с. 

148], нусха - model [1, с. 42], муқова - cover, binding [1, с. 42], introduction [7, с. 42], сарлавҳа - 

tale, heading [7, с. 15], обуна – sunscription [7, с. 197], хонанда – reader [7, с. 197], захира - stock, 

provision [7, с. 191], чопшуда - publisned, abjunction, шуъба китоба - hist [7, с. 146]. 

2) R+ ча. Пасванди зикргардида пасванди шаклсозу калимасоз аст, аз исм исми дигар 

месозад: лавҳача – little board, рахча – line, варақча – sheet. Бо ёрии пасванди мазкур дар забони 

тоҷикӣ истилоҳоти бо маънои хурд ва андак нишон додани ягон ашёро месозанд. Аз исмҳои 

мушаххас номи чиз, ҷонварон ва истилоҳоти забоншиносӣ месозад: китобча (китоб+ча) - book, 

дафтарча (дафтар+ча) - pocket-book, дебоча - forework. 

3) R + чӣ. Пасванди мазкур камистеъмол аст, пасванди исмсоз буда, аслан аз як исм исми 

касбу кор месозад, ба монанди истилоҳи «китобхоначӣ» аз исми мушахаси китобхона исми касбу 

кори китобхоначӣ месозад. Масалан, иштирокчӣ (иштирок+чӣ) - participant, навбатчӣ 

(навбат+чӣ) - duty, хазиначӣ (хазина+чӣ) - treasurer, обуначӣ (обуна+чӣ) - subscriber, 

китобхоначӣ (китобхона+чӣ) - librarian, ҳисобчӣ (ҳисоб+чӣ) - accountant, нашриётчӣ - publisher, 

матбаачӣ - printer.  

4)  R + он. Ин пасванд аслан пасванди исмсоз буда, аз як исм исми дигар месозад, ба мисли 

истилоҳи «достон», ки аз исми мушаххаси «дос – олоти оҳании ҳилолшакл, ки барои ҷамъоварии 

ғалла, ҷав ва алаф» ва ё бо маънии дигар «чизҳои нодаркори партофтанӣ» бо ҳамроҳ гардидани 

пасванди «-он» ба худ маънии истилоҳии қисса, ҳикоят, афсона, воқеа, моҷаро, саргузашт ва 

маҷмуаи ашъори як шоир, ки ба шакли китоб оварда шудаааст ва ё «шакли ҷинси адабии 

лироэпикии адабиёти форсу тоҷик аст». Дар таркиби ибораистилоҳот низ вохӯрдан мумкин аст 

ба монанди: достон гуфтан (ҳикоя кардан, қисса ё воқеаю саргузаштеро), достон кушодан, (дар 

бораи касе ё чизе гап кушодан), достон будан (шуҳрат доштан, машҳур будан), достон шудан 

(машҳур гардидан) [2, с. 392] гирифта, имрӯз дар бахши мазкур роиҷ аст.  

5) R+манд. (-mand) (<ф. миёна. -omand (-wmnd, ман. -wmnd). Пасванди мазкур дар аксари 

мавридҳо аз феъл исми касбу корро месозад, корманд (кор+манд) - worker. 

6) R+ӣ. (<ф. миёна. -ih). Пасванди мазкур аслан аз исм сифат сохта, ҳамчун пасванди 

сифатсоз маъмул аст. Дар истилоҳи китобдорӣ пасванди мазкур аслан ба решаи калима ҳамроҳ 

шуда, истилоҳи махсус месозад, ба монандӣ хидматӣ (хидмат+ӣ), илмӣ (илм+ӣ) - scientific аслӣ 

(асл+ӣ) - basically, китобдорӣ (китобдор+ӣ) - librarian, баҳисобгирӣ (баҳисобгир+ӣ) - inventory, 
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ҷосафҳаӣ (ҷосафҳа+ӣ), дарсӣ (дарс+ӣ) - academic, библиографӣ (библиограф+ӣ) - bibliography. 

Аслан истилоҳоти мазкур ба услуби баён, корбурди воситаҳои тасвирии забон сохта шудааст. 

Миқдори истилоҳоти бо пасванди мазкур сохташуда хеле зиёданд: китобдорӣ (китобдор+ӣ), 

чопӣ (чоп+ӣ), интихобӣ (интихоб+ӣ), назмӣ (назми (алифбо+ӣ) – alphabetical [7, с. 97], 

пасторалӣ (пасторал+ӣ) - [7, с. 175], ҳиҷоӣ (ҳиҷо+ӣ) - syllabic [7, с. 182], тамсилӣ (тамсил+ӣ) - 

[7, с. 175], обунавӣ (обуна+ӣ) – sunscribe [7, с. 197], китобӣ (китоб+ӣ) - bookish [3, с. 198], 

бойгонӣ (бойгон+ӣ) - archives [3, с. 246], китобдорӣ - librarian [7, с. 20], чопӣ - published, printed 

[7, с. 21], интихобӣ - electoral [7, с. 25], назмӣ - poetical [7, с. 49], алифбоӣ - alphabetical [7, с. 

97], пасторалӣ - [7, с. 175], ҳиҷоӣ - syllabic [7, с. 182], китобӣ - bookish [1, с. 198], бойгонӣ - 

archives [1, с. 246] . 

7) R+гар. (<ф. миёна. –gar //-gār<ва -kara, -kara). Ин пасванд аслан дар забони тоҷикӣ барои 

ташаккулёбии истилоҳҳо - номҳои касбу кор истифода мешаванд. Ин пасванд исм ва сифат 

месозад: нигоргар (нигор+гар) - painter, таҳлилгар (таҳлил+гар), ташхисгар (ташхис+гар) - 

analys, коргар (кор+гар) - worker тарғибгар - propagandist. 

8) R+ак. Хусусияти сохтани исм ва сифатро доро мебошад. Пасванди мазкур сермаҳсул 

буда, аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ исм месозад: 1) аз исмҳои мушаххас номи предмет, ки ба асосаш 

аз ягон ҷиҳат монанд буданро мефаҳмонад: китоббардорак (китоббардор+ак) - китобмонак 

(китобмон+ак) – bookshelf, айнак (айн+ак) – glass, дастак (даст+ак) - handle, гӯшак (гӯш+ак); 

2) аз исмҳои ҷондор номи ҳайвонотҳоро месозад аслан шаклсоз ҳам ҳаст, дар ин ҳолат маънои 

таҳқир, камӣ ва хурдиро мефаҳмонад. 

9)  R+иш. (ф. миёна. -išn). Пасванди исмсози серистеъмол, вале каммаҳсул аст. Вай аз 

асоси замони ҳозираи феъл исми амал месозад: озмоиш - experiment; санҷиш - test; супориш - 

task; хониш - reading; намоиш - exibition, рафороиш, ғунҷоиш - capacity. Исмҳое, ки бо пасванди 

-иш сохта шудааст, давомнокии амалро низ ифода мекунанд. 

10) R+она (гона). Ин пасванд аслан зарф ва сифат месозад. Суффикси -она бо калимаҳое 

меояд, ки на сифати предметҳои мушаххас, балки аломати амал ва аломати аломатро эзоҳ 

медиҳанд. Ин хосияти суффикси -она-ро Н. Масъумӣ хеле хуб қайд кардааст: «Азбаски 

суффикси -она дар байни сифат ва зарф муштарак аст, сифату зарфҳои ба воситаи он сохташуда 

аз як боб ба боби дигар гузашта метавонанд» [5, с. 105]. Масалан, адабиёти бачагона - childrens 

literature, ҳаваскорона - amateur, солона - annual. 

1. R+ tion. [ Latin -tio, -onis -t, stem ending of past participle + io-, a noun suffix; or alteration 

of Old French-cion, Lation -tio]. Пасванди мазкур аз забони лотинӣ дар шакли -tio, -onis бо иловаи 

ҳарфи -t, ки асосан бо сифати феълӣ анҷом ёфта, бо иловаи -io, пасванди исмсоз гардидааст. 

Пасванди номбурда дар шакли cion аз забони фаронсавии давраи қадим мисли шакли лотинии 

дар боло зикршуда –tio ба вуҷуд омадааст [4, с. 2047]. Ин пасванд асосан аз феъл исми амал ва 

исмҳои дигару сифат месозад: introduction - муарифӣ, шиноссозӣ, publication - нашр, classification 

- табақабандӣ, annotation - тақриз, realization - дарёфт, penetration - дохилшавӣ, dissertation - 

рисола, fiction - асари бадеӣ, explication - фаҳмондадиҳӣ, composition - асар, inscription - сабт, 

навишта, information - маълумот, ахборот, conversation - гуфтугӯӣ, edition - нашр, construction 

- созмон, innovation - навоварӣ, introduction - муқаддима, foundation - созмон, sunscription - обуна, 

description - шарҳу тавзеҳ, definition - маънӣ, reservation - захиравӣ, idealization - роҳандозӣ, 

exploration - таҳқиқот, formation - ташаккул, denotation - мафҳум, dissemination - паҳнкунӣ ва 

ғайра. 

2. R+ er. [ Anglo-French -er, Old French -ier, Latin -arius, -arium]. Пасванди номбурда яке аз 

сершумортарин пасвандҳои забони англисӣ ба ҳисоб рафта, аз феъл исми мушаххас (яъне 

предмет, чиз ва исми касбу корро) месозад ва маъноҳои гуногунро низ ифода менамояд. Ин 

пасванд предмет ва амали шахсро ифода менамояд. Пасванди мазкур аз забони англо-фаронсавӣ 

дар шакли -er, аз забони фаронсавии қадим дар шакли -ier, аз забони лотинӣ дар шакли -arius ба 

вуҷуд омадааст [4, с. 666]: worker - коргар, letter - нома, leader - роҳбар, layer - табақа, sunscriber 

- обунашаванда, observer - муҳақиқ, reader - хонанда, steer - раҳнамои кардан, order - тартиб, 

speaker - нотиқ, гӯянда, writer - нависанда, thinker - мутаффакир, larder - анбор, outnumber - аз 

ҷиҳати шумора бештар будан, bibliographer - китобшинос. 

3. R+or. [Middle French -our, Old French, Latin -or] [4, с. 1360]. Пасванди номбурда аз забони 

фаронсавии миёна дар шакли -our, аз забони фаронсавии қадим ва аз забони лотинӣ дар шакли -

or пайдо шудааст. Пасванди -оr, ба монанди пасванди -er дар забони англисӣ хеле сершумор 

буда, бештар аз феъл исмҳое месозад, ки касбу кор ва ё асбобу предметро ифода менамоянд; 
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author - муаллиф, director - директор, sponsor - бауҳдагиранда, the sponsor of a resolution - 

муаллифи қарор, orator - нотиқ, editor - муҳаррир, conductor - роҳбалад, metaphor - истиора, 

protector -нигоҳдор corridor - роҳрав. Ин пасванд асосан дар калимоту вожаҳое дучор меояд, ки 

аз забони лотинӣ ба забони англисӣ иқтибос шудаанд.  

4. R+ ing. [Middle English -ing, earlier -ung, Old English -ing, -ung, Middle English -ing, variant 

of -ind, -end, Old English-ende] [4, с. 1012]. Пасванди -ing дар ибтидо аз забони англисии давраи 

миёна ба мисли пасванди -ing, дар шаклҳои -ind, -end, пештар аз ин давра дар шакли -ung, аз 

забони англисии давраи қадим бо шаклҳои -ing, -ung, -ende ба вуҷуд омадааст. Пасванди -ing яке 

аз пурмаҳсултарин пасвандҳои забони англисӣ ба шумор рафта, асосан аз феъл исм месозад, ки 

иҷрои амал ва ҷараёни онро ифода менамояд. Мисолҳо; writing - хат, leading - роҳбарикунанда, 

publishing house - нашриёт, borrowing - иқтибосшавӣ, printing - табъу нашр, imposing - 

таъсирбахшӣ, meaning - маъноӣ, rhyming - қофиябандӣ, retelling - бозгӯӣ, denoting - шарҳдиҳӣ, 

speaking - гӯянда, saying - масал, corresponding - мухбирӣ, reporting - гузоришот, feeling - ҳиссиёт, 

thinking - андешаронӣ broadcasting - мунташирӣ, describing - тасвирнамоӣ, choosing - интихобӣ, 

reading - мутолиа, interpreting - шарҳдиҳӣ, mourning - марсияхонӣ, rendering - таъсирнокӣ, 

clousing - хотимавӣ, creating - эҷодӣ reading-room - толори хониш.  

5. R+y. [Middle English -ye, -ie, Old French -ie, Latin -ia, Greek -ia] [3, с. 2254-2208]. Ин 

пасванд аз забони англисии давраи миёна дар шакли -ye, -ie, аз забони фаронсавии давраи қадим 

дар шакли -ie, аз забони лотинӣ дар шакли -ia ва аз забони юнонӣ дар шакли -ia ба вуҷуд 

омадааст. Пасванди мазкур дар забони англисӣ хеле пурмаҳсул буда, асосан аз исмҳои мушаххас 

исмҳои абстракт ва сифатӣ месозад ва дорои чунин маъноҳо мебошад: archeology - шуъбаи 

бостоншиносӣ, poetry - шеърият, treasure - махзан, inventory - феҳрист, dictionary - фарҳанг, 

astronomy - илми ситорашиносӣ, authority - мутахассис, dramaturgy - драматург, ethnography - 

мардумшиносӣ, costly - пурарзиш, theory - илми назариявӣ, terminology - истилоҳоти илмӣ ё фан, 

quarterly - маҷаллае, ки дар се моҳ як маротиба мебарояд, deficiency - камӣ, норасоӣ, lexicography 

- луғатнигорӣ, philology - филология, semiology -маънишиносӣ, bibliography - феҳристи адабиёт, 

biography - шарҳи ҳол, psychology - илми психология, philology - луғатшиносӣ, physiology - 

физиология, laboratory - озмоишгоҳ, forgery - қалбакӣ. Library - китобхона, bibliography - 

китобшиносӣ,  

6. R+ less. [Old English -leas] [4, с. 1119]. Пасванди таҳқиқшаванда аз забони англисии 

замони қадим дар шакли -leas ва аз вожаи leas бо маъноҳои озод, инкор ба вуҷуд омадааст. Ин 

пасванд дар забони англисӣ хеле сермаҳсул буда, одатан аз исмҳои мушаххас зарф ва сифат 

месозад, ки ба маъноҳои шумораи кам, камтар, камтар аз ва ба набудани чизе далолат мекунад: 

countless - бешумор, hopeless - ноумед, groundless - беасос, harmless - безарар, noiseless - бесадо, 

pointless - бемақсад, priceless - бебаҳо, беарзиш, useless - бетаъсир, witless - бемаънӣ, worthless - 

бебаҳо, headless line - сатри бемаъно, meaningless - бемаънӣ, formless - бешакл, purposeless - 

бемақсад, blameless - бенуқсон, timeless - абадӣ [7, с. 80-273]. 

7. R+ age. [Old French -aage, Gallo Romance actaticum Latin -actas, -atis age] [3, с. 39]. 

Пасванди -age аз забони фаронсавии давраи қадим дар шакли -age пайдо шудааст. Пасванди 

мазкур яке аз пасвандҳои сермаҳсул буда, аз исм ва феъл исм месозад, ки дорои мафҳуми ягон 

амалеро ба анҷом расонданро дорад. Дар баъзе ҳолатҳо пасванди мазкур аз исм низ исм, сифат 

ва феъл месозад, ки ин тарзи сохтор дар забони англисӣ хеле мустаъмал аст, чунончи: coverage - 

тавзеҳ, to give wide coverage - васеъ тавзеҳ додан, engage - ба кор гирифтан, to engage a guide - 

роҳбалад гирифтан, espionage - воқеанавис, publishing package - ҷобаҷогузории нашриёт, 

percentage - миқдор, адад, postage - хароҷоти пошта, storage - анбор, махзани нигохдории 

китобҳо, usage - истифодабарӣ, coverage - дар матбуот тавзеҳдодашуда. 

8. R+ ence. [Old French -ence, Latin -entia] [4, с. 646-418]. Пасванди номбурда дар забони 

англисӣ аз забонҳои фаронсавӣ ва лотинӣ иқтибос гардида, асосан аз феъл исм месозад. Масалан: 

conference - конфренсия, correspondence - мукотибот, eloquence - суханпардозӣ, experience - 

таҷриба, an experience worker - коргари ботаҷриба, a book of rare occurrence - китоби камёфт, 

Он дар бештари мавридҳо ба пасванди сифатсози -ent (correspondent - мухбир) ҳамчун муродиф 

меояд. 

9. R+ sion. [Latin, -sio, -sionis; akin to -tion] [4, с. 345]. Пасванди зикргардида монанди 

пасвандҳое, ки дар боло қайд намудем аз забони лотинӣ ба забони англисӣ иқтибос шуда, исме 

месозад, амали абстрактӣ ва ҳолатро ифода менамояд. Ба монанди: concession - имтиёз, decision 

- қарор, discussion - музокира, expension - пешрафт, васеъшавӣ, impression - асар, inclusion - 
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воридкунӣ, session - маҷлис, ҷаласса, provision - захира, махзан, ҷои нигоҳдории китобҳо, omission 

- камбуд. 

10. R+ ine. [French -ine, Latin -ina] [4, с. 1005]. Ин пасванд номи ашёҳо ва предметҳоро 

месозад. Масалан: heroine - қаҳрамонзан, imagine - тасаввур кардан, хаёл кардан, discipline - 

тартиб, интизом, examine - таҳқиқ кардан, genuine - ҳақиқӣ. 

11. R+ ment. [Old French -ment, Latin -mentum] [4, с. 1190]. Ин пасванд яке аз пасвандҳои 

сермаҳсули забони англисӣ ба шумор рафта, таҷҳизоти амал, маҳсулот ва ё натиҷаи иҷрои амалро 

ифода мекунад. Ба монанди: development - рушд, такмил, arrangement - қарор, низом, commitment 

-супориш, уҳдадорӣ, establishment - муассиса, идора, fragment - порча, қисса, қитъа, argument - 

далел, асос, engagement - зарурат, лозимият, department -шӯъба, бахш, detachment - гурӯҳ, даста, 

document - ҳуҷат, instalment - бахш, қисм, шумораи алоҳида, installment - бахш, involvement - 

иштироккунандагон, experiment - таҷриба, озмоиш, encouragement - ҳавасманд, рағбатнок, 

инъом, establishment - ташкил кардан, сохт, тартибот, statement - изҳорот, supliment - замима, 

basement - тагхона, announcement - хабар, маълумот, ахборот. 

12. R+ ent. [Latin -enis, -entis, present participle endings of Latin verbs in - ere, -ire] [4, с. 615]. 

Пасванди мазкур аз забони лотинӣ гирифта шуда, аз як исми мушаххас исми мушаххаси дигар 

месозад, ба монанди: content - мазмун, correspondent - мухбир, eminent novel - асари бузург, content 

- мундариҷа, eminent - бузург, шоҳкор, current literary - раванди адабӣ, compotent - ҷузъ, competent 

- салоҳият, superintendent - сарпараст, нозир. 
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ШАКЛҲОИ КАЛИМАСОЗӢ ТАВВАСУТИ СУФФИКСҲО (ПАСВАНДҲО) ДАР ЗАБОНҲОИ 

ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 
 

Дар мақола шаклҳои калимасозӣ тавассути суффиксҳо дар забони англисӣ ва тоҷикӣ мавриди 

баррасӣ қарор дода шудааст. Мақсад аз мақолаи мазкур дар он аст, ки тамоми вижагиҳои мавзуи додашуда 

дар ду забон равшан карда шавад. Инчунин дар мақолаи мазкур мисолҳои зиёди тоҷикӣ ва англисӣ таҳқиқ 

шудааст. Бояд қайд намуд, ки роҷеъ ба таҳлили шаклҳои калимасозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ то 

ҳол таҳқиқоти илмии мушаххасе дар забони англисӣ иҷро нашудааст, бинобар ин, муаллиф ба хулосае 

омадааст, ки доираи ин мавзуъ таҳқиқоти илмӣ ба сомон расонад. 

Дар мақола мақсад гузошта шудааст, ки истилоҳоти китобдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

таҳқиқ карда, вижагиҳои лексикӣ ва грамматикии онҳо дар алоқамандӣ бо лексикология, морфология, 

фонетика, имло, сабки нигориш ва маданияти суханофаринӣ нишон дода шавад. 

Илова бар ин, мақсади амалӣ сохтани ин ниятҳо, дар мақола, ба усулҳои бунёдии лингвистии 

таҳқиқ, ки ба ҳадафҳо, вазифаҳо ва хусусиятҳои маводи таҳқиқӣ мувофиқат мекард, пешкаш шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: калима, сохт, шакл, восита, калимасозӣ, калимаҳои иқтибосӣ, реша, пасванд, 

усулҳои калимасозӣ, бемаҳсул, каммаҳсул ибораҳо, пешванд, таҳқиқот, морфологӣ, аффиксҳо, 

морфемаҳо. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЧЕРЕЗ СУФФИКСЫ В ТАДЖИКСКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  
             

В статье обсуждается словообразовательные формы через суффиксы в английских и таджикских 

языках. Целью данной статьи является изучение специфики словообразовательный формы на двух языках. 

Многие таджикские и английские примеры также были изучены по этой теме. Следует отметить, что не 

было проведено сравнительного исследования сравнительного анализа словообразовательный формы на 

таджикском и английском языках, поэтому автор решил провести исследование по этой теме. 

В этой статье автор стремился исследовать английские словообразовательный формы на 

таджикском и английском языках и показать их лексические и грамматические особенности с точки зрения 

лексикологии, морфологии, фонетики, правописания, стиля выражения и культуры речи. 

Кроме того, цель реализации этих намерений состоит в том, чтобы придерживаться основных 

лингвистических методов исследования, которые соответствуют целям, задачам и специфике 

исследовательского материала.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: слова, структура, форма, метод, словообразование, корень, 

словообразовательный, сноска, фразы, путь, выражение, префикс, суффикс, доступ, аффиксы, морфемы, 

морфология. 
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ВОЖАҲОИ ҲАМРЕШАИ АРАБӢ ДАР «АХЛОҚИ МУҲСИНӢ»-И  

ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ 
 

Зоиров Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Номи Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар радифи машҳуртарин чеҳраҳои илму адаби форсии садаи 

ХV чун Абдурраҳмони Ҷомӣ, Котибии Нишопурӣ, Давлатшоҳи Самарқандӣ, Исмати Бухороӣ ва 

дигарон сабт гардидааст. Мақоми ӯ, махсусан дар воизиву тарғибгарии ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, 

шоистаи таваҷҷуҳ ва худи вай ангуштнамои барозандаи ҳамагон гардидааст. Ӯ дар ҳунари 

иншонависӣ, илмҳои шаръ, тафсиру ҳадис, адабиёт, таърих, ахлоқ, ҳисоб, нуҷум, кимиё ва ғ. 

устоди комил будааст. Дар ин бора муаллифи «Ҳабиб-ус-сияр» менависад: «Воиз дар илми 

нуҷум ва иншо бемисли замони худ буд ва дар соири улум низ даъвобарорӣ менамуд. Бо овози 

хушу савти дилкаш ба амри вазъу насиҳат мепардохт…». Суханвар ҳанӯз дар овони ҷавонӣ баъди 

фаро гирифтани улуми расмӣ воизиро ихтиёр намуд ва солҳои 1455-1468 чун воизи касбӣ дар 

Нишопуру Машҳад умр ба сар бурд. Баъдан ба Ҳирот рафта, то лаҳзаи охир муқими ин шаҳр буд.  

Асари «Ахлоқи муҳсинӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар миёни осори пандуандарзӣ ва 

ахлоқии мардуми Аҷам аз машҳуртарин ва дилангезтарин асари андарзиву ахлоқӣ буда, ин 

асарро Ҳусайн Воизи Кошифӣ соли 1495 эҷод намудааст. «Ахлоқи муҳсинӣ» дорои чиҳил боб 

буда, фарогири масоили гуногуни ахлоқ аст.  

Дар забони арабӣ калимасозӣ бо роҳи флексияи дохилӣ (дар натиҷаи шикастани реша) ба 

амал меояд, аз ин сабаб калимаҳои ҳамрешаи арабӣ пайдо мешаванд. Дар таркиби луғавии забони 

тоҷикӣ калимаҳои вомвожаҳои арабии ҳамреша зиёданд. Решаи калимаҳои арабӣ аз ду, се 

(аксари кулл аз се ҳамсадо) ва чаҳор ҳамсадо иборат аст, ки дар якҷоягӣ бо вандҳо маъноҳои 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D0%BE%D0%BC%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%BE%D2%B3%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D2%B2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1-%D1%83%D1%81-%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%80%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%85%D0%BB%D0%BE%D2%9B%D0%B8_%D0%9C%D3%AF%D2%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D3%A3&action=edit&redlink=1
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гуногунро ифода мекунад. Дар калимаҳои ҳамреша бо ҳуруфи арабӣ имлои ягона риоя мегардад, 

яъне агар асли калима дорои ҳарфҳои ҷудогона бошанд, калимаҳои нави аз он ташаккулёфта 

айнан бо ҳамон ҳарфҳо навишта мешаванд: илм - علم, олим - عالم, муаллим -  معلّم, таълим - تعلیم, 

маълумот -  معلومات ҷ. маълум, катиба -  کتیبه, китоб - , کتاب мукотиба - مکاتبه , котиб -  کاتب, китобат - ت  کتاب

ва м. инҳо. 

Аз гуфтаи муҳаққиқони арабшинос маълум аст, ки забони арабиро бо сабаби шаклу сохтор 

«забони алҷабрӣ» меноманд [1, с. 29]. Аз ҷиҳати дигар, вижагиҳои хосси дастурии низоми забони 

арабӣ мавҷу- дияти решаи калима аст, ки онҳо ғолибан исмҳо, сифатҳо, масдарҳо, сифати феълӣ, 

зарф, ҳиссачаҳо ва нидо мебошанд. Аз назари таносуби фоизӣ низ исмҳо ғолибият доранд [1, с. 

43]. 

Иқтибосоте, ки аз забони арабӣ - забони гурӯҳи флективӣ ба забони тоҷикӣ - гурӯҳи 

таркибӣ (аналитикӣ) дохил гардидаанд, дар забони тоҷикӣ шаклҳои аслии сарфии худро боқӣ 

гузоштаанд. Ба тарзи дигар, вомвожаҳои арабӣ дар забони тоҷикӣ аз рӯйи шумора чунон 

бисёранд, ки аз ҷиҳати таркиб дар забони тоҷикӣ ду вижагӣ пайдо карданд: 1) вижагии флективӣ; 

2) таркибӣ (аналитикӣ). Илова бар ин, вомвожаҳои арабӣ дар зери таъсири омилҳои сарфии 

забони тоҷикӣ вижагиҳои нави морфологӣ қабул кардаанд, ки ин ҳолат дар низоми калимасозии 

забони тоҷикӣ ошкор мегардад. 

Натиҷаи таҳқиқи маводи гирдовардаи мо аз асари «Ахлоқи муҳсинӣ»-и Кошифӣ нишон 

дод, ки вомвожаҳои арабӣ, ки дар забони асари номбаршуда корбаст гардидаанд, аз нигоҳи 

мухталифи калимасозӣ дар забони арабӣ асосан мутааллиқи исм, замон, нисбат, фоилу мафъул, 

муболиға, исми тафзил ва ғ. ҳастанд, ки доир ба чанд калимаҳои ҳамреша мисол аз асари мавриди 

таҳқиқ меоварем ва маънои луғавию дастурии онҳоро дар асоси сарчашмаҳои илмӣ баррасӣ 

менамоем: 

1) Калимаҳои ҳамрешаи арабии мутааллиқи соҳаи идорӣ-маъмурӣ: мулк – амлок, малик, 

мамлакат, мулк, дорулмулк, малоика, малак, мамолик, молик: Эҳсон бо ҷамии одамиёну тамаъ 

накардан дар амлоки раъият ва шукри фармонравоии Ҳақ хидмати фармонбарон шинохтан… [2, 

с. 127]. Дар калимоти мулуки Туркистон овардаанд… [2, с. 128]… бо лашкари гаронрӯй ба 

дорумулки вай овард [2, с. 129]. Ва бузургон гуфтаанд, одамӣ ду нисбат дорад: яке бо малоика, 

ки бад-он нисбат моил аст, ба илму амал [2, с. 132]. Чун подшоҳ бо сифати афт ороста бошад, 

ҳар оина зулмату фисқу фуҷур аз арсаи мамлакат дур шавад [2, с. 133]. Рӯзе малики Миср ба 

қасри Рум пайғом фиристод … [2, с. 134]. Яъқуб ба хона даромад ва шамшере берун оварду гуфт: 

«Ман аруси мамолики шарқу ғарбро хутба хоҳам кард…» [2, с. 135]. Шарти дуюм он аст, ки то 

метавонад нисбати малакиро фавт диҳад… [2, с. 132]. …асли бурдбории мулку миллат баракати 

он қоиму манзум шавад… [2, с. 142]. … дарҳол ғазаби худро бияфканад ва молики нафси худ 

бошад [2, с. 154]. 

Мулк – мамлакат, подшоҳӣ;   ملک                       

Амлок – ҷамъи мулк;                      امالک 

Мамлакат – кишвар, сарзамин;             مملكت 

Мулук – ҷамъи малик;                   ملک 

Дорулмулк – дарбори аморат;                 دارلملک   

Малика – зани подшоҳ;                   ملکہ 

Малоика – ҷамъи малак;                 مالإكہ 

Мамолик – ҷамъи мамлакат;                  ممالک 

Малак – фаришта.                      ملک 

Ин калимаҳои ҳамрешаи арабӣ дар калимасозӣ низ фаъол буда, дар асар аз ин реша 

калимаҳои мамлакатдорӣ [2, с. 182], маликзода [2, с. 204] созмонёфта, таркиби луғавии забони 

тоҷикиро ғанӣ сохтаанд. 

Амир – умаро, аморат, иморат, амр        امير 

Ва хабари он чунон аст, ки вақте ки айвони Кисро тамом шуд ва иморати кох ва манзараш 

самти итмом ёфт [2, с. 220]. «Тартиби маҷмуи масолеҳи мову шумо аз сайъи раоё бошад, дар 

иморату зироат ва тиҷорат чун эшонро ғорат кунем, он замон чунин тавақуот аз кӣ тавон кард?» 

[2, с. 162]. Оварданд, ки рӯзе яке аз умаро пеши подшоҳе истода буд ва шоҳ ба ӯ дар муҳимме 

мушовирот мефармуд. Қазоро каждуме дар пероҳани ӯ афтода буд ва ҳар соат амирро мегазид… 

[2, с. 128]. …ниҳоят бо подшоҳ бад шавад ва аз зироат ва аморат малулу мутанаффир 

гардиданд… [2, с. 250]. Чун амри ҳукумат бар ин ҷумла тамҳид пазируфт, ба андак замоне дидаи 

адолат дар атрофи ҷаҳон мунташир гашт … [2, с. 192]. 
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вазир – вузаро;                      وزیر 

амир – подшоҳ, шоҳ;          امیر          

умаро – ҷамъи амир;                امرا 

иморат – амирӣ, фармонравоӣ; امارت    

амр – фармон, ҳукм.                    امر 

Ва ба чунин саҳл василаи қурби вазир маҷӯй… [2, с. 229]. Вазир ӯро таъзими бисёр кард… 

[2, с. 229]. …Ҳуқуқи авлоду имроди вузаро ва мулозимон ва сипоҳиёну ходимон дар бобе ба охир 

самти гузориш хоҳад ёфт [2, с. 231]. 

Вазир – таърихан роҳбари як бахш;        وزیر 

Вузаро – ҷамъи вазир;                      وزرا 

Султон – салотин, салтанат.                   سلطان 

Шарти салтанат он бошад, ки пайваста мунтазири ҳоxати муҳтоҷон бувад … [2, с. 189]. 

Султон аз карами худ нагардад [2, с. 245]. Дар «Ҷомеъ-ул-ҳикоёт» овардаанд, ки салотин 

мардуми бахилро мулозими худ насозанд, ки аз эшон хиҷолат расад [2, с. 143] … аммо аз рӯйи 

ҳасодати син ва одами таҷриба ва ғурури салтанат зуд дар хашм шудӣ … [2, с. 192].  

Султон – унвони подшоҳони мамлакатҳои Шарқ;    سلطن 

Салотин – ҷамъи султон;                    سالطين 

Салтанат –подшоҳи, фармондеҳӣ;          سلطنت 

Ҳоким – ҳукм, маҳкум, ҳукумат;              حاكيم   

Ҳоким бонг барзад, ки ин қасро чаро куштӣ? [2, с. 213]. 

Ин хислат арбоби ҳукму фармонро хубтарин хислат аст… [2, с. 196]. «Намаки хони 

ҳукумат тааннӣ ва бурдборӣ аст» [2, с. 192]. Искандари Зулқарнайн рӯзе то шаб дар лиси 

ҳукумат нишаста, буд ва ҳеҷ кас рафъи ҳоҷате накард … [2, с. 189] . … дили ӯ сайди ту гашт ва 

дар доми муҳаббати ту муқайяд шуд, пас ӯ маҳкуми туву ту махдуми ӯ бошӣ … [2, с. 170]. 

Муxлис – xулус – маxолис;                    مخلس 

Ҳоким – ҳукм, маҳкум, ҳукумат;                حاكيم  

Ҳукм – амр, фармон;                        حكم   

Маҳкум – бо ҳукм , айбдор;                   محكم 

Ҳукумат – ҳукмронӣ, идоракунӣ.                حكمت 

Оварданд, ки яке аз уламо дар маҷлиси Маъмун ҳадис ривоят кард, ки ашхоси подшоҳони 

одил дар қабр мутафарриқ намешаванд ва аҷзои эшон аз якдигар намерезад [2, с. 145]. Баъд аз он 

чун бандагони софният ба xулус … бар миёни хидматгорӣ баста … [2, с. 167]. 

2.Калимаҳои арабӣ мутааллиқи соҳаи ҳуқуқ сиёсат, иқтисод: адл – адолат, одил; фаод – 

муфсид, мафосид; зулм – золим, мазлум, мазолим; сулҳ – салоҳ, ислоҳ, мусолиҳа, солеҳ; ҳабс – 

маҳбус, маҳобис; қудрат – иқтидор, қодир, муқтадир; ҳисор – муҳосира, маҳосир; сидр – 

мусодира, масодир; ҳифз – ҳофиз, муҳофиз, ҳофиза, маҳфуз, маҳофиз; ҳукм – маҳкум; қатл– 

қотил, мақтул, мақотил, қаттол. 

Оварданд, ки якеро назди Зиёди Басрӣ оварданд ва ба қатли ӯ ишорат фамуд [2, с. 230]. 

Дар аснои ин ҳол ин кас маро гирифта ба назди шумо овард ва ман на аз мақтул хабар дорам ва 

на аз қотил [2, с. 213]. 

Қатл – куштан;                       قتل    

Қотил – қатлкунанда;              قاتل 

Мақтул – қатлшуда;                 مقتول 

Қаттол – хунхор;                    قتال 

Сулҳ – салоҳ, ислоҳ, солеҳ, мусолиҳа. 

Агар душман талаби сулҳ кунад, аз сулҳ ибо набояд намуд ва аслан ситез ва лиҳоx пеш 

набояд гирифт [2, с. 203]. Чун аз шӯристон даргузашт, бар мавзее афтод, ки хоки покаш солеҳи 

зироат буд [2, с. 139]. Ва назар аз амалҳои ношоиста фурӯ бандад, то дарҳои хайру салоҳ ва 

фирӯзӣ бар вай кушода гардад [2, с. 133]. «Гуфт: Маро дареғ меояд, ки умри азизи худро ислоҳи 

рӯийну мис сарф карда ва рӯйи таваҷҷуҳ ба пешае, ки дар он шарики бисёр бошанд, оварданд … 

[2, с. 139]. Мушовирони некӯрой, ки силоҳи савоб дар бадан кардани ӯ дида буданд, дар маҳалли 

фурсат арза доштанд …» [2, с. 167].  

Сулҳ – оштӣ, муқобили ҷанг;            صلح 

Салоҳ – некикорӣ, некӣ;                   صالح 

Ислоҳ – дуруст кардан, нек кардан, дуруст кардан;     اصالح      

Мусолиҳа – дар ҳоли сулҳ ва оштӣ будан ба ҳамдигар;     مصالحہ  
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Солеҳ – муқобили бадкор, некукор;            صالح    

Қодир – қудрат, иқтидор, муқтадир, мақдур. 

«Инони ихтиёр аз қабзаи иқтидори эшон бурун рафта, ҳазиматро ғанимат шумурда, рӯй ба 

гурез ниҳоданд [2, с. 129]». «Гуфт: Дар вақти қудрат ва зафар бар хасм, то ба он авф шукргузорӣ 

зафар карда бошад» [2, с. 153]. «Эй малик, бад–он миқдор, ки мақдур доштам, ҷидду ҷаҳд 

намудам ва тафаҳҳум чунин мурғе саъй кардам» [2, с. 211]. 

Қодир – боиқтидор, тавоно, неруманд;  

Қудрат – тавоноӣ, зӯр, неру; 

Иқтидор – қувват ёфтан, қудрат, тавоноӣ;  

Ҳифз – муҳофизат, маҳфуз, ҳофиза, ҳофиз; 

Дар муҳофизати он бо муболиғаи зиёда аз ҳад намуд [2, с. 131]. Гӯши бузург нишони ҷаҳл 

аст, лекин соҳиби онро қуввати ҳифз бошад ва тундхӯй бувад [2, с. 216]. 

Ҳифз – нигоҳбонӣ, нигаҳдорӣ;                   حفظ 

Муҳофизат – нигаҳдорӣ, посбонӣ;              محافظت 

Маҳфуз – ҳифз кардашуда;                محفوظ 

Ҳофиза – ёд, хотира, қобилияти, ҳифз кардан доштан;       حافظہ 

Ҳифоз – нигоҳбонӣ, мният, нигоҳдорӣ;          حفاظ 

Адл – адолат, одил.                        

Чун дар қазияи мазлуме адл кунӣ ва як соат ба муҳимми додхоҳӣ пардозӣ, савоби он ба 

ман бахш…[2, с. 143]. Аз фазилати адолат ҳамин нуқта бас, ки одил маҳбуби ҳама мардумон аст 

[2, с. 143]. 

Адл – инсоф, дод ;                     عدل 

Адолат – додрасӣ, некукор, додгарӣ;       عدالت                  

Одил – баинсоф, додгар, адолатпеша.         عادل                  

Ҳабс – маҳбус: «Ба ҳабси ӯ ишорат фармуд [2, с. 227]. Муддати назди зикри он маҳбус аз 

сафаҳоти замон маҳв шуд» [2, с. 227].  

«Гуфтанд: Модари фалон маҳбус аст» [2, с. 149]. Пас он ҷавонро маҳбус сохта, сурати ҳол 

ба подшоҳ Қубод арз карданд» [2, с. 214]. 

Ҳабс – дастгир карданд, боздоштан, дар зиндон будан;        حبس 

Маҳбус – ҳабс кардашуда, дар банду қайд афтодан.             محبوس 

Ҳисор – муҳосират: 

«Муҳаммад Тоҳир ҳокими Нишопур буд бо ӯ ёғӣ шуд ва шаҳрро муҳосира кард» [2, с. 189]. 

«Чун Дайламӣ ба дари ҳисор расид, Абуҷаъфар ҳукм кард, ки Дайламӣ танҳо ба ҳисор дарояд» 

[2, с. 196].  

Ҳисор – қалъа, диж;                     حصار 

Муҳосира – иҳота кардан, ҳисор кардан.            محاصرہ 

 Ҳисоб – муҳосиб: 

«Пас худро дар ҳисоби аҳли ғайбат набояд дошт…» [2, с. 188]. 

Ҳисоб – шумора, миқдор, андоза, ҳудуд;              حصاب 

Муҳосиб – ҳисобдор, ҳисобчӣ, ба ҳисобгиранда.   محاسب                 

Наим – неъмат, инъом: «Дар ахбор ворид аст, ки инъоми раббонӣ рӯй ба вай оварад ва 

афзоли субҳонӣ дар ҳаққи ӯ бисёр шавад» [2, с. 189]. «… зеро ки хоҳиши аҳли эҳтиёҷ бар қадри 

неъмат аст» [2, с. 189]. 

Наим – неъмат, мол, бойгарӣ тавонгарӣ фаровонӣ;        نعیم 

Неъмат – мол, сарват, бойгарӣ,сарвати моддӣ ва маънавӣ;      نعمت 

Инъом – неъмат додан, эҳсон кардан, ато, бахшиш, ҳадя.     انعام 

Ҳосил – маҳсул, истеҳсол, таҳсил:                 

«… то мақсуди шоҳи Яман ҳосил ва муроди ту низ муяссар гардад» [2, с. 174]. «… ихтиёри 

шаҳру вилоят ба дасти ту додам ва ту аз таҳсили ин миқдор оҷизӣ». 

Ҳосил – бор, самар, маҳсул, натиҷа;                  حاصل 

Маҳсул – ҳосилшуда, ҳосили зироат, натиҷаи истеҳсолот;         محصول 

Истеҳсол – маҳсулот, чизи ҳосилшуда;           استحصال 

Таҳсил – ҳосил кардан, баровардан, дониш гирифтан, хондан.    تحصیل 

Зулм – золим, мазлум, мазолим, мазлама: «Дувум шаҳнае, ки доди мазлум аз золим 

бистонад ва ҳукм бетамау ғароз кунад, пас оҳи сард баркашид …» [2, с. 212]. «Аҷуза ҷавоб дод, 
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ки номуси мулк аз зулм мешиканад, на ба адл» [2, с. 222]. «… ӯ низ дар он мазлама шарик бошад» 

[2, с. 263]. 

Зулм – ситам, ҷабр, озор, беадолатӣ, муқобили адл;         ظلم 

Золим – ситамгар, зулмкунанда, мардумозор;                  ظالم   

Мазлум – зулмдида, ҷафокашида, ситамкаш;                   مظلوم 

Мазолим – ҷамъи мазлама;                                                 مظالم 

Мазлама – зулму ситам, беадолатӣ, азоб, сахтӣ.             مظلمہ 

Нақл – интиқол, манқул: 

«Аз подшоҳ Қубод манқул аст, ки мубаддро гуфт, ки бо лашкар чӣ гуна маишат кунам?» 

[2, с. 257].  

Нақл – аз ҷое ба ҷое бурдан, нақлиёт, воситаи боркашӣ;        نقل 

Интиқол – кӯчидан, гузаштан, аз ҷое ба ҷое рафтан;             انتقال 

Манқул – кӯчондашаванда, нақл кардашаванда.                    منقول 

3. Калимаҳои ҳамрешаи арабии мутааллиқи дину мазҳаб ва соҳаҳои он: 

масҷид – саҷда, масоҷид; халифа – хулафо; шайх – машоих;  

масҷид – саҷда, масоҷид, саҷҷода. 

«Он дарвеш дарҳол саҷда ба ҷой овард» [2, с. 179]. «Касон пай дар пай омаданд ва ӯ аз сари 

саҷҷода барнамехост» [2, с. 262].  

масҷид – ибодатхонаи мусулмонон;                   مسجد 

саҷда – таъзим кардан, ибодат кардан;              سجدہ  

масоҷид – ҷамъи масҷид;                                     مساجد 

саҷҷода – ҷойнамоз, мусалло;                             سجادہ 

Шайх – машоих:  

«Шайх ба намоз берун омад» [2, с. 179]. «… Худро бо сурати уламои раббонӣ ва машоихи 

ҳаққонӣ ба халқ намоянд …» [2, с. 178].  

Шайх – пешвои руҳонӣ, эшон, зоҳид, лақаби табақаи обид;     شیخ  

Машоих – ҷамъи шайх.                                                                   مشايخ 

Халифа – хулафо, хилофат:  

«Оварданд, ки яке аз хулафо ба минбар баромад, теғ кашида ва мусҳаф ба даст гирифта ...» 

[2, с. 208]. «Шайх гуфт: Эй халифа, Худойро сароест, ки онро дӯзах хонанд …» [2, с. 223]. «… ва 

дар хилофат номаи илоҳӣ мазкур аст …» [2, с. 223].  

Халифа - ҷонишин, ноиб; лақаби подшохони ислом;      خلفہ  

Хулафо - ҷамъи халифа;                                                       خلفا  

Хилофат - ҷонишин шудан; лақаби подшоҳон.                خالفت 

4. Калимаҳои ҳамрешаи арабии ифодагари исмҳои маънӣ: ақл – уқало, оқил – маъқул, 

хотир – ихтиёр, хутур, узр – маъзур, сабт – собит, исбот, лутф – латиф, мулотифа…  

 Ақлоқил, уқало, маъқул:  

«Марди оқил чун аломати шарру фасод тафаҳҳум кунад…» [2, с. 196]. «…бе машварати 

уқало шуруъ накунанд ва машварат дар ҳалли мушкилот бо ҳокимии ақл собиттар ва 

пурфоидатар хоҳад буд» [2, с. 193]. 

Ақл – хирад, идроки дарёфт, қобилияти фикр, зеҳн;        عقل 

Оқил – боақл, хирадманд, доно;                  عاقل 

Уқало – ҷамъи оқил;                     عقال 

Маъқул – ба воситаи ақл даркшаванда, донисташаванда.      معقول 

Лутф – латиф, мулотифа, латоиф, мултиф: «Гуфт: Хубтарин либосҳо рағза аст ва беҳтарин 

тоҷҳо хирад ва хуштарин манзилҳо маъракаи ҳарб… латифтарин сояҳо сояи найза … 

мебошанд» [2, с. 200]. «…вақте ҷамъе аз ҷавонони Систон нишаста буданд ва аз зароифу латоиф 

чизҳо бозмегуфтанд…» [2, с. 200]. «…ба нуқтаҳои латифу рангин маҳфилҳоро биёрояд ва ба 

латифаҳои ширин… бикшояд» [2, с. 233]. «…ва лутфи бешумор намуда, ҷомаи худро… дод» [2, 

с. 237]. «… ба тариқи намӣ ва талаттуф зулмро дар назари ӯ накӯҳида созад» [2, с. 263]. 

Лутф – нармӣ, мулоимат, назокат;                 لطف 

Латоиф – ҷамъи латифа;                          لطائف         

Латиф – нозук, зариф, нарм, дилкаш;           لطیف 

Мулотифа – лутфу марҳам, муомилаи нарм;       مالطفہ 

Мултифа – нома, мактуб;                    ملطفہ 

Илтифот – таваҷҷуҳ, эҳтиром, лутф;              الطفات 
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Талаттуф – меҳрубонӣ, лутф, дилнавозӣ.             تلطف 

5. Вожаҳои ҳамрешаи арабии ифодагари илм, тамаддун, маориф ва воситаҳои хониш: 
китоб – катаб, кутуб, котиб, мукотиба, макотиб, мактуб; дарс - мадраса, мадорис, мударрис; 
Ориф - маъруф, урафо маориф, ирфон; илм – олим, муаллим, таълим, маълумот, уламо; фазл – 
фозил, фузало, фазоил, фазилат; Ҳаким – ҳукамо, ҳикмат. 

Китоб – катаб, кутуб, котиб, мукотиба, макотиб, мактуб. «Душман маликро хуш омад ва 
ҳама мукотиби эшон дар харита карда …» [2, с. 194]. «… ва хизонаву яроқи у ба дасти малик 
афтод ва он харитаи мактубҳо, ки ургони давлати вай ба душман навишта буданд, ки ӯ ҳеҷ 
китобате накард ва касе нафиристод …» [2, с. 186]. 

«Дар кутуби ҳикмат оварданд, ки хоҷаро пеш ояд» [2, с. 259]. 
китоб – маҷмуаи навиштаҳои ҷилдшуда;              كتاب           
катаба – чизи навишташуда;                    كتبہ 
кутуб – ҷамъи китоб;                         كتوب 
котиб – китобаткунанда, мирзо, адиб;            كاتب 
китобат – навиштан, рӯбардор кардан;                كتابت 
мукотиба – мактубнависӣ бо ҳамдигар;               مكاتبہ 
макотиб – ҷамъи мактаб;                  مكاتب      
мактуб – китобатшуда, навишташуда.                 مكتب 
дарс – мадраса, мударрис, тадрис, мадорис, тадорис: 
«…Мардум ба он мунтафеъ шаванд, чун масҷиду мадраса ва хонақоҳу пул ва работу 

монанди он» [2, с. 164]. 
дарс – сабақ, он чи муаллим аз рӯйи китоб меомӯзонад;       درس     
мадраса – ҷойи дарсхона, дарсгоҳ;              مدرسہ 
мударрис – дарсдиҳанда, муаллими мадраса, дарсгӯ;       مدرسہ 
мадорис – ҷамъи мадраса;                   مدارس                 
тадорис – ҷамъи дарс;                     تدارس 
тадрис – дарсдиҳӣ, таълим.                   تدرس 
Ориф – маъруф, урафо, маърифат, маориф: «Яке аз уламои Марв духтаре дошт… ва ҷумлаи 

маорифи шаҳр дар хостгории ӯ буданд…» [2, с. 195]. «Иброҳим гуфт: Эй малик, маро бо ту 
собиқаву маърифате набуд, ки таҷдиди он аҳд кардаме …» [186]. «… дар пайкари ислом ба 
ҷуръати тамом маъруф ва мавсуф буд …» [2, с. 198]. 

ориф – доно, огоҳ, воқиф, нуқтасанҷ, парҳезгор;         عارف 
маъруф – маълум, машҳур, овоза пайдо кардан;         معروف 
урафо – ҷамъи ориф;                    عرفا  
маърифат – илму дониш, шинохтан, донистан;         معرفت 
маориф – ҷамъи маърифат.                  معارف 
Илм – олим, муаллим, таълим, маълумот, уламо: «… ва он олим мутаҳайир буд, ки ӯро ба 

кадом диҳед» [2, с. 195]. «Тавозуъ ва эҳтиром дар бораи ашрофи айём чун уламо ва машоихи 
киром эътиборе тамом дорад…» [2, с. 178]. 

илм – фан, дониш, маърифат;                  علم  
олим – доно, огоҳ, донишманд;                 عالم    
муаллим – омӯзгор, илмдиҳанда, устод;              معلم 
таълим – ёд додани илм, омӯхтан;                تعلیم 
маълумот – дорандаи илм;                   معلمت 
уламо – ҷамъи олим.                     علما             
Фазл – фозил, фузало, фазоил, афзал, фазилат: 
«Мардуми баддил дар корзор эътимод бар гурехтан доранд ва далерона бар фазл эътиқод 

мекунанд…» [2, с. 197]. «Шуҷоат аз уммаҳоти фазоил аст…» [197]. «Пас аз одамиён ҳар кӣ бар 
кӯю хислати фариштагон аст, афзалӣ навъи инсон аст ва ҳар ки бар табъу сирати сибоъ ва ҳайвон 
бошад …» [2, с. 209]. «… дар бӯстони фузалову ҳукамо ва шуаро нишондан …» [2, с. 223]. 

фазл – дониш, илм, маърифат;                 فضل 
фозил – олим, доно, донишманд, дорои фазлу камол;        فاضل 
фузало – ҷамъи фозил;                     فضال 
фазоил – ҷамъи фазилат;                    فضایل 
фозилат – донишмандӣ, боилму бодонишӣ;            فضیلت  
афзал – фозилтар, бартар, беҳтар.                 افضل 
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Ҳаким – ҳукамо: «Ҷавоб дод, ки он ниҳоле тарбият ва эҳсон дар бӯстони фузалову ҳукамо 
ва шуаро нишондан…» [2, с. 223]. «Ё касе, ки манзури назари маҳками ҳукм марди олиму ҳаким 
бошанд…» [2, с. 232].  

ҳаким – доно, донишманд, олим, файласуф;            حكیم 
ҳукамо – ҷамъи ҳоким.                     حكم 
Шеър – шоир, ашъор, мушоира, шуаро…: «Ҷавоб дод, ки он ниҳоле тарбият ва эҳсон дар 

бӯстони фузалову ҳукамо ва шуаро нишондан, то самарае ҳосил кунӣ …» [2, с. 213]. «Оварданд, 
ки Кайқубод мамлакати худро ба қуввати барои соҳиб забт карда ва нафсҳои некe ниҳод ва аз 
муосири ӯ яке он буд, ки шоирон ва маддоҳонро дӯст доштӣ…» [2, с. 222]. 

шеър – сухани манзум, сухани фасеҳ ва бадеъ, ки дорои вазн ва қофия аст;  شعر  
шоир – гӯяндаи шеър, танзимкунандаи калом;              شاعر 
ашъор – ҷамъи шеър;                         اشعار  
мушоара – мусобиқаи шоирон дар шеъргӯӣ;              مشاعرہ 
шуаро – ҷамъи шоир.                        شعرا  
Назм – нозим, танзим, манзум, низом: 
«Агар аҳду вафо набошад, тартибу низоми ҷаҳон маҳву нобуд гардад [2, с. 185]. 
Назм – тартиб, қоида, интизом;                    نظم 
Нозим – шоир, назмнавис;                      ناظم 
Танзим – ба назм дароварданд, мураттаб кардан;             تنظم 
Манзум – ба интизом ва тартиб даровардашуда;            منظوم 
Низом – тартиб, система.                       نظام 
Тавре аз мисолҳои оварда аён мегардад, вожаҳои ҳамрешаи арабӣ дар «Ахлоқи муҳсинӣ»-

и Ҳусайн Воизи Кошифӣ на он қадар бешанд ва он теъдоде, ки истифода шудаанд, аз рӯйи 
зарурат нависанда корбурд кардааст. Ҳамин тавр, дар асари мазкур вожаҳои ҳамрешаи арабӣ аз 
нигоҳи мухталифи калимасозӣ дар забони арабӣ асосан мутааллиқи исм, замон, нисбат, фоилу 
мафъул, муболиға, исми тафзил ва ғ. ҳастанд, ки доир ба чанд калимаҳои ҳамреша мисол аз асари 
мавриди таҳқиқ овардем ва маънои луғавию дастурии онҳоро дар асоси сарчашмаҳои илмӣ 
баррасӣ кардем. Калимаҳои ҳамрешаи арабӣ фарогири соҳаи сиёсӣ, ҳуқуқӣ, динӣ, тамаддун ва 
фарҳанг ҳастанд, ки доир ба ҳар як намуди ин вожаҳои ҳамреша мисолҳо оварда шудаанд. 
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ВОЖАҲОИ ҲАМРЕШАИ АРАБӢ ДАР «АХЛОҚИ МУҲСИНӢ»-И  
ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ 

 

Дар ин мақола вожаҳои ҳамрешаи арабӣ дар асари «Ахлоқи муҳсинӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ 
мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар мақола зикр мегардад, ки вожаҳои ҳамрешаи арабӣ дар забони 
тоҷикӣ ҳамчун воситаи муассири баён барои равшан ифода кардани фикр ва таъмини балоғату фасоҳати 
сухан нақши муассирро соҳиб буда, онҳо дар ҳолатҳои гуногуни нутқ дар шаклҳои зиёде истифода шуда, 
бештар дар як матни алоқаманд (одатан дар як ҷумла) дучор мешаванд ва ба аломату хосият, амал ва 
ҳолатҳои мухталифи объекти муҳокимашаванда далолат мекунанд. Бо истифода аз калимаҳои ҳамрешаи 
арабӣ эҷодкор аломату хосият ва ҳаракати инкоршавандаро баён карда, муносибати худро нисбат ба он 
нишон медиҳад. Ин унсури забонӣ дар баробари муродифот аз нигоҳи теъдод дар осори мансури Ҳусайн 
Воизи Кошифӣ хеле зиёданд. Маводи мақола барои донишҷӯёну муҳаққиқони осори адабиёти асрҳои XV-
XVI хеле муфид буда, барои таҳияи корҳои илмии шогирдона аз он баҳрабардорӣ намудан мумкин аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: забон, вожаҳо, ҳамреша, силсила, муродифот, қолабҳои исмӣ, сифатӣ, 
вомвожа, вожагон, муассир, вижагӣ, муродифот, инкоршаванда, таҳқиқ, гурӯҳҳо, муқобилгузорӣ, таркиб, 
гурӯҳбандӣ, арабӣ, мафҳум, забон, калима.   

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Зоиров Холмурод, унвонҷӯи кафедраи забони тоҷикии 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. 
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АРАБСКИЕ ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА В  « МУХСИНОВОЙ ЭТИКЕ»  

ХУСАЙНА ВОИЗА КОШИФИ 
 

В данной статье рассматривается выражение однокоренных арабских слов в произведении 

«Мухсиновой этики» Хусейна Воиза Кошифи. Подчеркивается, что однокоренные арабские слова в 

таджикском языке используются как средство усиления воздействия, ясного выражения мысли, 

обеспечения выразительности и экспресивности речи. Они используются в различных речевых ситуациях 

в различных формах. Зачастую встречаются в одном связанном тексте (обычно в одном предложении), 

свидетельствующие о признаках и свойствах, действиях и разных состояниях рассматриваемого объекта. 

Использованием однокоренных арабских слов – творец выражает признаки и свойства, отрицающее 

движение, показывает свое отношение к ним. Этот языковвой элемент наряду с синонимами по количеству 

часто встречается в прозпическом наследии Хусейна Воиза Кошифи. Материалы статьи полезны 

студентам и исследователям литературного наследия ХV-XVI веков, для сочинения учебно-

исследовательских работ.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: язык, слово, однокоренные, цикл, синонимы, формы существительного, 

прилагательного, заимствование, слова, воздействующий, особенность, синонимия, противопоставление, 

состав, группировка, арабский, понятие, речь, словарь.   

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Зоиров Холмурод, соискатель кафедры таджикского языка Бохтарского 

государственного университета имени Носира Хусрава. 
 

ARABIC SINGLE-ROOT WORDS IN «MUHSINOVA ETHICS» HUSAYNA VOIZA KOSHIFI 
 

This article discusses the expression of Arabic words with the same root in the work «Muhsin's Ethics» by 

Hussein Voiz Koshifi. It is emphasized that the single-root Arabic words in the Tajik language are used as a means 

of enhancing the impact, clear expression of thought, ensuring expressiveness and expressiveness of speech. They 

are used in various speech situations in various forms. Often found in one related text (usually in one sentence) 

testifying to the signs and properties of actions and different states of the object in question. Using the same root 

Arabic words - the creator expresses the signs and properties that negate the movement, shows his attitude towards 

them. This linguistic element, along with synonyms by quantity, is often found in the prose heritage of Hussein 

Voiz Koshifi. The materials of the article are useful for students and researchers of the literary heritage of the 15th-

16th centuries, for composing educational and research papers. 

KEY WORDS: language, word, cognates, cycle, synonyms, noun, adjective forms, borrowing, words, 

influencing, feature, synonymy, opposition, composition, grouping, Arabic, concept, speech, dictionary. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Zoirov Kholmurod, PhD student of the Department of the 

Tajik language of Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav. 

 

«СИҲОҲ-УЛ-ФУРС» ҲАМЧУН АСАРИ ФАРҲАНГНИГОРӢ 
 

Валиева Ҳ.С.  

Колеҷи тиббии ш. Кӯлоб ба номи Р.А. Раҳмонзода 
 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар суханрониҳои пурмуҳтаво ва мутааддиди хеш ба 

муносибати Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 5- уми октябри соли 2019) муқаррар 

таъкид менамоянд, забони модарӣ барои ҳар як фард, қавм, халқ, миллат ва аҳли башар неъмати 

бебаҳои зиндагӣ, зербинои ҳувияти миллӣ, рукни муҳимми давлатдорӣ, муҳимтарин омили 

муттаҳидкунанда, ганҷи бебаҳо ва ғ. маҳсуб мешавад. 

Дар ҳақиқат, забон чун падидаи ҷамъиятӣ муҳимтарин ва тавонотарин воситаи муошират, 

воқеияти фикру андеша, эҳсосот ва ахборотдиҳӣ аз ибтидо то ба имрӯз дар ҷомеаи инсонӣ хизмат 

карда меояд. Онро дигар воситаҳои муошират, ҳатто техника ва технологияи навини муосир ҳам 

комилан иваз карда наметавонад. Дар радифи он пас аз табрикоти самимонаи тоҷикистониён ва 

ҳамватанони бурунмарзӣ ба Рӯзи забони давлатӣ ҳамчун забони сиёсат, қонунгузорӣ, коргузорӣ 

ва муошират як силсила камбудиҳои мавҷударо ошкор намуда, аз масъулини вазорату идораҳо, 

ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои 

кишвар баҳри иҷрои бандҳои «Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2012-2016» ва 

инкишофу равнақи фарҳанги муошират изҳори нигаронӣ намуда, ҳамзамон ба онҳо супоришҳои 

навбатии мушаххас доданд, ки дар муҳлатҳои муқарраршуда бояд иҷро гарданд. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Академияи миллии илмҳои 

мамлакатро муваззаф намуданд, ки «ба хотири дастрасии ҳар чӣ бештар ба сарчашмаҳои дасти 

аввал бояд шакли электронии фарҳангҳои муътамад аз қабили «Луғати фурс», «Бурҳони қотеъ», 

«Ғиёс-у-луғот», «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ», «Фарҳанги Рашидӣ», «Баҳори Аҷам», «Фарҳанги 

Онандроҷ», «Фарҳанги забони тоҷикӣ», «Луғатнома»-и Деҳхудо ва дигар фарҳангу 
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истилоҳномаҳои соҳавӣ бо алифбои имрӯзаи тоҷикӣ ба шабакаҳои иттилоърасонӣ ворид карда 

шаванд» [1]. 

Бар асоси иттилооте, ки дар даст дорем, фарҳангнигории форс-тоҷик таърихи тақрибан 

беш аз якуним ҳазорсола (аз аҳди Сосониён, 224-651-и мелодӣ) дошта, аз таҷрибаи мардумони 

кишварҳои Шарқи Наздики замони бостон маншаъ гирифтааст [11, с. 3]. Аз давраи Сосониён то 

ба замони мо куҳантарин фарҳангномае чанд бо унвонҳои FrahangIoimewag («Фарҳанги авестоӣ 

ба паҳлавӣ»), FrahangIPahlavig («Фарҳанги паҳлавӣ» ё «Фарҳанги Ҳузворишҳои паҳлавӣ») ва 

пораҳо аз фарҳангномаҳои форсии миёна ба суғдӣ боқӣ мондааст. Ба ақидаи Д. Саймиддинов 

«…аз корбурди луғоти оромӣ дар фарҳанги FrahangIPahlavig («Фарҳанги паҳлавӣ») чунин 

бармеояд, ки муалифи нахусти он ин вожаҳоро аз кадом як феҳристи луғоти шумериву аккадӣ ва 

оромӣ истифода кардааст. Усули танзими вожаҳо дар фарҳанг дар гурӯҳҳои мавзуӣ ба шеваи 

нигориши бархе аз луғатномаҳои дузабонии шумериву аккадӣ яксон мебошад. Дар фарҳанг ҳама 

ҳузворишҳои оромии дар осори паҳлавиомада шомил набуда, балки танҳо ҳузворишҳои бештар 

мутадовил дар осори паҳлавӣ гирдоварӣ ва танзим гардидаанд» [12, с. 7]. 

Чуноне ки аз таърих огоҳӣ дорем, дар асрҳои VII-VIII мелодӣ дар сарзамини кишварҳои 

кунунии Арабистон, Ироқ, Африқои шимолӣ, Эрон, Мовароуннаҳр, Афғонистон ва ғ. салтанати 

бузурги исломӣ ба номи Хилофати Араб таъсис ёфт, ки забони расмиву илмии он забони арабӣ 

ба шумор мерафт. Забони арабӣ ҳам дар олами ислом ба мисли забони лотинӣ дар Аврупо шуҳрат 

пайдо намуда, дар хилофат рушд ёфтааст. Ҳамчунин, инкишоф ва тараққиёти забоншиносӣ дар 

Хилофати Араб, аз як тараф, ба тафовути забони классикии китоби муқаддаси аҳли ислом 

Қуръони карим ва лаҳҷаҳои зиндаи забони арабӣ вобастагии зич дошта бошад, аз тарафи дигар, 

эҳтиёҷ ба тафсири бисёр ҷойҳои ин китоб пайдо мешавад. Гузашта аз ин, барои нигоҳдории 

назофати забони классикии арабӣ аз ҳар гуна олоишҳои лаҳҷавӣ пайваста кӯшишҳои зиёде ба 

харҷ дода мешудааст. 

Инчунин, забоншиносони араб, бо вуҷуди фарқиятҳои зиёди сохтории забонӣ арабӣ аз 

вижагиҳои сохториву дастурии забонҳои юнонии бостон ва санскрит доштан, аз натиҷа ва 

анъанаҳои забоншиносии атиқа ва Ҳинд ба таври васеъ истифода мебурдаанд. Онҳо комёбиҳои 

илмии забонҳои номбурдаро дар баёну паҳлуҳои гуногуни овозӣ, луғавӣ, сарфии забони арабӣ 

ва фарҳангнигорӣ дуруст татбиқ карда тавонистаанд. Аксари забоншиносони араб ва 

мураттибони фарҳангномаҳо дар шаҳрҳои Басра ва Куфа аз минтақаҳои Эрону Мовароуннаҳр 

будаанд, ки онҳо дар гузашта таҷрибаи ғании забоншиносиву фарҳангнигорӣ доштаанд. 

Пажӯҳишгарони забоншиносии аврупоӣ таърихи фарҳангнигории форс-тоҷикро шартан ба 

ду марҳала ҷудо менамоянд: 1) марҳалаи тоисломӣ; 2) марҳалаи баъдиисломӣ. 

Аз давраи тоисломии фарҳангнигории форс-тоҷик ба ҷуз фарҳангҳои «FrahangIoimewag» 

ва «FrahangIPahlavig» осори дигаре дастрас нашудаанд, то ки дар мавриди сатҳи фарҳангнигории 

давраи бостони забон баҳои дуруст ва сазовор дода тавонем. Фақат ҳаминро метавон гуфт, ки 

«FrahangIoimewag» низ бо ҳурофоти авестоӣ ва паҳлавӣ таҳия ва вожаҳои авестоӣ ба забони 

форсии миёна маънидод шудаанд. «FrahangIPahlavig» (Фарҳанги ҳузворишҳои паҳлавӣ) бошад 

бо идеограммаҳои забони форсии миёна шарҳу эзоҳ ёфтаанд. Ин фарҳангномаҳо аз ҷониби 

мутахассиси шинохтаи давраи миёнаи таърихи забонҳои эронӣ, узви вобастаи АМИТ, профессор 

Д. Саймиддинов мавриди омӯзиши ва пажӯҳиши алоҳида қарор гирифтаанд [12, с. 12]. 

Фарҳангнигорӣ барои матнҳои бостонӣ, бахусус матнҳои зардуштӣ, баъдан идома ёфта бошад 

ҳам, нусхаҳои онҳо дар марказҳои эронишиносии дунё маҳфуз мебошанд. Қобили зикр аст, ки 

фарҳангнигории форс-тоҷик минбаъд дар сарзамини Эрон, Ҳиндустон, Мовароуннаҳр, 

Туркистони рқӣ ва ғ. ривоҷу равнақ меёбад. 

Фарҳангономаҳои «Занд» ва «Позанд», «Рисолаи Абуҳафси Суғдӣ», «Луғати фурс»-и 

Асадии Тӯсӣ (асри XI), «Сиҳоҳ-ул-фурс-и Шамсиддин Муҳаммад Фахриддини Ҳиндушоҳи 

Нахҷувонӣ (асри XIV), «Зуфонгӯё»-и Бадриддин Иброҳим, «Меъёри Ҷамолӣ»-и Шамсиддин 

Муҳаммад Фахрии Исфаҳонӣ (асри XIV), «Сиҳоҳ-ул-адвия»-и Ҳусайн Ансорӣ (асри XIV), 

«Ихтиёроти бадеъ»-и Алӣ ибни ал-Ҳусайн (Ҳоҷа Зайни Аттор) (асри XIV), «Адод-ул-Фузало»-и 

Қозихон Бадри Муҳаммади Деҳлавӣ (асри XV), «Шарафномаи Аҳмади Мунярӣ»-и Иброҳим 

Қавомиддин Форуқӣ («Фарҳанги Иброҳимшоҳӣ» «Шарафнома») (асри XV), Фарҳанги Сомӣ 

(асри XV), «Луғати Ҳалимӣ» - луғати форсӣ-туркӣ (асри XVI), «Муайид-ул-фузало» (асри XVI), 

«Фарҳанги Вафоӣ» (асри XVI), «Туҳфат-ул-аҳбоб» (асри XVI), «Туҳфат-ус-саодат» (асри XVI), 

«Фарҳанги Мирзо Иброҳим» (асри XVI), «Маҷмаъ-ул-фурс» (асри XVI), «Фарҳанги      

Ҷаҳонгирӣ»-и Ҷамолиддин Ҳусайни Инҷу ибни Фахр-ул-Ҳасан, «Фарҳанги Сомонӣ» (асри 
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XVII), «Ҷомеъ-ул-луғот»-и Ниёзии Ҳиҷозӣ (асри XVII), «Бурҳони қотеъ»-и Муҳаммадҳусайн 

ибни Халафи Табрезии мутахаллис ба Бурҳон (асри XVII), «Ғиёс-ул-луғот»-и Муҳаммад 

Ғиёсиддин (асри XIX), «Чароғи ҳидоят»-и Сироҷиддин Алихони Орзу ва ғайра мутобиқи 

марҳалабандии забоншиносони аврупоӣ маҳсули дасти фарҳангнигорони баъдиисломӣ маҳсуб 

мешаванд, ки алҳол арзиши бузурги илмиву амалии худро дар забоншиносию адабиётшиносӣ 

нигоҳ доштаанд. 

Донишманди забардасти Эрон Саид Нафисӣ дар яке аз мақолаҳояшон бо унвони 

«Фарҳанги порсӣ» 202 номгӯйи фарҳангҳои форсӣ-тоҷикиро овардаанд. Дар «Луғатнома»-и 

Деҳхудо бошад, миқдори ин фарҳангномаҳо ба 250 расидааст. Ҷойи таассуф аст, ки бархе аз онҳо 

то замони мо нарасидаанд. 

Дар забоншиносии тоҷик, хушбахтона, муҳаққиқони фарҳангҳои тафсирии форсӣ-тоҷикӣ 

оид ба «Сиҳоҳ-ул-фурс» ва муаллифи он маълумоти мухтасаре дода, ҳамзамон зикр намудаанд, 

ки он қадимтарин луғатнома дар таърихи фарҳангнигории мо маҳсуб мешавад. Ва бархе аз 

пажӯҳишгарон ташреҳи моддаҳои луғатномаи мавриди таҳқиқ қарордодаашонро ба тафсири 

калимаҳои «Сиҳоҳ-ул-фурс» қиёс кардаанд [8; 10; 2]. 

Бояд тазаккур дод, ки «Сиҳоҳ-ул-фурс» яке аз силсилаҳои нодиртарин ва куҳантарин 

фарҳангномаҳои тафсирии тоҷику форс буда, дар оғози асри XIV дар Табрези Эрон аз ҷониби 

Шамсиддин Муҳаммад Фахриддини Ҳиндушоҳи Нахҷувонӣ дар пайравии «Луғати фурс»-и 

Абумансур Алӣ ибни Аҳмад ал-Асадӣ ат-Тӯсӣ таълиф ёфтааст. Ногуфта намонад, ки дар мавриди 

ному насаби муаллиф ва худи унвони фарҳанги номбурда андеша ва гумонҳои мухталиф дар 

фарҳангшиносӣ мавҷуд аст. Аксари пажӯҳишгарон бар онанд, ки фарҳанг низ дар филоти 

Озорбойҷони Эрон тартиб дода шудааст ва моҳияти идома ва такмили «Луғати фурс» ба шумор 

меравад. Вожаҳои фарҳанги «Сиҳоҳ-ул-фурс» мутобиқи ҳуруфи алифбои арабии форс-тоҷик 

мавриди тафсир қарор дода шудаанд, ки теъдоди онҳо якҷо бо мулҳақот ба 2314 адад мерасад.  

Ва ҳоло бо мақсади ошноӣ пайдо кардани хонандагон ба баъзе калимаҳо ва тафсири 

маъниҳои онҳо аз фарҳанги номбурда намунае чанд ба алифбои имрӯзаи тоҷикӣ меоварем:  

 Осо - ду маънӣ дорад: Аввал, даҳондара бошад, яъне он ки даҳон боз кунад аз коҳилӣ ё аз 

хоб ва араб онро «савбо» гӯяд ва ба забони фурс «ҳамёза» низ гӯянд. Дақиқӣ гуфт ва ривояте 

Баҳромӣ. Мисол, байт: 

Чунон намуд ба симо дӯш моҳи нав дидор, 

Чу ёри ман, ки кунад гоҳ хоби хушосо. 

Дувум, ба маънии «монанд» бошад. Гӯянд: (фалон кас пилосост ё) хуросо ё зараосо (яъне 

монанди пил аст ё монанди офтоб) ва араб осоро «мисл ва шабиҳ» хонад. Шаҳид гуфт, байт: 

Шавад бадхоҳ чун рӯбоҳ баддил, 

Чу шеросо ту бихромӣ ба майдон. 

Амир Хоқонӣ гуфт, байт: 

Фалак кажравтар аст аз хати тарсо, 

Маро дорад мусалсал роҳибосо. 

Афдисто // Афдасто: ба фатҳи «ҳамза» ва сукуни «фо» ва касри «дол», калимаи паҳлавист. 

«Афд» шигифт бувад ва «исто» ситоиш ва маънии маҷмуи калима ситоиши Худованд, ҷалла 

ҷалолуҳу ва амма наволуҳу бувад. Дақиқӣ гуфт, байт: 

Ҷуз аз Эзид туам худовандӣ, 

Кунам аз дил ба ту бар Афдисто. 

 Шӯх: ду маънӣ дорад: Аввал, бешарм, дувум, рим ва чирк бошад бар тану ҷома. Хусравӣ 

гуфт, байт: 

Агар шӯх бар ҷомаи ман бувад, 

Чӣ бошад? Дилам аз тамаъ ҳаст пок. 

 Девлох: чанд маънӣ дорад: Аввал сардсир бувад. 

Дувум, шӯристон бошад. 

Сеюм, ҷойе бувад дур аз ободонӣ, ки мардум он ҷо нарасанд. Ва Мавлоно Шамсуддин 

Муҳаммади Кӯтвол гуфт, байт: 

Зи обод рафта сӯи девлох, 

Бар ӯ танг гашта ҷаҳони фарох. 

Чаҳорум, хористон бувад. Унсурӣ гуфт, байт: 

Чарида девлох, оганда паҳлу, 

Ба тан фарбеҳ, миён чун мӯй, лоғар. 
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Рух: се маънӣ дорад: Аввал рӯйи мардум бошад. Камолуддин Исмоил гуфт, байт: 

Руху зулфат аз шигарфӣ сифати баҳор дорад, 

Хунук он, ки сарвқадде чу ту дар канор дорад. 

Дувум рухи шатранҷ бошад. Ва дигаре гуфт, байт: 

Рух бар рухи ӯ ҳанӯз нанҳода будам, 

Фарёд баровард, ки мотам кардӣ. 

Сеюм, мурғест, ки бар савоҳили дарёҳо ва ҷазоир бошад ва гӯянд дар бузургӣ ва қувват ба 

масобаест, ки вақте ки каргадан шох дар шиками фил зада бошад ва бар ҷой монда, ӯ тавонад, ки 

ҳар дуро даррабояд ва бар ҳаво равад. Валуҳдати алоровӣ. 

Борсор: сабуксар бошад. 

Бодғар: ба маънии бодғард бувад. Аънӣ хонаи тобистон, ки дар он боди хунук вазад. 

Хусравӣ гуфт, байт: 

Ки ҳар гаҳ, ки тира бигардад ҷаҳон, 

Бисӯзад, чу дӯзах шавад бодғар. 

Шанг: Аввал, зебо ва накӯ бувад. Дувум, ба маънии дузд бошад. Унсурӣ гуфт, байт: 

Чӣ занӣ таъна, ки бо ҳезон ҳезед ҳама, 

Ки туӣ ҳезу туӣ масхара, бо шангон шанг. 

Сеюм, хартуми пил бошад. Бушакур гуфт, байт: 

То кай кунад ӯ хорам, то кай занад ӯ шангам, 

Фарсуда шавам охир, гар оҳану гар сангам. 

Ва шанг ба маънии тирдаста омадааст. 

Ғовшанг: он чӯб бувад, ки ба ӯ гов ронанд. Таййон гуфт, байт: 

Мардро наҳмор хашм омад аз ин, 

Ғовшанге бо каф овардаш гузин. 

Рабун: Он бошад, ки пеш аз музд ба муздурон диҳанд чизе. Фаррухӣ гуфт, байт: 

Бурда дили ман ба дасти ишқ забун аст, 

Сахт забуне, ки ҷону дилаш рабун аст. 

Сон: Чанд маънӣ дорад: Аввал, санге бошад нарм, ки шамшер корд бад-он тез кунанд. 

Дувум, расму ниҳод ва ҳол бошад. Сеюм, ба маънои мушобаҳат бошад. Гӯянд: «Фариштасону 

одамисон» аст. 

Сабадчин: бақияи ангур бошад, ки ҷобаҷо дар боғ монда бошад. Имора гуфт, байт: 

Муғ аз нишоти сабадчин, ки маст хоҳад шуд, 

Кунад баробари чархушт хишт болино. 

Нун: яъне акнун. Имора гуфт: байт: 

Гӯӣ забон шикаста гул аст он бути туро, 

Туркон ҳама забоншикаста зи бонги туванд нун. 

Ҳин: ду маънӣ дорад: Аввал, сел бошад. Дақиқӣ гуфт, байт: 

Аз кӯҳсор ҳин ба ранги май 

Ҳин омадаӣ, нигор, май овар, ҳин. 

Дувум, яъне биштоб. 

Югон: ду маънӣ дорад: Аввал, заҳдон бошад ва ба тозӣ «раҳм» гӯянд. Дувум, рӯдаи 

гӯсфанд, ки пурсаргин бошад. Абулаббос гуфт, байт: 

Риш чун югоно, саблат чун сӯҳоно, 

Сари биниш чу бӯроне бо тангоно. 

Испаҳон: номи шаҳрест аз Ироқ. Дар қадим онро Доруляҳудо гуфтандӣ. Даҷҷол аз он ҷо 

хурӯҷ кунаду ибтидои олам аз он ҷо шавад ва ҳар кӣ чиҳил рӯз дар он шаҳр бувад, бахил гардад. 

Онро Исфаҳон ва Усфаҳон ва Сипоҳону Сифҳон гӯянд ва номи пардаест аз мусиқӣ. 

Чак: ҳуҷҷатуқибула ва барот бошад. Падарам гуфт, раҳималлоҳ: 

Ҷаҳондоре, ки иқлими ҳунарро 

Ба номи ӯ навиштанд аз азал чак. 

Мусаннифи «Сиҳоҳ-ул-фурс» аз кадом манбаъҳои илмии луғатшиносӣ, тазкиравӣ ва 

таърихӣ истифода бурда бошад, алҳол маълум нест. Бо вуҷуди ин, бархе аз муҳаққиқон чунин 

мешуморанд, ки Ҳиндушоҳи Нахҷувонӣ аз нусхаҳои гуногуни то асри XIV интишорёфтаи 

«Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ фаровон истифода кардааст. 

Муаллиф бо мақсади асоснок кардани ташреҳ ва маънидоди ҳар як моддаи луғатномаи худ 
мутобиқи чопи дувуми «Сиҳоҳ-ул-фурс»-и Муҳаммад ибни Ҳиндушоҳи Нахҷувонӣ (Теҳрон, 
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1976) бо эҳтимоми доктор Абдулалии Тоатӣ аз ашъори беш аз 100 нафар шоирони Эрон, 
Хуросон, Мовароуннаҳр, Балх, Озарбойҷони то асри XIV ба сифати санад ва шоҳиди луғавӣ 
овардааст: Оғоҷӣ (Ағоҷӣ), Абушуъайб (Бушуъайб), Абушакур (Бушукур), Абулосим, Абулабос, 
Анварӣ, Авҳадуддин, Урмуздӣ, Абуало, Абулфатҳ, Абулмасал (Булмасал), Абулмуайиди 
(Буалмуайид) Балхӣ, Абунасри Марғазӣ, Аҳвал, Фаридуддин, Ахсикатӣ, Асируддиз, Адиб 
Собир, Асадӣ (Тӯсӣ), Аскоф, Абуҳанифа, Ашноии Ҷӯйборӣ, Ағоҷӣ (Оғоҷӣ), Амир Хусрав 
(Деҳлавӣ), Умонӣ, Асируддин, Бобуя, Бадоеӣ, Бармакӣ, Аҳмад, Баситӣ, Абулфатҳ, Буалҳар, 
Баҳромӣ, Ҷомӣ, Тоҷбаҳо, Ҷабалӣ Абдулвосеъ, Ҷалоб, Ҷавҳарбӣ, Ҳофиз, Ҳарирӣ, Ҳасирӣ, Ҳаккок, 
Хотунӣ, Абутоҳир, Хоқонӣ, Афзалуддин, Хамозқоинӣ, Хуҷаста, Хусрав, Хусравонӣ, Абутоҳир, 
Хусравӣ, Хафоф, Хоҷуи Кирмонӣ, Духтари Аёзӣ, Дақиқӣ, Деҳлавӣ, Амир Ҳасан, Дайламшоҳ, 
Амирфахруддин, Рашид, Ғиёсуддин Муҳаммад, Рашидӣ, Исмоил, Рӯдакӣ, Зоҳид, Зарринкитоб, 
Зайнабӣ, Саъдӣ Шайх Муслиҳуддин, Салмони Соваҷӣ, Саноӣ, Шокири Бухорӣ, Шоҳсор, 
Шарафшоҳ, Нусратуддин, Шуштарӣ Абулало, Шуҳраи Офоқ, Шаҳид, Шервонӣ, Азуддин, 
Соҳибӣ, Суфор, Тоҳир, Фазл, Таҳорӣ, Тантуронӣ, Амирмағзуддин, Тиён, Марғазӣ, Заҳир, Одилӣ, 
Ориф, Ироқӣ, Арӯзӣ, Асҷадӣ, Аттор Фаридуддин, Афифӣ Қутбуддин, Амод Ғазнавӣ, Амора, 
Амақи Бухорӣ, Унсурӣ, Авфии Бухорӣ, Имом Садидуддин, Аёзӣ, Ғазнавӣ Сайид Ҳасан, Ғамнок, 
Ғаввос, Ғиёсӣ, Фоҳирӣ, Форёбӣ Заҳируддин, Фароловӣ, Фаррухӣ, Фирдавсӣ, Фариддун, 
Мавлоно Ҷалолуддин, Фирӯзи Машриқӣ, Қарт, Алӣ (Андаконӣ), Қареъ-уд-даҳр, Қасор, Қатрон, 
Сироҷуддин, Қаввос, Мавлоно Шамсуддин, Кисоӣ, Камолуддин Исмоил, Қутвол, Мавлоно 
Шамсуддин, Ганҷа (Шайх), Ломеӣ, Лабибӣ, Муборакшоҳ Азнавӣ, Мутаннабӣ, Муҷадуддин, 
Муҷаладӣ, Муҳаммад бини Ҷарири Табарӣ, Маҳмудӣ, Муродӣ, Мурсай, Масъуди Саъди Салмон, 
Мушфиқӣ, Музаффарӣ, Маъруфӣ, Муиз Тартарӣ, Муиззӣ, Муқбилӣ, Мунаҷҷим, Ҷузҷонӣ, 
Абулхайр, Мунҷик, Манучеҳрӣ, Муаддиб, Абулқосим, Мавлавӣ, Меҳтар, Навҷувонӣ, Мавлоно 
Шамсуддин Муҳаммад, Маҳастӣ, Майдонӣ, Носири Хусрав, Нофеии Гелонӣ, Тарокӣ, Мулло 
Аҳмад, Насируддини Тӯсӣ (Хоҷа), Низоммулмулки Тӯсӣ (Хоҷа), Ҳиндушоҳ Фахриддин 
Муҳаммад, Яконӣ, Шамсуддин, Низомӣ, Ватвот, Рашидуддин, Ҳамгар Муҷадуддин ва дигарон. 

Бояд гуфт, ки дар «Сиҳоҳу-л-фурс» муаллифони шаҳодати шеърӣ ва насрӣ бо унвонҳои 
ифтихорӣ ва эҳтиромии устод, ҳаким, мавлоно, шайх, раҳматуллоҳи алайҳи, раҳматуалайҳ ва 
ғайра ёд шудаанд: устод Рӯдакӣ, ҳаким Фирдавсӣ, ҳаким Носири Хусрав, ҳаким Анварӣ, ҳаким 
Сӯзанӣ, мавлоно Ҷалолуддин Фаридун, шайх Саъдӣ ва ғ. 

Ҳамин тавр, дар «Сиҳоҳ-ул-фурс»-и Муҳаммад бини Ҳиндушоҳи Нахҷувонӣ вожаҳои 
гуногуни забонҳои форсӣ ва тоҷикӣ мавриди ташреҳи маъноӣ ва мавзуӣ қарор гирифтаанд. 

Муаллифи ин мақола айни ҳол ҷиддан ба таҳқиқи нодиртарин луғатномаи «Сиҳоҳ-ул-
фурс» машғул мебошад. 

АДАБИЁТ: 
 

1. Суханронии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз 5 октябри соли 2019. 
2. Аҳадов Ҳ. Фарҳанги Рашидӣ ҳамчун асари лексикографӣ. – Душанбе: Дониш, 1981. – 122 с. 
3. Герценберг Л.Г., Саймиддинов Д. Лингвистическая мысль и языковедческая практика в Иране в 

домонгольское время. – История лингвистическая учений. Средневековый Восток. – М., 1981. – С. 
96-115. 

4. Дарвеш Баҳриддин. «Чароғи ҳидоят»-и Орзу ва забони тоҷикии форсӣ. – Душанбе: Дониш, 1992.             

– 110 с. 
5. Дьяконов И.М., Лившиц В.А. Документы из Нисы 1 в. до н.э. Предварительные итоги работы. – М.: 

Восточная литература, 1960. – С. 161. 
6. Ebiling E. Das aramaisch – mittelpersische Glossar, Frahang - i- pahlavik im Lichte der assyiologischen 

Forschung – Mitteilungen der Altorientalischen Gesellschaft. – Leipziq, 1941. Bd. 14, Hf 1. 
7. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Лексикология, фонетика, морфология, қисми 1. – Душанбе: Маориф, 

1982. – 464 с. 

8. Капранов В.А. «Луғати фурс» Асадии Туси и его место в истории таджикской (фарси) 
лексикографии. – Душанбе: АН ТР, 1964. – 214 с. 

9. Капранов В.А. Таджикско-персидская лексикография в Индии XVI-XIX вв. – Душанбе: Дониш, 

1987. – 224 с. 
10. Отахонова А. «Фарҳангнома»-и Ҳусайн Вафоӣ. – Душанбе: Дониш, 1986. – 130 с. 
11. Рауфов Ҳ. «Фарҳанги ҷаҳонгирӣ» ҳамчун сарчашмаи лексикографияи тоҷику форс. – Душанбе: 

Дониш, 1973. – 192 с. 

12. Саймиддинов Д. Фарҳангномаҳои форсии миёна. – Душанбе: Дониш, 1994. – 88 с. 
13. Саймиддинов Д. Фарҳанги ҳузворишҳои паҳлавӣ. – Душанбе, 2008. – 144 с. 
14. Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 7. – Душанбе, 1987. – С. 198-199. 

 



107 

 

 «СИҲОҲ-УЛ-ФУРС» ҲАМЧУН АСАРИ ФАРҲАНГНИГОРӢ 
 

Дар мақола қайд шудааст, ки фарҳангнигории форс-тоҷик аз аҳди Сосониён (224-265 мелодӣ) шуруъ 

шуда, дар сарзамини Эрон, Озорбойҷон, Ҳиндустон, Мовароуннаҳр, Туркистони Шарқӣ, ривоҷу равнақ 

ёфта будааст. Яке аз фарҳангҳои тафсирии нодиртарини асрҳои миёна луғатномаи «Сиҳоҳ-ул-фурс»-и 

Шамсиддин Муҳаммад Фахриддини Ҳиндушоҳи Нахҷувонӣ ба шумор рафта, дар филоти Озарбойҷони 

Эрон таълиф шудааст. Калимаҳои фарҳанги мазкур тибқи тартиби алифбои арабии форс-тоҷик ҷой дода 

шуда, теъдоди онҳо ба 2314 адад мерасад. Фарҳангнигорони ҳар як давр масъулияти бузургеро ба дӯш 

гирифта будаанд, ки беҳтарин меросеро ба мо - наслҳои оянда гузоштаанд. Бояд ёдовар шуд, ки хонандагон 

аҳли илми ҷумҳуриамон ба он дастрасӣ надоштанд. Хушбахтона, ин луғатномаи арзишманд бо заҳмату 

кӯшиши устоди Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Ғоиб Мирзоев бо хатти 

кириллӣ баргардон ва таҳия гардидааст, ки ҳоло он ҳамчун сарчашма ва манбаи омӯзишу таҳқиқи 

муҳаққиқон қарор гирифтааст.  

КАЛИДВОЖАҲО забон, падидаи ҷамъиятӣ, забони давлатӣ, забони модарӣ, воситаи муошират, 

фарҳанг, фарҳангномаҳо. 
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СИХАХ–УЛЬ-ФУРС» КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
 

В статье отмечается, что персидско –таджикская культура зародилась в эпоху Сасанидов (224-265 

гг. н.э) и процветала в Иране, Азербайджане, Индии, Мавераннахре и Восточном Туркистане. Одной из 

редких комментаторских культур является словарь «Сихaх-уль-фурс» Шамсиддина Мухаммада 

Фахриддина Хиндушахи Нахчувани, написанный на азербайджанском флоте Ирана. Слова этой культуры 

расположены в порядке персидского и таджикско-арабского алфавитов и их количество достигает 2314 

штук. К счастью, этот словарь был переведен и разработан преподавателем Кулябского государственного 

университета имени Абуабдуллах Рудаки Гоибом Мирзоевым на кириллицу и является в настоящее время 

изучается исследователями как источник и источник изучения  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура, язык, социальное явление, государственный язык, родной язык, 
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«SIHAH–UL-FURS» AS A WORK OF CULTURE 
 

The article notes that the Persian-Tajik culture originated in the era of the Sassanids (224-265 AD) and 

flourished in Iran, Azerbaijan, India, Transoxiana and East Turkistan. 

One of the rare commentary cultures is the «Sihoh-ul-furs» Shamsiddin Muhammad Fakhriddin Hindushahi 

Nahjuvani»s Dictionary, written in the Azerbaijani fleet of Iran. The words of this culture are arranged in the order 

of the Persian and Tajik Arabic alphabets and their number reaches 2314 pieces. Fortunatly, this dictionary was 

translated and developed by the teacher of Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki Goib Mirzoev 

in Cirillic script and is now being studied by researchers as a souerce and source of study. 
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ГЛАГОЛ KÖNNEN И ЕГО СЕМАНТИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ В 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Толибова Г.Дж. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Глагол können следует значению возможности. Его первоначальное значение может 

выражать позитивную способность/возможность, которая зависит только от субъекта, 

действующего взвешенно (обдуманно), что важно для одушевленного субъекта. Также его 

значение может скрывать внутри себя рациональное начало, что важно и для неодушевленного 

субъекта. Этими признаками данный глагол отличается от mögen, также выражающего 

возможность, но лишь, с другой стороны, от субъекта, по причине отсутствия помех [1, с. 19]. 

Рассмотрим значения глагола können. 

1)  мочь, быть в состоянии, иметь возможность: 

• man kann;  

• man kann nicht;  

• er kann;  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25291466
https://elibrary.ru/item.asp?id=25291466
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• er kann nicht;  

• er kann tüchtig arbeiten;  

• er kann nicht aufstehen;  

• wer kann uns den Weg zeigen?  

• kannst du mir seinen Namen sagen?  

• das Wasser kann hier nicht eindringen;  

• dieses Zimmer kann zwanzig Personen fassen;  

• двадцать человек ich habe nicht kommen können;  

• ich habe es gekonnt;  

• er kann auch anders;  

• ich kann nicht anders;  

• ich konnte nicht anders als lachen;  

• laufe, was [so schnell] du kannst;  

• er schrie, was [so laut] er konnte;  

• er kann nicht hinein;  

• er kann nicht nach Hause;  

• ich kann nicht mehr; 

• uns kann keiner!  

• нам всё нипочём! er kann nichts dafür;  

• was können wir dafür, daß du hingefallen bist?  

2)  мочь, сметь (выражает разрешение): 

• Sie können gehen!  

• er kann gehen;  

• wie können Sie es wagen, mir unter die Augen zu treten?  

• Sie können mich morgen erwarten;  

• wir können uns Glück wünschen, daß der Unfall so glimpflich abgelaufen ist; 

• diese Frechheit kann nicht geduldet warden;  

• das kannst du (meinetwegen) tun.  

3)  выражает предположение, основанное на объективной возможности: 

• ich kann mich irren;  

• das kann wohl sein;  

• es kann sein, daß er stirbt, er kann sterben;  

• diese Krankheit kann einen tödlichen Ausgang haben;  

• verurteile ihn nicht, er kann das Geld auch verloren haben;  

• der Brief könnte verlorengehen. 

4)  уметь, знать (выучить, быть обученным): 

• er macht es so gut, wie er kann;  

• man kann nicht immer, wie man möchte;  

• er kann deutsch [Deutsch] sprechen;  

• er kann Deutsch;  

• ich kann (nicht) steuern;  

• kannst du Geige spielen?  

• das Kind kann schon sprechen;  

• er kann das Gedicht auswendig;  

• was kannst du auswendig?  

• er konnte seine Aufgaben nicht;  

• er hat schon wieder nichts gekonnt;  

• er kann viele Geschichten;  

• vieles [nichts, manches, etwas] können;  

• er kann seine Sache [sein Handwerk];  

• alle Arbeiten dieses Künstlers sind gekonnt;  

• es will gekonnt sein – .  
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Как следует из значения können, основным его смыслом считается указание на 

«возможность» и «способность» с описанием интенсивности данных состояний, а в 

отрицательной форме на их отсутствие [2, с. 17]. Данные смыслы носят различную 

экзистенциальную направленность в ментальных репрезентациях: 

- способности/навыка (врождённых, приобретённых): 

Vögel können fliegen (Vögel sind von Natur her in der Lage, es zu tun). 

- возможности /полномочия/случая: 

Konnten Sie mit ihm sprechen? - Ja. Wir hatten Glück. 

- «онтологическая» возможность: 

Nächsten Monat kann es schon schneien (= Im Oktober kommt es oft vor). 

-возможности, вытекающей из последовательных отношений (причина-следствие): Wer im 

Dienst des Staates reich wird, kann kein Mann von Charakter sein. 

- возможности, предложения: 

Zum Bahnhof können Sie mit dem Bus fahren (Es gibt mehrere Wege zum Bahnhof). 

- разрешения: 

Von mir aus können Sie ruhig rauchen (= Ich habe nichts dagegen, dass Sie rauchen). 

- предположения (с утешением): 

Das kann jedem passieren (Ich glaube, das hätte jedem passieren können/ Es ist nicht schlimm, 

dass das passiert ist). 

Все вышеназванные концептуальные области и ментальные репрезентации для können, 

соответствуют в основном значении возможности, в том числе с вторичным для глагола смыслом 

- предположения, нуждающегося в некотором уточнении. Оно фиксирует мыслительно-

гипотетическую возможность, то есть догадку либо возможность, когда коммуниканты 

продолжают воспринимать событие как возможное на основе знания обстоятельств. Сравните: 

Unsere Gäste könnenjetzt schon zu Hause sein (Sie brauchen eine halbe Stunde für ihre Heimfahrt). 

Осторожное выражение вероятности для уже знакомых коммуникантам условий 

локализуется посредством Konjunktiv II. Ср.: Man könnte nach der Lektüre des ersten Satzes folgern 

[3, с. 80]. 

Для глагола können обозначаются ещё две особые ментальные репрезентации. Глагол в 

конъюнктиве II имеет выражение «онтологической» возможности, отсутствующей на этот 

момент, однако могущей наступить в любой момент. Сравните: 

Ich bin mit der Arbeit soweit, dass ich sie abschließen könnte. (Ich habe alle Voraussetzungen 

dafür). 

Können фиксирует еще вероятность, никогда не наступающую по причине отсутствия 

нужных для этого предпосылок. В этих случаях имеется в виду выражение посредством глагола 

ирреального результата, а, значит, ирреальной вероятности. Сравните: Мах hat Monika zu gern, 

als dass er sie verlassen könnte [4]. 

Значение ликвидации помехи, реализуемое können, обладает и другой ментальной 

репрезентацией. Это – благоприятная / неблагоприятная предпосылка для того или иного 

действия, сравните: Mit diesem dicken Pullover kannst du dich bestimmt nicht erkälten. 

Können удостоверяет данную тенденцию выражением возбужденности, нетерпеливого 

ожидания. Сравните: 

Der Bus könnte jetzt wirklich kommen. Der Regen könnte bald aufhören. 

Значение давления располагается при функционировании können как носителя значения 

побуждения. В данном случае значение исходит от какого-либо лица в целях следующих 

выражениях: 

- распоряжение: Kannst du nicht mal ruhig sein? 

- предложение: Капп мап das anders tun? 

- просьба: Können Sie mir sagen, wo die Aula liegt? 

- осторожная просьба: Könnten Sie morgen wieder anrufen? 

- особо официальная просьба: Wenn Sie das unterschreiben könnten! Индикатор высокой 

корректности стиля в последнем случае – это Konjunktiv II и псевдопридаточное предложение с 

союзом wenn [6, с. 13]. 
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ФЕЪЛИ KÖNNEN ВА ВАЗИФАҲОИ МАЪНОГИЮ ГРАММАТИКИИ ОН  

ДАР ЗАБОНИ ОЛМОНӢ 
 

Дар мақола рушди маънои грамматикии феълҳои модалии забони олмонӣ дар мисоли вожаи können 

баррасӣ гардидааст. Аз ҷониби муаллиф, ба масъалаи бисёрмаъноии ин феъл, ки дар давраҳои гуногуни 

рушди забон сурат гирифтааст, рӯшанӣ андохта шудааст. Нақши муносибатҳои наҳвии ин намуди феъл 

кушода шудааст, ки он имрӯз чун объекти махсуси грамматикӣ гардидааст, яъне, воҳиди воқеии 

грамматика мебошад. 
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В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В статье рассматривается развитие грамматического значения модальных глаголов немецкого языка 

на примере лексемы können. Автором раскрывается проблема многозначности этого глагола на разных 

этапах развития языка, раскрывается роль синтаксических отношений, которые позволяют модальному 

глаголу können стать объектом грамматизации, то есть грамматической прецедентной единицей. 
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The article deals with the development of the grammatical meaning of modal verbs in the German language 

on the example of the lexeme können. The author reveals the problem of the polysemy of this verb at different 

stages of language development, reveals the role of syntactic relations that allow the modal verb können to become 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ     ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

МИР САЙИД АЛИИ ҲАМАДОНӢ ДАР БОБИ АХЛОҚИ НЕКИ ИНСОНӢ 
 

Абдураҳимзода Қ.С.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Аз он давраи таърихие, ки ҷомеаи инсонӣ дар рӯи замин ба вуқуъ пайвасту одамизод дар 

шакли ҷамъият зиндагӣ намуданро оғоз кард, муносибатҳои одамон ба куллӣ тағйир ёфт. Яъне, 

дар ин шакли зист ба одамон лозим меомад, ки муносибатҳо, рафтор, гуфтор ва доду гирифти 

худро нисбат ба аҳли ҷомеа дигар намоянд. Дар ин маврид ба онҳо як низом, қоида ва меъёри 

умумие лозим буд, ки тамоми аҳли ҷомеа дар асоси нишондодҳои он муносибати худро бо 

дигарон дар ҳаёти ҷамъияти худ истифода баранд. Аз ҳамон давраҳои қадим одамон ин 

нишондодҳоро ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ - ахлоқ дар муносибатҳо, гуфтор ва рафтори худ 

риоя карданро оғоз намуданд.  

Табиист, ки ахлоқ ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ дар аввал худ аз худ (стихиявӣ) рушд 

карда, дар баробари хату савод пайдо шудан инсонҳо дар асоси таҷрибаи андӯхтаи худ китобу 

асарҳои алоҳида навишта ба наслҳои оянда мерос монданд.  

Дар бораи ахлоқ, яъне панду андарз ва насиҳату маслиҳатҳо ҳама халқу миллатҳо дар 

шакли назм ё наср асарҳои зиёдеро ба ояндагони худ боқӣ гузоштаанд. Масъалаи ахлоқ, яъне 

панду андарз, насиҳату ҳикмат дар мероси хатии мардуми ориёнажод, хусусан халқи форсу тоҷик 

дар қиёс бо дигар халқу миллатҳо бештару зиёдтар ба назар мерасад.  

Ҳама осори хаттие, ки аз мардуми ориёнажод, аз ҷумла форсу тоҷик, шуруъ аз китоби 

муқаддаси «Авасто» ва асарҳои безаволи мутафаккирони бузурги гузаштаи мо, ки то ба замони 

имрӯз омада расидаанд, гувоҳи ҳама ин гуфтаҳо шуда метавонанд. Барои мисол мо метавонем 

он шиори зиндагисоз, ки «Пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек» дар «Авасто» оварда шудааст 

ва дар асли хеш беҳтарин ва волотарин даъват барои ахлоқи инсонисту ҳар як фардро ба сӯи 

некиву некукорӣ даъват менамояд, ёдовар шавем. Чунин даъват, шиор ва ё принсипи ахлоқии 

зиндагии инсон то замони мо аз ҷониби дигарон ба амал наомадааст.  

Зимнан намунаи дигаре дар ин мавзуъ, ки аз ҷониби як тан аз мутафаккирони бузурги форс 

– тоҷик суруда шудааст, ҳамчун мисол манзур мегардад:  

   Адаб тоҷест, аз нури илоҳӣ,  

   Бинеҳ бар сар, бирав ҳар ҷо, ки хоҳӣ [1, с. 3].  

Ин байтро устод Лутфуллозода М. шарҳ дода, андешаи худро ба таври зайл иброз 

доштааст: «...пайдост, ки аз аъзои бадани инсон танҳо сар сазовори тоҷ аст ва тоҷ арзандаи сар 

аст. Дар таърих маълум аст, ки тоҷ ба шоҳону пешвоён тааллуқ дорад, ки ба амри Парвардигор 

меоянду мераванд. Аммо «тоҷ»-и ин байт маънои дигар дошта, ишора:  

−  ба адаб ва маънавиёти инсон; 

−  ба афзалият ва арзишнокии адаби инсон аст; 

−  ба одамони тарбиятдида аст; 

−  ба одамони бонангу номус аст; 

−  ба одамони шарафманд аст; 

−  ба одамонест, ки дар ҳар мавқеъ ва шароит манфиати худро аз манфиати миллат, халқу 

Ватан, аҳли ҷомеа боло намедонанд, дар сар бо ҳавою ҳавас ва хаёлу андешаи миллӣ зиндагӣ 

мекунанд. 

Худи зиндагӣ тақозо мекунад, ки ҳар каси боақлу ҳуш, соҳибадаб, сар, ки хазинаи ақлу 

хирад аст, пиндору рафтору гуфтори инсонро ба низом медарорад, зиндагиро саришта менамояд» 

[1, с. 3-4].  

Дигар мутафаккири бузурги халқи форсу тоҷик, ки минбаъд сухан дар бораи андешаҳои 

ахлоқӣ-маънавии ӯ меравад, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ мебошад. Дар давоми сӣ соли охир, 

яъне соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашн гирифтани 680-солагӣ (1994) 

ва баъдан 700-солагии (2014) ин мутафаккири бузурги Шарқ бо заҳмати олимони тоҷик ва 

кишварҳои ба мо ҳамсоя – Покистон, Эрон ва Афғонистон як силсила мақолаҳою китобҳо ба чоп 

расонида шудааст, ки муҳтавои онҳо дар асарҳои профессор Абдураҳимзода Қ.С. таҳти унвони 

«Афкори педагогии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ» (2003) ва «Шоҳи Ҳамадон - ҳидоятгари саодати 

инсон» (2009), муфассал шарҳ дода шудаанд.  
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Авзои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ахлоқӣ-маънавии ҷомеаи ҷаҳони муосир 

моро ба хулосае водор менамояд, ки ояндаи ҷомеа асосан ба он вобастагӣ дорад, ки имрӯз мо 

насли ҷавонро чи тавр тарбия менамоем, дар кадом руҳия ва дар ниҳоди онҳо кадом сифатҳои 

ахлоқиро парвариш мекунем, кадом роҳу равиш ва тарзу усули зиндагиро ба онҳо тавсия 

медиҳем, ҷаҳони маънавии онҳоро ба кадом арзишҳои милливу умумибашарӣ бойю ғанӣ 

мегардонем. Ҳама ин пурсишҳо ё садҳо саволи ба ин монанди дигар тақозо мекунанд, ки ин 

масоил ҳаллу фасли бетаъхир ва саривақтии худро пайдо кунанд. Аммо бояд таъкид кард, ки дар 

амал татбиқ намудани ин масъала кори як шахси алоҳида, ё танҳо омӯзгор, ё падару модарон 

нест, балки ин кори ҷонии тамоми халқу миллат ва давлату ҷамъият аст.  

Агар мо дар ҳақиқат ҳам, дар назди худ мақсад гузошта бошем, ки ҷаҳони маънавии насли 

ҷавони хешро бойю ғанӣ гардонем, ахлоқи онҳоро поку покиза ва беолоиш намоем, онҳоро 

орому осуда ва хушбахт бинем, моро зарур аст, ки ба илму адаб ва таъриху фарҳанги ниёгони 

бузурги халқамон рӯй оварда, аз мероси безавол ва саршори панду андарз ва ахлоқу ҳикматомӯзи 

онҳо эҷодкорона ва пурсамар истифода намоем.  

Дар ин бора Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон изҳори андеша карда, чунин таъкид кардааст: «Моро зарур аст, ки худогоҳу худшинос 

бошем, таърихи пурифтихору фарҳанги оламшумули ниёгони сарбаланди хешро аз худ намоем, 

ба хизматҳои беназири адибону мутафаккирони номдори пешинаамон арҷ гузорем ва барои 

ҳифзи суннату анъанаҳои неке, ки аз замони бостон то ба имрӯз боқӣ мондаанд, талош варзем, 

хотираи фарҳангиву таърихии худро тавсеа бахшем, барои пойдории истиқлолу озодии давлати 

миллиамон ва ҳар як ваҷаб хоки ин Ватани муқаддас ҳамеша омода бошем» [4, с. 15].  

Мутафаккирони бузурги халқи форсу тоҷик дар асоси илму дониш ва таҷрибаи ҳаёт 

консепсияи мавзуни тарбияи ахлоқӣ-маънавиро пешниҳод намудаанд, ки наслҳои зиёди инсонҳо 

дар асоси он тарбия ёфта, ба камол расидаанд. Барои ҳамин, ба мардум расонидан ва дастраси 

онҳо гардонидани мероси бойю ғании ниёгони бузурги гузаштаамон дар ҳаллу фасли бисёр 

масъалаҳои мубрами ҷомеаи муосир низ метавонад ёрии амалии худро расонад.  

Мусаллам аст, ки ҳаёт ҳамеша дар ҳаракат, тағйирот ва камолот қарор дорад, ки ин бечуну 

чаро ба мазмун, принсип, шакл, роҳу равиш ва тарзу усули тарбияи ахлоқии инсон таъсири 

бевоситаи худро мерасонад. Аз ин лиҳоз, ба оила, мактаб ва аҳли ҷомеа муҳим аст, ки афкори 

ахлоқии ниёгонро баҳри тарбияи насли оянда эҷодкоронаю таҳқиқкорона ба манфиати халқу 

миллат истифода намоянд.  

Бояд зикр кард, ки Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар рушд ва такомули илми ахлоқ аз худ 

мероси бениҳоят ғание боқӣ мондааст, ки аз имтиҳони ҳаёт ва таҷрибаи қарнҳо гузашта, аз 

тарафи намояндагони халқҳои гуногуни олам эътироф гардида, қобили қабул дониста шудааст. 

Дар ин радиф, бо итминони комил гуфта метавонем, ки андешаҳои ахлоқӣ-маънавии ин 

мутафаккири бузурги Шарқ ҳамчун қомуси ахлоқии зиндагӣ боз ҳам метавонад ба наслҳои оянда 

хизмати босазоеро ба анҷом расонад.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби худ «Чеҳраҳои мондагор» хизматҳои бузурги Мир Сайид 

Алии Ҳамадониро дар тарбияи насли ҷавон ва пешрафти ҷомеа баҳои баланд дода, чунин зикр 

кардааст: «Равшан аст, ки бузургтарин хидмати орифон эҳтиром ва муҳаббат ба башарият аст. 

Алии Ҳамадонӣ низ, бегумон, аз ин қабил ҳакимони ориф мебошад, ки ҷавҳари таълимоти ӯро 

гуманизму инсондӯстии оқилона ва наҷибона ташкил медиҳад. Мағз андар мағзи осори Мир 

Сайид Алии Ҳамадонӣ васфи инсон, баланд бардоштани манзалату мартабаи ӯ, ҳимояи 

манфиати ҳаётии вай, таъкиди мақоми иҷтимоӣ ва сиёсии ҳар фард, эҳтироми зан-модар, такмилу 

тақвияти суннатҳои фалсафию ирфонии худшиносиву худогоҳӣ, роҳу тариқаҳои тарбияи ахлоқӣ 

ташкил медиҳанд» [3, с. 266].   

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ такя ба гузаштагони бузурги худ карда, илми ахлоқро ривоҷу 

равнақ додааст. Дар бештари асарҳои мутафаккир ахлоқ ва маънавиёти инсон ҷои марказиро 

ишғол намуда, беҳтарин фазилатҳои ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ва ташаккулу такомули ӯ то ба сатҳи 

инсони комил мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Бояд зикр намуд, ки Алии Ҳамадонӣ тарбияи 

ахлоқӣ-маънавии инсонро яке аз омилҳои муҳимми ташаккул ва рушди ҳаматарафаи шахсият 

ҳисобида, онро яке аз пояҳои устувори инсони комил донистааст.  
Барои ҳамин ҳам, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар осори илмию адабияш масъалаи инсон 

ва қабл аз ҳама, ахлоқи неки онро дар мадди аввал гузошта, мардумро ба хулқу ахлоқи нек, 
некиву накукорӣ, инсонпарварӣ, башардӯстӣ, ватандорӣ, ифтихори миллӣ, меҳрубонӣ, дӯстиву 



113 

 

рафоқат, покию парҳезкорӣ, ростиву росткорӣ, ҳақиқату ҳақиқатпарастӣ, адлу инсоф, хайру 
саховат, ғамхорӣ дар ҳаққи ятимон, мискинон ва бечорагон ва дигар хислатҳои ахлоқи ҳамида 
ҳидоят намудааст. Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар баробари ин, аз мардум даъват ба амал 
овардааст, ки аз худписандӣ, ҳасад, кибру ғурур, коҳилӣ, зулму ситам, муғамбирӣ, мардумозорӣ, 
ҷаҳолат, мансабпарастӣ, баднафсӣ ва дигар сифатҳои шарри одамӣ худро дар канор гиранд.  

Ин андешаро мо дар осори олимону адибони бузурги гузашта ва муосири халқи форсу 
тоҷик Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино, Ҷалолуддини Балхӣ, 
Носири Хусрав, Саъди Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Хуҷандӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, 
Абдулқодири Бедил, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода ва 
дигарон ба хубӣ мушоҳида менамоем.  

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар раванди ташаккул ва рушди хислатҳои ахлоқи ҳамида дар 
ниҳоди одамон ба он кӯшидааст, ки ба ҳадди имкон чунин роҳу равиш, тарзу усул ва воситаҳоеро 
ба мардум пешниҳод намояд, ки қобили қабул ва писанди ҳамагон бошад. Масъалаи мазкурро, 
мутафаккири бузург, пеш аз ҳама, дар чунин асарҳояш ба монанди «Захират-ул-мулук», 
«Рисолаи қуддусия», «Рисолаи футувват», «Ҳафт водӣ», «Минҳоҷ-ул-орифин», «Ҳамадония», 
«Чиҳил мақоми суфия», «Авроди фатҳия», «Ғазалиёт», «Рубоиёт» ифода кардааст.  

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар ашъори хеш, ки ҳамчун василаи хубу мувофиқ барои баён 
кардани ақидаҳои ахлоқии инсон аст, кӯшиш ба харҷ додааст, ки ин имкониятро дар ривоҷу 
равнақи илми ахлоқ истифода намояд.  

Ҷоиз ба таъкид аст, ки инсони комиле, ки Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар назар дорад, на 
танҳо дорои ахлоқи ҳамида, сиришти пок, ақлу хиради солим, балки соҳиби маънавиёти зебо, 
инсондӯсту башардӯст, хоксору фурӯтан, ҳалиму ҳақиқатпараст бошад. Инсон дар мавриди 
назари ӯ тайёр аст, ки ҳатто ба душмани хеш некӣ кунад. Чунончи: 

   Ҳар кӣ моро ёд кард, эзид мар-ӯро ёр бод,  
   Ҳар кӣ моро хор кард, аз умр бархӯрдор бод.  
   Ҳар кӣ андар роҳи мо хоре фиканд аз душманӣ,  
   Ҳар гуле, к-аз боғи васлаш бишкуфад, бехор бод.  
   Дар ду олам нест моро бо касе гарду ғубор,  
   Ҳар кӣ моро ранҷа дорад, роҳаташ бисёр бод [2, с. 131].   
Мусаллам аст, ки ҳастии ҳар як давлату ҷомеа ва ташаккулу рушди озодонаю ҳаматарафаи 

ҳар як шаҳрванди он ба хислатҳои шоиставу боистаи ахлоқӣ-маънавӣ вобастагии ногусастанӣ 
дорад. Аз ин лиҳоз, мо бояд дар асоси афкори мутафаккирони бузурги халқамон, ба монанди 
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, роҳу равиш ва тарзу усулҳои нави ба воя расонидани шахсеро 
ҷустуҷӯ намоем, ки ӯ бо доштани арзишҳои волои ахлоқӣ-маънавӣ ифтихори ҷомеаи муосири мо 
бошад.     
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МИР САЙИД АЛИИ ҲАМАДОНӢ ДАР БОБИ АХЛОҚИ НЕКИ ИНСОНӢ 
 

Дар ин мақола сухан дар боби андешаҳои ахлоқии яке аз мутафаккирони бузурги халқи форсу 
тоҷики асри XIV – Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ рафта, дар он нуқтаи назари мутафаккир мавриди таҳлил 
ва таҳқиқ қарор гирифтааст.  

Дар мақола таъкид шудааст, ки асоси таълимоти ахлоқии Мир Сайид Алии Ҳамадониро инсондӯстӣ 
ва башардӯстии оқилонаву хирадмандона ташкил намудааст. Аз оғоз то анҷом осори Алии Ҳамадонӣ ба 
ғояи некиву накукорӣ, инсонгароию башардӯстӣ, ватандориву ватанхоҳӣ, худогоҳиву худшиносии инсон 
нигаронида шудааст. Хуллас, дар мақола омадааст, ки ҷавҳари илми ахлоқи Ҳамадониро инсон, васфи 
инсон, мақому мартабаи инсон, ҳифзи манфиатҳои иҷтимоии инсон ташкил медиҳад. 

КАЛИДВОЖАҲО: таълимоти ахлоқӣ, ғояи асосӣ, осори мутафаккирон, инсондӯстӣ, некиву 
накукорӣ, хислатҳои ахлоқӣ, рушди сифатҳои ахлоқӣ, ахлоқ, маънавиёт.  
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МИР САЙИД АЛИИ ХАМАДОНИ О ДОБРЫХ НРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 
 

В данной статье, речь идёт о нравственных воззрениях одного из великих мыслителей персидско-

таджикского народа XIV века Мир Сайида Али Хамадони.  

В статье, анализируя нравственные идеи Мир Сайида Али Хамадони, утверждается, что основу его 

морального учения составляет осознанное и осмысленное человеколюбие и любовь к всему человечеству. 

От начала до конца творческого наследия Али Хамадони восполняет идея гуманизма, человеколюбие, 

добро и добро деятельности, чувство патриотизма, самосознание и самопознание. Итак, в статье 

отмечается, что основу нравственного учения Хамадони составляет сам Человек, место и роль самого 

человека в жизни, зашита социальных интересов Человека и его позиция, и ценность в общественной 

жизни.  
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МАСОИЛИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯТ ВА ИНТИХОБИ МЕТОДҲОИ МУВОФИҚУ 

МУНОСИБ ДАР РАВАНДИ ОМӮЗИШ  
 

Ҳамдамзода Х.А., Шукурзод Ҷ.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Тамоми афроди башар итминон бар он доранд, ки мусалламан камолоти инсонӣ дар гарави 

таълиму тарбияти дурусту саҳеҳ аст, яъне таълиму тарбият беҳтарин воситаи расондани одамӣ 

ба камолу шараф маҳсуб мешавад. Тибқи назари аксар андешамандон, башар фақат тавассути 

таълиму тарбияти созандаву мондагор ба камоли хеш дастрасӣ пайдо мекунад. Агар ҳамин 

андеша ба эътибор гирифта шавад, метавон ба чунин натиҷа расид, ки одамӣ мавҷуде ҷуз он чи 

таълиму тарбият аз вай месозаду меофарад, нест. Бо дарназардошти ба эътибор гирифтани 

авомили фавқуззикр бо камоли эътимод метавон гуфт, ки таълиму тарбият ё худ омӯзишу 

парвариш бузургтарин ва муҳимтарин масоилест, ки инсон аз ибтидо то кунун бо он гирифтор 

аст ва барои ҳаллу фасли муносиби он дасту панҷа нарм мекунад. Мақсаду ҳадафи мо низ аз ин 

навишта, ки дар партави оро ва андешаҳои донишмандони соҳа ва махсусан мактабшиносону 

педагогҳои ватаниву бурунмарзӣ аз қабили Фарзод Амирӣ, Муҳаммадалии Ардаконӣ [1], 

Аҳмади Фурӯш [2], Амонуллоҳи Сафавӣ [3], Фаттоҳи Нозим [5], Надимӣ Муҳаммадтақӣ ва 

Муҳаммадҳусайни Буруҷ [6], Муҳаммад Яминӣ [7] ва дигарон сурат гирифтааст, ба арзёбӣ ва 

ҳаллу фасли ҳамин масъала нигаронида шудааст.  

Бояд ёдовар шуд, ки таҳти қоидаҳои омӯзишу парвариш он қавоиде фаҳмида мешавад, ки 

тарафҳои алоҳидаи истифодабарии ин ё он принсипи омӯзишро ифшо менамояд. Ҳамин 

ҷиҳатҳоро ба назар гирифта, донишманди мактабшинос ва педагоги равишшиноси эронӣ 

Амонуллоҳи Сафавӣ роҷеъ ба ин масъала чунин нигоштааст: «Омӯзишу парвариш ё ҳамон 

таълиму тарбият муодили форсии иборати англисии Education аст, ки иборат аст аз тамоми 

вокунишҳо, асарот, роҳҳо ва равишҳое, ки барои рушду такомули тавоноиҳои фикрӣ, маърифатӣ 

ва ҳамчунин маҳоратҳо, нигаришҳо ва рафтори инсон ба кор меравад, албатта, ба тариқе, ки 
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шахсияти инсонро то мумкинтарин ҳадди он таол бахшад ва яке аз арзишҳои мусбати ҷомеае, ки 

дар он зист мекунад, бошад» [3, с. 137].  

Аз ин гуфта бармало мегардад, ки низоми омӯзиш ва парвариш ё худ таълиму тарбият як 

системаи мураккаб ва муназзами муҳимму азими босамар буда, он ҷиҳати дарёфт ва мукаммал 

гардондани қобилияту истеъдодҳои наслҳои имрӯзиву оянда, ба камол расондани мутахассисони 

соҳибкасб дар соҳоти гуногуни ҳаёт, бахусус дар самтҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ 

ва дигар бахшҳои ҷомеа саъйи балеғе ба тақдим мерасонад. Нақши таълиму тарбият ба унвони 

яке аз ниҳодҳои иҷтимоӣ ҷиҳати беҳбуд бахшидани меъёру стандартҳои зиндагии шоиста хеле 

боризу арзишманд аст. Воқеан ҳам, чигунагии фаъолияти ниҳодҳои дигари иҷтимоӣ то андозае 

ба сифати амалкарди муассисоти таълимиву тарбиятӣ вобаста аст. Бо дарназардошти ба эътибор 

гирифтани нақши ҳаётии системаи илму маориф дар таълиму тарбият ва ба камол расондани 

мутахассисони ба талабот ҷавобгӯ, ки пешрафту шукуфоии тамоми бахшҳои зиндагӣ бастагӣ ба 

он дорад, имрӯзҳо ин низом ба сифати як ниҳоди арзишманд ва муҳимми давлатӣ таваҷҷуҳи 

тамоми ҷомеаи ҷаҳониро ба худ ҷалб кардааст. Ҳамин аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

бахусус Президенти кишвар, соҳаи илму маорифро ба ҳайси аҳдофи калидӣ ва амри муҳимми 

созандагиву сарнавиштсоз дар авлавият қарор дода, ҷойгоҳи онро дар садри сиёсати дохилии 

кишвар мақом бахшидааст. Афзун бар ин, Пешвои миллат ҷиҳати татбиқи амалкардҳои 

низомманд ва беҳбудбахшии низоми таълиму тарбият дар ҳама ҷаласоту нишастҳои хеш ба 

масъулин ва кулли ҷомеаи шаҳрвандӣ роҳкорҳоеро ҷиҳати ҳалли мушкилоти дарунсозмонӣ ва 

бурунсозмонии ниҳодҳои омӯзишӣ пешниҳод карда, дастуру супоришҳои мушаххас медиҳанд.  

Бояд арз дошт, ки дар ҷомеаи имрӯзӣ, ки тамоми башар ба самти ҷаҳонӣ шудан ҳаракат 

дорад, мактабу маориф ва беҳбуд бахшидан ба масоили чигунагии он ба ин раванд як омили 

муҳимму таъсиргузор аст. Дар воқеъ, кайфият ва чигунагии омӯзишу парвариш, ки муҳимтарин 

меъёри тавсеаи таълиму тарбият ба шумор меравад, яке аз меҳварҳои аслӣ ва асосии кулли 

мабоҳиси омӯзишист ва беҳбудбахшии он вазифаи асосии Ҳукумату давлат, бахусус Вазорати 

маориф ва илм ва дар маҷмуъ аҳдофи ниҳоии кулли ниҳодҳои омӯзишиву пажӯҳишӣ, ҳамчунин 

масъулияти тамоми ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд бошад.  

Гузашта аз ин, бояд иқрор шуд, ки ноил шудан ба аҳдофи мутазаккира, пеш аз ҳама, бастагӣ 

ба раванди таълиму тадрис дорад, ки он бояд тибқи меъёр ва талаботи замон сурат гирад. Дар ин 

замина метавон афзуд, ки аз худ кардани анвои улум ва дастёбӣ ба камолоти ҳамидахисолӣ 

маъмулан ба дарс ва истифодаи дурусти шеваҳои он бастагӣ дорад. Бинобар ин, зарур медонем, 

ки дар ин ҷойгоҳ роҷеъ ба таъриф, моҳият ва чигунагии дарс иҷмолан таваққуф шавад. Дарс дар 

китобҳои педагогика таърифҳои гуногун ва баъзан мухталиф дорад, ки мо баррасии ҳамаи 

онҳоро дар ин фишурда зарур намедонем ва танҳо омӯхтаву бардоштҳоямонро дар ин мавзуъ 

ёдрас мешавем, ки дарс самара ва фароянди печида ва қаблан барномарезишудае мебошад, ки 

дар замон ва макони муайян ба василаи омӯзгор дар синф амалӣ мешавад ва мақсаду ҳадафи 

аслии он эҷоди муомилаву муносибати ҳасана миёни устоду шогирдон ва бад-ин васила 

мунтақил сохтани ин ва ё он навъи дониш ва ахлоқи ситуда ба зеҳн ва нафси омӯзандагон аз 

ҷониби устод мебошад. 

Ёдгирии донишомӯзон дар дарсхонаҳо ба омилҳои зиёде бастагӣ дорад, ки дар садри онҳо 

муаллим ва устод қарор дорад. Омӯзгор ба сифати эҷодкунандаи шароити мусоид, дарёбандаи 

роҳу равишҳои осони ёдгирӣ, интиқолдиҳандаи илму дониш ва рушдбахшандаи ахлоқу одоби 

ҳамидаи донишомӯзон ногузир аст, ки ба воситаи роҳандозӣ кардани роҳу усулҳои нави тадрис, 

ҳалимию меҳрубонӣ, маҷбуран анбошта насохтани зеҳну хотираи хонандагону донишомӯзон ба 

маълумоту иттилооти мухталиф аз қабили қавонину қавоид ва таърифоти барзиёд, мулоимативу 

шӯхтабъӣ, дурӣ ҷустан аз роҳу равишҳои қолабӣ ва усулҳои кӯҳнашудаи омӯзиш, эътироф ва 

эҳтироми донишомӯзон ба ҳайси инсони муътабар, бедор кардани ҳисси кунҷковии хонандагон, 

тавсеа бахшидани неруи таҳлилу таҷзияи донишомӯзон, тарбият ва парвариши завқи 

зебоишинохтӣ, ба омӯзиши халлоқона раҳнамун сохтани фарогирон, пайванд задани таълим ва 

тарбият бо ҳам дар раванди тадрис ва амсоли инҳо худро ҳамаҷониба омодаву мусаллаҳ созад.  

Мусаллам аст, ки мақсад ва мароми аввалиндараҷаи ҳама таълимгоҳҳо, аз ҷумла макотиби 

ибтидоӣ, мутавассита, миёнаи касбӣ ва олӣ масъалаи парвариши ақл ва фикр аст. Агар ин 

масъалагузорӣ дуруст бошад, ду масоили дигаре ба масъалаи боло алоқаманд аст, ки онҳо яке 

илм ва дигаре таълим ба шумор мераванд. Ҳадафи асосии таълим аз ёд додани илм ба мутааллим 

иборат аст, яъне омӯзанда фарогиранда аст ва хотираву зеҳни ӯ ба манзалаи анборест, ки як 

силсила маълумот дар он ҷо ҷойгир карда мешавад. Вале ҳадафи устод аз он иборат нест, ки як 
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силсила маълумот, иттилоот, қонуну қоида ва таърифотро ба зеҳни шогирд ҷойгир кунад, балки 

гумон мекунем, ҳадафи омӯзгор бояд аз ин гуфтаҳои фавқӣ болотар қарор дошта бошад, яъне 

ҳар устод муваззаф аст қувваи ибтикори фикрии шогирдро парвариш ва неруи таҷзия ва таҳлилро 

дар ӯ истиқлол бидиҳад, зеро бузургони салаф фикри солиму оқилонаро аз савод авлотар 

шуморидаанд. Ба таври дигар гӯем, вазифаи асосии омӯзгор, илова бар он ки вай ба бача савод 

меомӯзонад, бояд коре кунад, ки қувваи таҷзияву таҳлили ӯ муқтадир гардад, на ин ки танҳо дар 

мағз ва хотираи ӯ маълумот бирезад, зеро агар маълумот аз меъёр зиёд гардад, воқеан зеҳни 

мутааллим карахт ва рокид мешавад, яъне дар таълиму тарбият бояд маҷоли мустақилона фикр 

кардан ба донишомӯз дода шавад ва ӯ ба андеша рондан тарғиб гардад. 

Маълум аст, ки яке аз муҳимтарин сифатҳои ақл барои инсон тамйизу ҷудо кардан аст, 

яъне ҷудо кардани сухани рост аз сухани дурӯғ, сухани заиф аз сухани қавӣ, сухани мантиқӣ аз 

ғайри он хулоса, ғирбол кардан. Ақл он вақт барои инсон ақл аст, ки ба шакли парвезан дарбиёяд, 

яъне ҳар чиро, ки ворид мешавад, ғирбол кунад, онҳоеро, ки ба дард намехӯрад, дур созад ва 

бадардхӯрдаҳоро ҳифз кунад. 

Бо дарназардошти он ки дар миёни таълиму тарбият илм мавқеи меҳварӣ дорад ва ҳадаф 

аз омӯзишу парвариш аслан интиқоли илму маърифат ва донишу хирад ба хонандагон аст, 

ногузирем ҳадафи илмро ба андозаи фаҳмиши худ ба таври мухтасар маҳалли арзёбӣ қарор 

диҳем. 

Илм ғолибан аз ғаризаи ҳақиқатҷӯӣ маншаъ мепазирад, Офаридгор асосан инсонро 

ҳақиқатталаб офаридааст, яъне инсон мехоҳад ҳақоиқро ончунин ки ҳастанд, бифаҳмад, мехоҳад 

ашёро ҳамон тавр, ки ҳастанд бишиносад ва дарк кунад. Агар инсон бихоҳад ҳақиқатро ончунон 

ки ҳаст, кашф кунад, дар ин сурат ӯ дорои руҳи илмӣ аст ва агар ҳар фарде аз афрод муддаоеро 

пеши худаш фарз кунаду хоҳад, ки ҳақиқат он тавре бошад, ки дили ӯ мехоҳад, ин нишонаи аз 

роҳи ҳақиқат бероҳа шудан аст. Натиҷа ин аст, ки ҳар кӣ руҳи илмӣ дорад, аз далел ба муддао 

меравад, вале нуқтаи муқобил ин аст, ки инсоне, ки аз муддао ба далел руҷуъ мекунад, далелҳои 

вай ғолибан воқеӣ нест ва худи вай инсони гумроҳ маҳсуб мешавад. Ба хотири он ки ҳар устод 

пои худро аз вартаи гумроҳӣ бадар андозад, сараввал ӯро зарур аст, ки аз далел ҷониби муддао 

рахти сафар бандад, то ин ки ҳақиқати таҳқиқоташ кашф шавад. Зимнан, ҳар устод ва муаллимро 

лозим аст, ки ин шеваи дарёфти ҳақиқат, яъне пажӯҳиш аз далелу бурҳон ба муддаоро дар 

раванди таълим ба шогирдон омӯзонад, зеро ин амр баъдан ба донишомӯзон маҷолу имкон 

медиҳад, то дар оянда ба касби равишҳои илмии мувофиқе ноил гарданд, ки дар тамоми давраҳои 

зиндагӣ мавриди истифода қарор хоҳанд гирифт ва доманаи ҳақиқатҷӯии онҳоро тавсеа хоҳад 

дод.  

Бо дарназардошти он ки мавзуи меҳварии ин навиштаи мо ба масъалаи равишҳои таълим, 

беҳтарин усулҳои тадрис, чигунагии устоди муваффақ, роҳҳои дарёфт ва тарбияи хонандагони 

боистеъдод ва монанди инҳо бастагӣ дорад, зарурат дорад, ки роҷеъ ба ин масоил таваҷҷуҳ зоҳир 

шавад. 

Дар ҷомеаи имрӯза маъмулан роҳу равиши тадрисро ба ду гурӯҳи умда қисмат кардаанд, 

ки иборатанд аз равиши фаъол ва ғайрифаъол. Аз таҷриба медонем, ки дар раванди равиши дарси 

анъанавӣ, суннатӣ ё худ ғайрифаъол нақши устоду омӯзгор хеле боризу барҷаста аст. 

Барҷастагии фаъолияти омӯзгор дар ин равиши таълим маъмулан дар он зоҳир мегардад, ки вай 

тамоми фаъолияти тадрисро бар уҳдаи худ мегирад, яъне он мавзуъ, матолиб ва масоиле, ки 

барномаи таълим аз қабл таъйину муқаррар кардааст, ба таври шифоҳӣ дар синф ва ё аудитория 

баён мекунад ва хонандагон дар ин равиши дарс аслан фаъол нестанд ва аз худ чандон вокунишу 

фаъолияте нишон намедиҳанд. Агар дар мавриди ин шеваи таълим жарфтар андеша кунем, 

мантиқан чунин ба назар мерасад, ки гӯё донишомӯзон барои мактаб аст, на мактаб барои 

донишомӯзон.  

Ба назар чунин мерасад, ки моҳияти равиши тадриси ғайрифаъол ё худ суннатӣ гӯё танҳо 

иборат аз пур ва анбошта сохтани хотира ва зеҳни донишомӯзон аз маълумоту иттилоот ва зинат 

бахшидан ба анвои дониш ва афкори бузург бошад, зеро дар усули анъанавӣ аксар маврид 

донишомӯзон дар ҳолати ғайрифаъол мавқеъ доранд. Бар хилофи ин равиш, шеваи дигаре аз 

таълим мавҷуд аст, ки онро усули фаъоли таълим мегӯянд. Сабаби фаъол тасмия шудани ин 

равиши дарс ба хотири он аст, ки дар он хонандагону донишомӯзон, дар иртибот бо риояти 

таомулу муносиботи ҳасана бо устод, аз худ фаъолияти бештар нишон медиҳанд, яъне қисмати 

умда ва муҳимми омӯзишу тадрис бар дӯши хонандагон аст. Ин усули таълим мантиқан тақозо 

мекунад, ки бояд вусъати мавзуии барномаҳои таълимӣ нисбатан маҳдуд ва забону мафҳумҳои 
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илмиву маърифатии китобу дастуроти таълимӣ ба андозае сода карда шуда, чигунагии моҳияти 

мавзуот мавриди таваҷҷуҳу аҳамият бошад.  

Сарфи назар аз гуногунии равишҳои таълим ва истифодаи онҳо, омӯзгори муваффақ дар 

таълиму тарбияти омӯзандагон метавонад саҳми босазое гузорад. Устодоне, ки ба машғулият ва 

махсусан ба дурустии равиши дарсашон алоқа доранд, дар як муддати кӯтоҳ ба пешравиҳои 

назаррасе ноил мегарданд. Ба сухани дигар, омӯзгороне, ки дар мактаб ва донишгоҳ бо алоқа ва 

муҳаббат дарс мегузаранд ва аз кори таълиму тарбият лаззат мебаранд, дар ҳақиқат, роҳу равиши 

ҷаззобу қобили қабулеро низ доранд. Мусаллам аст, ки беҳтарин равиши тадрис дар тамоми 

фанҳо ва машғулиятҳо илова бар омӯзишу ёд додан, бавижа тасаллути комил доштан бар 

муҳтавои маводи дарсӣ ва андешаҳои худро бо далелу бурҳон собит сохтани устод, ба баҳс 

даргир намудани хонандагон, суол пешниҳод кардану посух талаб кардан ва дар фароянди дарс 

мавзуи дарс ва куллияи пурсишҳоро ҷамъбаст намудан аз вижагиҳои дарси хуб ба шумор 

мераванд. 

Афзун бар инҳо, бо дарназардошти маҳдудияти замонӣ дар таълиму тарбият, масъалаи 

муҳим ин аст, ки омӯзгор кадом заминаҳои мусоидро ба хотири парвариши халлоқияти 

омӯзандагон фароҳам месозад. Ҷиҳати иҷрои амри мазкур дар системаи омӯзишӣ, пеш аз ҳама, 

мавҷудияти имконоти лозимӣ барои устод ҳатмист, яъне сохтори низоми омӯзишӣ, ки аксаран 

дар доираи муқаррароту қолабҳои муайян ҷараён мегирад, набояд имкониятҳои муаллимро 

ҷиҳати ироаи мавзуи дарс мунҳасиру маҳдуд созад, баръакс, ба устодон имкон дода шавад, то ба 

хотири парвариши беҳтари халлоқияти омӯзандагон аз ҳадди ақали замон ҳадди аксари 

истифодаро бибарад. Барқарор ва роҳандозии иртиботи мустақиму қавӣ миёни омӯзгор, 

хонандагон ва барномаи дарсӣ, бахусус риояти таомулу муносиботи муносиб миёни онҳо аз 

омилҳое маҳсуб мешаванд, ки дар рушду тавсеаи халлоқияти омӯзандагон арзишманду судманд 

аст. Барои дастрасӣ пайдо кардан ба масоили мутазаккира ва ҳаллу фасли он дар раванди таълим 

маъмулан се вижагии дигарро бояд роҳандозӣ ва ҳатман риоят кард, ки иборатанд аз мавҷудияти 

ҳатмии таомул ё худ ҳоким сохтани ҳурмату эҳтиром миёни омӯзгору донишомӯз. Аҳамияти 

вуҷуди ин амр ба он хотир аст, ки ҷараёни таълим яктарафа сурат нагирад, яъне дар ин раванд 

танҳо устод гӯянда бошаду донишомӯз шунавандаи маҳз. Дигар аз лузумоти ҳатмӣ дар ҷараёни 

таълим мавҷудияти мақсаду ҳадафҳои муайян ва аз пеш муқаррару таъйиншуда ба шумор 

меравад, яъне устод қаблан бояд бидонад ва омодагӣ бинад, ки бо кадом мақсаду ҳадаф дарсро 

анҷом медиҳад. Лузумоти дигар муҳайё кардани фурсат, макон ва фазои муносибу мувофиқ аз 

ҷониби омӯзгор барои ёдгирии толибилмон аст, то донишомӯз донад ва яқин кунад, ки дар 

беҳтарин шароиту фазои мумкин аз ҷониби шахси донишманду шоиста мавзуъро фаро мегирад.  

Аз омилҳои дигаре, ки метавонад дар беҳбудии ҷараёни таълим муассиру таъсиргузор 

бошанд, иборатанд аз шинохти ҳамаҷониба ва мукаммали хонандагон, самимӣ будан бо онҳо, 

кашфу эҷоди ангеза ва рағбати донишомӯзон ба фанни таълимӣ, ёд додани мустақилона фикр 

кардан ва ибрози озодонаи он дар раванди ёдгирӣ, истифода ва корбурди метод ва шеваҳои 

гуногуни мувофиқу муносиби таълимӣ, ба таври муназзаму мураттаб ва равшану возеҳ ироа 

доштани матолибу муҳтавои дарс ва мурооти қавонину қавоиди тарзи баён, тибқи низом 

барқарор кардани тартибу интизоми таълимгирандагон дар синф, истифодаи муносиб ва 

самаранок аз имконият ва воситаҳои кумакрасони таълимӣ, пайваста ва дар ҳар машғулият 

арзишдоварӣ кардани фаъолият ва чигунагии донишу одоби донишомӯзон аз ҷониби омӯзгор ва 

монанди инҳо. 

Дигар аз масоиле, ки дар раванди таълиму тарбият ниёз ба баррасӣ дорад, масъалаи 

интихоб ва корбурди методу шеваи дарсдиҳӣ мебошад. Равишҳои тадрис васила ва ё абзоре 

мебошанд, ки асосан ҷиҳати ноил омадан ба ҳадафҳои омӯзишӣ мавриди истифода қарор дода 

мешаванд. Тибқи андеша ва пешниҳоди мактабшиносони муосири ватаниву хориҷӣ, бидуни 

корбурд аз методҳои муайян даст ёфтан ба мақсади гузошташудаи таълим, аз худ кардани 

матолиби дарсӣ ва амсоли инҳо имконнопазир аст. Аз таълифоти педагогҳо бармеояд, ки 

истифода аз равишҳои муносиби таълим роҳи судманди идроки масоили назариявӣ ва фаъолияти 

амалии омӯзгору омӯзанда мебошад, ки ҳадафи меҳвариаш иҷрои вазоифи таълимӣ ва ҳалли 

муносибу мусбати вазоифи омӯзишу парвариш аст.  

Бо он ки мо дар ин навишта мафҳуми «усул»-ро муодили мафҳуми «метод ё худ равиш» 

ба кор бурдаем, аммо педагогҳо ин истилоҳро ба таври ҷудогона, ба сифати як ҷузъи таркибӣ ва 

дохилии метод корбаст кардаанд. Ба андешаи эшон усулҳои таълим ҷузъиёти методи таълим 

буда, амалиётҳои алоҳидаи тафаккур, лаҳзаҳои таркибии раванди азхудкунии донишҳо, 
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ташаккул додани маҳорату малакаҳо мебошад. Аз ин нақли қавл маълум мегардад, ки усулҳои 

таълим дар чандин методҳои омӯзиш мавриди истифода қарор мегиранд. Метод ва ё тарзҳои 

омӯзиш аз назари теъдод хеле зиёд буда, донишмандони соҳа дар масъалаи миқдор ва таснифу 

табақабандии онҳо андешаҳои мухталиф баён кардаанд, ки ҳадафи мо арзёбии муфассали онҳо 

нест. 

Агар ба номгӯй ва анвои методҳои таълим мутаваҷҷеҳ шавем, бидуни тардид, наметавон 

ҳеҷ як аз онҳоро ба унвони беҳтарин шеваи тадрис интихоб кард ва мавриди алоқаву истифода 

қарор дод, танҳо худи омӯзгор аст, ки дар робита ба мавзуоти дарсӣ, мақсаду ҳадафи дарс ва 

шароиту имконоти мавҷуд бо дар назар гирифтани тавоноиву эҳтиёҷоти донишомӯзон ва 

малакаву маҳоратҳои хеш иқдом ба интихобу хостагирии методҳои мувофиқу муносиб мекунад. 

Бояд ёдовар шуд, ки чунин амалкард барои дарсҳои мухталиф метавонад гуногун бошад ва ҳатто 

дар як машғулият метавон аз якчанд усули таълим истифода кард, муҳим он ки матолиби дарсӣ 

ба мухотабону омӯзандагон ба таври дурусту саҳеҳ интиқол дода шавад. 

 Аз омӯзаҳо ва таҷрибаҳо медонем, ки дар ҷараёни таълим барои мунтақил сохтани 

мазмуну муҳтаво ва матолиби дарсӣ ба шогирдон аз равишҳои гуногун истифода мешавад. Бо 

дар назар гирифтани мавзуъ ва шакли дарс, ҳамчунин қобилияти шогирдон гоҳе методи лексия 

ё худ суханронӣ беҳтарину муфидтарин усул аст, мавриде шеваи пурсишу посух, замоне равиши 

намоишӣ, авқоти дигар баҳси гурӯҳӣ, гоҳе озмоишӣ ва дар мавридҳои зиёд таркиб ё худ усулҳое 

аз инҳо ва амсоли ин. Дар ин замина бояд таъкид кард, ки методи озмоишӣ аз самараноктарин 

равиши тадрис дониста шудааст, чунки худи донишомӯзон бо роҳбарии устод ба тарзи мустақим 

даргири масъала шуда, донишҳои назариро дар амал татбиқ месозанд ва дар фарҷом ба ҷавоби 

дурусту хотирмон дастрасӣ пайдо мекунанд. 

Ҳарчанд дуруст истифода бурдан аз равишу усулҳои таълимӣ дар дарс ҷиҳати беҳтару 

осонтар аз худ кардани матолиби дарсӣ ба таълимгирандагон мусоидат мекунад, аммо бояд 

иқрор шуд, ки нақшу мақоми наҳваи инфиродии тадриси устод дар дарс аз он чи гуфта шуд, 

афзалият дорад. Барои он ки дарси муаллим хотирмон ва матолиби дарсии вай қобили қабули 

шогирдон ва худи ӯ сазовори эҳтиром бошад, пеш аз ҳама, ӯро лозим аст, то бо шогирдон 

боэҳтиром муносибат кунад, робитаи дӯстонаро дар синф истеҳком бахшад ва ҳатто ҷойгоҳи 

донишомӯзонро ҳамчун инсон баробар бо хеш донад. Агар устод ҳамин гуфтаҳоро ба таври 

комил муроот кунаду мавриди амал қарор диҳад, бидуни шак, амалкарди вайро метавон ба 

сифати тарзу усул ва ё метод беҳтарин равиши таълимӣ ҳам дар мактаби мутавассита ва ҳам дар 

мактаби олӣ қаламдод кард. Мантиқан метавон пай бурд, ки риояти таомул, барқарории 

муносиботи ҳасана, ҳоким сохтани эҳтироми дуҷониба дар синф ва махсусан ҳангоми тадрис ба 

ҷаззобияти бештари дарси омӯзгор меафзояд. Таъмин ва фароҳам кардани як муҳити амн барои 

фарогирии дониш барои толибилмон, аҳамияти бештар додани муаллим ба моҳият ва сатҳи 

матолиби ироамешудаи таълимӣ, ба хотири мушкилу номафҳум набудан, зоҳир кардани 

таваҷҷуҳи махсус ба баррасӣ ва тавзеҳоти матолиби дарсӣ аз дидгоҳи шогирд, баҳои ҳақиқӣ 

додан ба дониш ва маҳорати донишомӯзон ва амсоли инҳо яке аз беҳтарин усулҳои таълимӣ 

маҳсуб мешаванд. 

Илова бар он чи манзур гардид, аносири зиёди дигаре мавҷуданд, ки омӯзгорон бояд 

ҳангоми машғулиятҳо аз онҳо мустафид шаванд. Гумон мекунем, ки дар сурати ғайри ин дастур 

амал кардан ҳеҷ як устод рисолати худро ба таври муваффақ ба ҷо оварда наметавонад. 
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МАСОИЛИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯТ ВА ИНТИХОБИ МЕТОДҲОИ МУВОФИҚУ  

МУНОСИБ ДАР РАВАНДИ ОМӮЗИШ  
 

Мақола ба яке аз масъалаҳои муҳимми рӯзмарра, яъне омӯзишу парвариш ё худ таълиму тарбият, 

ки инсоният аз ибтидо то кунун бо он даргир асту барои ҳаллу фасли муносиби вай дасту панҷа нарм 

мекунад, бахшида шудааст.  

Муаллифон дар ин мақола талош кардаанд, ки дар заминаи навиштаи мутахассисони соҳа ва 

омӯхтаҳову таҷрибаҳои худ роҷеъ ба беҳбудбахшии ҷараёни таълим, бавижа роҳкорҳои чигунагии 

рафтори омӯзгор дар синф, интихоби муносиби равишҳои омӯзиш, роҳҳои осони аз худ кардани матолиби 

дарсӣ, роҳандозии роҳу усулҳои мусоиди тарбият ва монанди инҳо фикру ақоиди худро иброз доранд. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Гиёев А.Х. 

Кулябский государственный университета имени Абуабдуллаха Рудаки 
 

Изменение условий жизни, преобразования, происходящие в современном Таджикистане, 

обязывают размышлять о будущем современной молодежи, их активной адаптации ко всем 

позитивным переменам, происходящим в жизни. С большим сожалением приходится 

констатировать, что в настоящее время в таджикском обществе искажаются основные 

нравственные ориентиры, а молодое поколение становится все более бездуховным и 

агрессивным по причине отсутствия твердых перспектив на будущее и общего социально-

экономического положения в республике. Поэтому, задача воспитания студенческой молодежи 

в современном социуме, безусловно, является одной из приоритетных. 

Формирование ценностного отношения индивида к обществу является последовательным 

и поэтапным процессом: вначале социум выступает для личности в виде общепринятых 

нормативов, затем раскрывается за счет распределения социальных ролей каждого человека в 

обществе. Иными словами, образ социального устройства формируется под влиянием 

жизненного опыта, пережитых впечатлений, социально-политической информации, 

поступающей к современной личности по самым различным каналам социальных 

коммуникаций. 

В этих условиях неизбежным содержанием воспитания личности становятся его 

отношения к людям и обществу в целом. И каким бы ни представлялся социум в сознании 

личности, она не может обойти во взаимоотношении с людьми вопросы идеально справедливого 

общества. Над ответом на данный вопрос и решением этой проблемы веками бьется человеческая 

мысль, которая во все времена порождала мечту и реальное движение людей к переустройству 

мира. 

В мировой истории можно выделить немало примеров создания идеального общества. 

Сюда можно отнести, например, Томаса Мора с его программной идеей о человеческом 

процветании, Томазо Кампанелла, автора «Города Солнца». Среди восточных мыслителей 

можно отметить фундаментальную точку зрения великого ученого аль-Фараби о 

Добродетельном городе или Юсуфа Баласагуни, автора концептуальной идеи об утверждении в 

обществе четырех начал: справедливости, разума, счастья и довольства и др. Хотя эти идеи во 

многом носили утопический характер. По этой причине, на всем протяжении исторического и 

социального развития воспитание, основывающееся на нравственных началах, всегда занимало 

главенствующее место. 

В педагогической науке, как самостоятельной научной дисциплине, можно выделить 

фундаментальную и прикладную ее функции. Но в то же время, являясь независимой 

дисциплиной, педагогика зависит от тех научных направлений, с которыми неразрывно связана. 

Так, педагогика как наука зависит от общего состояния научного познания. Эта зависимость в 

процессе научно-педагогического исследования предполагает обращенность к знаниям, 

накопленным в других науках, особенно, при исследовании основных понятий, к которым 

относится «ценность». 

В «Толковом словаре русского языка» понятие «ценность» определена, в первую очередь, 

как цена, стоимость, подчеркивается экономическое происхождение термина. Затем этот термин 

определяется как важность, значение; ценный предмет, явление [8, с. 259] 

В «Педагогической энциклопедии» понятие «ценность» указывает на положительную или 

отрицательную значимость объектов окружающего мира для человека, класса, группы, общества 

в целом, определяемую не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу 

жизнедеятельности, интересов и потребностей. А также, обозначается как критерий и способы 

оценки этой значимости, выраженные в нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, 

целях. Отмечается классовый характер ценностей [6, с. 273].  

В философскую лексику термин «ценность» был введен в 60-е гг. XIX в. и по смыслу 

определяло значимость предмета в отличие от его существования или качественных 

характеристик. Сложность и многоаспектность понятия «ценность», а также важность 

разрешения проблем философии, относящихся к данному понятию, обусловили введение 
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французским философом П. Лапи в 1902 г. в западную философию отдельной области 

философского знания - аксиологии – которая занималась исследованием проблем ценностей.  

Философский словарь под редакцией И.Т. Фролова дает следующее определение понятия 

«ценность»: «специфически социальные определения объектов окружающего мира, 

выявляющих их положительное или отрицательное значение для человека или общества: благо, 

добро и зло, прекрасное и безобразное, заключенные в явлениях общественной жизни и 

природы» [9, с. 234].  
Западная философия разделяет четыре группы определений понятия «ценность»: 

1. Некие абсолюты, существующие в божественном разуме в виде вечных идей, 

независимых сущностей. 

2. Определенные характеристики материальных и нематериальных объектов. 

3. Действия. 

4. Производное от потребностей и разума человека, где человек или человеческое 

сообщество являются «носителями ценностей». 

В философской литературе «ценность» определяется как способность вещей, идей, 

выступать средством удовлетворения потребностей отдельных индивидов и социальных групп; 

значимость вещей, идей и т. п. для жизнедеятельности субъекта; специфическая форма 

проявления отношения между субъектом и объектом с целью удовлетворения потребностей 

субъекта; специфические образования в структуре индивидуального или общественного 

сознания, являющиеся ориентирами личности и общества [2, с. 16].  

В «Толковом словаре русского языка» дается определение «ценностей (моральных)» как 

одной из форм проявления отношений между людьми сквозь призму морали. Под ценностями 

понимается, во-первых, «нравственное значение, достоинство личности (групп, лиц, коллектива) и 

ее поступков или нравственных характеристик общественных институтов»; во-вторых, 

«ценностные представления, относящиеся к области морального сознания - моральные нормы, 

принципы, идеалы, понятия добра и зла, справедливости, счастья» [8, с. 19].  

В «Российской социологической энциклопедии» под редакцией В.В. Давыдова «ценности 

моральные» - этическое понятие, характеризующее значение социально-исторических явлений 

для общества и отдельного человека. «В ценностях моральных выражено деятельно-

заинтересованное отношение человека к миру и самому себе, а также проблематичность 

реализации актуальных нравственных потребностей в реальной жизни» [7, с. 608].  

Наряду с «ценностями моральными» используются также «ценности этические» и 

«ценности нравственные». В повседневной речи и некоторых научных публикациях эти понятия 

часто используются как синонимы.  

В рамках нашего исследования, на наш взгляд, необходимо раскрыть значения терминов 

«нравственность», «этика», «мораль», а также определить специфику их употребления. 

Термины «этика» (греч.), «мораль» (лат.), «нравственность» (русск.) исторически возникли 

в разное время, изначально обозначая «характер», «темперамент», а у некоторых народов и 

«обычай». В процессе развития термин «этика» преимущественно начинает использоваться для 

обозначения отдельного философского направления, объектом изучения которого является 

мораль и нравственность. 

В наше время термин «мораль» (лат. moralis - нравственный, относящийся к нраву) 

обозначает: «один из основных способов нормативной регуляции действий человека в 

обществе»; «социальный институт, система моральных норм, санкций, оценок, предписаний, 

образцов поведения»; «форма общественного сознания и вид общественных отношений, 

направленных на утверждение самоценности личности, равенства всех людей в их стремлении к 

счастливой, достойной жизни, выражающих идеал человечности, гуманистическую перспективу 

истории» [1, с. 58].  

Часто нравственность считается синонимом морали, но наряду с отождествлением данных 

понятий существуют и другие точки зрения. Согласно одной из них, мораль - «это регуляция 

поведения посредством строго фиксированных норм, внешнего психологического принуждения 

и контроля, групповых критериев, общественного мнения», а нравственность означает «сфера 

нравственной свободы личности, когда общественные и общечеловеческие требования 

совпадают с внутренними мотивами; область самодеятельности и творчества человека, 

внутреннего самопринуждения благодаря личной сознательности, переходящего в склонность и 

спонтанное побуждение творить добро» [4, с. 33].  
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Соответственно, под моралью понимают некий субъективный аспект определенных 

поступков, а под нравственностью – непосредственно сами поступки в их объективной 

развернутой полноте. 

Любой поступок личности, влияющий на остальных, представляет собой определенный 

интерес для общества и оценивается им. Общество дает оценку данному поступку как хорошему, 

правильному, справедливому или наоборот, оценивает его как плохой, неправильный, 

несправедливый, используя при этом понятие морали. 

В своем прямом значении термин «мораль» обозначает «обычай», «нрав», «правило». 

Иногда синонимом «морали» выступает термин «этика», который обозначает «привычку», 

«обыкновение», «обычай». Термин «этика» используется также и для обозначения 

«философской науки, изучающей мораль». 

Об уровне нравственности личности и принятии ей морали можно судить по тому, как она 

соотносит свое поведение и свои убеждения с моральными нормами и принципами, принятыми 

в том или ином обществе. Другими словами, нравственность можно определить, как 

характеристику человека как личности, которая объединяет такие качества, как правдивость, 

справедливость, порядочность, доброта, честность, коллективизм, трудолюбие, 

дисциплинированность, регулирующие поведение индивидуума. 

Поведение каждой личности оценивают по степени соответствия правилам, принятым в 

обществе. Отсутствие подобных правил могло бы привести к тому, что один и тот же поступок 

будет оцениваться с различных позиций и отсутствию единого мнения – хорош поступок или 

плохо? Правила, имеющее общий характер и единые для всех называют нравственной нормой. 

Норма - это правило, требование, определяющее, как человек должен поступить в той или иной 

конкретной ситуации. Принятая в обществе нравственная норма побуждает человека к 

определенным поступкам или предостерегает от них. Нормы поведения обуславливают порядок 

взаимоотношений с другими людьми и обществом в целом. 

В зависимости от области отношений между людьми, нормы можно объединить в 

определенные группы. Так, для каждой из областей, будь то межнациональные или 

профессиональные отношения, существуют свои исходные начала. Этим началам подчиняются 

нормы - нравственные принципы. Существуют свои нормы отношений в различных 

профессиональных средах. Так, у врачей свои нормы поведения, у учителей или водителей – свои 

и все эти отношения объединяются современным выражением «корпоративная этика»; отношения 

между представителями различных конфессий или национальностей регулируются 

нравственными принципами, принятыми в данном кругу и т. д. 

Моральные принципы, имеющие всеобщий характер и охватывающие все области 

отношений, называются нравственными категориями. В числе этих категорий, которыми 

личность руководствуется в отношениях с окружающим миром, можно назвать добро, 

достоинство, честь, долг, справедливость, счастье и др. 

Требования морали, воспринимаемые как правила жизни, делают человеческую личность 

одухотвореннее, лучше и благороднее. Следование моральным принципам вырабатывает в 

человеческом обществе образец нравственного поведения, так называемый нравственный идеал, 

к которому стремятся люди, считая его необходимой нормой, разумным, полезным, и даже 

красивым поведением. 

Люди, относящиеся к различным социальным группам, могут принимать одни и те же 

моральные принципы и категории, у них могут быть одинаковые моральные идеалы. Единые 

моральные категории и принципы выступают как форма общественного нравственного 

сознания. Каждому человеку свойственна своя духовность, каждая личность имеет свои 

переживания и чувства. Поэтому, будучи формой общественного сознания, мораль, в то же 

время, является формой индивидуального нравственного сознания и эти личные характеристики 

часто имеют связь с сознанием общественным. Нравственные нормы и принципы, принятые 

личностью, также выражают ее отношение личности к самому себе, к другим, к окружающему 

миру. 

Формирование вышеназванных групп отношений между людьми составляет содержание 

воспитательной работы преподавателя по формированию нравственной культуры студентов. 

Развитие этих групп отношений подразумевает воспитание человеческого взаимоуважения и 

взаимопомощи, развитие чувства коллективизма, воспитание должного отношения к старикам, 

женщинам и детям и т.д. 
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Отношение личности к самому себе складывается из формирования чувства собственного 

достоинства, восприятия общественных норм поведения, усиления самодисциплины, следования 

таким понятиям как честность, правдивость, скромность, отрицательное отношение 

несправедливости и нетерпимость к стяжательству. 

Отношение личности к труду может проявиться в виде: добросовестного, а иногда и 

творческого подхода, при выполнении поставленных задач; проявлении ответственности в 

учебе; уважительного отношения к результатам чужого и собственного труда. 

Отношение личности к природе может проявляться в виде бережного отношения 

окружающей природе, соблюдении норм экологии. 

Основы нравственной культуры студента закладываются еще в семье, а в дальнейшем 

формируются в процессе обучения в школе, вузе и общественной жизни. 

Гуманистическое мировоззрение представляет собой обобщенную систему идеалов, 

взглядов и убеждений, центром которых является человек. По этой причине гуманность нельзя 

назвать только одной из черт личности, скорее всего, гуманность может быть охарактеризована 

как его интегральная характеристика, которая вобрала в себя весь комплекс свойств, касающихся 

области человеческих отношений. Эти свойства присущи сфере человеческих взаимоотношений, 

где они, собственно, проявляются и формируются. В свою очередь взаимоотношения могут быть 

гуманные и негуманные. Так, гуманное отношение отражает потребности человека в духовном 

плане. При гуманном взаимоотношении личность видит в человеке близкого друга и стремится 

жить счастливой, удовлетворенной жизнью. Все перечисленное определяет гуманистическую 

сущность личности. 

Гуманность является совокупностью психологических и нравственных свойств отдельной 

личности, которая выражает сопереживание к другому человеку как к высшей ценности. 

Большой интерес у студентов может вызвать изучение биографии известных людей, их 

жизни и деятельности, жизненные ориентиры и принципы, поступки, основу которых составляет 

высокая нравственность. Это стимулирует студента ориентироваться на нравственные ценности 

в своем поведении и повседневной деятельности. Исследование в процессе проведения занятий 

проблем добра и зла, анализ подлинного и мнимого гуманизма, случаев социальной 

справедливости и несправедливости позволяет постепенно ввести студентов в сложный мир 

человеческих взаимоотношений, научить различать общечеловеческий характер подлинного 

гуманизма и ценить его идеи. 

Организация коллективного учебного процесса и совместной общественной деятельности 

является важнейшим условием воспитания гуманности среди студентов. При совместной учебе 

или групповой деятельности возникают такие ситуации, когда студент может проявить заботу о 

другом человеке, оказать ему какую-либо помощь и поддержку или возникает ситуация, в 

которой более сильный студент защищает более слабого. Здесь особенно следует выделить тот 

момент, что эти ситуации могут возникать, как спонтанно, так и моделироваться со стороны 

преподавателя. 

Личная дисциплина человека является отражением соответствия его понятий и образа 

жизни нормам и правилам, принятым в обществе. Дисциплинированность в процессе учебы 

является одной из форм общественной дисциплины. Она представляет собой определенные 

правила поведения и порядок взаимоотношений с преподавателями и другими студентами, 

принятый в данном учебном заведении. Учебная дисциплина, представляющая собой личную 

сознательную ответственность в учебном процессе, является составной частью нравственности. 

Дисциплинированность в процессе учебы подготавливает молодого человека к дальнейшей 

деятельности в человеческом обществе.  

Рассматривая дисциплину как одно из осознанных проявлений свободы личности, 

базирующейся на способности субъекта к самоорганизации, необходимо иметь в виду, что она 

содержит в себе элементы подчиненности правилам, принятым в обществе, среди большинства. 

Самоопределение личности как способность человека самостоятельно выбирать определенную 

линию в поведении представляет собой процесс принятия ответственности за свои поступки, 

основанной на нравственных критериях. Дисциплина позволяет студенту чувствовать себя 

защищенным от непредвиденных обстоятельств, что, в свою очередь, повышает уровень 

ощущения собственной свободы.  

Так в дисциплинированности человека могут быть объединены и сочетаться культура 

межличностного общения, культура речи, культура поведения, культура внешности и др. 
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Культура межличностного общения подразумевает наличие у студента доверия, 

альтруизма, вежливости, внимательности и др. Наличие перечисленных качеств становится 

нормой в межличностном контакте. Необходимо объяснить студенту важность общепринятого 

поведения со сверстниками и старшими, родственниками и посторонними людьми, знакомыми 

и соседями в общественных местах. Студенту также необходимо знать правила ведения 

переговоров, деловых и телефонных разговоров, уметь правильно выразить соболезнование, 

поздравить или вручить подарок и т.п. 

Культура речи представляет собой умение использовать языковые средства в различных 

ситуациях общения. Развивая культуру своей речи, студент должен освоить правила ведения 

дискуссии и диалога, понимать и использовать в общении юмор. Культура речи базируется на 

знании языка, владении его нормами и выразительными средствами. 

Основы культуры поведения закладываются еще в детстве и юношеском возрасте. На его 

становление оказывают огромное влияние родители и традиции, сложившиеся в семье. Со 

временем культура поведения формируется под влиянием друзей, соучеников, преподавателей. 

«Одно из направлений работы по формированию культуры поведения - воспитание 

эстетического отношения к предметам и явлениям повседневной жизни, рациональная 

организация своего жилища, аккуратность в ведении домашнего хозяйства, умение вести себя за 

столом во время приема пищи и т.п.» [5, с. 18]. 

Культура внешности – это не только умение выглядеть красиво, но и наличие вкуса в 

выборе одежды и элегантность в ее ношении, способность представить себя в лучшем свете, 

использование жестов, знаков и мимики в общении, владение телодвижениями и управление 

походкой. 

Последние годы в Таджикистане наблюдается кризис не только в социально-

экономической, но и в духовно-нравственной сферы жизни общества. Сложности материально-

финансового характера и падение уровня нравственности вызывают изменения в жизненных 

приоритетах граждан республики. Мы становимся свидетелями того, как молодежь республики 

утрачивает нравственные ориентиры, которые из поколения к поколению были традиционны в 

таджикском обществе, среди молодежи стало модным антисоциальное поведение, нарушение 

норм и правил морали. Неграмотная молодежь примкнулась в разных терористических 

группировках других стран. В этих условиях задача нравственного и культурного воспитания 

молодежи становится наиболее актуальной. 

Правительство республики вполне осознает необходимость формирования в таджикском 

обществе нравственных и гуманистических идеалов, дальнейшего развития исторически 

сложившихся духовных и нравственных норм жизни общества, потребность в духовном 

возрождении таджикского общества для повышения уровня социально-экономического 

развития. Понимание этой необходимости выражается в разработке и принятии необходимых 

законов, которые призваны создать условия для духовно-нравственного развития граждан 

Таджикистана.  

Особо стоит отметить Национальную концепцию воспитания и Государственную 

программу воспитания молодого поколения. 

Так, в Законе Республики Таджикистан «Об образовании» особое внимание уделяется 

вопросам свободного развития человека, его здоровью и жизни. Приоритет в данном Законе 

отдан развитию в личности системы общечеловеческих ценностей [3, с. 11].  

 На сегодняшний день воспитание в личности системы нравственных ценностей является 

одним из первоочередных условий для полноценного развития населения республики. 

Обращенность к внутреннему миру личности, ее особенностям и творческим 

способностям является одним из важнейших вопросов современной педагогической науки. 

Личности ученика и учителя являются главным смыслом и ценностью образовательной системы.  

На наш взгляд, динамику развития и роста образования отражают следующие факторы: 

- укрепление основ демократического правового светского государства и развитие 

гражданского общества; 

- создание основ для устойчивого социально-экономического и духовного развития 

республики, а также для обеспечения высокого качества жизни народа; 

- кадровое обеспечение рыночной экономики республики, находящейся в переходном 

состоянии; 
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- сохранение и приумножение имеющегося международного престижа республики, как 

наследницы высокой культуры, науки и образования. 

Перечисленные проблемы находятся в центре внимания педагогической науки Республики 

Таджикистан. 

На наш взгляд, для полного и успешного перехода таджикской экономики к рыночной 

системе, наряду с подготовкой кадров высокой квалификации для технологически сложных и 

наукоемких отраслей производства необходимо уделять особое внимание привитию будущим 

специалистам духовной культуры и высокой нравственности. Специалист должен быть не только 

профессионалом в своей области знаний, но также иметь такие черты характера, как 

ответственность, инициативность, самостоятельность в принятии решений. Наряду с этим, он 

должен иметь терпимость к чертам характера других национальностей, проявлять уважение к 

другой культуре, языку и обычаям. 
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ТАШАККУЛИ АРЗИШҲОИ АХЛОҚИИ ДОНИШҶӮЁНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ 

ОЛИИ ОМӮЗГОРӢ ДАР ҶОМЕАИ МУОСИРИ ТОҶИКИСТОН 
 

Мақола ба тарбияи ахлоқии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бахшида шудааст. Дар 

он мушкилоти тарбияи ахлоқӣ ошкор шудаанд. Муаллиф ба дастурҳои ахлоқии донишҷӯён дар камбудии 

рӯҳонӣ, беимонӣ, хашмгинӣ ва вазифаи тарбиявӣ диққати махсус додааст. 

Дар мақола шарҳи мафҳуми арзиш, тарбияи маънавию ахлоқӣ аз нуқтаи назари педагогика оварда 

шудааст. Сифатҳои ахлоқӣ ва эътиқоди одам аз қадимулайём ба диққати одамони сайёраи паҳноварамон 

таъсир расондааст. Онҳо ҳамеша дар майдони назари омӯзгорон, устодон, падару модарон ва ҷомеа қарор 

доштанд. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Статья посвящена нравственной воспитанности студентов высших профессиональных учебных 

заведений. В ней раскрыто проблемы нравственного воспитания. Автор уделяет особое внимание на 

нравственные ориентиры студентов в бездуховности, безверии, агрессивности и задачи воспитания.  

В статье приведено толкование понятия ценность, духовно-нравственное воспитания с точки зрения 

педагогики. Нравственные качества и убеждения человека испокон веков затрагивали внимание людей 

огромной нашей Планеты. Они всегда находились в поле зрения педагогов, воспитателей, родителей и 

общества.  
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FORMATION OF MORAL VALUES OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES IN THE 

MODERN TAJIK SOCIETY 
 

The article is devoted to the moral upbringing of students of higher professional educational institutions. It 

reveals the problems of moral education. The author pays special attention to the moral guidelines of students in 

lack of spirituality, unbelief, aggressiveness and the task of education. 

The article provides an interpretation of the concept of value, spiritual and moral education from the point 

of view of pedagogy. From time immemorial, the moral qualities and beliefs of a person have affected the attention 

of people on our vast planet. They have always been in the field of view of teachers, educators, parents and society. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМАТИЗИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Шукурзод Дж.А. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Современный этап развития общества проходит в условиях сложного сплетения 

социально-психологических, экономических, политических, духовно-нравственных, научно-

технических процессов и приобретения республики Таджикистан самостоятельности, что 

существенно повышает потребность общества в социально-активной личности, действующей в 

равных условиях с высокой мерой компетентности и ответственности. Удовлетворение этой 

потребности зависит от различных социально-психологических факторов, в числе которых 

важнейшее место занимает постоянное совершенствование системы образования. 

Все очевиднее факт, что не сама по себе сумма знаний, а знания в синтезе систематизации, 

обобщения, применения с творческими способностями, идейной убежденностью становятся 

главным показателем всесторонне развитой личности, активная жизненная позиция которой 

характеризуется новым отношением к действительности, более высоким, чем прежде, уровнем 

интеллекта и нравственности. 

Таким образом, изменившиеся социально-экономические условия, переход к рыночной 

экономике привели к выявлению новых потребностей, которые уже не могут быть 

удовлетворены уровнем подготовки молодого поколения с помощью традиционных форм 

содержания методов обучения. В настоящее время специальными психолого-педагогическими 

средствами требуется целенаправленно и систематически развивать интеллект обучающихся, их 

творческое мышление, формировать системные знания, научное мировоззрения на актуальную 

жизненную позицию. 

В поисках путей организации системы обучения была разработана Национальная 

концепция обучения, закон «Об образовании», «Стандартизация обучения» и другие решения по 

развитию образования в Республике Таджикистан. Они провозгласили, что образование в 

республике обладает стратегическим значением и приоритетно развиваемой сферой 

деятельности, лежащей в основе развития личности, общества. 

В соответствии с этими документами и были разработаны разные принципы построения 

учебного процесса, которые в итоге привели к коренной перестройке традиционного типа 

обучения. Это не могло не повлиять на развитие теории и практики обучения в целом. 

Среди актуальных задач обучения Республики Таджикистан есть и такая важная проблема 

– формирование систематизирования знаний, обучающихся в целостном педагогическом 

процессе. 

В дидактике и психологии решение проблемы формирования у обучаемых 

систематизированных знаний в целостном педагогическом процессе приобретает особое 

значение еще потому, что современный, образованный человек должен обладать общими 

научными принципами и уметь применять их при решении задач в реальной жизненной ситуации 

с учетом изменения характера труда [7]. В связи с этим одной из практических задач 

совершенствования обучения является повышение эффективности учебного процесса, качества 

преподавания и знания обучающихся. Показателем качества учебного процесса является 

наличие хорошо усвоенных знаний, прочных умений и навыков их применения. Эти качества 



127 

 

достигаются в процессе обучения, планомерной и последовательной реализацией основных 

психолого-дидактических принципов и требований, разработанных педагогикой всех времен и 

народов. 

В настоящее время в психолого-педагогической, методологической науке и практике 

любого обучения реализации дидактического принципа сознательности, активности, 

самостоятельности, психофизиологическим особенностям обучающихся, и это, безусловно, 

оправдано, так как без активного, самостоятельного усвоения учебного материала, без его 

глубокого осмысления, систематизации и применения невозможно развитие личности. 

Однако для того, чтобы обеспечить высокое качество обучения одного понимания и 

осмысления учебного материала недостаточно, ибо даже хорошо понятый и осознанно 

воспринятый учебный материал может плохо сохраниться в сознании обучающихся и не 

послужит практическому применению в жизни, если в нем не будут вычленены основные факты, 

явления, понятия, законы, закономерности развития общества и природы и установлены его 

связи. 

Сознательное, активное, самостоятельное усвоение учебного материала и глубокое его 

осмысление может быть достигнуто лишь в том случае, если дидактический принцип 

сознательности, активности и самостоятельности будет действовать в органической связи с 

принципом прочности знаний и всеми другими принципами [1]. 

Руководствуясь методологическими установками в психолого-педагогической науке, 

необходимо в ходе исследования учебного процесса выявить источник, где, как формируется 

система знаний обучающихся, особенности и механизмы его развития. 

Систематизация – это целое, составленное из частей, соединенных множеством 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом. 

Систематизирование знаний – это процесс, образующий определенную целостность 

единства знаний. 

Методолого-теоретические предпосылки разработки проблемы формирования 

систематизированных знаний в процессе обучения содержатся в трудах философов, 

разработавших материалистическую диалектику, как основу и метод познания. 

В конце XX столетия в психолого-педагогической науке, учеными, кроме концепции 

активизации учебного процесса М.А. Данилова, М.Н. Скаткина [5], М.И. Махмутова, А.М. 

Матюшкина, Х.Б. Буйдакова [2], М. Лутфуллоева [4], Д. Шарипова [6] и многих других возникли 

следующие концепции – обучение и развитие младших школьников (Л.В. Занков, Ф. Шарипов), 

разитие теоретического мышления (В.В. Давыдов [3], Д. Эльконин), формирование умственных 

действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызин), формирование духовных потребностей (Ю. 

Шарапова), познавательных интересов (Т.А. Шукурова, Г.И. Щукина), проблемное обучение 

(М.И. Махмутов, И.Я. Лернер), дифференцированное обучение (Ф. Шарипов, У. Зубайдов, М.А. 

Менчинская),. Названные методологические и теоретические концепции рождены эпохой, 

отражают основные потребности развития психолого-педагогической теории и практики, вносят 

определенный вклад в формирование системных знаний, умений и навыков обучающихся, хотя 

никакая из них специально не рассматривает этой проблемы. 

Существенное значение для разработки рассматриваемой проблемы имеют исследования 

ученых И.А. Леонтьева, Ю.А. Самарина, В.В. Давыдова и других психологов. 

Вместе с тем в некоторых передовых странах как в России, США, Англии, Франции, 

Швеции идет исследование по проблеме системы образования и обучения, основанных на 

результатах. Например, работы Мамари «Образование, основанное на результатах», П. Гриффин 

и П. Смис «Образование, основанное на хороших результатах». 

В данных и других работах приводятся конкретные достижения в области обучения и 

образования. Однако, как мы уже выше отметили, они основаны эмпирически. 

Значительное взаимодействие на развитие современной дидактики и психологии оказало 

фундаментальное исследование В.В. Давыдова, в котором впервые раскрыт комплексный 

(психологический, дидактический и теоретико-познавательный) анализ мыслительных 

процессов систематизации, находящихся в основе образования понятий у младших школьников, 

формирование обобщенных знаний в старших классах в целостном педагогическом процессе. 

В понимании формировании системных знаний, обучающихся обучении много неясного и 

спорного. Не выяснены достаточно четко методологические и теоретические основы 

содержания, организационные формы и методы обучения, отбор содержания, структура и 



128 

 

механизмы формирования системных знаний, умений и навыков, обучающихся в целостном 

педагогическом процессе. Не вскрыты достаточно конкретно способы формирования системных 

знаний в процессе усвоения, закрепления интеграционных связей по систематизации знаний, 

умений и навыков. 

Для участия в систематизирующей беседе учащихся должны обладать некоторым 

минимумом умений-оперировать фактами, выделять существенные; сравнивать по 

определенным признакам, вычленять основные понятия идеи, законы, систематизировать и 

делать выводы, т.е. усвоение нового материала базируется на применении полученных знаний, 

умений навыков. 

Закрепление систематизированного учебного материала в конце урока является 

важнейшим этапом урока. Таким образом, основные звенья урока – подготовка учащихся к 

восприятию, ознакомление с материалом, разбор, осмысливание, систематизация, закрепление, 

углубление, выработка умений и навыков, применение знаний, проверка знаний и составляет 

структуру различных типов уроков, независимо от содержания дидактических задач, форм, 

методов и приёмов проведения урока, т.е. каждый урок включает элементы систематизации 

знаний. Рассмотрим виды систематизации знаний на уроке. 

Краткая характеристика на уроке выступает как элемент систематизации фактического 

материала, развёрнутая характеристика выступает в качестве систематизации знаний учащихся.  

Систематизирующая характеристика явления – это точно сформулированная 

характеристика сущности предметов, явлений, правил, законов, идеи и их особенностей в их 

взаимосвязи. Систематизация в этом случае может быть краткой, развёрнутой. Примером такой 

систематизации может служить систематизирующая характеристика экономического положения 

страны в определённую эпоху и т.д. 

Другое дело – развёрнутая систематизирующая характеристика, например, характеристика 

творчества Рудаки по литературе, как систематизирующая характеристика всего творчества 

поэта. Прежде чем делать такую характеристику, следует дать необходимые объяснения. 

Развёрнутая систематизирующая характеристика может быть образной, например, 

характеристика развития Таджикистана после падения СССР. Ею завершается систематизация 

знаний о создании самостоятельного демократического светского государства и его 

политического строя. В процессе систематизации учебного материала мы раскрываем не 

второстепенные, а главные существенные его признаки. Только такая систематизирующая 

характеристика может претендовать на научность. 

В систематизирующей характеристике, которую ученик усваивает, всегда содержится 

оценка явлений, событий, идей. Поэтому систематизирующая характеристика, правильно 

отражающая существо явления и его связи с общими процессами и закономерностями, имеет и 

воспитывающее значение, ибо содействует формированию определённого отношения 

школьника и характеризуемым явлениям. 

Систематизирующим рассуждением мы называем последовательное развитие положений, 

доказательств, подводящих учащихся к выводам и умозаключениям. Рассуждения на уроках 

служит для раскрытия теоретических выводов и учит школьников мышлению. Оно должно быть 

доступным, убедительным, чётким, последовательным. Теоретическое рассуждение учителя 

должно быть не в воде абстрактных логических построений – оно должно опираться на анализ и 

систематизации конкретных заданий.  

Рассуждение на уроках имеет большое значение в деле формирования научно-

материалистического мировоззрения у учащихся. 

Таким образом, систематизация и рассуждение представляется собой развёрнутое 

теоретическое рассуждение, научный анализ и последовательно проводимые на каждом уроке и 

опирающиеся на конкретный учебный материал. Изложение материала, повествование и 

описание служат задачам разбора и систематизации, составляя фактическую основу для выводов 

и заключений. При этом анализ и систематизация знаний осуществляется в форме общеклассной 

и групповой работы с учащимися. Анализ, систематизация знаний выступает здесь как 

дополнение и углубление имеющихся у учащихся знаний, и создают возможность для 

приобретения новых.  
Таким образом, как показал анализ научной литературы, на сегодняшний день еще 

отсутствуют комплексные исследования проблем формирования систематизированных знаний, 
обучающихся в процессе обучения. 



129 

 

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. Шукуров Дж. Виды систематизации знаний в процессе обучения // Вестник Таджикского 

национального университета. – Душанбе, 2017. – № 3/1. – С. 241-244. 
 

НАМУДҲОИ БАНИЗОМДАРОРИИ ДОНИШҲО ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
 

Дар ин мақола намудҳои банизомдарории донишҳо баррасӣ гардидааст. Банизомдарорӣ, 
фаҳмонидан ва муҳокима шудан дар раванди таълим ҳам дар ҷараёни идрок ва ҳам дар ҷараёни 
мулоҳизаронӣ сурат мегирад. Дар мулоҳизакорона идрок кардани мавод бештар усулҳои таҳлил, таркиб, 
муқоиса, хулосабарорӣ ва ҷамъбаст истифода мешаванд. Яке аз омилҳои муҳимму муваффақонаи 
банизомдарории донишҳои хонандагон бунёди вазъияти проблемавӣ дар дарс ва ҳалли он мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: банизомдарорӣ, муаллим, хонанда, фаҳмонидан, муҳокимаронӣ, 
мулоҳизакорӣ, таълим, фаъолнокӣ, проблема, таҳлил, тазкиб, ҷамъбаст. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Шукурзод Ҷамшед Абдуалим, номзади илмҳои 
педагогӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишгохи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тел.: 
(+992) 989-14-02-02. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМАТИЗИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЦЕЛОСТНОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

  

Автором данной статьи рассматривается формирование систематизированных знаний, 
обучающихся в целостном педагогическом процессе. Систематизация, объяснение и рассуждение в 
процессе обучения выступает как в процессе восприятия, так и в процессе осмысления знаний. В 
осмыслении учебного материала преобладают анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. 
Одним из важных факторов, способствующих успешной систематизации знаний учащихся, является 
создание проблемной ситуации на уроке. Добиться хороших знаний, прочных умений и навыков можно 
только путем систематизации знаний, глубокого осмысления наряду с ликвидацией постоянно 
возникающих (по разным причинам) пробелов в знаниях, своевременным предупреждением забывания и 
борьбой с фрагментарностью знаний. 

Реализация принципа прочности знаний осуществляется путем регулярного, последовательного, 
систематического закрепления, углубления и систематизации знаний, обучающихся на протяжении всего 
процесса обучения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: систематизация, учитель, учащиеся, работа, знание, обучение, активность, 
проблема, программа, знание, процесс. 
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TYPES TO SYSTEMATIZATIONS OF THE KNOWLEDGES IN PROCESS OF THE EDUCATION 
 

The Author given article are considered types systematization knowledges in process of the education. The 
Systematization, explanation and discourse in process of the education emerges both in process of the perception, 
and in process of the comprehension of the knowledges. In comprehension of the scholastic material dominate the 
analysis, syntheses, comparison, абстрагирование, generalization. One of the important factors, promoting 
successful systematization of the knowledges учащихся, is a creation to problem-solving situation on lesson. 

KEY WORDS: systematization, teacher, functioning, knowledge, education, activity, problem, program. 
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ТАҒЙИРИ МУНДАРИҶАИ МАЪЛУМОТ ВА БОЗСОЗИИ СИСТЕМАИ МАОРИФ 
 

Фархуддинов И.  

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ  
 

Тибқи талаботи замони муосир ва пешрафти босуръати илму техника дар давоми 

даҳсолаи наздик дар Ҷумҳурии Тоҷикистон азнавкунии ҷиддии мазмуну мундариҷаи таҳсилот 

дар ҳама сатҳҳо гузаронида мешавад. Таъминоти барномавӣ-методӣ бо таҳсилоти томактабӣ 

дар солҳои охир ба таври қатъӣ нав гардид. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Стандарти давлатии таҳсилоти томактабии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид, бо 

дастгирии хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид (ЮНИСЕФ) аз ҷониби ҳайати 
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мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи таълимӣ доир ба омодасозии 

кӯтоҳмуддати кӯдакони 5-7 (6)-сола ба мактаб (июни соли 2010) коркард ва тасдиқ карда шуда 

буд.   

Аммо, дар робита бо гузариш ба таҳсилоти 12-сола ва оғози барвақттари таҳсил дар 

мактаб, стандарт ва барномаҳои таълимӣ бояд саҳеҳ карда шаванд. Системаи таҳсилоти 

томактабӣ вазифаҳои инкишофи барвақтӣ, тайёрии ҷисмонӣ ва руҳии бачагонро ба фаъолияти 

мураттаби маърифатӣ иҷро менамояд. 

Тағйироти ҷиддӣ бояд дар мазмуну мундариҷаи маълумот дар мактаби асосӣ (синфҳои 

6-10) ва бахусус дар синфҳои болоии мактаб ба вуқуъ пайванданд. Ин ба ду омил асос ёфтааст: 

- гузариш ба таҳсили 12-сола; 

- номувофиқатии мундариҷаи маълумоти таълимӣ (академикӣ) ба талабот ва шарту 

шароити касбомӯзии аҳолӣ ва саноаткунонии (индустриализатсия)-и иқтисодиёт. 

Масъалаи навкунии мазмуну мундариҷаи маълумоти умумӣ, стандартизатсия ва 

ҳамроҳии ташкилӣ-методии он дар ҷумҳурӣ пеш рафта истодааст. Сарфи назар аз он ки 

Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2009 

(пешинааш дар соли 1997) тасдиқ шуда буд, гузариши пешбинишуда ба таҳсилоти 10-солаи 

асосии умумӣ ва 12-солаи миёнаи умумӣ, аз нав дида баромадани тамоми стандартҳо, 

нақшаҳо ва барномаҳои таълимиро тақозо дорад. Мазмуну мундариҷаи таҳсилот дар мактаби 

ибтидоӣ, азхудкунии намудҳои нави фаъолияти таълимӣ, баробаркунии шароитҳои оғозиро 

таъмин хоҳад намуд. 

Вазифаҳои асосии таҳсилот, ки бояд дар мактаби асосӣ ҳал карда шаванд, аз ташаккули 

ҷаҳонбинӣ, ҳосил намудани малакаҳои тарзи ҳаёти солим, равона сохтани таълим ба 

ноилшавии муваффақонаи иҷтимоӣ ва меҳнатӣ, ҷорӣ кардани тайёрии касбии ҳатмӣ иборат 

мебошад. Мактаби кӯҳна даъват гардидааст маълумотро бо мақсадҳои бунёдии интихоби 

бошууронаи ихтисоси касбӣ ва маҳруки (траекторияи) маълумоти касбӣ, аз худ намудани 

нақшҳои иҷтимоӣ ва қисматҳои калидӣ ҳамчун захираи барорнокӣ таъмин созад. 

Ҳангоми кор карда баромадани стандартҳо ва мувофиқати таълимӣ-методии онҳо 

(барномаҳо, китобҳои дарсӣ, дастурҳо барои баҳодиҳии дастовардҳои таҳсилии хонандагон, 

дастурамалҳо барои омӯзгорон) барои таъмин намудани таҳсилоти 10-солаи асосӣ ва 12-солаи 

миёнаи умумӣ дар назар аст: 

- таҳсилоти иловагӣ дар мактаби ибтидоӣ (синфи якум барои бачагони 6-сола) бояд ба 

пур кардани холигии таҳсилоти томактабӣ барои аксарияти хонандагон, ба вуҷуд овардани 

шароитҳо барои оғози таълимии баробари хонандагон аз гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоӣ 

равона шавад; 

- ҷорӣ намудани сиклҳои таълимии якҷоякардашуда дар марҳалаи мактаби ибтидоӣ ва 

асосӣ (табиатшиносӣ, санъат, ҷомеашиносӣ); 

- нигаронидани таълим ба ноилшавии муваффақонаи иҷтимоӣ ва меҳнатӣ (дар баробари 

омӯзиши шароитҳои маҳалли зист, иқтисодиёт ва фарҳанг, омода намудан ба баромадан ва 

ноилшавии муваффақ ба бозорҳои байналмилалии меҳнат); 

- ҷорӣ кардани сикли тайёрии касбинтихобкунӣ (дар синфи 8 дар давоми сол); 

- барномаҳои мактаби асосӣ (синфҳои 9-10)-ро бо тайёрии касбӣ аз рӯйи ихтисосҳои ба 

истеҳсолоти асосии дар маҳалли зист мувофиқ ё бо дарназардошти бозорҳои хориҷии меҳнат 

ба итмом мерасонанд. Ба хонандагон додани тасаввурот дар бораи чи тавр ташкил кардани 

кори худ, чи тавр ба комёбӣ ноил шудан дар тиҷорат, аз ҷумла, дар соҳибкории инфиродӣ ва 

хурд, ҳамчунин огоҳонидани онҳо аз проблемаҳои дар ин роҳ вуҷуддошта. Омода намудани 

хонандагон ба кор дар шароити камчинӣ (дефитсит) ё набудани ҷойҳои корӣ дар бозори 

меҳнат; 

- мактаби болоӣ (синфҳои 11-12)-ро равона кардан ба интихоби бошууронаи соҳаи 

фаъолияти касбӣ ва омода сохтан ба таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, дар айни замон ҳаҷми 

қабул ба мактаби кӯҳна бояд объекти танзими давлатӣ гарданд. Нақшаи таълимии мактаби 

миёнаро аз рӯйи принсипи таълими касбию ҳунарӣ ташкил намудан, ки қисми асосии вақти 

таълимро аз рӯйи ба интихоби хонандагон ташкил намудан (траекторияи таълимии фардӣ)-ро 

дар назар дорад; 

- мазмуну мундариҷаи таҳсилоти касбӣ куллан дар мувофиқа бо талаботи ҷорӣ ва 

банақшагирифтаи иқтисодиёт, бозори меҳнат, ҷомеа ва оила сохта мешавад; 
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- дар ҳама сатҳҳои таҳсилоти касбӣ Стандартҳои давлатии таҳсилотии насли нав ҷорӣ 

карда мешаванд. Коркарди онҳо ба сохтори квалификатсионии миллӣ ва стандартҳои касбӣ 

асос меёбад, бо иштироки бевоситаи корфармоён ҷараён мегирад; 

- консепсияи Стандартҳои давлатии таҳсилотии (ГОС) насли нав гузариш ба натиҷаҳои 

салоҳиятноки маълумот, ташкили модулии (тағйирёфтаи) барномаҳои таълиму тарбиявии 

ҳама сатҳҳо дар базаи талаботи квалификатсионии сохтори квалификатсионии миллӣ. 

Стандартҳои давлатии таҳсилотии насли нав чунин равандҳо: 

- натиҷаҳои таълимиро ҳамчун номгӯйи кордониҳои (компетентсия)-и касбӣ ва умумии 

мундариҷаи фаъолиятро дар доираи ихтисос ё касби мувофиқ ташкилкунанда; 

- ташкили барномаҳои сохтори модулидошта ва қисми вариантии Вазораи маорифи 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкилдиҳанда ва қисмати вариантии хусусиятҳои дархостҳои 

бозорҳои дохилии меҳнатро баҳисобгиранда; 

- шароитҳои ташкили раванди таълиму тарбиявӣ; 

- тартиби аз нав дида баромадани барномаҳои таълимӣ ва ташаккули қисми вариантии 

онҳо; 

- технологияҳои таълимию тарбиявии асосиро ба тартиб хоҳад даровард. 

Афзоиши ҳиссаи фаъолияти мустақилонаи донишҷӯ дар азхудкунии барномаи таълимӣ, 

аз ҷумла дар асоси истифодаи васеи захираҳои маълумотӣ ва ИОКТ дар назар дошта мешавад. 

Мавқеи омӯзгор аз интиқоли донишҳо ба ташкили фаъолияти таълимӣ иваз мегардад. 

Спектри васеи барномаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии томактабӣ сатҳу дараҷаҳои 

гуногун ва давомнокии таълимро бо ҷалбу нигаронидани онҳо ба ташаккули кордониҳову 

салоҳияти касбӣ кор карда баромадан дар назар аст.  

Ҳар як барномаи таълимии касбии асосӣ бояд номгӯйи талаботи оянда, аз ҷумла барои 

азхудкунии дараҷаи таҳсилоти умумӣ (таҳсилоти асосӣ ё миёнаи пурраи умумӣ) заруриро, 

дараҷаи таҳсилоти касбиро ба тартиб оварад. 

Меъёри маълумоти дастрасии барномаҳои таълимӣ: барномаҳои таҳсилоти ибтидоии 

касбӣ-таҳсилоти умумии асосӣ ва тайёркунӣ, барномаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ – 

таҳсилоти пурраи умумӣ, барномаҳои таҳсилоти олии касбӣ – таҳсилоти миёнаи пурра, 

таҳсилоти миёнаи касбӣ. 

Бозори ҳозираи меҳнат қисмати калони хатмкунандагони муассисаҳои олии касбиро бо 

ҷойҳои кори дараҷаи тахассуси олӣ таъмин карда наметавонад. Чун пайомад таҳсилоти олӣ 

дар мамлакат беқурб (девалватсия) мешавад, бо сабаби набудани талабот сифати он паст 

мегардад, маълумоти зиёдатӣ маънои бесамарии хароҷотро дорад, мутахассисони хуб 

мамлакатро тарк мекунанд, захираи инсонии мамлакати начандон бой ҳамин тавр дар 

иқтисодиёти дигар мамлакатҳо ба кор андохта мешавад. Вазифаи таҳсилоти олии касбӣ дар 

шароитҳои баамаломадаи иҷтимоӣ - иқтисодӣ тайёр намудани баргузидаи (элитаи) касбии 

миллат, синфи истеҳсолкунандагони насли навини маҳсулоти техникӣ, идорӣ ва иҷтимоӣ-

фарҳангӣ мебошад. Дар сохтори тайёркунӣ аз рӯйи ҳама ихтисосҳо сикли таълими ташкили 

бозори меҳнат ва рафтори асоснок дар ин бозор дохил карда мешаванд. Ҳама 

хатмкунандагони муассисаҳои маълумоти олӣ тайёриро доир ба ташкили кори хусусӣ, 

асосҳои соҳибкорӣ мегузаранд. 
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ТАҒЙИРИ МУНДАРИҶАИ МАЪЛУМОТ ВА БОЗСОЗИИ СИСТЕМАИ МАОРИФ 
 

Ба андешаи муаллиф, тибқи талаботи замони муосир ва пешрафти босуръати илму техника дар 

давоми даҳсолаи наздик дар Ҷумҳурии Тоҷикистон азнавкунии ҷиддии мазмуну мундариҷаи таҳсилот дар 

ҳама сатҳҳо гузаронида мешавад. Таъминоти барномавӣ-методӣ бо таҳсилоти томатабӣ дар солҳои охир 

ба таври қатъӣ нав гардид. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Стандарти давлатии таҳсилоти 

томатабии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, бо дастгирии хазинаи кӯдакони Созмони Миллали 

Муттаҳид (ЮНИСЕФ) аз ҷониби ҳайати мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи 
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таълимӣ доир ба омодасозии кӯтоҳмуддати кӯдакони 5-7 (6)-сола ба мактаб (июни соли 2010) коркард ва 

тасдиқ карда шуда буд.   

Аммо, дар робита бо гузариш ба таҳсилоти 12-сола ва оғози барвақттари таҳсил дар мактаб, 

стандарт ва барномаҳои таълимӣ бояд саҳеҳ карда шаванд. Системаи таҳсилоти томактабӣ вазифаҳои 

инкишофи барвақтӣ, тайёрии ҷисмонӣ ва руҳии бачагонро ба фаъолияти мураттаби маърифатӣ иҷро 

менамояд. 

Муаллиф хулоса мекунад, ки бояд дар мазмуну мундариҷаи маълумот дар мактаби асосӣ (синфҳои 

6-10) ва бахусус дар синфҳои болоии мактаб тағйироти ҷиддӣ ба вуқуъ пайванданд. Ин ба ду омил асос 

ёфтааст: гузариш ба таҳсили 12-сола ва номувофиқатии мундариҷаи маълумоти таълимӣ (академикӣ) ба 

талабот ва шарту шароити касбомӯзии аҳолӣ ва саноаткунонии (индустриализатсия)-и иқтисодиёт. 

КАЛИДВОЖАҲО: таҳсилот, стандарт, сикл, спектор, илму техника, меҳнат, таъминот, мактаб, 

таҳсилоти касбӣ, робита, касбомӯзӣ, саноаткунонӣ. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДАННЫХ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
  

По мнению автора, в соответствии с требованиями современности и бурным развитием науки и 

техники в ближайшее десятилетие в Республике Таджикистан будет проведена серьезная перестройка 

содержания образования всех уровней. В последние годы коренным образом обновлено программно-

методическое обеспечение дошкольного образования. Правительство Республики Таджикистан утвердило 

Государственный стандарт начального образования Республики Таджикистан, при поддержке Детского 

фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Коллегией Министерства образования Республики 

Таджикистан (2010 г.) был разработан и утвержден. 

Однако в связи с переходом на 12-летнее обучение и ранним началом школьного обучения 

стандарты и учебные планы нуждаются в корректировке. Система дошкольного образования выполняет 

задачи раннего развития, физической и психической подготовки детей к систематической познавательной 

деятельности. 

Обобщая свои взгляды, автор приходит к выводу о необходимости внесения существенных 

изменений в содержание образования в начальной школе (6-10 классы), и особенно в старших классах 

школы. Это основано на двух факторах: переход на 12-летнее обучение и несоответствие содержания 

образовательного (академического) образования требованиям и условиям профессионального обучения 

населения и индустриализации экономики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, стандарт, цикл, спектр, наука и техника, труд, снабжение, 
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CHANGING THE DATA CONTENT AND RECONSTRUCTING THE EDUCATIONAL SYSTEM 
 

According to the author, in accordance with the requirements of modernity and the rapid development of 

science and technology, a serious restructuring of the content of education at all levels will be carried out in the 

Republic of Tajikistan in the next decade. In recent years, the software and methodological support of preschool 

education has been radically updated. The Government of the Republic of Tajikistan has approved the State 

Standard of Primary Education of the Republic of Tajikistan, with the support of the United Nations Children's 

Fund (UNICEF) by the Board of the Ministry of Education of the Republic of Tajikistan (2010) was developed 

and approved. 

However, due to the transition to 12-year education and the early start of schooling, standards and curricula 

need to be adjusted. The system of preschool education performs the tasks of early development, physical and 

mental preparation of children for systematic cognitive activity. 

Summarizing his views, the author comes to the conclusion that it is necessary to make significant changes 

in the content of education in elementary school (grades 6-10), and especially in high school. This is based on two 

factors: transition to 12-year education and inconsistency of the content of educational (academic) education with 

the requirements and conditions of vocational training of the population and industrialization of the economy. 

KEY WORDS: education, standard, cycle, spectrum, science and technology, labor, supply, school, 

vocational education, communications, vocational training, industrialization. 
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МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ ЭҲСОСИ ҚАРЗ АЗ ДИДИ ПЕДАГОГИ БУЗУРГИ СОВЕТӢ  
В.А. СУХОМЛИНСКИЙ 

 

Атабаева Ҳ., Баротова Р. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Василий Александрович Сухомлинский (1918-1970) яке аз омӯзгорон, педагог ва олими 
машҳури советӣ ба ҳисоб меравад. Фаъолияти омӯзгорӣ, ҷустуҷӯйи паёпайи эҷодӣ, талошҳои 
зиёди бевоситааш дар пешрафт ва такмили системаи маориф ва таълиму тарбияи насли наврас 
то андозае намунаи ибрати ҷилобахш, сабақомӯз ва садоқати бепоён нисбат ба пешаи омӯзгорӣ 
мебошад, ки ҳар як нафар новобаста аз касби доштааш дар зиндагӣ, метавонад аз ӯ дарси ибрат 
гирифта, дар фаъолияти педагогии хеш пурсамар истифода намояд. 

Кӯшишу талошҳои доимӣ ва пайгиронаи ӯ дар самти таълиму тарбияи насли наврас, аз 
ҷумла баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати тарбияи ахлоқии хонандагон, ӯро ба комёбиҳои 
бузург ноил гардонидааст. Ӯ масъалаи мазкурро дар асарҳои худ, ба монанди «Ҳукумати 
оқилонаи коллектив», «Тавлиди гражданин», «Ватан дар дил» ва ғайра мавриди таҳлил қарор 
додааст [1-3]. 

Сухомлинский В.А. дар низоми ҳисси меҳру муҳаббат ба Ватан, яъне ҳисси (эҳсос)-и 
қарзро ҳамчун ҷавҳари ин ҳисси волои инсонӣ-ватандӯстӣ ҳисобидааст. Меҳанро, педагоги 
машҳур, дар назди ҷомеа, дар назди хотираву арзишҳои ахлоқии халқ ва дар назди инсони дигар 
– сарнавишт, шодмонӣ, бахт, зиндагӣ, тавлиду марги ӯ ҳисобидааст. Ба андешаи ӯ эҳсоси қарз 
гавҳари ахлоқие мебошад, ки садоқати гражданӣ ба ғояҳои марому армонҳои халқу ватан, тобеъ 
карда тавонистани манфиати худ ба манфиати мардум, мувофиқи хоҳиши дил ба роҳ мондани 
тарзи зиндагии худ, оштинопазирӣ бо душман, шавкат ва шуҳрати меҳан ва некӣ карда 
тавонистан ба мардумро дар ниҳоди ҳар як хонанда мепарварад. 

Олими шинохта менависад, ки таҷрибаи зиёда аз 30-сола маро водор кард ба чунин хулоса 
биоям, ки тарбияи эҳсоси қарз маркази тарбияи инсони баркамол аст. Ва мақсади мо низ аз 
тарбияи қарзшинос иборат мебошад, зеро дар рафти зиндагӣ танҳо ба инсони қарзшинос саодати 
ҳақиқии инсон дастрас мебошад, танҳо садоқат ба ормонҳои воло шахсиятро ба қуллаҳои 
баланди ахлоқӣ мерасонад, хушбахтӣ эҳдо мекунад ва ҷаҳони маънавиашро бою ғанӣ 
мегардонад. 

Сухомлинский В.А. парвариши эҳсоси қарзи хонандагонро яке аз масъалаҳои умдатарин 
ҳисобида, дар мисоли ду хонанда – Виктор ва Юрий, ки дар давраи Ҷанги бузурги ватанӣ (1941-
1945) зистаанд, исбот мекунад, ки эҳсоси қарз инсонро ба сӯйи корнамоиҳо мебарад, маҳз эҳсоси 
қарз метавонад инсонро водор кунад, ки ӯ ҷони худро барои халқу ватани худ қурбонӣ кунад. Ӯ 
чунин менависад: «Ман аз рӯйи ҷузъиёт ва нозуктарин паҳлуҳои муносибатҳои инсонӣ кӯшиш 
варзидам, ки ба чунин савол ҷавоб ёбам, чаро ду наврас – Юрий ва Виктор, ки гӯё қариб дар 
шароити комилан якгуна ба воя расидаанд, шахсони мутлақу гуногун шудаанд, яке қаҳрамону 
дигаре тарсуву хиёнаткор? 

Педагоги машҳур барои исбот ва тасдиқи фикри хеш, суҳбати худро бо мӯйсафеди 
ҳамдеҳааш пеши назар меорад, ки ин суҳбат ҳар як хонандаро нисбат ба ҳодисаи мазкур 
бетафовут намемонад. Суҳбате, ки пешкаш мешавад, хонандаро водор мекунад, ки ба фикр 
рафта, дар доираи ҳолати бавуқуъомада, андешаронӣ кунад, барои худ як хулосаи даркорӣ 
барорад. Ин суҳбат ба чунин мазмун омадааст: «Файласуфи мо, бобои Микола, дар як суҳбати 
самимиаш маро ёрӣ дод, ки ин маҳинтарин мӯро бубинам». Гуфт: «Виктор дили кӯре дошт... 
Чашмаш медиду дилаш не...Фақат барои худ зиндагӣ мекард. Аммо Юрий аз бачагӣ дили софу 
беғаше дошт. Дили ӯ аз хурдӣ барои одамон месӯхт ва зебоии инсон маҳз дар ҳамин аст»                 
[1, с. 161]. 

Педагоги машҳур аз мушоҳидаҳои хеш сухан карда, зикр менамояд, ки шогирдони худро 
аз синни кӯдакӣ то ба камол расиданашон тарбия карда, дар ин давом кӯшиш мекардам, ки ҳар 
чи бештар ба қаъри дили онҳо назар кунам ва ба он муътақид шавам, ки дар оянда дили онҳо чи 
мехоҳад. Ӯ таъкид мекунад, ки ҳар бор ба андешае меояд, ки «... чун инсон ҳастиашро фаҳмид, 
худро аз олами атроф ҷудо кард ва дар ташаккули ӯ дар он ки чи гуна инсоне мешавад, меҳан 
дорои чи гуна гражданине мегардад, зан ба чи гуна шавҳар соҳиб мешавад ва бачаҳо чи гуна 
падаре дошта метавонанд, аз як сӯ, ҳамоҳангии хоҳишҳо ва аз дигар сӯ, эҳсоси қарз ва вазифа 
аҳамияти ҳалкунанда дорад» [1, с. 162]. 

Ба андешаи В.А. Сухомлинский дар ташаккул ва рушди меҳру муҳаббат ба Ватан ва эҳсоси 
қарзи хонандагон оила, яъне падару модар нақши бениҳоят бузург мебозанд. 

Ӯ менависад, ки ташкккул ва рушди шахсиятро дар оила ва коллектив пурра омӯхта, ба 
нозуктарин муносибатҳои инсонӣ таваҷҷуҳ намуда, ба он кӯшидааст, ки ҳолати ҳамоҳангии 
хоҳишҳо ва ҳисси қарзро дар ниҳоди инсон бифаҳмад, ки чи сон бояд бошад. 
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В.А. Сухомлинский ба чунин ақида аст, ки эҳсоси қарз ин маркази шахсияти инсонӣ ва 
гавҳари шуҷоати гражданӣ ва садоқат ба ормонҳои мардум ба ҳисоб меравад. Барои ҳамин ҳам, 
ӯ дар давоми фаъолияти педагогии худ ҳамеша ба он талош кардааст, ки қонуниятҳои ташаккули 
ин ҳолати руҳии шахсияти инсонро омӯхта, сарфаҳми он рафта барои дигарон онҳоро ошкор 
созад. 

Сухомлинский В.А. мегӯяд, ки дар давоми фаъолияти худ ман ҳаминро аниқ фаҳмидам, ки 
эҳсоси қарз барои инсон ин довари ботинии ӯ ва муҳимтарин ангезаи виҷдони ҳар як шахс 
мебошад. Ӯ фикрашро давом дода таъкид мекунад, ки дар ниҳоди инсон агар эҳсоси қарз вуҷуд 
надошта бошад, пас дар вуҷуди ӯ на виҷдон ва на принсипҳои наҷиби башар, на садоқат буда 
метавонад. Барои инсоне, ки дар зиндагӣ боре ҳам ин эҳсосро наозмудааст, худро тавассути он 
ифода накардааст, «соҳиби эътиқоди шахсӣ гашта наметавонад». 

Ӯ таъкид менамояд, барои он ки дар дилу чашмони бачаҳо ин эҳсоси олиро мушоҳида 
намоям, ба онҳо суханҳои пандомӯзу насиҳатбахшро дареғ намедорам. Ҳама кӯшишҳоро, мегӯяд 
педагоги машҳур, барои он мекунам, то бифаҳмам, ки дар байни эҳсоси таассури қарз ва 
эътиқоди ғоявӣ, ақидаву мавқеи шахсии инсон оё робитаи мустаҳками қавӣ вуҷуд дорад ё не? 
Сухомлинский В.А. дар фаъолияти педагогии худ ба он кӯшидааст, ки роҳу равиш ва тарзу 
усулҳоеро ба даст биёварад, ки ба торҳои нозуки дили хонандагон «нохун» зада, дар қалби онҳо 
эҳсоси қарзро ташаккул диҳад. 

Ба андешаи Сухомлинский В.А. агар ҳар як нафар дар давраи бачагӣ ё наврасӣ худро дар 
ин роҳ ифода накунад ва қадру қимати хешро дар қарз мустаҳкам ва устувор насозад, агар дар 
ин раванд муносибатҳои зарурии инсониро дар ниҳод надошта бошад, чи қадаре, ки муаллим дар 
бораи ҳақиқат, ҷомеа, некиву бадӣ ва дар бораи он ки инсон чи гуна бояд бошад, панду насиҳат 
накунад, ба руҳи инсон намерасаду ӯро ба изтироб намеорад. Ба қавли педагоги нуктасанҷ, 
муаллим бояд бо хонандагони худ чунин муносибат, рафтор, гуфтор ва сухан кунад, ки хонанда 
сифатҳои ахлоқиро ҳамчун беҳтарин дороии маънавии худ ҳисобад, дар чашмонаш шуълаи 
ҳаяҷони шодӣ бидурахшад, дилаш дар тапиш дарояд, фикру зикраш ба оянда равона бошад ва 
худро аз ҷиҳати маънавӣ бою ғанӣ, поку зебо ва шуҷову далер бубинад. 

Педагоги шинохта чунин таъкид кардааст, ки агар шумо хоҳед, ки дар оянда аз шогирдатон 
инсонеро тарбия намоед, ки ӯ қарзшинос бошад, ба он бикӯшед, ки муносибатҳои ӯро бо дигарон 
чунон ба роҳ монед, ки ӯ тайёр бошад ҷонашро ба одамони дигар бубахшад. Ба қавли ӯ, маҳз 
ҳамон нафаре метавонад соҳиби эҳсоси қарзи асил гардад, ки ӯ қобилияти ба таври муайян ба 
худ муносибат кардан, дар назди худ талабот гузоштан, ба виҷдони худ фармон доданро дошта 
бошад ва ҳамаи ин вобаста ба он аст, ки инсон аз синни хурдсолӣ аз кадом чашмаи шодиву 
хурсандӣ ва бахту саодат об мехӯрад. 

Маҳз чунин инсон, - ба андешаи В.А. Сухомлинский, - метавонад дар давоми зиндагӣ 
ҳамеша ғами дигаронро хӯраду ҳамеша тайёр бошад, ки ҷони худро барои халқу ватани хеш 
бибахшад. 

Дар тарбияи хислатҳои ахлоқи неки кӯдак, педагоги номвар, нақш ва мақоми оиларо 
бениҳоят бузург медонист. Ба қавли ӯ, оила ин сарчашмае мебошад, ки шахсияти инсон ғизо 
мегирад. Маҳз оила, ба андешаи В.А. Сухомлинский, таҳкурсии сифатҳои неки инсониро, ояндаи 
ӯро, муносибати ӯро ба ватан, халқу миллат ва эҳсоси қарзи шахсии худро дар назди онҳо бунёд 
месозад. Бинобар ин, педагоги шинохта, ба падару модар таъкид менамояд, ки онҳо дар таълиму 
тарбияи фарзандон таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, ба он бикӯшанд, ки дар ин раванд ҳеҷ вақт 
ба саҳлангарӣ роҳ надиҳанд. 

Масъалаи дигаре, ки В.А. Сухомлинский дар раванди ташаккули эҳсоси қарз дар 
хонандагон зикр кардааст, ин нақши сухан мебошад. Ба ақидаи ин педагоги машҳур сухани 
муаллим-тарбиятгар танҳо ҳамон вақт метавонад ҳамчун воситаи басо муҳимми таъсирасонӣ ба 
руҳу қалби хонанда гардад, ки агар тарбиятгар бинад ва боварӣ ҳосил намояд, ки шогирдони ӯ 
тайёранд, ки тамоми ҳастии худро баҳри шодию хурсандии дигарон бубахшанд. 

Сухан, ба қавли В.А. Сухомлинский, на барои он аст, ки танҳо маълумоте ё хабареро 
расонад. Сухан бояд барои он ба забон оварда шавад, ки дили хонандагонро аз ифтихор аз меҳан, 
аз ҳамдардӣ ва муборизаи роҳи истиқлолияту озодии халқу ватан, аз хоҳиши ҳамраъйӣ варзидан 
ба ҳама арзишҳои миллӣ, аз нафрат ба душман дили толибилмонро ба тапидан ва ларза дарорад. 

Сухане, ки гуфта мешавад бояд бо далелҳо ва мисолҳо аз ҳаёти худи мардум дақиқу саҳеҳ 
буда, бо ҳаёти ҳаррӯзаи худи халқу Ватан ҳамрангу ҳамоҳанг бошад. Сухан бояд чунон гуфта 
шавад, ки дили хонандагонро ба ҷунбиш дароварда, дар он меҳру муҳаббат нисбат ба мардум 
ошёна созад, бачаро то ба дараҷае тайёр намояд, ки руҳияашро баҳри устуворӣ ва пойдорӣ, 
бунёдкорию созандагии меҳани хеш ва орзуву ормонҳои он бубахшад. Хонандагон ё ҳар як 
гражданин аз он кори неке, ки барои халқ ва ватани хеш мекунад бояд ифтихор дошта бошад ва 
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аз ин кори ба сомон расонидааш ҳаловати руҳӣ барад. Бениҳоят муҳим он мебошад, ки ҳар як 
ҷавон ба чунин муносибат ва меҳнат руҳан тайёр буда, дар ҳар шароит тавонад худро ифода 
намояд. 

Тарбияи эҳсоси қарз масъалаи асосии натанҳо назарияи илми педагогика ва вазифаи 
мактаб мебошад, таъкид менамояд В.А.Сухомлинский, балки умдатарин масъалаи ҷамиъият низ 
ба ҳисоб меравад.  

Чи тавре маълум мегардад В.А. Сухомлинский масъалаи тарбия, ташаккул ва рушди 
эҳсоси қарзро дар ниҳод ва қалби наврасону ҷавонон яке аз масъалаҳои муҳимми мактабу ҷомеа 
ҳисобидааст. 
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Дар ин мақола масъалаи тарбияи эҳсоси қарз аз назари яке аз педагогҳои машҳури даврони шуравии 
асри ХХ, Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ, академик В.А. Сухомлинский мавриди баррасӣ қарор 
гирифтааст. 

Муаллифони мақола масъалаи мазкурро аз назари педагоги шинохтаи советӣ мавриди таҳлил қарор 
дода, ба хулосае омадаанд, ки В.А. Сухомлинский тарбияи эҳсоси қарзро дар хонандагон хеле муҳим 
дониста, онро ҳамчун маркази шахсияти инсон ва асоси ташаккули шаҳрванди бошуҷоъ ва содиқ ба орзуву 
ормонҳои халқу ватан ҳисобидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: меҳан, эҳсоси қарз, масуълят, дӯст доштани Ватан, манфиати шахсӣ, 
меҳнатдӯстӣ, меҳнати кӯдак, мубориза баҳри Ватан, сухани омӯзгор, мактаби гражданин. 
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Баротова Рӯзигул, омӯзгори кафедраи психологияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири 
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВО ДОЛГА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЕЛИКОГО СОВЕТСКОГО 
ПЕДАГОГА В.А. СУХОМЛИНСКОГО  

 

В данной статье речь идёт о проблеме воспитания чувства долга с точки зрения одного из известних 
педагогов советского периода ХХ века, Героя социалистического труда, академика Сухомлинского В.А. 

Авторы статьи, данную проблему анализируя в воззрениях известного советского педогога 
подчёркывают, что Сухомлинский В.А. воспытание чувства долга школьныков, считает очень важным, 
утверждает, что он является центром личности человека, основой развития храброго гражданина и 
преданного чайаниям своего народа и родине. 
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THE PROBLEM OF EDUCATION OF A SENSE OF DUTY FROM THE POINT OF VIEW OF THE 
GREAT SOVIET TEACHER V.A. SUKHOMLINSKY 

 

This article deals with the problem of instilling a sense of duty from the point of view of one of the famous 
teachers of the Soviet period of the twentieth century, Hero of Socialist Labor, Academician Sukhomlinsky V.A. 

The authors of the article, analyzing this problem in the views of the famous Soviet educator, emphasize 
that Sukhomlinsky V.A. the experience of a sense of duty among schoolchildren, considers it very important, 
claims that he is the center of a person's personality, the basis for the development of a brave citizen and devoted 
to the aspirations of his people and homeland. 
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МАСЪАЛАҲОИ ИНСОНДӮСТӢ ВА АФКОРИ АХЛОҚИВУ ПЕДАГОГИИ  

УСТОД РӮДАКӢ 
 

Бобоназаров Ш.С. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Гуманизм ё худ инсондӯстӣ дар маънои роиҷи он нигариш, ё фалсафае аст, ки бо ниҳодани 

инсон дар маркази тааммулоти худ, асолатро ба рушд ва шукуфоии инсон медиҳад. Дар забони 

тоҷикӣ истилоҳи гуманизм (humanism) дар шаклҳои инсонгароӣ, инсонмадорӣ, мактаби асолати 

инсон ва инсондӯстӣ омадааст. Гуманизм низ дар радифи дигар мактабҳои фалсафӣ, мактаби 

алоҳидаест ва бо ақоиду афкори вобаста ба адён, ахлоқ, ҳунар, иҷтимоиёт ва сиёсат иртиботи 

муҳкам дорад. Аз рӯи ташреҳи муҳаққиқон гуманизм ин афкор ва амалҳоест, ки бо огоҳии 

мукаммал ва таъкид ба ҳайсияти инсонӣ ба вуҷуд меоянд. 

Дар ин радиф калимаи гуманизм маънои ом ва мутадовилиро низ дорад, ки манбааш ҳамон 

маънои хос аст. Гуманизм дар маънои ом дигар ҳамчун як ҷунбиш ифода намеёбад, балки як 

иборатест ва он шеваи фикрӣ ва ҳолати равонӣ мебошад, ки шахсият ва шукуфоии мукаммали 

вайро ба тамоми умурҳо муқаддам медонад. Тибқи шарҳу тавзеҳоти гуманистон, гуманизм ин 

андеша намудан ва амал кардан бо огоҳии комил ва таъкид намудан ба ҳайсияти инсонӣ ва 

кӯшиш намудан барои дастёбӣ ба инсонияти асил мебошад. 

Дар замони муосир тарғиби инсондӯстӣ ва худро ба дараҷаи инсони комил расонидан, яке 

аз масоили муҳимми рӯз маҳсуб меёбад. Гуманизм аз замони бостон то имрӯз вуҷуд дорад ва 

омӯхта мешаваду омӯзонида мешавад. Дар Бохтарзамин чунин шеваи андеша, ки инсонро 

мавриди таваҷҷуҳи хос қарор медиҳад, аз замони Эҳё то ба имрӯз расидааст. Инсонгароиро аз 

муҳимтарин падидаи замони муосир ҳисобидан ва густариш додани чунин раванд басо муҳим 

аст. 

Милати тоҷик миллати тамаддунсоз ва фарҳангофорин аст ва дар ҷодаи тарбияи инсони 

комил нақши бузургони ин миллат бузург аст. Дар саромади ин афкору андешаҳо дар даврони 

асримиёнагии рушди илму адабиёти тоҷик мақому манзалати асосгузори адабиёти классикии 

тоҷик Абуабдуллоҳ Ҷаъфар Муҳаммади Рӯдакӣ бо осори гаронбаҳои ахлоқиву иҷтимоии худ 

бузург мебошад. Ин суханвари беназир дар осори худ муҳимтарин ҳадафро тарбияи инсони 

комил дониста, одамиятро ба кӯи ростиву растагорӣ, илмомӯзиву созандагӣ, некукориву 

ҷавонмардӣ талқин намудааст. Рӯдакӣ соли 858 дар деҳаи Панҷрӯди (ноҳияи имрӯзаи 

Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон) ба дунё омадааст. Ӯ таҳсили илми худро дар мадрасаҳои 

шаҳри Самарқанд гирифта, тавонистааст бо кӯшишу ғайрат ва истеъдоди фитрӣ Қуръони 

каримро ҳифз кунад, ҳамчун суханвари беназир маъруф гардад, дар навозиши асбобҳои мусиқӣ 

мумтоз будани худро собит созад. Ин ҳама ба ӯ имконият доданд, ки илму адаби замони худро 

аз бар намояд ва бо эҷодиёти хеш машҳури ҷаҳон гардад. 

Рӯдакӣ бо сурудҳои дилпазиру оламгири худ, ҳамчун шоири бузург, устоди илму адаб, 

носеҳи хирадманд, асосгузори шеъру адаби форсу тоҷик ба таърихи фарҳанги форсизабонони 

дунё таъсири амиқи худро гузоштааст. Аз даврае, ки асосгузори назми классикии тоҷик Рӯдакӣ 

зиндагӣ ва эҷод мекард, беш аз ҳазор сол гузаштааст. Дар зарфи ин солҳо номи Рӯдакӣ доимо 

ифтихори адабиёту фарҳанги тоҷик боқӣ мемонд. Муҳаммад Авфии Бухороӣ муаллифи тазкираи 

маъруфи «Лубоб-ул Албоб» менависад: «Рӯдакӣ аз синни 8-солагиаш ба шергӯӣ сар кардааст. 

ӯро офаридгор овози хубу савте дилкаш дода буд ва бо овози дилкаш ба мутрибӣ низ даст 

задаст». Нависандаи барҷастаи асри XII шоир ва воқеанавис Низомии Арӯзии Самарқандӣ дар 

бораи Рӯдакӣ гуфтааст: 

Эй, он ки таън кардӣ шеъри Рӯдакӣ,  

Ин таън кардани ту зи ҷаҳлу зи кӯдакист. 

К – он кас, ки шеър донад, донад, ки дар ҷаҳон,  

Соҳибқирони шоирӣ устод Рӯдакист [7, с. 45].  

Шоири бузурги тоҷик Абдураҳмони Ҷомӣ пас аз 500 соли марги Рӯдакӣ дар яке аз асарҳои 

худ нишон медиҳад, ки бузургии Рӯдакӣ на дар «мадҳи Сомониён», балки дар «назмҳои ҳамчу 

дурраш», яъне дар истеъдод ва санъати ҳақиқии шоир мебошад [1, с. 134]. Ба қавли Қаҳрамони 

Тоҷикистон, нависандаи маҳбуби халқи тоҷик устод Садриддин Айнӣ «Халқи тоҷик ҳақ дорад 

бо ифтихормандиии бузург устод Рӯдакиро асосгузори назми классикии тоҷик номад» [3, с. 22]. 
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Устод Абуабдуллоҳи Рудакӣ дар барообари шоир ва адиби маъруф будан муллими ахлоқ 

низ буд ва пайваста дар ашъораш ахлоқи накуву амали писандидаро талқин мекард. Ба як маънӣ 

афкори ахлоқиву педагогии Рӯдакӣ сарчашмаи андешаҳои минбаъда мутафаккирону олимони 

соҳаи педагогика маҳсуб мешавад. Панду андарз ва шеъри ҳикамӣ, ки дар адабиёти тоҷику форс 

нақши бориз дорад, сарчашма аз шеъри Рӯдакӣ мегирад. Рӯдакӣ аввалин шоирест, ки овардани панду 

андарз ва мавоизу насоеҳро дар ашъор ба расмият даровард. Аз ашъори бозмондаи ӯ қитъаҳое дар даст 

дорем, ки саршор аз андешаҳои ҳикамӣ ва панду андарз аст. Тарбияи инсон ба ақидаи устод Рӯдакӣ 

бояд ҳаматарафа бошад. Инсон пеш аз он ки ба камол расад бояд тарбияи ҷисмонӣ, ахлоқӣ ва 

фикрӣ гирад: 

Чаҳор чиз маар – озодаро зи ғам бихрад,  

Тани дурусту хӯи неку номи неку хирад.  

Ҳар он ки эзид-ш ин чаҳор рӯзӣ кард, 

Сазад, ки шод зияд ҷовидону ғам нахӯрад [8, с. 31].  

Шоир хирад ва донишро яке аз сарчашмаҳои асосии инкишофи ақли инсон мешуморад. 

Дар ашъори пургуҳари ин шоири тавоно масъалаҳои тарбияи насли наврас, ахлоқу одоб, 

омӯхтани илму ҳунар, донишомӯзӣ ва ғайра мавқеи махсусро ишғол менамояд. Аз ҷумла дар 

мавриди мақому манзалати дониш андешаҳои ҷолиб дорад: 

То ҷаҳон буд аз сари одам фароз, 

Кас набуд аз рози дониш бениёз.  

Мардумони бихрад андар ҳар замон,  

Рози донишро ба ҳар гуна забон  

Гирд карданду гиромӣ доштанд, 

То ба санг-андар ҳаме бингоштанд:  

«Дониш андар дил чароғи равшан аст  

В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст”! [8, с. 97]. 

Ҷаҳонбинии шоир хусусияти динӣ дошта, вале аз ғояҳои диалектикӣ ва пешқадам низ 

бархӯрдор аст. Ӯ дунё ва ҳаётро падидаи тағйирёбанда ва аз як зина ба зинаи дигар гузаранда 

тасвир намудааст. Зиндагӣ дар назари шоир якнавохт нест:  

Ин ҷаҳон пок хобкирдор аст, 

Он шиносад, ки дил-ш бедор аст.  

Некии ӯ ба ҷойгоҳи бадаст, 

Шодии ӯ ба ҷойи тимор аст. 

Чӣ нишинӣ бад-ин ҷаҳон ҳамвор, 

Ки ҳама кори ӯ на ҳамвор аст?!  

Дониши ӯ на хубу чеҳрааш хуб,  

Зишткирдору хубдидор аст [8, с. 28]. 

Ӯ дар куҳан шуданҳо, навшавии ҷой, вайрониҳоро гирифтани ободониҳо ва баръакс ба 

харобиҳо мубаддал гардидани ободиҳо ва тазоди табиат ва ҳаракати доимии ҳаёт ва мавҷудотро 

мебинад.  

Азбаски шодӣ ва хурсандии ҷаҳон низ пойдор нестанд, инсон бояд, ки фурсатро ғанимат 

шуморад, аз лаҳзаҳои гуворо дуруст баҳра гирад, бо тинати пок, ахлоқи нек, корҳои хуб, тараҳум 

ба дармондагон, меҳр варзидан ба мардум, хизмат ба халқ ва хуш гузаронидани умр зиндагии 

худашро пурмазмун гардонад. Дар панду андарз ва ҳикматҳои Рӯдакӣ мазмунҳои умумиинсонӣ, 

аз қабили тарғиби илму дониш, раҳму шафқат, рафоқату дӯстӣ ва кӯшишу кор ҷои асосиро 

мегиранд. Шоир бо ин роҳ дар тарбия намудани инсони комил ва парваридани ахлоқи хуб то 

имрӯз ҳисса мегузорад. 

Ӯ ақлу донишро ба тарзи шоирона чашми дил меномад ва панд медиҳад: 

Ба чашми дилат дид бояд ҷаҳон, 

Ки чашми сари ту набинад ниҳон. 

Бад-ин ошкора бубин ошкор,  

Ниҳонетро бар ниҳони гумор [8, с. 56]. 

Азбаски Рӯдакӣ дар ташаккули шахсияти баркамол зиндагиро нахустмуаллим ва роҳбари 

асосии инсон барои пешрафт ва ҳалли мушкилиҳо мешуморад, даъват менамояд, ки ҳар як шахс 

онро омӯзад. Шоир таъкид мекунад:  

Бирав, зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир,  

Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд [8, с. 78]. 
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Вале таҷрибаи рӯзгорро фақат аз рӯи илму дониш дарк намудан мумкин аст. Фарҳанг 

дараҷаи олии пайвастагии ақл, дониш, маърифат, одоб ва маданият мебошад. Шоири инсондӯст 

дар ташаккули шахсият чун муаллими ахлоқ тарафдори он аст, ки фарзандон бо одоби 

писандида, ахлоқи нек, ҳунар ва дараҷаи илму дониш номбардори падару модар, аҷдод, миллат 

ва халқу Ватани худ бошанд. Фарзандон набояд бо аслу насаби худ мағрур шаванд, зеро аз 

донишу хирад ва орзуи падарон ба фарзандони ноқобилу нолоиқ нафъе нест:  

Эй дареғо, ки хирадмандро,  

Бошад фарзанду хирадманд не.  

В – арчи адаб дораду дониш падар,  

Ҳосили мерос ба фарзанд не [8, с. 83].  

Дар панду ҳикматҳои Рӯдакӣ масъалаҳои ташвиқи далерию мардӣ, меҳр варзидан ба 

инсонҳо, муҳаббат ба кишоварзу ҳунарманд, кӯшишу кор, некӣ, саховат, дӯстию рафоқат, 

шафқату мурувват нисбат ба дармондагон ва амсоли онҳо ҷои муҳимро мегирад. Аммо шоир 

қаноат, сабр, бурдборӣ, тавозӯъ, фурутанӣ ва хоксориро бар маҳдуд гардонидани нафс, худориро 

аз бадию зишти тарғиб менамояд:  

Гар ба сари нафси худ амири мардӣ,  

Бар кӯру кар ар нуқта нагирӣ мардӣ.  

Мардӣ набувад фитодаро пой задан,  

Гар дасти фитодаеро бигирӣ мардӣ [8, с. 24]. 

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ донишу хирадро аз сарчашмаҳои асосӣ ва муҳимми инкишофи 

ақлонии инсон медонад. Онро аз ганҷу зари дунё боло меҳисобад ва инсонҳоро ба омӯзиши илм 

пайваста даъват месозад. 

Ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ,  

То тавонӣ, рӯй бар ин ганҷ неҳ! [8, с. 36]. 

Инсони донишмандро шоир ба дарёи беканор монанд мекунад: 

Танат яку ҷон якеву чандин дониш,  

Эй аҷабе, мардумии ё дарё?[8, с. 45]. 

Хирад ва дониш ба ақидаи мутафаккир ду ҷиҳати ба ҳамдигар пайваст мебошанд, ки барои 

беҳтар намудани ҳаёти инсон ва дар фараҷу пешбиниҳои зиндагӣ мунаввар намудани роҳи он 

хизмат мекунад. Илму донишро рӯшноии дил, чароғи ақлу хирад донистааст. Ба қавли Рӯдакӣ 

одамӣ аз давраи пайдоишаш ба илму маърифат эҳтиёҷ доштааст ва ҳеҷ фард аз илмомӯзӣ 

пушаймон нашудааст ва намешавад. Инсон мекӯшад дар ҳар куҷо, бо ҳар забоне набошад, 

илмомӯзӣ кунад:  

Дониш андар дил чароғи равшан аст,  

В – аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст,  

 Яке аз паҳлуҳои муҳимми афкори педагогии Рӯдакӣ дар он зоҳир мешавад, аз назари вай 

инсон аз таҷрибаи рӯзгораш бояд панд гирад ва ҳеҷ устоде беҳтар аз муаллими ҳаёти мо нест ва 

оне, ки аз таҷрибаҳои худ хулоса намебардорад, ҳаргиз аз устод чизе намеомӯзад: 

Ҳар кӣ н – омӯхт аз гузашти рӯзгор,  

Низ н – омӯзад зи ҳеҷ омӯзгор [8, с. 56]. 

Илму дониш дар ҳама давру замон пешоҳанги ҷамъият аст. Замоне мерасад, ки тавассути 

илму дониш ҳаёти инсон боз ҳам ранги дигар мегирад. Ба ақидаи Рӯдакӣ номи бузург ва 

пуршарафи инсонӣ насиби он касест, ки ҳеҷ гоҳ бадхоҳи мардум набошад ва дар роҳи зиндагӣ 

некӣ ва накукориро пешаи худ намояд:  

Чи хуш гуфт он мард бо он ҳадеш, 

Макун бад ба кас, гар нахоҳӣ ба хеш.  

Шоир андешаҳои ҷолибе нисбат ба зиндагиву ҳаёт дорад. Ӯ мегӯяд, ки ин ҷаҳон монанди 

дарёст ва аз он танҳо киштие, ки рамзи некукорист метавонад гузарад. Яъне, шоир инсонро дар 

ин дунё танҳо ба некӣ талқин мекунад. 

Ин ҷаҳонро нигар ба чашми хирад,  

Не бад-он чашм, к-андар ӯ нигарӣ.  

Ҳамчу дарёст в-аз накукорӣ  

Киштие соз, то бад-он гузарӣ! [8, с. 62]. 

Дар ашъори шоир андешаҳои ҷолибе ҳастанд, ки онҳоро метавон ҳамчун афкори педагогӣ 

қаламдод кард. Чуночи, дар байти зерин суханвар талқин мекунад, ки инсонҳои пастфитрату 

бадсириштро тарбия кардан дуруст нест.  
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Морро ҳарчанд беҳтар парварӣ,  
Чун яке хашм оварад, кайфар барӣ.  
Сифла табъи мор дорад, бехилоф,  
Ҷаҳд кун, то рӯйи сифла нангарӣ! [8, с. 44]. 

Ин андешаи шоир минбаъд дар миёни бузургону педагогҳо ба баҳси илмӣ табдил ёфтааст, 
яъне, оё тарбият метавонад ноаҳлро одам созад. Чунончи, минбаъд дар осори суханварон ин 
андеша ривоҷ ёфтааст.  

Чунончи Низомӣ гуфта: 
Ба хешон дили одам афзун кашад, 
Ки хун оқибат ҷониби хун кашад. 

ё Саъдӣ мегӯяд: 
Оқибат гургзода гург шавад, 
Гарчи бо одамӣ бузург шавад.  

Ба назм овардани достони «Калила ва Димна», ки онро дорои 12 ҳазор байт медонанд, 
қудрати шоирии Рӯдакиро намоиш медиҳад. Асли ин қисса ба забони санскрит буд, ки дар асри 
VI Барзуи ҳаким онро ба забони паҳлавӣ тарҷума кард. Абдуллоҳ ибни Муқаффаъ онро дар асри 
VIII ба арабӣ даровард ва ғолибан аз рӯи он Абулфазли Балъамӣ ин достонро ба насри форсӣ 
таҳрир карда, аз Рӯдакӣ хоҳиш кардааст, ки онро ба силки назм кашад. Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» 
ин матлабро чунин баён кардааст: 

«Калила» ба тозӣ шуд аз паҳлавӣ 
Бад-ин сон, ки акнун ҳамебишнавӣ. 
Ба тозӣ ҳамебуд то гоҳи Наср, 
Бад-он гаҳ ки шуд дар ҷаҳон шоҳ Наср. 
Гаронмоя Булфазл – дастури ӯй, 
Ки андар сухан буд ганҷури ӯй. 
Бифармуд, то порсии дарӣ 
Бигуфтанду кӯтоҳ шуд доварӣ. 
Ва з-он пас бад-ӯ расму рой омадаш, 
Бар-ӯ бар хирад раҳнамой омадаш! 
Ҳамехостӣ ошкору ниҳон, 
К-аз ӯ ёдгорӣ бувад дар ҷаҳон 
Гузорандаро пеш биншонданд, 
Ҳаме нома бар Рӯдакӣ хонданд. 
Бипайваст гӯё парокандаро 
Бисуфт инчунин дурри огандаро. 

Ин достонро шоир дар давоми солҳои 932-937 ба назм даровард ва бо анҷоми ин кори 
муҳим роҳро барои достонсароёни дигар ҳамвор кард. «Калила ва Димна» дар вазни рамали 
мусаддаси маҳзуф назм шуд ва ин вазн дар адабиёти асрҳои пасин матбӯътарин вазни қиссаву 
достонҳои манзум ихтиёр гардид. Аз 12 ҳазор байти ин маснавӣ то замони мо ҳамагӣ 150 байт 
боқӣ мондааст. Ҳамин теъдоди андаки байтҳо ҳам гувоҳӣ медиҳанд, ки Рӯдакӣ достонро бо 
забоне фасеҳу равон, сабке дилпазир ба назм оварда, инсонҳоро ба гиромӣ доштани илму дониш 
талқин менамояд: 

То ҷаҳон буд аз сари одам фароз, 
Кас набуд аз рози дониш бениёз. 
Мардумони бихрад андар ҳар замон 
Рози донишро ба ҳар гуна забон 
Гирд карданду гиромӣ доштанд, 
То ба санг андар ҳаме бингоштанд. 
Дониш андар дил чароғи равшан аст, 
В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст. 

Ҳарчанд аз ин маснавии пурҳикмат танҳо байту қитъаҳои пароканда боқӣ мондааст, пай 
бурдан душвор нест, ки Рӯдакӣ бисёр масъалаҳои муҳимми зиндагии инсониро дар он баён 
карда, асли қиссаро ба пуррагӣ ба силки назм кашидааст ва барои хонандагони достони худ панду 
андарзҳои судманд арза доштааст. Он гуфтаҳо бештар аз ҳазор сол аст, ки инсонҳоро ба адолату 
ростӣ, садоқату покизагӣ, саховатмандию озодворӣ, хирадварзӣ, суботу оҳистагӣ ва дигар 
сифатҳои нек даъват менамоянд ва чароғи раҳнамое пешорӯи онҳо мебошанд: 

Ҳар кӣ н-омӯхт аз гузашти рӯзгор, 
Низ н-омӯзад зи ҳеҷ омӯзгор. 
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  * * * 
Ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон 
Бартар аз дидори рӯи дӯстон. 
Ҳеҷ талхӣ нест бар дил талхтар 
Аз фироқи дӯстони пурҳунар. 

  * * * 
Гар хӯрӣ, аз хӯрдан афзояд-т ранҷ 
В-ар диҳӣ минӯ фароз орад-т ганҷ. 

  * * * 
Баски бар гуфта пушаймон будаам, 
Баски бар ногуфта шодон будаам. 

  * * * 
Ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ, 
То тавонӣ рӯй бар ин ганҷ неҳ. 

Маснавии дигаре, ки Рӯдакӣ ба назм оварда буд, «Синдбоднома» мебошад. Аз ин асар 
ҳамагӣ 40 байт боқӣ мондааст. «Синдбоднома» қиссаи дилчаспе аз рӯзгори шоҳзода ва ҳафт 
нафар вазирони ӯ буда, асли ҳиндӣ дошт.  

Дар бораи ин достони аҷиби ахлоқӣ ва тарбиявиро ба назм кашидани Рӯдакӣ бори аввал 
донишмандони олмонӣ Паул Ҳорн ва Теодор Нёлдеке изҳори андеша кардаанд. Дертар 
мувофиқати байтҳо ва қитъаҳои боқимондаи Рӯдакӣ бо мазмуни «Синдбоднома»-и Заҳирии 
Самарқандӣ, ки ба насри дилчасп дар асри ХII навишта шудааст, падидор сохт, ки дар ҳақиқат 
Рӯдакӣ достони Синдбодро ба силки назм кашидааст. 

Ҳамин тариқ, метавон устод Рӯдакиро аз муаллимони ахлоқ ва аз аввалин суханвароне ном 
бурд, ки андешаҳои педагогиро дар осорашон фаровон ба кор бурдааст. Фикру андешаҳои ахлоқӣ 
ва педагогии шоир минбаъд дар осори суханварони тоҷик инкишоф ёфта, аз ҷониби муҳаққиқони 
соҳаи педагогика пазируфта шудааст. 
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МАСЪАЛАҲОИ ИНСОНДӮСТӢ ВА АФКОРИ АХЛОҚИВУ ПЕДАГОГИИ УСТОД РӮДАКӢ 
 

Дар мақола қайд шудааст, ки дар замони муосир тарғиби инсондӯстӣ ва худро ба дараҷаи инсони 
комил расонидан, яке аз масоли муҳимми рӯз маҳсуб меёбад. Гуманизм аз замони бостон то имрӯз вуҷуд 
дорад ва омӯхта мешаваду омӯзонида мешавад. Дар Бохтарзамин чунин шеваи андеша, ки инсонро 
мавриди таваҷҷуҳи хос қарор медиҳад, аз замони Эҳё то ба имрӯз расидааст. Инсонгароӣ аз муҳимтарин 
падидаи замони муосир ҳисобидан ва густариш додани чунин раванд басо муҳим аст. Миллати тоҷик 
миллати тамаддунсоз ва фарҳангофар аст ва дар ҷодаи тарбияи инсони комил нақши бузургони ин миллат 
бузург аст. Дар саромади ин афкору андешаҳо дар давраи асримиёнагии рушди илму адабиёти тоҷик 
мақому манзалати асосгузори адабиёти классикии тоҷик Абуабдуллоҳ Ҷаъфар Муҳаммади Рӯдакӣ бо 
осори гаронобаҳои ахлоқиву иҷтимоии худ бузург мебошад. Ин суханвари беназир дар осори худ 
муҳимтарин ҳадафро тарбияи инсони комил дониста, одамиятро ба кӯи ростиву растагорӣ, илмомӯзиву 
созандагӣ, некукориву ҷавонмардӣ талқин намудааст. Устод Рӯдакиро метавон аз муаллимони ахлоқ ва аз 
аввалин суханвароне, ки андешаҳои педагогиро дар осорашон фаровон ба кор бурдаанд ном бурд. Фикру 
андешаҳои ахлоқӣ ва педагогии шоир минбаъд дар осори суханварони тоҷик инкишоф ёфта, муҳаққиқони 
соҳаи педагогика пазируфта шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: инсонпарварӣ, гуманизм, тарбия, ахлоқ, афкори педагогӣ, Рӯдакӣ, педагогика, 
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ВОПРОСЫ ГУМАНИЗМА И НРАВСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МНЕНИЕ РУДАКИ 
  

В статье отмечается, чтонастоящее время продвижение человечества и возведение себя до уровня 

совершенного человека считается одним из важнейших вопросов дня. Гуманизм существует с древних 

времен, его изучают и преподают. В глуши такой образ мышления, делающий человека предметом особого 

внимания, дошел со времен Возрождения до наших дней. Очень важно рассматривать человечество как 

одно из важнейших явлений современности и расширять такой процесс. 

Таджикский народ является цивилизообразующим и культурообразующим народом, и роль 

старейшин этого народа в воспитании совершенного человека велика. Среди этих мыслей и идей в 

средневековый период развития таджикской науки и литературы велик статус основоположника 

таджикской классической литературы Абу Абдуллы Джафара Мохаммади Рудаки с его ценными 

нравственными и социальными произведениями.  

Этот уникальный оратор считал важнейшей целью в своих произведениях воспитание 

совершенного человека и учил человечество пути правды и честности, учености и творчества, добра и 

молодости.  

Нравственно-педагогические мысли поэта получили дальнейшее развитие у носителей таджикского 

языка и были восприняты исследователями в области педагогики. Его можно считать одним из первых 

учителей этики в истории таджикского народа, использование его гуманитарные идеи в системе 

образования один из важнейшей задачи сегодняшняя науки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гуманизм, воспитание, нравственность, педагогическая мысль, Рудаки, 

педагогика, нравственная поэзия, педагог. 
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QUESTIONS OF HUMANISM AND MORAL AND PEDAGOGICAL OPINION OF RUDAKI 
 

The article notes that the current advancement of mankind and the elevation of oneself to the level of a 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ   ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

ИСТИФОДАИ МЕТОДИ МУШОҲИДА ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ БИОЛОГИЯ 
 

Холназаров С., Давлатзода С.Х.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Вазифаи фанни биология дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз он иборат аст, ки 

дар хонандагон донишҳои одитаринро дар бораи ашёҳои дунёи зоҳирӣ ва ҳодисаҳои табиат, 

робитаи байни онҳо, таъсири мутақобилаи одам ва табиат ташаккул диҳад. Эҳсос, мушоҳидаи 

зинда давраи аввали раванди маърифатиро ташкил менамояд. Хулосаи назарии мураккаб 

ҳамавақт асоси худро аз дарки ҳиссиёти далелҳои ҳангоми мушоҳида ҳосилшуда мегирад. 

Фаҳмидан ва азхуд кардани мазмуни маводи таълимии биология барои мушоҳида дар табиат, 

мушоҳида дар синф, саёҳат, таҷрибаҳо ва кори амалӣ ёрӣ мерасонад. 

Мубрамии омӯзиши мушоҳида ва намудҳои он ба он вобаста аст, ки ба рушди методҳои 

гуногуни таълим нигоҳ накарда, он аҳамияти худро гум накардааст, чунки дар биология 

вазифаҳое мавҷуданд, ки аз ҳама беҳтар ба ёрии мушоҳида ҳал карда мешаванд. Аз ҷумла дар 

таҳқиқоте, ки бо мақсади муайян намудани ҳамаи аломатҳои гуногуни ба организми додашуда 

хос, дар бисёр маврид методи мушоҳида ягона ҳисоб меёбад. 

Мушоҳида ин дарки мақсадноки бевоситаи ашёҳо ва ҳодисаҳои табиат дар шароити табиӣ, 

бе мудохила ба рафти ҳодисаҳо ё ин ки азнавҳосилкунии онҳо дар шароити лабораторӣ мебошад. 

Мушоҳида шакли асосии ташаккули мафҳумҳои биологӣ ҳисоб меёбад. Барои он ки 

методи мушоҳида натиҷаи хуб диҳад, омӯзгор бояд ба хонандагон мушоҳида карданро аз болои 

объектҳои биологӣ, дида тавонистани тарафҳои муҳимми онҳо барои ташаккули мафҳумҳои 

биологӣ ва муқаррар кардани қонуниятҳои назариявиро омӯзонад. Дар ҳолати дигар, хонандагон 

далелҳои мушоҳидашавандаро пурра дарк накарда, фақат ҷанбаҳои берунии онҳоро ошкор 

месозанд ва ба моҳияту қонуниятҳои онҳо диққат намедиҳанд. Дар таълим методи мушоҳида ба 

қабули ҳиссии объекти омӯхташаванда ё ин ки раванди равонагардида, ба робитаи байни 

объектҳо ва ҳодисаҳо, нисбатан пурра дарк намудани онҳо ёрӣ мерасонад. 

Методи мушоҳида барои ташаккул ва рушди услуби тафаккур (таҳлил, синтез, муқоиса, 

ҷамъбаст) ва аз худ намудани малакаҳои амалӣ (гузаронидани озмоиш), кор бо микроскоп ва 

тайёр намудани микропрепаратҳо, муайян намудани номи растаниҳо ва ҳайвонот, муайян 

кардани мавқеи онҳо дар систематика, ташкили коллексия ва ғайраҳо ёрӣ мерасонад.  

Методи мушоҳида масъалаҳои зеринро дар бар мегирад: 

- омӯзондани дида тавонистан ва муқаррар кардани сабаб ва оқибат; 

- ҳосил намудани шавқ ба табиат; 

- рушд додани малакаҳои ҳифзи муҳити зист; 

- омӯзондани қоидаҳои рафтор дар табиат. 

Дар мушоҳида ҳамчун намуди методи аёнӣ омӯзгор ба хонандагон гузаронидани таҷриба, 

сохтани ҷадвал ва ғайраҳоро намоиш медиҳад. Донишҳои азхудкардаро аниқ, ва амиқ намуда, 

шавқро ба таълими биология зиёд менамояд. Ҳамчун намуди методи амалӣ хонандагон кори 

мустақилона иҷро менамоянд: Натиҷаҳоро месанҷанд, ҳисоб мекунанд, гербарий тайёр мекунанд 

ва ғайраҳо.  

Мушоҳида аз рӯйи иҷрои вақт ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад:  

- кӯтоҳмуддат – барои ташаккул додани дониш дар бораи хосияти моддаҳо ва сифати 

ашёҳо (моддаҳо) ва ҳодисаҳо ташкил карда мешавад. Мушоҳида дар дарс тибқи супориши 

омӯзгор бо истифода аз маводи тақсимотӣ мегузарад ва дар омӯзиши ҳамаи курсҳои фанни 

биология истифода бурда мешавад. Масалан, ҳангоми омӯзиши гуногунии растаниҳои гулдор 

хонандагон растаниҳои зинда ва гербарияҳоро бо мақсади муқоисаи маълумоти морфологӣ 

мушоҳида мекунанд. 

- дарозмуддат – барои ҷамъ намудани дониш дар бораи расиш ва рушди растаниҳо ва 

ҳайвонот, озмоишҳои мавсимӣ дар табиат истифода мешавад. Мушоҳида дар табиат ё ин ки дар 

қитъаи замини наздимактабӣ ё ин ки дар шароити хона гузаронида мешавад. Барои омӯзиши 

масъалаҳо доир ба сабзиши тухмӣ, навдаҳо ё ин ки қаламчаҳо аз замин истифода кардан мумкин 

аст. 

Мушоҳида аз болои лонаи парандаҳо, хӯрокдиҳии чуҷаҳо, ҳайвоноти хонагӣ истифода 

карда мешавад. Ба мушоҳидаи дарозмуддат инчунин мушоҳидаи филогенетикӣ дар табиат ва 
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гӯшаи зинда аз рӯи сабзишу рушди тухмӣ, муғча, ҳосилшавии мева аз гул ва ғайраҳо гузаронида 

мешавад. 

Ҳангоми гузаронидани мушоҳида ин талаботро ба назар гирифтан мувофиқи мақсад аст: 

- пешакӣ ба хонандагон эълон кардани мавзуи мушоҳида; 

- дар якҷоягӣ бо хонандагон муайян намудани мақсади проблема; 

- пешакӣ тайёр кардани супоришҳо (варақаҳо) ва такмили онҳо ба хонандагон; 

- бо хонандагон муҳокима намудани объекти мушоҳида; 

- пешакӣ дастур додан доир ба тарзи мушоҳида ва шакли ҳисобот; 

- муҳайё сохтани шароит барои натиҷанокии мушоҳида, ҷойи объект ва ғайраҳо; 

- қайд кардани натиҷаи мушоҳида; 

- муҳокима намудани натиҷаи мушоҳида; 

- хулоса баровардан ва ҷамъбасти натиҷаҳо; 

- тартиб додани ҳисобот, санҷиш ва баҳодиҳӣ. 

Барои он ки мушоҳида самараи назаррасу дилхоҳ биёрад, инҳоро ба назар гирифтан зарур 

аст: 

1. Мушоҳида набояд умумӣ, балки бояд мушаххас ва мақсаднок бошад. Масалан, набояд 

ба хонандагон пешниҳод намоем, ки онҳо флораи баҳориро ба таври умумӣ мушоҳида намоянд. 

Бо ин шакл муайян кардани вазифа натиҷаи дилхоҳ дода наметавонад. Супориши мушаххас 

натиҷаи дигар медиҳад: вақти шукуфтани гули растании алоҳидаро муайян кунед, масалан, себ, 

шафтолу, олу ва ғайраҳо; 

2. Ба ҳодисаҳои мушоҳидашаванда пурра баҳо диҳед, асосӣ ва ғайриасосӣ. Бо мақсад 

метавонем асл ё расмашро нишон диҳем, то ин ки хонандагон худ муайян намоянд, ки кадом 

дараҷа барояшон ба ҳақиқат наздик аст; 

3. Нақши муҳимро ҳангоми мушоҳида равона намудани диққат ба объект мебозад. 

Бинобар ин, дар хонандагон рушд додани ин қобилият муҳим аст. Аз ин нуқтаи назар, ба 

биология ягон фан баробар шуда наметавонад; 

4. Ҳангоми интихоби объект барои мушоҳида синну соли кӯдакон бояд ба назар гирифта 

шавад. Ба кӯдакони синнусоли хурд ҳодисаҳои на он қадар мураккаб ва тезгузарандаро пешкаш 

кардан лозим аст, чунки онҳо диққат ва фикри худро ба як объект вақти зиёд ҷалб карда 

наметавонанд. Сол ба сол диққати онҳоро ба равандҳои мураккабтару дарозмуддат ҷалб кардан 

мумкин аст; 

5. Ҳар як хонанда рушди рустаниҳои сода (яксола)-ро аз аввали ҳаёт то маргашон бояд ба 

таври васеъ мушоҳида намоянд, ин раванд бо онҳо фоидаи калон меорад.  

Методи мушоҳида чи дар дарсҳои биология, чи кори хонагӣ ва чи дар вақти корҳои 

беруназдарсӣ ҳангоми мушоҳидаҳои тобистона аз рӯйи супоришҳои омӯзгори биология 

истифода бурда мешавад.  

Методи мушоҳида дар саёҳат (экскурсия) ва табиат мавқеи калонро ишғол менамояд. 

Хонандагон ба туфайли он рустаниҳо ва муҳити табиии онҳоро мушоҳида намуда, дар бораи 

гуногунии растаниҳо, сохти махсус ва муҳити паҳншавии онҳо маълумот ҳосил менамояд. Ба ин 

васила мушоҳидакорӣ, фаъолияти маърифатии хонандагон рушд меёбад. Ҳангоми тайёрӣ ба 

экскурсия супоришҳоеро интихоб намудан лозим аст, ки ба хонандагон барои мушоҳида вобаста 

аз тайёриашон ёрӣ расонад. Супориш барои мушоҳидаи ҳаёти растаниҳо дар табиат бояд ба 

мақсади муайян намудани робитаи рустаниҳо бо муҳит, ба маълумоти мавсимӣ дар олами 

растаниҳо, ба муайян кардани мутобиқшавии рустаниҳо ба муҳити зист нигаронида шавад. 

Супоришҳо бояд барои интихоби қитъаи мушоҳидашаванда, муайян кардани объектҳо, ҷанбаи 

бартарии онҳо, ташаккули хулосаҳо ёрӣ расонанд. 

Дар давраи ташаккулёбии озмоиш коркард ва гузаронидани дарсҳои биологӣ бо истифода 

аз мушоҳидаи гуногун хеле муфид аст. Масалан, мо 6 дарс оид ба мавзуи «Биология – илм дар 

бораи табиати зинда», «Шоҳигарии рустаниҳо. Гуногунии олами рустаниҳо», «Таснифи 

рустаниҳо», «Сохти рустаниҳои гулдор», «Шаклҳои ҳаётии рустаниҳо. Таъсири омили муҳит ба 

органҳои рустаниҳо», «Аҳамияти рустаниҳо» гузаронидем, ки нақшаю расмҳо ва видеофилмҳо 

намоиш дода шуда, кори амалӣ ва экскурсия гузаронида шуд. 

Дар дарсҳо оид ба мавзуи «Шоҳигарии рустаниҳо. Гуногунии олами рустаниҳо» дар 

давраи омӯзиши маводи нав омӯзгор таҷрибаи Дэнозеф Пристлиро, ки гузаштани фотосинтезро 

дар рустаниҳо исбот мекунад, намоиш дод. Объектҳои табиӣ «Растаниҳои хонагӣ» истифода 

карда шуданд. 
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Барои рушди шавқи маърифатӣ ба мавзуи омӯхташаванда оид ба «Таснифи рустаниҳо» дар 

давраи баёни маводи нав қисматҳои видеофилми «Шоҳигарии рустаниҳо. Гуногунии олами 

рустаниҳо» намоиш дода шуд. Хонандагон бодиққат дар экран гуногунии рустаниҳоро 

мушоҳида намуданд, ки ин ба беҳтар аз худ кардани маводи нав ёрӣ расонид. Баъди намоиши 

филм хонандагон доир ба маводи дидаашон саволҳои зиёде доданд.  

Мушоҳидаи гузаронидашуда дар хонандагон ҳавасмандӣ, диққат, тафаккур, хотираро 

рушд дода, ба баланд шудани сатҳи рушди хонандагон таъсири мусбат расонид. 

Ҳангоми омӯзиши маводи нав оид ба мавзуи «Сохти рустаниҳои гулдор ва узвҳои он» кори 

амалӣ иҷро карда шуд. Дар ҳар як миз объектҳои натуралӣ - растаниҳои зинда гузошта, дар як 

вақт, слайди мултимедии презентатсия намоиш дода шуд, ки дар он сохти рустании гулдор 

инъикоси худро ёфта буд. Хонандагон бо шавқи зиёд объекти зиндаро мушоҳида намуданд, 

сохти ҳар як узвҳои растаниҳои гулдорро дида баромада, онро бо расмҳои слайд муқоиса 

намуданд, ба ҳамаи саволҳои гузоштаи омӯзгор ҷавоб гардоиданд.  

Мавзуи «Шаклҳои ҳаётии рустаниҳо. Таъсири омилҳои муҳит ба узвҳои растаниҳо» дар 

шакли экскурсия (саёҳат) гузаронида шуд. Хонандагон бо роҳбарии омӯзгор гулгаштҳои боғи 

марказиро тамошо карданд. Бартарии саёҳат дар он аст, ки онҳо имконият медиҳанд дар шароити 

табиат хонандагон бо объектҳо ва ҳодисаҳои табиати зинда шинос шаванд. Дар ин саёҳат 

хонандагон гуногунии тарзи ҳаёти рустаниҳои дар ин гулгашт мавҷудбударо мушоҳида намуда, 

инчунин ба шароити муҳити ҳаётӣ шинос гардиданд, ки барои ҳосил шудани тасаввурот оид ба 

робитаи байниҳамдигарии объектҳои зинда ва табиати ғайризинда шинос шуданд. Саёҳат ба 

рушди мушоҳидакорӣ, пайдо шудани шавқ ба биология ва умуман табиат, яъне муносибати 

маърифатии хонандагон ёрии калон расонид. 

Дар вақти беруназдарсӣ хонандагон дар гурӯҳҳо кори таҳқиқотиро оид ба мушоҳидаи 

расиши реша ва баргҳои пиёз дар вобастагӣ аз шароитҳои гуногуни муҳит иҷро намуданд.  

Умуман ҳангоми корҳои илмӣ–таҳқиқотӣ чунин талаботро иҷро намудан хеле муфид 

мебошад: 

- мушоҳида аз болои расиш ва рушди рустаниҳо ва ҳайвонот; 

- мушоҳидаи ҳуҷайра ва бофтаҳо дар микропрепаратҳои тайёр ва тасвири онҳо; 

- тайёр намудани микропрепаратҳои ҳуҷайраҳои растанигӣ ва дида баромадани онҳо дар 

зери микроскоп; 

- муқоисаи сохти ҳуҷайраи растаниҳо, ҳайвонот, замбурӯғҳо ва бактерияҳо.  

Яке аз масъалаи муҳим барои хонандагон ин мушоҳида аз болои ҳолати организми худ 

мебошад: 

- санҷидани ҳарорати бадан, фишори хун, вазн ва қад, тозагии набз ва нафаскашӣ; 

- дар ҷадвалҳо шинохтани узвҳо ва системаи узвҳои одам. 

Дигар талабот ба натиҷаҳои фаъолияти таълимии хонандагон, ин мушоҳида:  

- аз болои тағйироти мавсимӣ дар табиати зинда; 

- тартиб додани нақшаи интиқоли модда ва энергия (неру) (занҷири хӯрока); 

- муайян кардани мутобиқшавии организм ба муҳити зист (дар мисолҳои мушаххас); 

- таҳия ва баҳо додани ба омилҳои муҳити зист, омилҳои барои ҳаёт ва саломатӣ хатарнок; 

- оқибати фаъолияти одам ба экосистема, таъсири рафтори худ ба организмҳои зинда 

мазсуб меёбад; 

Худмушоҳида методи худшиносӣ (худро фаҳмидан) аст, ки объекти мушоҳида ҳолат ва 

амали одами худмушоҳидашаванда мебошад (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1  

Мушоҳида аз болои худ (дар мисоли таълими биология дар синфи 9) 
 

Мавзуи дарс Мафҳумҳои муҳим Худмушоҳида 

1. Аҳамияти системаи 

асаб 

Нейрон, сохт ва вазифаи он дар 

системаи асаб. Ҳаяҷон ва 

боздорӣ. Рефлекс. Принсипи 

кор. Қисматҳои системаи асаб 

(мағзи сар ва ҳароммағз), 

нимкураҳои мағзи сар. 

1. Рефлекси мижазанӣ. 

2. Хестан аз миз (аввал хам шуда ба пеш 

хестан мумкин нест, то даме, ки вазнинӣ 

ба нуқтаи такягоҳӣ наафтад). 

3. Хезед, ба пеш хам шавед, пойҳоро бо зону 

хам накунед. Чи мушоҳида мекунед? 

2. Ҳароммағз узви 

системаи марказии 

асаб 

Моддаҳои сиёҳчатоб ва сафед. 

Роҳи мағзи тахтапушт, 

сутунмуҳра.  

Рефлекси зону, ёзидани тағоякҳои 

мушакҳои чорқираи устухони рон қатшавии 

зонуро таъмин мекунанд. 
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Вазифаи рефлекторӣ ва 

гузаронандагӣ.  

3. Мағзи сар, сохт ва 

вазифаи майнаи 

дарозрӯя, майнача, 

мағзи миёна ва 

мобайнӣ 

Қишр, ядрои мағзи сар, роҳҳои 

гузаронанда. 

1. Рефлекси фурӯбарӣ – майнаи дарозрӯя (бе 

мутаассиркунандаҳо – оби даҳонро фурӯ 

бурдан мумкин нест). 

2. Нишонаи ангуштмонанди бинигии 

майнача (бартараф кардани ҳаракат, ки 

бо қувваи инерсияи вазифаи майнача 

бартараф карда мешавад) 

3. Рефлекси майнаи миёна: мувозина 

(нишонаи Ромберг) - майнаи тахтапушт, 

задан ба миз, даст расонидан - рефлекс бо 

таъсири дилхоҳ таъсиркунанда ба вуҷуд 

меояд.  

4. Нақши системаи 

вегетативии асабҳо 

дар танзими узвҳои 

дохилӣ 

Қисми функсионалии системаи 

асабҳо: вегетативӣ 

(симпатикӣ ва парасимпатикӣ) 

ва соматикӣ (ҷисмонӣ). 

1. Нохунро ба болои пӯст бурдан – аввал 

қатори рангаш сафед (шуъбаи 

симпатикӣ), баъд сурх (шуъбаи 

парасимпатикӣ). 

2. Тағйир додани ҳаҷми мармарак ҳангоми 

наздик ва дур кардани объект. 

5. Қабати қишрии 

нимкурраҳои калони 

мағзи сар. 

Торҳои ассотсиатсияшуда, 

торҳои комиссириалӣ, торҳои 

гузаронанда. Анализаторҳо, 

вазифаи ҳаракат, биноӣ 

Вазифаи ҳаракатҷӯякҳои пеш ва қабати 

қишрии мағзи сар. 

6. Аъзои ҳис ва 

аҳамияти онҳо  

Анализаторҳо, асабҳои хоти-

мавӣ, ҳуҷайраҳо, ретсепторҳои 

канорӣ, гузаранда ва қисми 

марказӣ (қитъаи муайяни 

қабати мағзи сар). 

1. Муайян кардани қитъаи ҳисси мазза дар 

забон. 

2. Муайян намудани ҳискунии ҳарорат. 

7. Сохт ва вазифаҳои 

узвҳои босира 

Ғӯзаи чашм, ядро, пардаи 

фиброзӣ, рангпарда ва шабакия 

(тӯрпарда). Қобияти 

муҳофизатӣ  

1. Муайян кардани рӯшноӣ. 

2. Тағйир ёфтани ҳаҷми гавҳарак ҳангоми 

дур ва наздик намудани объект аз рӯй.  

8. Гигиенаи узвҳои 

босира 

Дурбинӣ, наздикбинӣ, ёрии авва-

лин ҳангоми ба чашм афтидани 

ашё (гард), муҳофизати чашм. 

 

 

Баъди гузаронидани дарсҳои биология бо методи мушоҳида такроран анкета гузаронида 

шуд. Аз рӯйи ҷамъбасти анкетагузаронӣ маълум гардид, ки фикрҳои хонандагон тағйир ёфтаанд. 

Миқдори ҷавобҳои мусбат нисбат ба аввала хеле тағйир ёфтанд. Дар 51 фоизи хонандагон шавқ 

ба дарсҳои биология баланд шуд. Ба 39 фоизи хонандагон намоиши объектҳои табиӣ хуш омад. 

Агар то озмоиш танҳо 4 фоизи хонандагон хоҳиши касби ояндаи худро бо биология (ихтисоси 

биология) медиданд, баъди озмоиш ҷавобҳои мусбат 6 фоиз афзуд. 

Барои тасдиқи аҳамияти истифодаи методи мушоҳида дар дарсҳои биология муқоисаи 

нишондодҳои сифати таълими хонандагон (дар синфи озмоишӣ ва назоратӣ) гузаронида шуд. 

Нишондоди сифати таълими хонандагон дар синфи озмоишӣ то озмоиш 78 фоизро ташкил дода 

буд, баъди озмоиш ба 6 фоиз афзуд ва 84 фоизро ташкил дод. Ин нишондод дар синфи назоратӣ 

бе тағйир монда, 74 фоизро ташкил дод. 

Натиҷаи озмоиши педагогӣ зарурати истифодаи методи мушоҳидаро дар дарсҳои биология 

тасдиқ намуд. Дар натиҷа ба таври озмоишӣ тасдиқ карда шуд, ки истифодаи методи мушоҳида 

дар давраҳои гуногуни дарсҳо дар раванди таълими биология барои баланд шудани фаъолнокии 

маърифатии хонандагон ёрӣ расонида, шавқро нисбат ба фан зиёд менамояд. 

Ба туфайли таҳлил ба хулоса омадем, ки:  

- ин метод дар раванди таълим аҳамияти калон дошта, қисмати зиёди омӯзгорон онро 

бомуваффақият дар ҳамбастагии методҳои амалӣ ва шифоҳӣ истифода мебаранд; 

- истифодаи методи мушоҳида аз омӯзиши фаслҳои биология ба мавзуъ ва давраҳои дарс, 

инчунин соҳибкасбии омӯзгор вобастагӣ дошта, намоиши дастурҳои аёнӣ, объектҳои табиӣ ва 

гузаронидани корҳои лабораторӣ ва амалӣ истифода бурда мешавад; 
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- истифодаи методи мушоҳида дар раванди таълими биология ба сифати таълими 
биологияи хонандагон таъсири мусбат мерасонад, яъне бо ин роҳ метавонем то як андоза сифати 
дониши хонандагонро аз биология баланд бардорем; 

- анкетагузаронии хонандагони синфҳои озмоишӣ нишон дод, ки баъди гузаронидани 
озмоиш оид ба истифодаи методи мушоҳида дар 51 фоизи хонандагон нисбат ба дарсҳои 
биология шавқ зиёдтар гардид.  

АДАБИЁТ: 
  

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ».                             
– Душанбе, 2021. 

2. Горшунский Б.С. Философия образования. – М., 1998. – 428 с. 
3. Новые педагогические и информационное технологии в системе образования.  Под. ред. Е.С. Палат. 

– М., 1999. 
 

ИСТИФОДАИ МЕТОДИ МУШОҲИДА ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ БИОЛОГИЯ 
 

Дар ин мақола истифодаи усулҳои гуногун, махсусан методи мушоҳида дар раванди таълими 
биология дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Муаллифон 
мубрамияти омӯзиши мушоҳидаро дар он медонанд, ки маҳз ба туфайли усули мушоҳида бисёр вазифаҳои 
таълимии фанни биология ҳал карда мешаванд. 

Ба қавли муаллифон мушоҳида шакли асосии ташаккули мафҳумҳои биологӣ ба ҳисоб рафта, ба 
туфайли он ҳодисаҳои дар табиат гузарандаро бе мудохила омӯхтан мумкин аст. 

Муаллифон ба хулосае омаданд, ки истифодаи усули мушоҳида дар раванди таълими биология ба 
сифати таълим таъсири мусбат расонда, сифати дониши хонандагонро баланд мебардорад. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАБЛЮДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ 
 

В данной статье анализируется использование различных методов, особенно метода наблюдения, в 
процессе обучения биологии в общеобразовательных учреждениях. Авторы знают важность 
наблюдательного обучения в том, что именно благодаря методу наблюдения решаются многие учебные 
задачи в биологии. 

По мнению авторов, наблюдение является основной формой формирования биологических 
представлений, благодаря которой возможно изучение природных явлений без вмешательства. 

Авторы пришли к выводу, что использование метода наблюдения в процессе обучения биологии 
положительно влияет на качество образования и повышает качество знаний учащихся. 
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USING THE OBSERVATION METHOD IN TEACHING BIOLOGY 
 

This article analyzes the use of various methods, especially the method of observation, in the process of 
teaching biology in educational institutions. The authors know the importance of observational learning in that it 
is thanks to the method of observation that many educational tasks in biology are solved. 

According to the authors, observation is the main form of formation of biological ideas, thanks to which it 
is possible to study natural phenomena without interference. 

The authors came to the conclusion that the use of the observation method in the process of teaching biology 
has a positive effect on the quality of education and improves the quality of students' knowledge. 
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НАҚШИ МАШҚҲОИ МАНТИҚӢ ДАР РУШДИ ДОНИШИ  

МАТЕМАТИКИИ ХОНАНДАГОН 
  

Сатторов А.Э., Мирзораҳимов М.Ҳ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар робита ба рушди соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи Тоҷикистон, талабот ба 

мутахассисони баландихтисоси соҳиби сатҳи баланди дониши математикӣ, зиёд шуда истодааст. 

Бинобар ин, Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба эълон намудани солҳои 2020-

2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму 

маориф» ба тасвиб расид. 

Вобаста ба ин, рушди тафаккури мантиқии хонандагон аз омӯзиши ҳалли мисолу 

масъалаҳои ғайристандартӣ ё худ мантиқӣ вобастагӣ дошта, ба хонандагон имкон медиҳад, ки 

қобилияти мулоҳизакунии худро инкишоф дода, дар ҳалли машқҳо эҷодкор бошанд ва тарзи 

дуруст истифодабарии донишҳои гирифташударо дар ҳаёти воқеӣ омӯзанд. 

Яке аз муҳимтарин ҷузъҳои қобилияти тафаккури шахс ин дониши математикӣ мебошад, 

яъне ӯ маҳорат ва донишҳои математикиро дар ҳама гуна фаъолияти худ истифода карда тавонад. 

Дар ҳақиқат, қобилияти мулоҳизаи мантиқӣ кардан барои инсон бамаврид аст, зеро дар ҳалли 

мушкилот ва дар роҳи халос шудан аз ҳолатҳои душвор ба ӯ кумак мекунад.  

Касе, ки қоидаҳои математикии тайёрро дуруст истифода мебарад, метавонад дар дигар 

соҳаҳои дониш низ арзишҳои нав эҷод кунад. Бояд қайд намуд, ки инкишофи қобилияти 

фикрронии оқилонаи математикӣ ва мантиқӣ дар пайваста мулоҳиза кардан мебошад. Ҳамаи ин 

қобилиятҳо, ҳангоми омӯзиши роҳи ҳалли машқҳои ғайристандартӣ ва мантиқӣ, ташаккул 

меёбанд. Умуман, супориш ҳамчун як машқ аст, ки барои ҳалли он тибқи маълумоти маълум 

амалҳои муайян бояд иҷро шаванд. Методистони шинохта, ба монанди В.В. Дрозина, В.Л. 

Дилман дар китоби «Механизми эҷодӣ барои ҳалли машқҳои ғайристандартӣ» таърифи зерини 

машқҳои ғайристандартиро медиҳанд: «Ин машқҳоест, ки принсипи аслӣ ва эҷодӣ дорад, ки онро 

бо усулҳои маълум ва муайян ҳал кардан мумкин нест ва аз донишҷӯён талаб карда мешавад, ки 

роҳҳои ҳалли худро эҷод кунанд» [2]. 

Маҳз дар роҳи ҳалли машқҳои ғайристандартӣ ва ғайристандартии мантиқӣ, ки табиатан 

табиӣ аст, хонандагон метавонанд унсурҳои тафаккури эҷодии математикиро дар якҷоягӣ бо 

татбиқи ҳадафҳои таълими математика ташаккул диҳанд. 

Барои ҳалли машқҳои ғайристандартӣ ва ғайристандартии мантиқӣ шуғли зиёд лозим аст 

ва сарфи зиёди вақт хонандагонро водор месозад, ки фаъолияти худро оқилона ба роҳ монанд, 

барои ҳалли мушкилоти дарпешистода, татбиқи ин ё он усули муайянро пешгӯӣ кунанд. 

Бартараф кардани монеаҳое, ки ҳангоми ҷустуҷӯи усулҳои ҳалли машқҳо ба миён меояд, 

истодагарӣ ва тасмими иродавиро талаб мекунад. Дар натиҷа, машқҳои ғайристандартӣ ва 

ғайристандартии мантиқӣ ба рушди ҳадафмандӣ, муносибати масъулиятнок ба тахминҳо 

мусоидат мекунанд. 

Ба ақидаи мо машқҳои ғайристандартиро аз рӯи дараҷаи мушкилиашон ба 2 категория 

тақсим кардан мумкин аст: 

1. Машқҳои нисбатан мушкиле, ки дар атрофи барномаи математикаи мактабӣ омӯзонида 

мешаванд, ба монанди мисолу масъалаҳои олимпиадаи математикӣ. 

2. Машқҳои ба монанди фароғати математикӣ.               

Категорияи якуми машқҳои ғайристандартиро низ ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: 

а) машқҳои ғайристандартии қолабӣ. Инҳо чунин машқҳое мебошанд, ки барои ҳалли онҳо 

шартҳои иловагӣ талаб карда намешавад. 

Масалан, намунаи машқҳое, ки ба гурӯҳи номбаршуда дохил мешаванд: 

1) ифодаҳои алгебравӣ ва тригонометрӣ [2]: 

а) 
𝑎4−𝑎2−2𝑎−1

𝑎3−2𝑎2+1
:

𝑎4+2𝑎3−𝑎−2

1+
4

𝑎
+

4

𝑎2

; 

б) 
cos 7𝛼−cos 8𝛼−cos 9𝛼+cos 10𝛼

sin 7𝛼−sin 8𝛼−sin 9𝛼+sin 10𝛼
. 

2) муодила ва системаи муодилаҳо [2]:  

а) 
𝑥+2

𝑥+1
+

𝑥+6

𝑥+3
+

𝑥+10

𝑥+5
= 6; 

б) {
𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥 + 3𝑦 − 9 = 0,

2𝑥2 + 2𝑦2 + 𝑥 − 5𝑦 − 1 = 0.
. 
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3) суммаҳо [3]: 

а) 
1

1∙2
+

1

1∙2
+

1

1∙2
+ ⋯ +

1

𝑛∙(𝑛+1)
; 

б) 
1

1+√2
+

1

√2+√3
+

1

√3+√4
+ ⋯ +

1

√𝑛−1+√𝑛
   . 

б) машқҳои ғайристандартии мантиқӣ ё худ мантиқӣ чунин машқҳое мебошанд, ки барои 

ҳалли онҳо шартҳои иловагӣ талаб карда мешавад. 

Масалан, намунаи машқҳое, ки ба гурӯҳи номбаршуда дохил мешаванд: 

4) ифодаҳои алгебравӣ ва тригонометрӣ [2]: 

а) 
2𝑥−𝑥|𝑥−1|+𝑥|𝑥|+3

|𝑥|+𝑥2 ; 

б) √tg 𝛼 + sin 𝛼 − √tg 𝛼 − sin 𝛼. 

5) муодила ва системаи муодилаҳо [2]:  

а) 
𝑥

𝑎+𝑏
+

2𝑎−𝑥

𝑎−𝑏
−

𝑎+𝑏

𝑥
= 1; 

б) {

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 = 𝑘,              

𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 + 𝑐2𝑧 = 𝑘2 − 𝑣 = 1,       

𝑎3𝑥 + 𝑏3𝑦 + 𝑐3𝑧 = 𝑘3.           

 

6) Суммаҳо:  

а) 1 ∙ 1! + 2 ∙ 2! + 2 ∙ 2! + ⋯ + 𝑛 ∙ 𝑛! [4, с. 85]: 

б) 
1

√𝑎1+√𝑎2
+

1

√𝑎2+√𝑎3
+ ⋯ +

1

√𝑎𝑛−1+√𝑎𝑛
 [3, с. 39], 

ки дар ин ҷо 𝑎1, 𝑎2, ⋯ , 𝑎𝑛 - аъзоҳои прогрессияи арифметикӣ мебошанд. 

Машқҳои категорияи якум асосан барои хонандагоне таҳия карда шудаанд, ки ба 

математика таваҷҷуҳи муайян доранд, мисолу масъалаҳои ин категория одатан бо барномаи 

таълимӣ алоқаманданд. Машқҳои марбут барои амиқтару дақиқтар омӯхтани маводи таълимӣ 

истифода бурда мешаванд.  

Масалан, намунаи ҳалли машқҳое, ки ба гурӯҳи дуюм дохил мешаванд: 

1) ифодаи ғайристандартии мантиқиро сода мекунем: 
|𝑥−1|

𝑥
+𝑥|𝑥−1|+2−

2

𝑥

√𝑥−2+
1

𝑥

 . 

Барои сода намудани ҳамин гуна ифодаҳо донистан ва дуруст истифода бурда тавонистани 

таърифи модул лозим аст. 

Ҳал. Аъзои махраҷро табдил дода ҳосил мекунем: 

√𝑥 − 2 +
1

𝑥
= √

𝑥2−2𝑥+1

𝑥
= √

(𝑥−1)2

𝑥
=

|𝑥−1|

√𝑥
.   (1) 

Ифодаи (1)-ро дар касри аввала гузошта меёбем: 

(
|𝑥−1|

𝑥
+𝑥|𝑥−1|+2−

2

𝑥
)√𝑥

|𝑥−1|
.     (2) 

Ифодаи (2) дорои аъзои решаи 𝑥 дар сурат ва аъзои модулдорӣ 𝑥 − 1 дар махраҷ буда, 

ҳангоми 𝑥 > 0, 𝑥 ≠ 1, ифода маъно дорад. Ва дар фосилаҳои (0; 1) ва (1; +∞) қимати модули 𝑥 −
1 тағйир меёбад. Дар ин фосилаҳо ифодаро сода мекунем: 

1) 𝑥 ∈ (0; 1) аз таърифи модул бармеояд, ки |𝑥 − 1| = 1 − 𝑥 буда, ифодаи (2) намуди 

зеринро мегирад 

√𝑥(1−𝑥)(
1

𝑥
+𝑥−

2

𝑥
)

1−𝑥
=

√𝑥

𝑥
(1 + 𝑥2 − 2) =

𝑥2−1

√𝑥
; 

2) 𝑥 ∈ (1; +∞) аз таърифи модул бармеояд, ки |𝑥 − 1| = 𝑥 − 1 мебошад ва ифодаи (2) 

намуди зеринро мегирад 

√𝑥(𝑥−1)(
1

𝑥
+𝑥+

2

𝑥
)

𝑥−1
=

𝑥2+3

√𝑥
. 

Ҷавоб. Ҳангоми 𝑥 ∈ (0; 1) будан ҳал ба 
𝑥2−1

√𝑥
 ва ҳангоми 𝑥 ∈ (1; +∞) будан он ба 

𝑥2+3

√𝑥
 

баробар аст. 

2) ифодаро сода мекунем: 

         √𝑥 + 2√2𝑥 − 4 − √𝑥 − 2√2𝑥 − 4.              (1) 
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Ҳал. Гузориш карда меёбем: 𝑡 = √2𝑥 − 4 ва 𝑥 =
 𝑡2+4

2
, он гоҳ ифодаи (1) намуди зеринро 

мегирад. 

√
 𝑡2+4𝑡+4

2
− √

 𝑡2−4𝑡+4

2
= √

 (𝑡+2)2

2
− √

 (𝑡−2)2

2
=

|𝑡+2|

2
−

|𝑡−2|

2
   (2) 

Содакунии минбаъдаро аз рӯи усули ҳалли мисоли 1 иҷро мекунем. Агар маҷмуи қиматҳои 
имконпазири 𝑡-ро ҷудо намоем интервалҳои зерин ҳосил мешаванд: (−∞; −2]; (−2; 2]; (2; +∞). 
Дар ҳар яке аз онҳо ифодаи (2)-ро санҷида, ҳосил мекунем:  

−𝑡 − 2 + 𝑡 − 2

2
= −2, 𝑡 ∈ (−∞; −2];  

𝑡 + 2 + 𝑡 − 2

2
= 𝑡,   𝑡 ∈ (−2; 2];  

𝑡 + 2 − 𝑡 + 2

2
= 2,   𝑡 ∈ (2; + ∞. 

Акнун ин қиматҳоро ба тағйирёбандаи аввала, яъне ба 𝑥 мегузорем. Барои ин зарур аст, ки 
нобаробариҳои зеринро ҳал кунем: 

√2𝑥 − 4 ≤ −2, −2 < √2𝑥 − 4, √2𝑥 − 4 > 2. 
Ҳалли онҳо мувофиқан маҷмуи қиматҳои зерин мебошанд: 

∅, 2 ≤ 𝑥 ≤ 4, 𝑥 > 4. 
Пас, ҳалли умумӣ чунин аст: 

√𝑥 + 2√2𝑥 − 4 − √𝑥 − 2√2𝑥 − 4 = {√2𝑥 − 4, 2 ≤ 𝑥 ≤ 4,
2,    𝑥 > 4.

 

Ҷавоб. Ҳангоми 𝑥 ∈ [2; 4] х ба √2𝑥 − 4 ва ҳангоми 𝑥 ∈ (4; +∞) будан он ба 2 баробар 
мешавад. 

Категорияи дуюми машқҳои ғайристандартӣ мустақиман ба барномаи таълимии мактаб 
вобастагӣ надорад ва дониши зиёди математикиро дар бар намегирад. Аммо ин маънои онро 
надорад, ки ба категорияи дуюм, танҳо машқҳои сода дохил карда мешаванд. Ба ин категория 
машқҳое низ дохил мешаванд, ки роҳи ҳалли онҳо хеле мушкил буда, стандарти ҳалли худро 
надоранд. 

Намунаи машқҳое, ки ба категорияи дуюм дохил мешаванд: 
1) бочкаи ғунҷоишаш 12 сатил аз карасин пyp аст. Аз зарфҳои холии ғунҷоишҳояшон 5 

сатил ва 8 сатил истифода бурда, карасинро ба ду ҳиссаи баробар ҷудо намояд [1, c. 71]. 
2) Дар синф 40 нафар хонанда аст. Оё моҳеро нишон додан мумкин аст, ки дар он на камтар 

аз 4 нафар зодрӯз дошта бошанд [1, c. 74]. 
3) Шахсе ҳама вақт рост ва шахси дигар ҳама вақт дуруғ мегӯянд. Ба ҳардуи онҳо кадом 

саволи умумиро додан лозим, то ҳар ду ҳам ба он як ҷавоб диҳанд [1, c. 63]. 
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НАҚШИ МАШҚҲОИ МАНТИҚӢ БАРОИ РУШДИ ДОНИШИ МАТЕМАТИКИИ ХОНАНДАГОН 
    

Мақола ба нақш ва аҳамияти машқҳои мантиқӣ барои рушди донишҳои математикии хонандагон 
бахшида шудааст. Барои баланд бардоштани шавқу ҳаваси хонандагон ба математика аз усулҳои зиёд, аз 
ҷумла бо роҳи пешниҳод кардани масъалаҳое, ки бо сюжети афсонавӣ; масъалаҳои намуди ғайристандартӣ 
ё мантиқидошта бо элементҳои рангоранг; масъалаҳое, ки бо натиҷаҳои ғайричашмдошт, яъне бо роҳи 
мунтазам васеъ намудани доираи масълаҳо ва зиёд намудани дараҷаи мураккабии онҳо алоқаманд 
мебошанд, истифода бурдан мумкин аст.  
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РОЛЬ ЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  

ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Статья посвящена роли и значении логических упражнений для развития математических знаний 

школьников. Интерес учащихся к математике можно повысить разными способами: предлагая задачи со 

сказочным сюжетом, с нестандартной формулировкой, с красочными элементами, с неожиданными ре 

зультатами, то есть постоянно расширяя круг задач и увеличивая их сложность.  
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knowledge of schoolchildren. Students' interest in mathematics can be increased in many ways: by offering tasks 
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МАСЪАЛАҲОИ ИНКИШОФДИҲАНДА ВА ИСТИФОДАИ ОНҲО ДАР ТАЪЛИМИ 

АЛГЕБРАИ СИНФИ 8 
 

Шомуродова Б.Р. 

 Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 

Ғуломов И.  

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Қайд бояд намуд, ки мақолаи илмӣ-методӣ барои таълими фанни алгебраи хонандагони 

синфи 8-ум навишта шудааст. Дар он масъалаҳои инкишофдиҳанда барои хонандагон, ба 

омӯзгорон бошад тавсияҳои методӣ пешниҳод гардидаанд. Дар баробари ин, намудҳои 

масъалаҳо, тарзҳои дода шудани онҳо ва усулҳои ҳалли масъалаҳои инкишофдиҳанда оварда 

шудааст. 

Дар адабиёти педагогӣ асосан се намуди масъала: 1) масъалаҳо доир ба ҳисоббарорӣ; 2) 

оид ба сохтан ва 3) роҷеъ ба исбот дучор меояд. 

Масъалаҳоро аз рӯи хусусияти талаботашон ба чор гурӯҳ:      

1) масъалаҳо оид ба ёфтани номаълум;  

2) масъалаҳо ба табдилдиҳиҳои объекти додашуда;  

3) масъалаҳо доир ба сохтани ягон объект;  

4) масъалаҳо барои исбот ҷудо намудаанд. 

Аммо, қайд бояд кард, ки дар ин гурӯҳбандӣ масъалаҳои инкишофдиҳанда, ки ба 

мушоҳида, муқоиса ва аналогия асос меёбанд, ворид нашудаанд. Дар ҳалли ҳаргуна масъала 

зарраи хурди кашфиёт маҳфуз аст, бинобар ин, дар он барои фарз (тахмин) ва хулосабарории 

ҳақиқатмонанд ҷой бояд бошад. 

Яке аз мафҳумҳои асосӣ дар илми сотсиалогӣ, фалсафа, педагогикаю психология мафҳуми 

инкишоф ҳисоб меёбад. Дида мебароем, ки дар адабиёт ин истилоҳ чи тавр маънидод карда 

мешавад. Дар фарҳанги забони тоҷикӣ ҷилди 1 инкишоф (калимаи арабӣ буда кашф шудан, 

ошкор шудан, ба воя расида ва паҳн шудан, пеш рафтани ҳар чиз, рушд, тараққӣ, пешрафт), навъи 
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олии ҳаракат, тағйири материя ва шуур, гузаштан аз як ҳолати сифатӣ ба дигар, аз куҳна ба нав 

мебошад. «Инкишоф» муборизаи «бо ҳам зидҳост» [20, с. 543]. 

Идеяи инкишоф аз рӯи принсипи таърихият ифода ёфта, яке аз нуқтаи назари асосии 

тамоми таърихи фалсафа, табиатшиносӣ ва ҷамъиятшиносӣ мебошад. Дар таҳлили мафҳуми 

инкишоф хизмати Арасту, Р. Декарт, Б. Спиноза, И. Кант, Ж.Ж. Руссо, М.В. Ломоносов,                    

Д. Дидро, И.Г. Фихте, П.С. Лаплас, Н. Коперник, Ч. Дарвин, Д.И. Менделеев, К.А. Тимирязев ва 

дигарон бузург аст [13, с. 99]. Аз олимони ҳозираи тоҷик бошад, Хайрулло Раҳимов, Абдулбоқӣ 

Нуров, Муҳиддин Саидов, Нугмон Қурбонов, Шавкат Ҷӯраев ва дигарон мафҳуми инкишофро 

аз ҷиҳати педагогию психологӣ ва фалсафӣ таҳлил намудаанд [12, с. 173; 14, с. 1746; 23, с. 47].  

Дар методикаи ҳозиразамон ба масъалаҳое диққати махсус дода мешавад, ки ҳаваси 

хонандагонро нисбат ба фанни таълимӣ бедор намуда, шавқи онҳоро зиёд мегардонад. Пештар 

вазифаи омӯзгор ба хонандагон расонидани маводи махсуси таълимӣ буд, аммо айни замон 

вазифаи омӯзгорони фанҳои дақиқ на танҳо ба хонандагон расонидани маводи таълимии 

муқарраргардида мебошад, балки дар таълими ҳозира зарурат ба миён омадааст, ки муаллим ба 

хонандагон бидуни маълумоти математикии муайянгардида боз ба он эътибор диҳад, ки дар 

ҷараёни таълим фаъолияти онҳо инкишоф ёбад. Таълими инкишофдиҳанда бошад ба воситаи 

донишҳои математикӣ, мушоҳидакорӣ, масъалаҳалкунӣ бо методи аналогия ва маҳорати 

педагогии муаллим амалӣ мегардад. 

Барои дарк ва шинохтани масъалаҳои инкишофдиҳанда зарур меояд, ки «мафҳуми 

инкишоф»-ро аз нигоҳи адабиёти фалсафӣ-мантиқӣ, педагогию психологӣ ва риёзӣ шарҳ диҳем. 

Дар луғатҳои фалсафӣ [1, с. 267; 14, с. 1745; 18, с. 300] қайд гардидааст, ки инкишоф - 

хислати тағйироти дар ҷаҳон баамаломадаро мекушояд. Дар воқеъ предметҳо ва мавҷудиятҳо 

дар ҳолати бетағйири доимӣ вуҷуд дошта наметавонанд, онҳо таърихи ҳақиқиро тай мекунанд, 

давраи аз пайдошавӣ то нобудшавиро аз сар мегузаронанд. Мафҳуми инкишоф хислати 

барнагардандаи ҳамаи ин тағйиротро ифода мекунад. Ин маънои онро дорад, ки дилхоҳ предмет, 

мавҷудот, система, умуман тамоми ҷаҳон на танҳо тағйир меёбад, балки ба ҳолати наве 

мегузаранд, ки то ҳанӯз набуданд ва ҳеҷ гоҳ он ҳолати пештарае, ки доштанд саҳеҳ такрор 

намеёбад. Зеро ҳолати дилхоҳ предметҳо, системаҳо на фақат ботинан, балки алоқаи зоҳирии 

онҳо ҳам тағйир меёбанд. Яъне, инкишоф тағйирёбии тарафҳои зоҳирӣ ва ботинии объектҳои 

олами моддӣ ва руҳиро фаро мегирад. Инкишоф ҳаргуна тағйирот набуда, балки чунин 

тағйиротест, ки дар он азнавсозии сохти дохилии объект, ҳамчунин маҷмуи унсурҳои бо ҳам 

алоқаманд, анҷом меёбад. Ҳамаи равандҳои алоҳидаи инкишоф ибтидо ва интиҳо доранд. 

Аломати асосии инкишоф тағйироти сифатӣ аст, зеро яқинан тараққӣ ва зиёдшавӣ 

(камшавӣ) оддӣ ва куллӣ доимӣ намебошад. Инкишоф гузаштани як объект аз сохти сифатии 

кӯҳна ба сохти сифатии нав буда тағйироти миқдории унсурҳои таркиби он ҳамеша мувофиқат 

намекунад. Тағйири таркиби объект аз ибтидо то охири инкишоф дар бораи ҳолатҳои гуногуни 

таърихи он маълумот дода, пешрафти онро аз зинаи паст ба зинаи баланд ифода мекунад.  

Инкишоф дар дохили вақт ба амал меояд. Вале инкишофи объект функсияи ҷараёни 

объективии аз вақт набуда, қобили ҳаёт худи объект аст. Аз ин рӯ, худҳаракатии объект раванди 

имманентӣ (лот. сириштӣ, табиӣ, дохилӣ, ботинӣ) мебошад, чунки манбаи инкишоф дар худи 

объект воқеъ гаштааст. Инкишоф дар натиҷаи зиддиятҳо, муборизаи наву кӯҳна, тамоюлҳои 

мухолифатнок ва якдигарро истиснокунандаи табиат, ҷамъият ва шуур ба амал меояд. Дар 

фалсафа инкишофро ба шаклҳои эволютсия ва револютсия ҷудо мекунанд. Дар байни ин ду 

шакли инкишоф алоқаи мураккаби диалектикӣ вуҷуд дошта, эволютсия револютсияро тайёр 

мекунад ва баробари ба итмом расидани он хотима меёбад. Инкишофро ҳамчун ҳаракат ба самти 

муайян фаҳмидан ҷоиз аст, зеро гузаштани объект аз як ҳолат ба ҳолати дигар такрори беинтиҳои 

роҳи тайшуда набуда, ба таври диалектикӣ бисёр хислатҳои пешина такрор шуда, ба пешрафт ва 

такомули он кумак мерасонад. Дар ин маъно самти прогресс ва регрессро дар инкишофи объект 

фарқ кардан зарур аст. Инкишофи шаклҳои гуногуни материя ва шуурро ба самти прогрессивӣ 

алоқаманд шумурдан чунин маъно дорад, ки ҳаракат аз оддӣ ба мураккаб бо роҳи 

доимоафзояндаи спиралмонанд ҷараён дорад. 

Дар таърихи фалсафа ду ақида, ду таълимоти якдигарро истиснокунанда – метафизикӣ ва 

диалектикӣ, дар маънидоди инкишоф вуҷуд доранд. Инкишоф ҳамчун камшавӣ ва зиёдшавӣ, 

ҳамчун ягонагии бо ҳам зидҳо муоина карда мешавад. Ҳоло идеяи инкишоф принсипи асосии 

методологӣ ба шумор рафта ҳамчун раванди табиӣ, ки дар асоси қонуниятҳои объективӣ ҷараён 

дорад, эътибор пайдо кардааст.  
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Файласуфҳо А. Спиркин [21, с. 162] ва В.И. Приписнов дар китоби «Основы социальной 

философии» [17, с. 25] оид ба мафҳуми инкишоф қайд кардаанд, ки он категорияи махсус ва 

универсалии диалектика мебошад. Дар олам ягон чизи батамом анҷомёфтае нест: ҳама чиз дар 

роҳи расидан ба ҳолати дигар аст. Аз принсипи робитаи куллӣ идеяи умумии инкишофи оламро 

ҳосил менамоем. Инкишоф тағйироти бебозгашт буда, он боиси пайдоиши сифати нав мегардад. 

Ба вижа, инкишофи пешравона на чун раванде мулоҳиза мешавад, ки он дар ҳар зинаи 

ояндаи ҳаракати минбаъда тамоми мундариҷаи пешҳосилшударо торафт баланд бардошта, ягон 

чизи муҳимро нафақат гум намекунад, балки тамоми натиҷаҳоро ҳамроҳ намуда, онро бо 

мазмуну мундариҷаи нав бой мегардонад. Инкишоф раванди дубора аст: дар он сифати кӯҳна 

ғоиб шуда, сифат нав дар рафти муборизаи зидди кӯҳна пойдор мегардад.  

Суоле ба миён меояд: оё байни мафҳуми «инкишоф» ва «прогресс» тафовуте ҳаст? Бояд 

қайд кард, ки ин мафҳумҳо ба ҳамдигар ҳар қадар наздик бошанд ҳам айнан як маъно надоранд. 

Дар натиҷаи инкишоф сифати нав пайдо мешавад, вале ҳатмӣ нест, ки он назар ба сифати пешина 

мураккабтар ё мукаммалтар бошад. Агар сифати нав аз сифати кӯҳна аз ягон ҷиҳат авлотар 

бошад, дар ин ҳол тамоюли прогрессивии инкишоф равшан намоён аст, вале агар он ба сифати 

кӯҳна монандӣ дошта бошад, тамоюли регрессивӣ (юн. pegressus – оқибгардӣ)-и инкишоф яқин 

аст. Регресс ҳам мисли прогресс ҳатмист, яъне дар ҳар зинаи регресс сифати наве пайдо мешавад, 

ки ба ҳолатҳои пешина монанд нест. Регресс аз тамоюлҳои инкишофи организмҳои зинда буда, 

бо таназзул ё инқироз алоқаманд шуданаш ҳатмӣ нест. 

Идеяи инкишоф қувваи азими эвристикӣ дошта, принсипҳои ҷаҳонбинӣ ва методологии 

илмро хеле бой мегардонад. Аз ин рӯ, онро дар ҷараёни таълим шомил намуда васеъ истифода 

бояд кард. Ин нуқтаро ба назар гирифта В.И. Приписнов [17, с. 30] гуфтааст, ки инкишофи 

болораванда ин инкишоф аз оддӣ ба мураккабу мукаммалтар, дақиқтару ташкилёфта буда, 

имкониятҳояш фаровон мебошад ва дар сурати он сохтор мукаммалтар мегардад, ахбори 

рамзнок торафт бештар гирд меояд. Инкишофи пастраванда бошад роҳи харобшавӣ, муфлису 

фаноёбист. 

Мутафаккирон дар ҳаёт пай бурдаанд, ки ин равандҳо алоҳида-алоҳида набуда, бо 

таносубҳои гуногун муттаҳид мешаванд, аммо инкишофи прогрессивӣ тамоюли афзалтарро доро 

мебошад.  

Вақт нишонаи муҳимтарини муайянкунандаи инкишоф мебошад: инкишоф фақат дар 

давоми вақт муяссар мешавад ва самту бознагардии онро фақат вақт муайян мекунад. Аз ин рӯ, 

таърихи мулоҳиза кардани инкишоф чун пайдоиши шаклҳои нав аз пайдоиши тасаввурҳои 

назариявии самти муайяну бознагардии он аз вақт сар мешавад. Маданияти қадим инкишофро 

ба маънои ҳақиқият намедонист: он замонҳо вақт чун давомоти муттасил дониста мешуд ва 

тамоми воқеаҳо чун такрори оддии ҳодисаҳои кӯҳнае пиндошта мешуд, ки бо тақозои тақдир рӯй 

медода бошанд. 

Мафҳумҳои сабаб ва натиҷа дар принсипҳои робита ва инкишофи куллӣ пайдо мешаванд. 

Татбиқи категорияи сабабиятро на принсипи инкишоф, балки принсипи робитаи куллӣ маҳдуд 

менамояд.  

Инкишоф дар адабиёти педагогӣ низ мафҳуми асосӣ ҳисоб меёбад, Хайрулло Раҳимов ва 

Абдулбоқӣ Нуров дар китоби «Педагогика» [23, с. 35] қонуниятҳои умумии онро оварда, онро 

ба чор категория ҷудо кардаанд: 

1. Раванди инкишофи шахсият. 

2. Омилҳои асосии инкишофи шахсият. 

3. Фаъолият - ҳамчун омили инкишоф 

4. Ташхиси инкишоф. 

Раванди инкишоф ин дигаргунии миқдорӣ ва сифатии инсон аст. Натиҷаи инкишоф ин 

ташаккули одам ҳамчун намуди мавҷудоти биологӣ ва иҷтимоӣ мебошад. Инкишофи ҷисмонии 

одам ба хусусиятҳои биологӣ вобаста буда, дар худ тағйроти морфологӣ, биокимиёӣ, физиологӣ 

мегирад. Аммо инкишофи иҷтимоӣ ба рушди психологӣ, руҳӣ ва ақлонӣ хос аст. 

Инкишофи одам – ҷараёни басо мураккаб, давомдор ва боихтилоф аст. Инкишоф на бо 

ҷамъшавии тағйироти миқдории оддию хати рост, балки аз паст ба боло ҳаракат мекунад. 

Хусусияти ин бо роҳи диалектикии аз тағйироти миқдорӣ ба дигаргунии сифати ҷисмонӣ, 

психологӣ ва маънавӣ гузаштани шахсият мебошад.  

Азбаски шахсият дар тӯли зиндагӣ инкишофу ташаккул меёбад, аз нигоҳи педагогӣ моҳият 

ва мафҳумҳои «инкишоф» ва «ташаккул»-и шахсиятро шарҳ додан зарур аст. 
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Ташаккул бошад натиҷаи инкишофро ифода намуда, ташаккулёбӣ маҷмуи хусусият ва 

сифатҳои устуворона ҳосилкардаи шахсиятро мефаҳмонад. Илова бар ин, ташаккул ин ба 

шахсият додани ягон қувва ва ё навъи устувору комили муайян, чунончи асосҳои фан, ахлоқи 

шоиста аз ҷониби ягон шахс ё коллективиро низ ифода мекунад. Ба хусус, барои педагогика ва 

улуми дигар, ки нисбат ба инкишофи шахсият баҳс мекунад, ба назар гирифтани сарчашма ва 

омилҳои асосии инкишоф ва ташаккули шахсият масъалаҳои умда мебошанд. Нисбат ба ин 

масъалаҳо файласуфон, педагогҳо ва психологҳо ақидаҳои мухталиф изҳор намуданд. 

Таҳқиқоти илмӣ ва таҷрибаҳои зиндагӣ собит мекунанд, ки омилҳои инкишоф ва 

ташаккулёбии шахсият – аломатҳои биологӣ (ирсият), муҳит (табиӣ ва иҷтимоӣ) ва тарбия (бо 

таълим) на фақат байни ҳамдигар алоқамандӣ доранд, ҳамчунин ҳар яке ба дараҷаи 

таъсирбахшии худ низ моликанд. Дар баробари ин, инкишофи шахсият ин ҷараёни дигаргунии 

миқдорӣ ва сифатӣ буда, он дар ду намуд зоҳир мегардад – тағйироти анатомӣ-физиологӣ, яъне 

инкишофи ҷисмонӣ (қад, мушакҳо, вазн, сохти бадан, гардиши хун ва ғ.) ва тағийроти руҳӣ – 

психологӣ (инкишофи тафаккур, ҳофиза, диққат, захираи луғавӣ – нутқ ва ғ.). Дар ин ҳар ду 

намуди инкишоф ва ташаккулёбии шахсият омилҳои номбурда нақши муайян мебозанд. 

Генетика барномаи инкишофи ирсияти инсонро рамзкушоӣ кард. Барномаи инкишофи 

ирсияти инсон ба худ қисми муқарраркунӣ ва дигаргуншавии умумиро мегирад, ки одамро одам 

мегардонад. Қисми муқарраркунии барнома, пеш аз ҳама, насли одамизод, аз ҷумла аломатҳои 

нутқ, қад, роҳгардӣ, фаъолияти меҳнатӣ, тафаккурро таъмин мекунад. 

Аммо ақлу шуури инсон ба сатҳи аҳли волидайн – ирсият вобастагӣ надошта, маҳз ба 

барномаи инкишофи ҷомеа ва тарбия тааллуқ дорад. Истеъдоди махсуси онҳое, ки дар синни 

бармаҳал қобилияташон зоҳир мегардад, дар фаъолияти мусиқӣ, бадеӣ, риёзиёт, физика, кимиё, 

варзиш ва ғ. рушду нумуи онҳо дастгирӣ ва ҳамкории педагогиро мепарварад. 

Муҳит инсонро маҳз дар ҷараёни иҷтимоӣ, яъне равобити ҳамкорӣ бо дигар одамон 

шахсият мегардонад. Бидуни ҷамъияти иҷтимоӣ дорои инкишофи маънавӣ, ҷамъиятӣ, психологӣ 

шудан мумкин нест. Ҳаёти воқеие, ки дар шароити он одам инкишоф меёбад, муҳит ном дорад. 

Ба ташаккулёбии шахсият шароити гуногуни берунӣ, аз ҷумла муҳити географӣ, иҷтимоӣ, 

мактабӣ, оилавӣ таъсир мекунад. 

Ба инкишофи инсон, хусусан айёми кӯдакӣ, муҳити оила таъсири калон мерасонад. Дар 

хонадон одатан инкишоф ва ташаккулёбии аввалини ҳаёти инсон ҳалли худро меёбад. 

Ба таъсири инкишофи ирсият, муҳит ва тарбия боз як омили ниҳоят муҳим ҳамроҳ 

мешавад, ки онро «фаъолияти шахсият» меноманд. Хуллас, натиҷаҳои инкишоф ва фаъолияти 

сермаҳсул алоқаи мустақими байни натиҷаҳо ҳисоб меёбад. Ин ҳоло як қонуни умумии инкишоф 

аст, ки онро чунин маънидод кардан мумкин аст: одам дар соҳаи муайян ҳар қадар зиёд кор кунад 

ҳамон қадар сатҳи инкишофаш зиёд аст.  

Ақидаҳои педагогӣ ва психологии оид ба мафҳуми инкишоф овардашуда дар адабиёти 

дигар аз ҷумла [2; 4; 7; 9; 12; 13; 22] ба ҳамин мазмун низ баён ёфтааст. 

Аз рӯи гуфтаҳои боло ва таҳлилҳои фалсафӣ, педагогию ва психологӣ ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки психика танҳо дар сатҳи баланди инкишофи материяи зинда ба амал меояд. 

Дида мебароем, ки таълими инкишофдиҳанда ва мафҳуми инкишоф дар таълими 

математика чи тавр шарҳ дода мешавад.  

В.А. Далингер дар «Методика развивающего обучения математике» чунин навиштааст: 

«Фаъолияти ҳар як омӯзгори фанни математика аз он иборат аст, ки таълими математикиро барои 

ҳар як хонанда дастрас намуда дониши математикии онро барои фаъолияти минбаъдаи ҳаёт 

зарур шуморида, инкишофи ақлии фаъолияти ҳар як хонандаро таъмин намояд» [6, с. 7].  

Ҳалли ин ва дигар масъалаҳо сохти нави ташкили фаъолияти омӯзгорони математика ва 

хонандагонро дар раванди таълим талаб менамояд. Масалан, яке аз принсипҳои асосии таълим 

ва тарбия дар мактабҳои Ҷопон аз он иборат аст, ки дар хонандагон ғояи худ ба худ дар рақобат 

буданро ҷорӣ менамоянд. Яъне хонанда бояд кӯшиш намояд, ки имрӯзаш аз дирӯзаш фарқ кунад, 

худаш ба худаш монанд бошад, на ба ҳамсабақаш тақлид намояд. Ҷопониҳо мегӯянд, ки «дирӯз 

ту аз имрӯз беҳтар будӣ», «имрӯз ту аз дирӯз дида ҳалли мисолҳоро хубтар нишон додӣ ва фардо 

боз аз ин ҳам беҳтар иҷро карда метавонӣ». Ин гуна амал ба мақсаднокии тарбия ва инкишофи 

шахсият равона гардида, нофаҳмиҳои дохилӣ ва берунаии таълимро кам мекунад.  

Муаллиф дуруст қайд мекунад, ки консепсияи таълим ҳоло дар ҷои аввал шаклдарории 

шахсиятро мегузорад. Таълим ва аз он ҷумла таълими математика бештару бештар хислати 
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инкишофдиҳандагиро мегирад. Ҳангоме, ки оид ба инкишоф дар таълим сухан меравад, бояд ин 

ё он фаҳмиши амиқи фаъолият дар назар дошта шавад [6, с. 11].  

Истилоҳи «таълими инкишофдиҳанда» дар адабиёти педагогӣ–психологӣ ва методӣ бо 

тарзҳои гуногун маънидод карда мешавад. Посух ба суоли «таълими инкишофдиҳанда чист?», 

«Чиро бояд дар хонандагон инкишоф диҳем?», «Оё таълим ва тарбияи шахс раванди инкишофи 

психикии онро муайян мекунад?», «Алоқамандии таълим ва тарбия бо инкишофи руҳӣ 

чигунааст?» то ҳанӯз дар мухолифатанд. 

Вобаста ба суоли гузошташудаи охирин қайд бояд кард, ки таълим бо дарназардошти 

инкишоф сохта мешавад. Чи тавре ки Л.С. Вигодский қайд кардааст: «Ҳангоми дар инкишоф 

будан мо функсияи маълумотии таълимро, ки мақсаднокии он дар коркарди дониш, маҳорату 

малака ифода меёбад, ба даст меорем. Агар таълим аз паси худ инкишофро ба амал орад дар ин 

маврид ба функсияи инкишофдиҳандаи таълим ноил мегардем» [4, с. 347]. 

Ба саволи «Дар кадом мувофиқа раванди таълим ва инкишоф ҷой доранд?», ҷавоби Д.Б. 

Элконинро Далингер В.А. дар китоби «Методика развивающего обучения математике» оварда 

қайд кардааст, ки мушкилӣ дар он аст, ки категорияҳои таълим ва инкишоф худ гуногунанд. 

Таъсирбахшии таълим ҳамчун қоида аз рӯи миқдор ва сифати донишҳои азхудкарда чен гардида, 

таъсирбахшии инкишоф бошад бо сатҳи маҳорати бадастовардаи хонандагон чен карда мешавад 

ва ғ. Кайҳо қайд шудааст, ки бисёр дониста дар баробари ин, ягон истеъдоди маҳоратнок нишон 

надодан мумкин аст [6, с. 15]. 

Масъалаи сохтани системаи самараноки таълим, ки ба инкишофи хонандагон таъсирбахш 

аст, дар адабиёти педагогӣ ва психологӣ аввалин маротиба аз тарафи педагог ва психологи рус 

Л.В. Занков [8, с. 105] солҳои 50-уми асри ХХ пешниҳод шуда буд. Дар корҳои таҳқиқотии худ 

Л.В. Занков ба хулосае омад, ки таълим бояд аз паси худ инкишоф биёрад ва ӯ нишон додааст, 

ки таълим чи гуна бошад, ки боиси инкишоф шавад.  

Инкишофи умумии хонандагони синфҳои поёнӣ дар доираи таҷрибаи Л. Занков аз рӯи 

талаботи зерин амалӣ мегаштанд:  

- маҳорат ва мушоҳидакорӣ, қабул кардани моҳияти фактҳои ҳақиқӣ, шифоҳӣ, математикӣ, 

эвристикӣ ва ғайра; 

- фикрронӣ, маҳорати таҳлилкунӣ, синтезкунӣ, муқоисакунӣ, ҷамъбасткунӣ ва ғ; 

- фаъолияти амалии сохтани баъзе маводи объекти додашуда, гузаронидани амалҳои дастӣ 

ва дар як вақт инкишоф додани омӯзиш ва хулосабарорӣ. 

Гарчанде ки талаботи баёнёфта барои хонандагони синфҳои поёнии мактаб тавсия шуда 

бошанд ҳам, вале онҳоро барои синфҳои болоӣ низ истифода бурдан имкон дорад. 

Бояд қайд намуд, ки системаи таълимии инкишофдиҳанда ба принсипҳои дидактикии 

тадбиқнамудаи олимон Занков Л.В., Давидов В.В., Вигодский Л.С., Галперин В.В., Леонтев А.Н., 

Элконин Д.Б. ва дигарон такя мекунад. Нисбат ба принсипҳои дидактикии анъанавӣ онҳо барои 

ба даст овардани инкишофи умумии хонандагон равона гардидаанд. Сухан дар бораи 

принсипҳои зерин меравад: 

- дониши назариявӣ дар таълими ибтидоӣ; 

- таълим дар сатҳи баланди мушкилӣ; 

- таълим бо суръати баланд; 

- ёдгирии хонандагон дар раванди таълим; 

- мақсади инкишофи умумии ҳамаи хонандагон ҳатто хонандагони ғайри фаъол. 

Далингер В.А. [6, с. 21] ёдрас мешавад, ки аз ҷониби О.В. Попов амсилаи инкишофи 

назариявии фикрронии хонандагон пешниҳод шудааст; дар он дигар ҷанбаҳое, ки ба натиҷаи 

корҳои педагогӣ таъсири мусбат мерасонанд, инъикоси худро ёфтаанд  

Чи тавре қайд шуд дар таълими инкишофдиҳанда мавқеи масъалаҳои математикӣ басо 

баланд аст. «… Ҳалли масъалаҳо бошад ҳамчун воситаи таълим баромад мекунанд» [22, с. 190]. 

Мо ба мафҳуми масъала ва сохти он эътибор надода нишон медиҳем, ки дар адабиёти методӣ 

оид ба математика кадом намуди масъалаҳо ҷудо карда шудааст.  

Дар китоби таълимии Колягин Ю.М. ва дигарон асосан се намуди масъала: 1) масъалаҳо 

доир ба ҳисоббарорӣ; 2) оид ба сохтан ва 3) роҷеъ ба исбот дучор меояд [11, с. 160; 15]. 

Педагог ва психологи намоёни аҳди шуравӣ Л.М. Фридман масъалаҳоро аз рӯи хусусияти 

талаботашон ба чор гурӯҳ: 1) масъалаҳо оид ба ёфтани номаълум; 2) масъалаҳо ба табдилдиҳиҳои 

объекти додашуда; 3) масъалаҳо доир ба сохтани ягон объект ва 4) масъалаҳо ба исбот ҷудо 

намудааст [22, с. 161]. 



155 

 

Аммо, қайд бояд кард, ки дар ин гурӯҳбандӣ масъалаҳои инкишофдиҳанда, ки ба 

мушоҳида, муқоиса ва аналогия асос меёбанд, ворид нашудаанд. Дар ҳалли ҳаргуна масъала 

зарраи хурди кашфиёт маҳфуз аст, бинобар ин, дар он барои фарз (тахмин) ва хулосабарории 

ҳақиқатмонанд бояд ҷой бошад. 

Чи тавре ки муаллифони «Методикаи таълими математика дар мактаби миёна» 

навиштаанд «масъалаҳои математикии анъанавии мактабӣ ҳамин тавранд, ки барои ҳалли худ 

дониш, малака ва маҳоратро аз рӯи маводи хурди барномавӣ талаб мекунанд. Бинобар ин, мавқеъ 

ва аҳамияти онҳо дар давоми ҳамон фосилаи вақт, ки барои омӯхтанашон ҷудо карда шудааст, 

ба итмом мерасанд» [11, с. 164]. Аз ин тасдиқ бармеояд, ки ингуна масъалаҳо воситаи ёридиҳанда 

барои шарҳи маводи назариявӣ ҳисоб мешаванд. 

Масъалаҳои инкишофдиҳанда барои дар хонандагон ташаккул додани малакаҳои кори 

мустақилона ва инкишофи тарзҳои фаъолияти фикрӣ (таҳлил, синтез, махсусгардонӣ, 

умумикунонӣ ва ғ.) равона гардидаанд. 

Акнун доир ба чанд мавзуи «Алгебраи синфи 8» [3] ингуна масъалаҳоро тартиб медиҳем: 

1). Муносибати ифодаҳои ратсионалӣ ва тағийрёбандаҳоро ёбед.  
 

 
 

Ҳал. Ин масъала аз се объект иборат аст: объекти якум касри ратсионалӣ, объекти дуюм 

муодилаи квадратӣ, объекти сеюм бошад натиҷаи муносибати объектҳои якум ва дуюм аст. Аз 

рӯи мушоҳида, донишҳои математикӣ ва хосиятҳои мафҳумҳо дарк карда метавонем, ки объекти 

якумро сода намуда, қимати тағйрёбандаи онро аз объекти дуюм муайян намудаанд ва ба натиҷаи 

содакардашудаи объекти якум гузоштаанд. Мувофиқи ин гуфтаҳо:           
𝑥(𝑥 − 4)

𝑥2 − 16
=  

𝑥(𝑥 − 4)

(𝑥 − 4)(𝑥 + 4)
=  

𝑥

𝑥 + 4
  

ва аз объекти дуюм 𝑥1 = −4, 𝑥2 = 1 аст. Аз ин қиматҳо ҳамонаш дуруст мебошад, ки соҳаи 

муайянии ифода аст. Яъне 𝑥2 = 1 - соҳаи муайяии ин ифода мебошад. Амалҳоеро, ки дар 

масъалаи якум иҷро намудем бо методи аналогия ба масъалаи дуюм татбиқ намуда, чунин натиҷа 

ҳосил мекунем: 

Ҷавоб: 

 
2). Амалҳои байни касрҳоро ёбед. 

 
 

Ҳал. Дар масъалаи якум ба мисли масъалаи дуюм 4 объект дода шудааст: объекти якум ва 

дуюми онҳо касрҳо мебошанд. Агар андаке мушоҳида намоем дидан душвор нест, ки дар байни 

касрҳо амали ҷамъ ҷойгир аст. Объекти сеюми масъала муодилаи дараҷаи якум буда, аз он 

номаълумро меёбем. Натиҷаи ин объектҳо бо ҳам зарб карда шудаанд. Агар ин амалиётҳоро пай 

дар пай иҷро намоем, натиҷаи зерин ҳосил мегардад: Яъне, 
5𝑏

𝑏−𝑦
+

5𝑦

𝑦−𝑏
=

5𝑏

𝑏−𝑦
−

5у

𝑏−𝑦
=  

5𝑏−5𝑦

𝑏−𝑦
=

5(𝑏−𝑦)

𝑏−𝑦
 =5; Аз объекти сеюм 𝑦 =  

9

2
 -ро ҳосил намуда, ба адаи 5 зарб занем 

45

2
 = 22

1

2
 ҳосил мешавад 

ва дар охир объекти чорум натиҷаи муносибати ин объектҳо ҳосил шудааст. Агар аналогияро 

истифода бурда, ин амалҳоро дар масъалаи дуюм татбиқ намоем, чунин ҷавоб ҳосил мегардад: 

Ҷавоб: 

 
3) Номаълумро ёбед. 

  
1

5
 𝑥2 + 3𝑥 − 4 = 0 𝑥(𝑥 − 4)

𝑥2 − 16
 

𝑥2 + 4𝑥 − 21 = 0    ? 
𝑥2 − 49

𝑥 − 7
 

 3 𝑥2 + 4𝑥 − 21 = 0 𝑥2 − 49

𝑥 − 7
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𝑏−𝑦
   5𝑦

𝑦−𝑏
   5𝑦

3
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9

5
= 0  22

1
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𝑥2+16𝑦2
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   8𝑥𝑦

4𝑦−𝑥
  4𝑥 − 2

6

3
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𝑥−4𝑦
     

8𝑥𝑦

4𝑦−𝑥
  4𝑥 − 2

6

3
=0  𝑥 − 4𝑦 
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Ҳал. Масъалаи додашуда аз чор объект таркиб ёфтааст. Объектҳои якум ва дуюми онҳо 

касрҳои ратсионалӣ мебошанд. Аз мушоҳида дарк мекунем, ки дар байни онҳо амали 

арифметикии касрҳои ратсионалӣ шомил аст. Мақсади мо ёфтани натиҷаи ин амали 

арифметикии касрҳо мебошад. Ҳангоми муқоиса ба объекти сеюм пай мебарем, ки объектҳои 

якум ва дуюм бо якдигар ҷамъ ва ба объекти сеюм тақсим карда шудааст. Объекти сеюми 

масъала каср мебошад ва онҳо вобаста ба ҷойгиршавии ҳарфҳо дар алфавити забони тоҷикӣ ба 

қиматҳои В=3, Г=4, Ғ=5 - доро мебошанд. Яъне, (
3𝑥+5

35𝑥
 +

𝑥−3

21𝑥
):

4

5
 = (

9𝑥+15+5𝑥−15

105𝑥
): 

4

5
 = 

14𝑥

105𝑥
·  

5

4
=  

2

15
·

5

4
=

1

6
 -ро ҳосил мекунем, ки он объекти чоруми масъалаи додашуда мебошад. Агар бо методи 

аналогия ин амалиётҳоро дар масъалаи дуюм татбиқ намоем чунин натиҷаро пайдо мекунем:  

Ҷавоб: 

 
4). Дар сумма ва фарқи касрҳо номаълумҳоро ёбед: 
 

   

Ҳал. Дар масъала се объект шомил аст: объектҳои якум ва дуюм касрҳои ратсионалӣ буда, 

объекти сеюми ин масъала давра мебошад, ки дар дохили он натиҷаи муносибати ин ду объекти 

аввала ҷогир карда шудааст. Мақсади масъалаи зерин муайян кардани амали байни объектҳои 

якум ва дуюм мебошад. Бо чунин мақсад аз мушоҳидаҳо ба хулоса меоем, ки дар байни объекти 

якум ва дуюм амали ҷамъ ҷойгир буда, ҳарфҳо мувофиқи ҷойгиршавиашон дар алфавити забони 

тоҷикӣ А=1, Б=2, В=3, Г=4, Ж=9 мебошанд. Агар ин номаълумҳоро дар ҷойҳояшон гузошта, 

касрҳои ратсионалиро ҷамъ кунем, чунин натиҷа пайдо мешавад:  
Г

yБ−Гy
+

А

yБ+y
=

4

y2−4y
+

1

y2+y
=  

4

𝑦(𝑦−4)
+

1

y(y+1)
=  

4y+4+y−4

y(y−4)(y+1)
=

5y

y(y−4)(y+1)
=

5

(y−4)(y+1)
; 

Ин амалиётҳоро мувофиқи аналогия барои масъалаи дуюм иҷро намоем чунин ҷавоб ҳосил 

мешавад: 

Ҷавоб: 

 
 

5) Аз фарқи касрҳои ратсионалӣ номаълумро ёбед: 
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Ҳал. Дар масъалаи мазкур чор объект мавҷуд аст: объектҳои якум ва дуюми он касрҳои 

ратсионалӣ буда, объекти сеюм ин якҷоягии давраҳо, объекти чорум натиҷаи муносибати ин 

объектҳо мебошад. Мувофиқи мушоҳидакорӣ ва натиҷабарории мантиқӣ ба хулосае меоем, ки 

дар байни ин касрҳо амали фарқи касрҳо иҷро гардидааст. Дар натиҷаи фарқро ба объекти сеюми 

масъала зарб задан объекти чорум пайдо гардидааст. Аммо барои ин қимати объекти сеюмро 

дарк карда ёфтанамон лозим меояд. Агар ба объекти сеюм ва натиҷаи объектҳои якум ва дуюм 

назар андозем пай бурдан мумкин аст, ки ин объект вобаста ба шумораи давраҳои мавҷудбуда 

адади 3-ро ифода мекунад. 

Яъне, 
𝑥

2
−  

𝑦

6
 = 

3𝑥−𝑦

6
;  

3𝑥−𝑦

6
 • 3 =  

3𝑥−𝑦

2
 . Агар бо истифодаи аналогия амал кунем, дар масъалаи 

дуюм чунин натиҷа ба даст меояд: 

Ҷавоб: 

   

7) Касрҳоро ихтисор намуда, номаълумҳоро ёбед: 
 

 
Ҳал. Дар ин масъала объекти якум касри ратсионалӣ буда, объекти дуюм низ касри 

ратсионалӣ аст, ки ба ҳарфи «Ғ» зарб карда шудааст ва он аз рӯи ҷойгиршавиаш дар алфавит ба 

5 баробар аст. Агар объекти дуюмро ҳисоб намоем он ба адади 2 баробар мебошад ва 

мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки танҳо дар мавриди объекти якумро ба адади ҳосилшудаи 2 ба 

дараҷа бардоштан дар натиҷа объекти сеюм ҳосил мегардад. Яъне, (
0,6𝑥3𝑦2𝑧5

0,3𝑥2𝑦3𝑧4)2 =  
4𝑥2𝑧2

𝑦2 . Агар ин 

амалҳоро пай дар пай бо масъалаи дуюм агар иҷро намоем чунин натиҷа ҳосил мешавад: 

Ҷавоб:  

 
 

7). Номаълумро ёбед. 

 

 
𝑥

2
 

𝑦

6
 

3𝑥 − 𝑦

2
 

1

𝑥
 

2

4𝑥
    ? 

1

𝑥
 

 

2

4𝑥
 

 

2

𝑥
 

 

  0,6𝑥3𝑦2𝑧5

0,3𝑥2𝑦3𝑧4     
Ғ •

1,6

4
 

4𝑥2𝑧2

𝑦2
 

0,3𝑥2𝑦2𝑧3

0,2𝑥4𝑦4𝑧4
 

Г•
 0,3

0,4
   ? 

0,3𝑥2𝑦2𝑧3

0,2𝑥4𝑦4𝑧4
 

 

 Ғ • 
 0,3

0,4
 

0,27

0,8𝑥6𝑦6𝑧3
 

 

 𝑥2 − 4  x = 
Г+Ғ

А+Б
  

 

 25 − 𝑥2   𝑥 =
Ғ+В

А+В
             

 15 

 ?  
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Ҳал. Дар ҳар яке аз ин масъалаҳо чор объектӣ дода шудааст. Объекти якуми масъала 

бисёраъзогӣ буда, объекти дуюми он касрест, ки аз ҳарфҳо иборат мебошад ва вобаста ба 

ҷойгиршавиашон дар алфавити забони тоҷикӣ ададеро ифода мекунанд. Объекти сеюм расм аст, 

ки дорои се ашё буда, ифодакунандаи адади 3 мегардад. Объекти чоруми он бошад ҷавоби 

муносибатҳои байни ин объектҳо аст. Агар аналогияро истифода кунем, пай мебарем, ки 

бисёраъзогиро аввал ба зарбшавандаҳо ҷудо намуда, натиҷаи тақсими объекти дуюмро дар ҷойи 

номаълумҳо гузошта, натиҷаи пайдошударо ба қимати расм зарб задан лозим меояд.  

𝑥2 − 4 = (x-2)(x+2); x = 
Г+Ғ

А+Б
 = 

4+5

1+2
 = 

9

3
= 3; 

(3-2)(3+2) = 5 ва 5•3=15. 

Пас, агар ин амалҳоро барои масъалаи дуюм иҷро намоем чунин натиҷа ба даст меояд. 

Ҷавоб: 

 
8). Муқоисаи касрҳоро ёбед. 

 

 
 

Ҳал. Масъалаҳои додашуда аз муқоисаи чор объект иборат аст: объекти якуми онҳо 

бисёраъзогии касрӣ буда, объекти дуюми онҳо қиматҳои тағйирёбандаҳои объекти якум 

мебошанд. Ин тағйирёбандаҳо вобаста ба ҷойгиршавиашон дар алфавити забони тоҷикӣ А=1, 

Б=2, В=3, Г=4 – мебошанд. Агар онҳоро дар объектҳои якуми масъалаи аввал гузорем ҳар ду 

тарафи он баробар мешаванд. Яъне: 
49𝑥2−𝑦2

7𝑥−𝑦
=

(7𝑥−𝑦)(7𝑥+𝑦)

7𝑥−𝑦
= (7𝑥 + 𝑦) ва 

64𝑎2−𝑏2

8𝑎−𝑏
 = 

(8𝑎−𝑏)(8𝑎+𝑏)

8𝑎−𝑏
=

(8𝑎 + 𝑏); агар қиматҳои онҳоро гузорем чунин натиҷа ба даст меорем: (7•1+3)=10 ва (8•1+2)=10; 

Яъне, ҳар ду тарафи масъала ба якдигар баробар шуд. Агар ин амалиётҳоро бо истифодаи 

аналогия барои объектҳои ҳарду тарафи масъалаи дуюм иҷро намоем, ба чунин ҷавоб ноил 

мегардем:  

Ҷавоб: 
   

 
 

9). Номаълумро ёбед. 

 
 

Ҳал. Дар масъалаи овардашуда чор объект ворид гардидааст: объектҳои якум, дуюм ва 

сеюм касрҳои ратсионалӣ буда, объекти чорум натиҷаи муносибати амалҳои байни ин объектҳо 

мебошад. Муайян кардани амалҳои арифметикии байни касрҳо мақсади асосии масъала ба ҳисоб 

меравад. Аз рӯйи мушоҳида муайян мегардад, ки амали байни объектҳои якум ва дуюм амали 

тақсим буда, амали дуюми байни объекти дуюм ва сеюми масъала амали зарб мебошад. Агар 

амалҳоро бо чунин тартиб дар байни объектҳо гузорем натиҷаи зерин ҳосил мешавад: 
64xy3z

a5c
∶ (8𝑥2𝑦𝑧) · 

a3𝑐

x
 = 

64xy3z

a5c
 · 

1

8𝑥2𝑦𝑧
· 

a3𝑐

x
=  

8𝑦2

𝑥2𝑎2. 

  25 − 𝑥2  𝑥 =
Ғ+В

А+В
   

 84 

    

       = 

        

  ? 

 
49𝑥2−𝑦2

7𝑥−𝑦
  𝑥 = 𝐴, 𝑦 = 𝐵       

64𝑎2−𝑏2

8𝑎−𝑏
   𝑎 = А, 𝑏 = Б 

 
81𝑥2−16𝑦2

9𝑥−4𝑦
  𝑥 = 𝐴, 𝑦 = 𝐵 

25𝑎2−9𝑏2

5𝑎−3𝑏
    𝑎 = Б, 𝑏 = Г 

 

      < 
 81x2−16y2

9x−4y
  x = A, y = B 

 

25a2−9b2

5a−3b
   a = Б, b = Г 

 

 64xy3z

a5c
 (8𝑥2𝑦𝑧)   

a3𝑐

x
 8𝑦2

𝑥2𝑎2
 

 11a𝑏3𝑐  121a2b2c

x3y2  
𝑎2

𝑏𝑥𝑦4
    ? 
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Пас, аз рӯи аналогия ин амалҳоро барои масъалаи дуюм татбиқ намуда, натиҷаи зеринро 

доро мешавем: 

Ҷавоб:  
 

 
 

10). Номаълумро ёбед. 
 

 
Ҳал. Дар масъалаи мазкур се объект оварда шудааст: объекти якум муодилаи квадратии 

дорои ду реша, объекти дуюм калимаи «Дафтар», ки вобаста ба шумораи ҳарфҳояш қимат қабул 

мекунад, объекти сеюм ин натиҷаи муносибати ду объекти аввала мебошад. Мақсади масъала аз 

муайян намудани муносибати ду объект ва амали байни онҳо иборат аст. Бинобар ҳамин, ба 

хулосае омадан мумкин аст, ки дар объекти якум аз рӯи алгоритми муодилаи квадратӣ решаҳои 

он муайян гардида, онҳоро ба якдигар ҷамъ намудаанд. Ва ин натиҷа ба объекти дуюм, ки вобаста 

ба шумораи ҳарфҳои «ДАФТАР» = 6-ро ифода мекунад, зарб зада шудааст. Дар охир, баъди ин 

амалиётҳо объекти сеюми масъала ҳосил мегардад, ин моро қонеъ мегардонад. Агар ин методро 

барои масъалаи дуюм ба тарзи аналогӣ татбиқ намоем, чунин ҷавоб пайдо мегардад: 

Ҷавоб:  

   

11). Аз рӯйи графики додашуда муодилаи онро тартиб диҳед. 
 

 
 

Ҳал. Ин масъала аз ду объект иборат буда: объекти якум график ва объекти дуюм муодилаи 

дуномаълумаи дараҷаи дуюм мебошад. Аз масъалаи якум пай мебарем, ки агар дар он 

формулаҳои зарби мухтасарро истифода барем, муодилаи дараҷаи якум ҳосил мешавад, яъне: Y 

= 
𝑥2−16

𝑥−4
=

(𝑥−4)(𝑥+4)

𝑥−4
= 𝑥 + 4-ҳосил мегардад ва агар 𝑥 = 0; 𝑦 = 4 бошад, он гоҳ 𝑦 = 0;  𝑥 = −4 

мешавад, ки дар график ин қиматҳо ишора гардида, тасвир ёфтаанд. Иҷрои ин амалҳо ва 

мушоҳидакориро дар масъалаи дуюм ба тарзи аналогӣ татбиқ намуда, чунин натиҷаро ба даст 

меорем: 

Ҷавоб:  

 1a𝑏3𝑐 

 

 
121a2b2c

x3y2  

 

a2

bxy2
 

𝑎𝑥2

11
 

𝑥2 − 5𝑥 − 6 = 0 

𝑥2 − 7𝑥 + 6 = 0 

  ДАФТАР   30 

  МИЗ   ? 

3𝑥2 − 8𝑥 + 5 = 0   МИЗ  21 

     У 

      4 

-4-3 -2 -1   х    Y = 
𝑥2−16

𝑥−4
  

  

     

    у 

   1  х    ? 

  -1   
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12) Иҷрои амалҳоро ёбед. 

 
Ҳал. Дар масъалаи додашуда чор объект ҷой дорад: объекти якум амалҳои арифметикӣ бо 

решаи квадратӣ мебошад, объекти дуюм тасвире аст, ки вобаста ба шумораи тирҳояш ададҳоро 
ифода мекунад, объекти сеюм касри ирратсионалиест, ки аз ҷойгиршавии ҳарфҳо дар алфавит 
қиматҳо қабул мекунад, объекти чорум бошад натиҷаи муносибати ин объектҳост. Мақсади 
масъалаи овардашуда муайян намудани аломатҳои байни ин объектҳо мебошад. Аз истифодаи 
донишҳои математикӣ ба хулосае меоем, ки объекти якум сода гардида, ба объекти дуюм тақсим 
ва баъд бо объекти сеюм зарб зада шудааст. Яъне:  

1). (√12 + √27) · √3 = (√4 · 3 + √9 · 3) •√3 =(2√3 + 3√3) · √3 = 5√3 · √3 = 5 · 3 = 15; 
2) 15: 3 = 5;  

3) 5 ·
В

Ғ
=5 ·

3

5
 = 3-ро ҳосил намудаанд, ки объекти чорум аст. Агар бо аналогия ин 

амалиётро барои масъалаи дуюм татбиқ намоем, чунин ҷавобро ба даст меорем. 
 Ҷавоб: 

 
 
 
   

Ингуна масъалаҳои инкишофдиҳандаро доир ба ҳар як мавзуи фанни алгебра тартиб додан 
мумкин аст. Дар охир қайд бояд кард, ки масъалаҳои инкишофдиҳанда дорои функсияҳое 
мебошанд, ки ба инкишофи тафаккури хонандагон, ба ташаккулдиҳии маҳорату малакаи 
фаъолияти фикриашон равона гардидаанд. Мушоҳидакорӣ, муқоисанамоӣ, таҷрибакунӣ, 
таҳлилу синтез, абстракткунонию мушаххасгардонӣ ва ғайра дар масъалаҳои инкишофдиҳанда 
ҷой доранд. Дар баробари ин, муҳокимаҳои индуктивию дедуктивӣ, қоидаҳои хулосабарории 
аналогӣ ва интуитсионӣ, баёни гипотезаҳо ва дигарҳо истифода бурда мешаванд. Дар баробари 
ин, масъалаҳои инкишофдиҳанда ба хонандагон имконият медиҳанд, ки таълим ва омӯзиши 
амсиласозиро барои хосиятҳои объектҳо истифода карда тавонанд, мавҷудот ва объектҳои 
омӯхташударо ба синфҳо тақсим намоянд, системакунонии донишҳоро ёд гиранд ва ғайра.  

Дар ин мақола зиёда аз 10 масъалаи инкишофдиҳанда вобаста ба китоби алгебраи синфи 8 
[3, с. 3-300] оварда шуда, тарзи ҳал ва хулосабарории онҳо бо методи аналогӣ пешниҳод 
гардидааст. Агар аз як тараф, мақсади асосии мақола аз шинос намудани муаллимони фанни 
алгебра ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо масъалаҳои инкишофдиҳанда 
иборат бошад, аз тарафи дигар, аз ҷониби омӯзгорони фаннӣ дохил намудани масъалаҳои 
инкишофдиҳанда дар таълими алгебраи синфҳои 8-уми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 
хоҳиши муалифон аст. 
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МАСЪАЛАҲОИ ИНКИШОФДИҲАНДА ВА ИСТИФОДАИ ОНҲО ДАР ТАЪЛИМИ  
АЛГЕБРАИ СИНФИ 8 

   

Масъалаҳои инкишофдиҳанда яке аз воситаҳои муҳим ва шакли пешбарандаи фаъолияти таълимӣ 
дар раванди омӯзиши математика ба ҳисоб меравад. Он ба хонандагон имконият медиҳад, ки фаъолияти 
фаҳмидагирии мустақилонаи онҳо инкишоф ёбад. Аз он ки чи тавр масъалаҳалкунӣ дар таълими 
математика омӯзонида мешавад, дараҷаи тайёрии ояндаи хонандагон дар истеҳсолот вобастагӣ дорад. 
Истеҳсолоти имрӯза аз ҳар як шахс ва мутахассис эҷодкорӣ, маҳорати тарзҳои нави ҳалли масъалаҳои 
истеҳсолиро ба миён мегузорад. Аз ин рӯ, истифодаи масъалаҳои инкишофдиҳанда дар таълими 
математикаи мактабӣ ба предмети махсуси таҳқиқотии соҳаи методикаи таълими математика мубаддал 
гаштааст. 

Мақсади мақола аз шинос ва тартиб додани масъалаҳои инкишофдиҳанда дар таълими математикаи 
мактабӣ, аз ҷумла алгебраи сифҳои 8-ум иборат мебошад. Агар дар таҷрибаи таълими математика ё ин ки 
таҳқиқотӣ мушаххаси методӣ сухан доир ба нақш ва мавқеи масъала дар таълими математика равад, чун 
қоида танҳо таълими ҳалли масъала дар назар дошта мешавад. Таҳлили китобҳои дарсии алгебра ва 
мубоҳисаҳои баҳсталаби педагогӣ нишон медиҳанд, ки то ҳол масъалаҳои инкишофдиҳанда дар таълим 
ворид нагаштаанд. Дар масъалаҳои инкишофдиҳанда пешрафти тафаккури математикии хонандагон 
дараҷа ба дараҷа боло рафта, мустақилияти математикии онҳо зиёд мегардад, фаҳмиши материалистӣ ва 
диалектикии онҳо ба шакл дароварда шуда, хусусиятҳои шахсии онҳо тарбия меёбанд. Дар раванди он дар 
хонандагон сифатҳои маълумотнокӣ, тарбиявӣ ва инкишофӣ ба амал меоянд. 

Аз рӯи натиҷаи таҳқиқот маълум аст, ки ҷавҳари математикаро масъалаҳо ташкил медиҳанд ва 
ҷараёни таълим ҳам ба воситаи масъалаҳо пеш меравад. Бо ёрии масъалаҳои инкишофдиҳанда хонандагон 
зарурати дохил намудани мафҳумҳои нави математикиро возеҳу равшан дарк хоҳанд кард. 

Масъалаҳо дар таълим асосан чор функсия доранд: таълимӣ, тарбиявӣ, инкишофдиҳӣ ва санҷишӣ. 
Функсияи таълимии масъаларо барнома ва китоби дарсӣ муайян мекунад. Ҳангоми ҳалли масъалаи 
математикӣ хонанда дониши математикӣ мегирад. Функсияи тарбиявии масъала аз мақсади гузошташуда 
ва функсияи инкишофдиҳӣ аз корҳои таҳқиқотии психологҳою педагогҳо бармеояд.  

Масъалаҳои инкишофдиҳанда имконият медиҳанд, ки қобилияти фикрронӣ ва тафаккури 
толибилмон инкишоф дода шавад, дар ҳалли масъалаҳои математикӣ онҳо бояд фаъол бошанд, пешравӣ 
дошта бошанд, муҳокимаи мантиқиро ёд гиранд, муқоиса намоянд, тасвир кунанд, нақшаҳоро шиносанд, 
амсилаи масъалаҳоро тартиб диҳанд ва ғайра.  
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РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ АЛГЕБРЫ 8-ГО КЛАССА 
 

Развивающие вопросы являются одним из важнейших средств и форм ведущей учебной 
деятельности в процессе обучения математике. Это позволяет учащимся развивать самостоятельную 
познавательную деятельность. Степень, в которой учащиеся подготовлены в будущем, зависит от того, как 
преподают решение задач в преподавании математики. Сегодняшнее производство выявляет творческий 
потенциал каждого человека и специалиста, умение находить новые пути решения производственных 
задач. Поэтому использование развивающих вопросов в обучении школьной математике стало предметом 
специального исследования в области методики обучения математике. 

Целью данной статьи является выявление и разработка развивающих проблем в обучении школьной 
математике, в том числе алгебре 8 класса. Если в практике обучения математике или методических 
конкретных исследованиях речь идет о роли и месте задачи в обучении математике, то, как правило, 
рассматривается только обучение решению задач. Анализ учебников по алгебре и противоречивые 
педагогические дебаты показывают, что вопросы развития в образовании до сих пор не решались. В 
развивающих вопросах постепенно усиливается развитие математического мышления учащихся, 
повышается их математическая самостоятельность, формируется материалистическое и диалектическое 
мышление, воспитываются личностные качества. В процессе и его результатах реализуются 
познавательные, воспитательные и развивающие качества учащихся. 

Последние понятия используются для сложных мыслительных процессов. В процессе и его 
результатах реализуются познавательные, воспитательные и развивающие качества учащихся. 

Результаты исследования показывают, что сущностью математики являются проблемы, и процесс 
обучения также проходит через задачи. С помощью развивающих задач учащиеся будут четко понимать 
необходимость введения новых математических понятий. 

Задачи в образовании имеют четыре основные функции: воспитательную, воспитательную, 
развивающую и проверочную. Воспитательная функция проблемы определяется учебной программой и 
учебником. При решении математической задачи учащийся приобретает математические знания. 
Воспитательная функция вопроса вытекает из целей, поставленных государством, а развивающая – из 
исследовательской работы психологов и педагогов. 

Развивающие задачи позволяют учащимся развивать навыки мышления и рассуждения, быть 
активными в решении математических задач, прогрессировать, учиться обсуждать логику, сравнивать, 
описывать, знать планы, моделировать задачи, компилировать и так далее. 
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деятельность, исследование, операция, понятие, категория, объект, предмет, дидактика, специалист, 
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DEVELOPING PROBLEMS AND THEIR USING IN LEARNING THE ALGEBRA FOR 8-TH CLASS  
 

Developing questions are one of the most important means and forms of leading educational activities in 
the process of teaching mathematics. This allows students to develop independent cognitive activity. The extent 
to which students are prepared for the future depends on how problem solving is taught in the teaching of 
mathematics. Today's production reveals the creative potential of each person and specialist, the ability to find 
new ways to solve production problems. Therefore, the use of developmental questions in teaching school 
mathematics has become the subject of a special study in the field of mathematics teaching methods. 

The purpose of this article is to identify and develop developmental problems in the teaching of school 
mathematics, including algebra of 8th grade. If in the practice of teaching mathematics or methodical specific 
research we are talking about the role and place of the problem in the teaching of mathematics, as a rule, only the 
teaching of problem solving is considered. Analysis of algebra textbooks and controversial pedagogical debates 
show that developmental issues have not yet been addressed in education. In developmental issues, the 
development of students' mathematical thinking is gradually enhanced, their mathematical independence is 
increased, their materialist and dialectical understanding is formed, and their personal characteristics are nurtured. 
In the process and its results, the cognitive, educational and developmental qualities of students are realized. 



163 

 

The results of the research show that the essence of mathematics is problems, and the learning process is 
also through problems. With the help of developmental problems, students will clearly understand the need to 
introduce new mathematical concepts. 

Problems in education have four main functions: educational, pedagogical, developmental and testing. The 
educational function of the problem is determined by the curriculum and textbook. When solving a mathematical 
problem, the student acquires mathematical knowledge. The educational function of the issue stems from the goals 
set by the state and the development function from the research work of psychologists and teachers. 

Developmental problems allow students to develop thinking and reasoning skills, to be active in solving 
mathematical problems, to progress, to learn to discuss logic, to compare, to describe, to know plans, to model 
problems. Compile and so on. 

KEY WORDS: problem, developer, problem types, problem functions, creativity, skills, educational 
activity, control function, educational function, problem situation, activity, research, operation, concept, category, 
object, subject, didactics, specialist, formation, mathematics, model, analysis, synthesis, abstraction. 
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САМТ ВА ҲАДАФҲОИ ТАҲҚИҚОТИ БУНЁДӢ ВА АМАЛӢ НАМУДАНИ ҲАЛЛИ 

МИСОЛҲОИ РИЁЗӢ ДАР БАРНОМАИ MATLAB 
 

Гулманов У.Р. Мирзоев А.М.  
Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон  

Қурбонов Н.Я. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Барои садҳо ҳазор мутахассисони саноат, ташкилотҳои давлатӣ ва муаcсисаҳои таълимии 
тамоми дунё ҷиҳати пешбурди дарсҳои муҳандисию таҳқиқоти илмӣ муҳити интегралии 
MATLAB шароити ҳисоббарории ниҳоят пешқадамро муҳайё намуд. 

Забони дар муҳити интегралии MATLAB мавриди истифода қарордоштаро метавон ба 
тарзи оддии истифодабарӣ ва бевоситаи иҷроиш ба забони BASIK муқоиса кард.  

Муҳити интегралии MATLAB дар оянда барои кор бо маълумоти воқеӣ пешбинӣ шудааст, 
ки ҳамаи ҳисобкуниҳои арифметикиро бо нуқтаҳои лағжон иҷро менамояд. Дар тафовут аз дигар 
системаҳои математикии компютерӣ, ба монанди DERIVE, MACSYMA, Maple, Mathematica, 
REDUCE, Theorist муҳити MATLAB ба мақсади тасаввуроти адади яклухт ва коркарди рамзии 
маълумот нигаронида шудааст. Ҳар кадом аз ин муҳитҳои интегриронӣ барои ҳалли масъалаҳо 
бо усулу алгоритмҳои шаклашон махсусгардонидашуда ва гузаронидани онҳо аз як муҳит ба 
муҳити дигар мушкилоти зиёдеро фароҳам оварда, метавонад ғайриимкон бошад. Барои ҳалли 
масъалаҳо ба маҳалли алоқаи ҳисобкунии рамзӣ ва ҳисоббарорӣ бо нуқтаи лағжон дар ҳайати 
муҳити MATLAB пакети (маҷмуи) барномаҳои таҷрибавии Extended SUMBOILC Mathematics 
Toolbox дохил карда шудааст, ки интерфейсро бо системаи ҳисоббарори рамзии MAPLE амалӣ 
мекунад [1-6]. 

Муҳити MATLAB аллакай зиёда аз 30 сол мешавад, ки дар тамоми дунё мавриди иcтифода 
қарор дорад.  

Дар гузоришҳои саноатӣ муҳити MATLAB барои ҳисобкуниҳои миқдорӣ, амсиласозии 
алгоритмҳо, таҳқиқот дар соҳаи идоракунии автоматикӣ, коркарди омории сигналу ва ҷараёнҳо 
(протсессҳо) истифода мешавад. 

MATLAB ин муҳити интегронидашудаи ҳисобкуниест, ки объекти асосии он массив буда, 
дар он нишон додани андозаи массив талаб карда намешавад. Ин имкон медиҳад, ки муддати 
вақти ҳалли масъалаҳои бо мафҳуми векторӣ - матритсавӣ алоқаманданд, кӯтоҳ намуда, зарурати 
барномасозиро дар забонҳои зинаи боло талаб намекунад. Муҳити интегронидашудаи MATLAB 
- ҳамчун калкулятор (ҳисобкунак)-и интелектуалии пурқувват ба ҳисоб меравад, ки он барои 
ҳисоб намудан дар ҳама ҳолатҳои барномасозӣ, забонҳои барномасозии дараҷаи олиро дар бар 
мегирад. Яке аз тарафҳои хуби муҳити интегронӣ он аст, ки барои барномаҳоро якчанд маротиба 
истифода намудан имконият медиҳад [4-6]. 

Соҳаи (ҳудуд)-и асосии истифодабарии муҳити интегронидашудаи MATLAB 
«Математика ва ҳисобкунӣ» мебошанд. 

Ба гурӯҳи операторҳо дар системаи MATLAB ишораҳои махсус дохил мешаванд. Онҳо 
барои сохтани объектҳои гуногуни забони дохилшаванда ва забони барномасозии система ва ба 
онҳо додани шаклҳои гуногун хизмат менамояд (ҷадвали 1). 
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Ҷадвали 1 
Операторҳо ва функсияҳои арифметикӣ 

 

Ишораҳои математикӣ 

 математикӣ компютерӣ Matlabи 

Ҷамъ + + + 

Тарҳ - - - 

Зарб х * .* 

Тақсим : / ./ 

 Дараҷа  ^ .^ 
 

Баъзе аз ин ишораҳо инҳоянд: 
: (ду нуқта) – пайдарпаии ададҳоро ба вуҷуд меорад, ки онҳо аз қимати аввала сар шуда ва 

бо қадами додашуда идома ёфта, бо қимати охирон ба охир мерасад. Агар қадам дода нашуда 
бошад, он гоҳ вай қимати 1 ё -1-ро мегирад. 

<қимати аввала>: <қадам>: <қимати охири> 
… (идома) – се ва ё зиёда аз он нуқта дар охири сатр истифода шавад ин гувоҳӣ медиҳад, 

ки давоми сатри ҷорӣ дар сатри оянда аст. 
, (вергул) – барои аз якдигар ҷудо намудани аргументҳои функсияҳо, индексҳои 

матритсаҳо, ҷудо намудани оператсияҳо ва ҷудо намудани операторҳои забони MATLAB 
истифода бурда мешавад. Ҳангоми ҷудо намудани операторҳо дар сатр вергул ба нуқта, тире-
вергул ба мақсади дар экран хориҷ накардани натиҷаи ҳисобкуниҳо иваз карда мешавад. 

; (нуқта – вергул) – дар дохили қавсҳои оддӣ барои тақсим (ҷудо) намудани сатрҳои 
матритса ва инчунин барои дар экран хориҷ накардани натиҷаи ҳисобкуниҳо истифода бурда 
мешавад. 

Дар амалия ҳамаи операторҳо асосан дар намуди матритсавӣ дода мешаванд. Ҳар як 
оператор аз рӯи нишондодаш ба худ функсияи баробарқувваро (айнияти)-ро дорад. Мувофиқи 
функсияҳо ба операторҳо ва фармонҳо дар MATLAB яке аз хусусиятҳои асосии барномасозӣ 
мебошад. Дар ифодаҳои математикӣ операторҳо афзалияти умумии қабулшударо доранд. 
Афзалияти амалҳои мантиқӣ аз амалҳои арифметикӣ болоанд. Барои тағйир додани афзалияти 
амалҳо қавсҳои одиро истифода мебаранд. 

Операторҳо ва ишораҳои махсус дар барномаи MATLAB бо фармонҳои истифодашаванда 
барои ҳал намудани ифодаҳои математикӣ бо чунин тарз иҷро карда мешавад (ҷадвали 2).  

Ҷадвали 2 
Математикӣ - MATLAB  Математикӣ - MATLAB 

    ln – log  
    log2 – log2 
    lg - log10 
    √ (реша) - sqrt 
    sin – sin 
    cos – cos 
    tg – tan 
    ctg - cot 

arcsin – asin 
 arccos – acos 

       arctg – atan 
arcctg – acot 

  π - pi 

аргументи функсия: sin 
𝜋

2
 – дохили қавси одӣ: sin (π/2) 

  
 

 
Расми 1. Иҷроиши ҳалли мисолҳо дар MATLAB. 
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Мисолҳо: Ҳисоб кунед. 

1. 
120

𝑙𝑛235
·  56  

>> 120/log(235)*56   ans = 1.2309e+003                    

2. lg66 +6acrcos√24   
 >> log10(66)+6*acos(sqrt(24))  
 ans = 1.8195 +13.6295i                

3. log2log√66  
>> log2(log(sqrt(66))) 
ans = 1.0668           

 4. 6cos
𝜋

4
 -2sin

𝜋

6
  

>> 6*cos(pi/4)-2*sin(pi/6)   ans =3.2426                 

5. sin(acrtg√3)  
>> sin(atan(sqrt(3)))   ans = 0.8660                 

6.  (31−√5)1−√5 

>> (3^(1-sqrt(5))^(1-sqrt(5)) 
ans = 5.3577 

       

Бинобар ин, талабот ба мукамалгардонии роҳҳои нави технологияҳои иттилоотӣ низ 
меафзояд. Инчунин муҳити интегралии MATLAB яке аз нармафзорҳои беҳтарин дар ҳисоб 
намудани мисолу масъалаҳои фанҳои дақиқ ба шумор меравад. Дар шароити имрӯза омӯзгорони 
фанҳои дақиқ метавонанд аз имкониятҳои муҳити интегралии MATLAB дар машғулиятҳои 
таълимӣ ба таври васеъ истифода намоянд. 
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РИЁЗӢ ДАР БАРНОМАИ MATLAB 
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интегралии MATLAB ба таври васеъ истифода намоянд. 

КАЛИДВОЖАҲО: муҳити интегралии MATLAB, матритса, операторҳо, ишораҳои махсус, 
ифодаҳои математикӣ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Гулманов Усмон Рустамович, номзади илмҳои 
педагогӣ, мудири кафедраи фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзии Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон. 
Тел.: (+992) 918-93-86-14; е-mail: gulmonovu.@mail.ru.  

Мирзоев Абдуқаҳҳор Мирзомуродович, ассистенти кафедраи фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 
риёзии Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон. Е-mail: m.abduqahor.1980 @gmail.com.  

Қурбонов Нуралӣ Яқубович, магистранти факултети математикаи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав. 

 

ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ПРОГРАММИ MATLAB 

 

В статье расмотрены возможные интегралные среды Matlab в процессе обучение. Преподаватели 
точных дисциплин в процессе обучения имеют возможность широко использовать, возможности 
интегральной среды Matlab.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интегральная среда Matlab, матрица, операторы, специальные знаки, 
математические выражения 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Гулманов Усмон Рустамович, кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин, точных наук и математики Института энергетики 
Таджикистана. Тел.: (+992) 918-93-86-14; е-mail: gulmonovu.@mail.ru.  

Мирзоев Абдукаххор Мирзомуродович, асситент кафедры естественнонаучных дисциплин, точных 
наук и математики Института энергетики Таджикистана. Е-mail: m.abduqahor.1980 @gmail.com.  

Курбонов Нурали Якубович, магистрант факультета математики Бохтарского государственного 
университета имени Носира Хусрава. 

 

PURPOSE AND DIRECTION OF THE FUNDAMENTAL STUDY REALIZATION OF THE 
DECISION OF THE MATHEMATICAL TASKS IN PROGRAM MATLAB 

 

In article are considered possible integral possible integral amongst Matlab in process of the education have a 
possibility broadly to use, possibility of the integral ambience Matlab. 

KEY WORDS: integral ambience Matlab, matrix operators and special signs mathematical expressions. 



166 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Gulmanov Usmon Rustamovich, Candidate of Pedagogical 
Sciences, Head of the Department of Natural Sciences of Exact Sciences and Mathematics of the Institute of 
Energy of Tajikistan. Phone: (+992) 918-93-86-14; е-mail: gulmonovu.@mail.ru.  

Mirzoev Abduqahhor Mirzomurodovich, Assistant Professor, Department of Natural Sciences, Exact 
Sciences and Mathematics at the Institute of Energy of Tajikistan. E-mail: m.abduqahor.1980 @gmail.com. 

Qurbonov Nurali Yaqubovich, master student of the Faculty of Mathematics of the Bokhtar State University 
named after Nosiri Khusrav. 

 
ҶОЙГОҲИ ТАЪЛИМИ ОСОРИ ҶАЛОЛУДДИНИ БАЛХӢ ДАР КИТОБҲОИ ДАРСИИ 

ЗАБОНИ МОДАРИИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Ниёзӣ А.Н. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Соҳибистиқлолии кишвари азизамон имкон дод, ки ба илму фарҳанг, таъриху тамаддун, 
осори гаронмояи олимону орифон ва аҳли адаби гузаштагонамон аз диди нав назар андохта, аз 
умқи осори онҳо барои худу ояндагонамон ҷанбаҳои нав ба нав ҷустуҷӯ намоем. Барои расидан 
ба ин ҳадафҳо нақши китобҳои дарсӣ дар тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ, 
ҳувияти миллӣ, арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, таъриху фарҳанги тамаддунофари тоҷик хеле 
назаррас аст.  

Китоби дарсӣ, ба қавли устод М. Лутфуллозода оинаи фан буда, вай «на танҳо воситаи 
донишандӯзӣ, ҳосил кардани маҳорату малакаҳо, инчунин воситаест, ки талабаҳо аз он 
зиндагиро меомӯзанд, қадам ба қадам инкишоф меёбанд, рушд мекунанд, тарбия мегиранд»                
[7, с. 34].  

Тавре аз мазмуну мундариҷаи китобҳои дарсии забони модарӣ барои синфҳои ибтидоӣ 
маълум мешавад, солҳои охир сиёсати давлатӣ дар самти таълиф ва таҳияи китобҳои дарсӣ бо 
такя ба асноди меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф, дурнамо, 
консепсияҳо, стратегия ва барномаҳои давлатию таълимии таҳсилоти ҷумҳурӣ асос ёфтаанд, ки 
онҳо мувофиқи мақсад ва дархости ҷомеаи демократӣ мебошанд. Лозим ба ёдоварист, ки маводи 
китобҳои дарсии забони модарӣ барои синфҳои ибтидоиро асосан осори назмиву насрии адибони 
классику муосир, шахсиятҳои бузурги миллат, чистону зарбулмасал, тезгӯяк, фолклор, панду 
ҳикмат ва ғайра ташкил медиҳанд, ки онҳо моҳияти ахборӣ, тарбиявӣ, илмӣ, таълимии ба 
шахсият равоншуда дошта, ҳамаи онҳо хусусияти таълимӣ ва ахлоқиву тарбиявӣ доранд.  

Бахшида ба омодагиҳо ба таҷлили 800-солагии мавлуди Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон аз шинохти шахсият, осор ва ҷойгоҳи ӯ дар тамаддуни башарӣ ёдовар шуда, 
қайд намуданд, ки «... шинохти амиқ ва беҳтари ганҷинаи афкор ва корномаи инсонгароии 
Мавлавии Кабир, истифодаи оқилона ва босамари он дар тарбияи худшиносӣ ва худогоҳии 
миллат ва рушду камоли ҳар фарди Ватан буд ва ин кор минбаъд низ идома хоҳад ёфт» [1, с. 5].  

 Ҳамин нишондоди Сарвари давлатро муаллифони китобҳои дарсӣ ба эътибор гирифта, 
дар баробари дигар намояндагони аҳли илму адаб аз осори Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ низ 
намунаҳо овардаанд. Масалан, дар китоби дарсии «Забони модарӣ» барои синфи якуми 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар қисмати панди бузургон [4, с. 7] аз осори Ҷалолуддини 
Балхӣ як байт оварда шудааст, ки чунин аст: 

Хишти аввал чун ниҳад меъмор каҷ, 
То ба охир меравад девор каҷ. 

Мусаннифони китоб вобаста ба ин панд супориш медиҳанд, ки онро рӯйнавис намуда, аз 
ёд кунанд. Аз ин панд шарҳи калимаҳо оварда шудааст, ки дар дарки маънои калима ва бой 
гардидани захираи луғавии хонандагон мусоидат менамояд. 

аввал - якум 
меъмор - хонасоз 
ниҳодан - мондан, гузоштан 

Мисоли дигаре, ки дар китоби дарсии мазкур оварда шудааст ин матни «Дарахти зиндагӣ» 
(мазмун аз Ҷалолуддини Балхӣ) ба шумор меравад [4, с. 80-83]. Матни мазкур ҷамъбасткунандаи 
боби «Бӯстон» буда, дар такрори боби «Мактаб» [4, с. 68-69], бобои «Хирад» пас аз суҳбат бо 
Азизҷону Азиза аз дониши гирифтаи онҳо қаноатманд гардида, мегӯяд, ки ман ба Шумо калиди 
боғи ҳақиқиро медиҳам, ки дар байни дарахтони боғ дарахте ҳаст, ки онро Дарахти зиндагӣ 
мегӯянд. Ҳамин тавр, Азизҷону Азиза ба бобои Хирад изҳори сипос намуда, ба сӯи боғи нав – 
боғи Бӯстон, ба ҷустуҷӯйи Дарахти зиндагӣ раҳсипор мешаванд. Дар ҷамъбасти ин боб [4, с. 80] 
ба талабагон чунин савол дода шудааст: 
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- Ба хотир оред, ки боби Хирад ба Азизҷону Азиза чӣ супориш дода буд? 
- Дарахти зиндагӣ чӣ хусусият дошт? 
- Азизҷону Азиза дар Бӯстон чиҳоро диданд? 
- Шумо аз ин боб кадом шеърҳоро аз ёд кардед? 
Тавре аз ҷамъбасти боғи «Бӯстон» ва ҷой додани матни «Дарахти зиндагӣ» маълум 

мегардад, дар ин ҷо байни онҳо алоқамандии мантиқӣ дида мешавад. Дар матни мазкур гуфта 
мешавад, ки Азизҷону Азиза бо шавқу завқи зиёд боғи Бӯстонро омӯхтанд. Онҳо мехостанд ба 
назди бобои Хирад баргарданд ва калиди боғи навбатиро гиранд. Аммо ногаҳон ба ёдашон расид, 
ки бобои Хирад гуфта буд: «Дар байни дарахтзор дарахте ҳаст, ки онро Дарахти зиндагӣ 
мегӯянд. Ҳар касе, ки меваи онро хӯрад, ҳеҷ гоҳ пир намешавад, ҳамеша зинда мемонад. Албатта, 
онро пайдо кунед ва меваашро биёред». 

Онҳо дар ҷустуҷӯйи ин дарахт шуданд. То бегоҳ ҳама ҷоро кофтанд, аммо наёфтанд. Аз 
ҳама пурсиданд, ҳеҷ кас намедонист, ки Дарахти зиндагӣ дар куҷост. Ночор ба назди бобои 
Хирад омаданд. Онҳо медонистанд, ки бобои Хирад инсони хуб аст. Ӯ бачаҳоро сарзаниш 
намекунад, балки ёрӣ медиҳад.  

Пас аз омӯзиши матн муаллифони китоб бо чунин супориш ба хонандагон муроҷиат 
менамоянд: 

Мазмуни матни шунидаатонро нақл кунед. Ба фикри шумо бобои Хирад бачаҳоро 
сарзаниш мекунад ё ба онҳо ёрӣ медиҳад? 

Зимни такрори боби «Бӯстон» дар натиҷаи ташкили фаъолияти гурӯҳӣ ва нақшофарӣ 
асрори Дарахти зиндагӣ кушода мешавад. Масалан:  

Гӯянда: Бобои Хирад бачаҳоро бо табассум пешвоз мегирад. Азизҷону Азиза бо сари хам 
мегӯянд, ки Дарахти зиндагиро наёфтанд. Бобои Хирад онҳоро оғӯш карда мегӯяд: 

Бобо: - Ман ба шумо мегӯям, ки он дарахт дар куҷост, аммо барои ин шумо ба саволҳои 
ман ҷавоб диҳед. 

Азизҷон: - Мо розӣ! 
Бобо: - Дарахтон чанд хел мешаванд? 
Азиза: - Ду хел: мевадор ва бемева. Себ, анор, шафтолу, чормағз - дарахтони мевадор; 

сафедор, бед, арча, чинор – бемева. 
Бобо: - Меваҳо чанд хел мешаванд? 
Азизҷон: - Ду хел: меваи тар – ангур, себ, олу, анор, биҳӣ; меваи хушк – бодом, писта, 

чорағз. Боз аз меваи тар меваи хушк тайёр мекунанд: аз ангур – мавиз, аз тут – тутмавиз, аз 
зардолу – зардолуқоқ. 

Бобо: - Офарин! Кабудӣ гуфта чиҳоро мегӯем? 
Азиза: - Райҳон, шибит, кашниз, пиёзи кабуд. 
Бобо: - Кадом зироат полезӣ аст? 
Азизҷон: - Бодиринг, каду, помидор, тарбуз, харбуза. 
Бобо: - Ҳифзи табиат чист? 
Азиза: - Парвариш ва ғамхории дарахтону гулҳо, ҳайвоноту парандагон аст. Тоза нигоҳ 

доштани манзил, обу ҳаво. 
Гӯянда: Бобои Хирад бачагонро бо меҳр оғӯш карду бӯсид ва гуфт: 
Бобо: - Бачаҳо, он дарахте, ки ман гуфтам, ДОНИШ ном дорад. Касе ки дониш дорад, пир 

намешавад, намемирад. шумо ниҳоли он дарахтро ба даст овардед. Акнун онро парвариш кунед, 
то ки мева диҳад. 

Ҳамин тавр, бо аз худ кардани Дарахти зиндагӣ, ки он ДОНИШ ном дорад, талабагон 
калиди боғи ҲАЙВОНОТ-ро ба даст меоранд.  

Таълими ин боб ва мавзуъҳои он дар асоси нишондоди «Роҳнамои фанни забони модарӣ 
барои синфи якум» [3] 14 соат ҷудо карда шудааст ва ин боб дар бораи боғу бӯстон баҳс карда, 
дар рафти омӯзиш талабагон доир ба ҳифзи табиат, боғу боғдорӣ, меҳнати одамон, гулпарварӣ, 
замин ва баракати он ошноӣ пайдо мекунанд ва аз рӯи расмҳо баёни фикрҳои худро сайқал 
медиҳанд. Дар натиҷаи омӯзиши мавзуъҳои алоҳидаи ин боб хонандагон бо намудҳои гуногуни 
меваҳои маҳал шиносоӣ пайдо карда, дар ин замина метавонанд фикру ақидаҳояшонро нисбат 
ба мавзуъҳои мухталиф баён намоянд. Ба ақидаи муаллифони «Раҳнамо...» [3] мавзуи «Панди 
зиндагӣ» дар асоси ҳикоятҳои адабиёти классикӣ таҳия гардида, матни «Дарахти зиндагӣ» ба 
ҳаёти имрӯзаи талабагон мувофиқ гардонида шудааст, ки хеле равону фаҳмо мебошад [3, с. 90].  

Муаллифони китоби дарсии «Забони модарӣ» барои синфи 4 [5] дар боби 7 «Расму оинҳои 
мо», мавзуи зербоби 7 «Ёди ватан»-ро [5, с. 185-186] аз додани чунин саволҳо оғоз намудаанд:  

1. Шумо сози мусиқии найро медонед? 
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2. Шакли он чи гуна аст? 
3. Онро чи тарз менавозанд? 
4. Вай чи гуна садо мебарорад? 
Баъд аз ин машқи 289 [5, с. 186] оварда шудааст. Машқ талаб менамояд, ки матнро хонда, 

бо ҷавобҳои худ муқоиса кунанд. «Най рустаниест, ки танаш борик асту дарунаш – холӣ. Най 
ҷо-ҷо ҳалқабанд дорад ва дар соҳили дарёю ҷойҳои сернам мерӯяд. Боз най маънои дигар ҳам 
дорад: асбоби мусиқии нафасиест, ки аз чӯби дарунсӯрох сохта мешавад». Шумо донистан 
мехоҳед, ки найи рустанӣ бо найи асбоби мусиқӣ чӣ алоқамандӣ дорад? Боз аз най қалам 
месозанд, ки онро найқалам ё килк меноманд. Бисёр хуб!  

Мо имрӯз матнеро мехонем, ки ба ин савол ҷавоб мегӯяд. 
Тавре аз мазмуни матн маълум мешавад, дар он дар бораи най ҳамчун растанӣ маълумоти 

мухтасар дода шуда, сипас ба саволе, ки дар охири матн оварда шудааст, матни «Ҳикояти най» 
мазмун аз «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолуддини Балхӣ пешниҳод мегардад. Пеш аз матн супориш 
дода мешавад, ки матнро хонда мазмунашро нақл кунанд. Баъд аз матн ба таври зайл чунин 
саволҳо дода шудааст:  

1. Най аввал дар куҷо мезист? 
2. Бо вай чӣ кор карданд? 
3. Мусиқии най машҳури олам гашт, онро миллионҳо одамҳо гӯш карда ҳаловат мебаранд. 

Барои чӣ най бо вуҷуди машҳур шуданаш гӯшаи соҳили дарёро ёд мекунад? 
4. Барои чӣ най нола мекунад? 
5. Фикри асосии най аз чӣ иборат аст? 
Аз раванди таълими зербоби 7 «Ёди ватан» ва машқи 289 (саҳ.185-186) маълум мешавад, 

ки муаллифон дар омӯзиши он аз усули индуктивӣ ва дедуктивӣ истифода бурдаанд, ки ҳам 
барои дарки маъно ва ҳам ташаккули сифатҳои хониши хонандагон созгор аст. 

Машқи 290 [5, с. 187) ба самти навиштан равона гардидааст. Мисолҳое, ки дар машқ оварда 
шудаанд (дара, най, баланд, тоза кард, рӯйид, ӯ, мерақсид, дӯстон, табдил ёфт, санъатгар, 
борик, қавӣ, мусиқӣ, орзу мекард, дурушт, навохт, нарм, бӯриданд) бевосита аз матни «Ҳикояти 
най» гирифта шудаанд, ки барои машқи имло ва омӯзиши мавзуъҳои грамматикӣ мусоидат 
менамоянд. Машқ талаб менамояд, ки калимаҳоро аз рӯи маъно гурӯҳбандӣ намоянд. Барои 
иҷрои супориш муаллифон чунин ҷадвалро пешниҳод менамоянд: 

 

Исм Ҷонишинҳои шахсӣ Феъл Сифат 

    
 

Иҷрои машқи 292 [5, с. 187) кори гурӯҳӣ буда, он талаб менамояд, ки сархати якуми матни 
«Ёди ватан»-ро бо ҳамнишасти худ хонанд ва нависанд, дафтарҳоро иваз карда, санҷанд ва 
ғалатҳоро ислоҳ кунанд. Сархати якуми матн чунин аст: «Дар соҳили нонамоёни дарё найи қавӣ 
ва баланде рӯйид. Най ба хушӣ ва оромӣ зиндагӣ мекард ва дар миёни дӯстонаш бо вазидани 
насими нарм мерақсид» [5, с. 186]. 

Муаллифони китоб дар ҷамъбасти ин зербоб саволномаеро пешниҳод мекунанд, ки аз 5 
саволи тестӣ иборат мебошад. Тестҳои 1, 4, 5 вобаста ба матни «Ёди ватан» таҳия шудаанд. Аз 
мутолиаи саволномаи тестӣ маълум мешавад, ки бо сабаби техникӣ ё беаҳамиятии муҳарриру 
муаллифон супориши тести 1 ба таври зайл омадааст, ки ба ғалат роҳ дода шудааст. 

1. Ба ҷойҳои холӣ аломати китобатии мувофиқ гузошта нависед. 
а) Рӯзе найро аз бехаш ______________. 
б) Мусиқии __________ машҳур шуд. 

Мумкин аст муаллифон мехостанд бигӯянд, ки ба ҷойҳои холӣ калимаҳои мувофиқро 
гузошта нависанд ё ҷумларо пурра намоянд. 

Муаллифони «Роҳнамо» таълими ин мавзуъро дар боби 5 «Расму оинҳои мо» (34 соат) дар 
дарсҳои 13-14 [5, с. 174-176] ҷой додаанд.  

Лозим ба ёдоварист, ки агар муаллифони китоби дарсӣ мувофиқи талаботи барнома, 
салоҳиятҳои 4.3.3 ва нишондоди мақсадҳои дарс баъд аз матни «Ёди ватан» шарҳи калимаҳои 
навро меоварданд, омӯзиши мавзуи мазкур нишонрас мегардид. 

Ҳамчунин муаллифони китоб дар боби 9 «Бузургии инсон» зербоби 13, матни «Ҳуҷраи 
махфӣ»-ро [6, с. 277) ҷой додаанд. Пеш аз матн машқи 423 оварда шудааст. Талаботи машқ он 
аст, ки хонандагон аввал ҷумлаҳоро хонанд ва нависанд. Дар баробари ин, мазмуни ҷумлаҳои 
ҳар қаторро муқоиса карда, ҳаммаънои калимаҳои ишорашудаи сутуни якумро аз сутуни дуюм 
муайян созанд. Барои самарнок иҷро намудани машқи мазкур аввал чун намуна калимаи 
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ҷавоҳирот ва ҳаммаънои (муродиф)-и он – симу зар оварда шудааст. Сипас се ҷумларо дар ду 
сутун ба таври зайл овардаанд: 

 

1. Аз тиллою нуқра ва ҷавоҳироти хазина асаре 
набуд. 

1. Аз тиллою нуқра ва симу зари хазина нишоне 
набуд. 

2. Онҳо фақат пӯстин ва чоруқи кӯҳнаи Аёзро дар 
он ҷо диданд. 

2. Онҳо фақат пӯстин ва пойафзоли камарзиши 
Аёзро дар он ҷо диданд. 

3. Ҳаргиз аз мансаби ҳозираи худ мағрур нашавам. 3. Ҳаргиз аз мансаби ҳозираи худ ҳавобаланд 
нашавам. 

 

Баъд аз чунин супоришот матне оварда мешавад, ки супориши он чунин аст: Матнро хонда, 
мазмунашро нақл кунед. Матн аз «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолуддини Балхӣ мазмунан оварда 
шуда, аз 26 ҷумла ва 324 калима иборат аст. Пас аз матн шарҳи луғат оварда мешавад: 

ҷавоҳирот – симу зар; 
асаре – нишоне; 
чоруқ – пойафзоли камарзиш; 
мағрур – худписанд, ҳавобаланд. 

Сипас, вобаста ба матн 9 савол пешниҳод мегардад. Аз тарзи саволгузорӣ маълум мешавад, 
ки онҳо ба тариқи мантиқӣ ва эҷодӣ пешниҳод шудаанд.  

Дар машқи 424 [6, с. 279] се панди Абдураҳмони Ҷомӣ ба тариқи назм, ки ҳар кадом як 
байт бо усули проблемагузориро фаро мегирад, пешниҳод шудааст. Машқи мазкур талаб 
менамояд, ки кадоме аз ин пандҳои Абдураҳмони Ҷомӣ ба мазмуни матни «Ҳуҷраи махфӣ» 
мувофиқ аст. 

Мағрур машав ба мол чун бехабарон, 
Зеро ки бувад мол чу абри гузарон. 
    * * * 
Барои дӯстон ҷонро фидо кун, 
Валекин дӯст аз душман ҷудо кун. 
    * * * 
Ҷомӣ макун андеша зи гуфтори рақибон, 
Овози сагон кам накунад ризқи гадоро. 

Машқи 425 низ дар атрофи матни мавриди назар таҳия гардида, он талаб менамояд, ки дар 
гурӯҳҳо мисолҳои пешниҳодгардидаро муҳокима намуда, фикри худро гӯянд. Дар машқ 4 мисол 
оварда шудааст. Яке аз хусусиятҳои ин машқ аз он иборат аст, ки пас аз ҳар мисол саволҳои 
мантиқӣ дода шудааст: 

1. Вақте ба подшоҳ дар бораи «ҳуҷраи махфӣ» хабар расонданд, подшоҳ фармон дод, ки 
дари онро шикаста тафтиш кунанд. Оё подшоҳ рафтори дуруст кард? Чаро? 

2. Агар яке аз ҳамсинфон дӯсти шуморо ғайбат кунад, ба ӯ бовар мекунед? Чаро? Ба ӯ чӣ 
мегӯед? 

3. Дилбар ба муносибати ҷашни зодрӯз дугонаҳояшро ба хона даъват кард. Раҳимаро низ 
даъват намуд. Раҳима, ки духтари бисёр мағрур буд, розӣ нашуд. Ба ӯ чӣ мегӯед? 

4. Як нафар ҳамсинфи шумо бачаи зираку доно, аммо бисёр мағрур буд. Бо ӯ чи хел 
муносибат мекунед? Чаро?  

Хусусияти дигари машқ аз он иборат аст, ки аз 4 мисоли овардашуда, якумаш бевосита ба 
матни «Ҳуҷраи махфӣ» тааллуқ дошта, се мисоли дигар ба ҳаёти худи бачаҳо вобаста аст. 
Муаллифони китоб бо пешниҳоди чунин машқ мақсад гузоштаанд, ки алоқамандии таълимро бо 
ҳаёти худи хонандагон ба роҳ монанд. 

Машқҳои 426-427 [6, с. 279] тақозо менамояд, ки хонандагон ба ҷойи нуқтаҳо, симоҳо ва 
хислати онҳоро нависанд.  

Машқи 426. Симои якум: .... 
      Симои дуюм: ..... 
      Симои сеюм: ..... 
Машқи 427. Аёз – росткор, .... 
      Подшоҳ - .... 
      Атрофиён - ...., ....... 
Машқҳои мазкур аз як тараф ба муайян кардани симоҳои матн ва имлои онҳо мусоидат 

намоянд, аз ҷониби дигар, бо муайян кардани хислат ва хулқу атвори симоҳо ба инкишофи нутқи 
хаттии хонандагон замина мегузоранд. 
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Машқи 429 [6, с. 280] низ ба матн бахшида шуда, он хонандагонро дар асоси нақшаи 
пешниҳодшуда ба навиштани нақли хаттӣ раҳнамун месозад. Талаботи машқ чунин аст: Аз рӯи 
нақшаи зер нақли хаттӣ нависед. 

Нақша: 
1. Подшоҳ Аёзро хазинадор таъин мекунад. 
2. Атрофиён ба Аёз бахилӣ мекунанд. 
3. Сирри «Ҳуҷраи махфӣ» ошкор мешавад. 
4. Аёз ҳасудхӯронро мебахшад. 
5. Хулоса. 
Баъд аз ин, вобаста ба матни «Ҳуҷраи махфӣ», барои арзёбии фаъолияти хонандагон 

саволнома ба таври тестӣ оварда шудааст, ки он аз 4 тести пӯшида иборат аст. Саволномаи тестӣ 
талаб менамояд, ки хонандагон ҷавобҳоро дар дафтарашон нависанд. 

Дар боби 10 «Мо ва дунё» [6, с. 281], зербоби 2 «Ҳамдилию ҳамзабонӣ» [6, с. 283] дар 
машқи 436 матни «Як пулу сад ғавғо» оварда шудааст, ки ин матн ҳам мазмун аз осори 
Ҷалолуддини Балхӣ мебошад. Машқ талаб менамояд, ки хонандагон матнро хонда, мушкилоти 
ҳамсафаронро осон намоянд. Матн аз 15 ҷумла ва 118 калима иборат аст. Пас аз матн шарҳи 
чунин луғатҳо оварда шудааст: 

изҳори матлаб – мақсадро баён кардан; 
инаб – ангур; 
истофил – ангур; 
узум – ангур. 

Матн бо ҷумлаи «Агар дар он ҷо ягон шахси забондон мебуд, ба онҳо мегуфт. ...» ба охир 
мерасад. Муаллифони китоб дар баробари бо чунин мазмун ба охир расидани матн дар назди 
хонандагон масъала мегузоранд, ки дар асоси талаботи машқи 436 [6, с. 283] хонандагон бояд 
мушкилоти ҳамсафаронро осон намоянд. Барои он ки ин талаботи машқ ба таври возеҳу равшан 
ҳалли худро ёбад, ба фикри мо, хуб мешуд муаллифон монанди машқи 423 [6, с. 277] пас аз матн 
усули саволу ҷавобро ҷой медоданд, нуран алонур мегардид. Ҳол он ки, доир ба матн машқи 437 
[6, с. 274] оварда шудааст. Машқ талаб менамояд, ки симоҳои матнро муайян карда нависанд. 
Лозим ба ёдоварист, ки матни мазкур барои хонандагони синфи 4 мураккаб ва душворфаҳм 
мебошад. 

Таълими матнҳои «Ҳуҷраи махфӣ» ва «Як пулу сад ғавғо» дар «Раҳнамо» [5, с. 222-224,            
с. 228-230] ба таври зайл роҳандозӣ шудааст. 

Матни «Ҳуҷраи махфӣ» дар «Роҳнамо...» дар боби 7 «Бузургии инсон» (38 соат) ҷой дода 
шуда, таълими он дар дарсҳои 27-28 [5, с. 222-224] пешбинӣ гардидааст.  

Матни «Як пулу сад ғавғо», ки дар китоби дарсӣ [6, с. 283] ҷой дода шудааст, ҳамноми 
матни «Чор марду як дирам» мазмун аз «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолуддини Балхӣ мебошад. 
Таълими матни мазкур дар боби 8 «Мо ва дунё» (20 соат), дарсҳои 3-4 [6, с. 228-230) ҷой дода 
шудааст. 

Чуноне аз баррасии мавзуи мазкур аён гардид, агар муаллифони китоби дарсии «Забони 
модарӣ» барои синфҳои 1 ва 4 ба ин масъала таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда бошанд, вале 
муаллифони китоби дарсии «Забони модарӣ» барои синфҳои 2 ва 3 ин мавзуъро сарфи назар 
намудаанд. 

Хуб мешуд, муаллифон дар нашрҳои минбаъдаи китобҳои дарсии насли нав аз чунин 
ганҷинаи пурбори сухану маънии орифи оламшумул Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ маводи 
бештар меоварданд, то ки дар таълиму тарбияи насли наврас, худогоҳию худшиносӣ, шинохт ва 
бузургдошти чеҳраҳои таърихӣ заминаи мусоид фароҳам ояд. Зеро намунаҳои аз осори Мавлоно 
Балхӣ чанд намуна овардаи муаллифони китоби дарсӣ баёнгари он аст, ки андешаҳои ирфонии 
Мавлоно то ҳол ҳам аҳамияти таълимию тарбиявии худро гум накардаанд. Осори Мавлоно ба 
қалби бештаринҳо ҳамнаво гардида, раҳнамою пандномаи зиндагии аҳли башар гардидааст. Ба 
қавли Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Таълимоти Ҷалолуддини Балхӣ 
гуногунҷабҳа буда, тамоми паҳлуҳои зиндагии инсон, андеша, тафаккур ва талаботи рӯзмарраи 
аҳли башарро фаро мегирад» [2, с. 255].  
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ҶОЙГОҲИ ТАЪЛИМИ ОСОРИ ҶАЛОЛУДДИНИ БАЛХӢ ДАР КИТОБҲОИ  

ДАРСИИ ЗАБОНИ МОДАРИИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
     

Муаллифи мақола самти асосии таҳқиқи хешро ба ҷойгоҳи таълими осори Ҷалолуддини Балхӣ дар 

китобҳои дарсии забони модарии синфҳои ибтидоӣ равона карда, пас аз омӯзиши ин масъла ба чунин 

хулоса меояд, ки агар муаллифони китоби дарсии «Забони модарӣ» барои синфҳои 1 ва 4 аз мероси адабии 

Мавлоно дар мавридҳои зарурӣ истифода бурда бошанд, вале мураттибони китоби дарсии «Забони 

модарӣ» барои синфҳои 2 ва 3 аз истифодаи осори Балхӣ сарфи назар намудаанд. Мусаннифи мақола ба 

мураттибони минбаъдаи китобҳои дарсии насли нав тавсия медиҳад, ки аз чунин ганҷинаи пурбори сухану 

маънии орифи оламшумул Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ маводи зарурӣ меоварданд, то ки дар таълиму 

тарбияи насли наврас, худогоҳию худшиносӣ, шинохт ва бузургдошти чеҳраҳои таърихӣ заминаи мусоид 

фароҳам меовард. 
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третьего классов, не представили образцы наследия Балхи. Автор статьи рекомендует будущим 

составителям учебников нового поколения разместить из богатого наследия Мауляна Джалолуддина 

Балхи отрывки из произведения. По мнению автора, статьи это создавало бы благоприятные условия в 
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THE PLACE OF LEARNING THE HERITAGE OF JALOLUDDIN BALKHI IN THE NATIVE 

LANGUAGE TEXTBOOKS OF THE PRIMARY SCHOOL 
     

The author of the article directs his research to the place of heritage of Jaloluddin Balkhi in the textbooks 

of the native language of primary school. As a result of the study, it comes to the conclusion that if the authors and 

compilers of the textbooks «Mother tongue» for the first and fourth grades use the literary heritage of Maulyan in 

necessary cases, then the compilers of the textbooks «Mother tongue» for the second and third grades did not 

present samples of the heritage of Balkhi. The author of the article recommends that future compilers of new 

generation textbooks place excerpts from the work from the rich heritage of Maulyan Jaloluddin Balkhi. According 

to the author, this article would create favorable conditions in the education and upbringing of the younger 

generation, in the formation of their self-awareness and self-knowledge, familiarization and veneration of 
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МАХСУСИЯТҲОИ ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ КОРҲОИ АМАЛӢ АЗ ФАННИ 

ИНФОРМАТИКА ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ  
 

Темирова М.Ғ., Раҷабова С.Д. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Чунон ки маълум аст, дар дарсгоҳҳои фаннии химия, физика, биология ва информатика аз 

корҳои амалӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Вобаста ба ин, тарзи гузаронидани 

машғулиятҳои амалии информатика хусусиятҳои ба худ хосро дорост. Корҳои амалӣ аз фанни 

технологияи информатсионӣ ва ё информатика аз рӯи табиати худ ба усулҳои амалии таълим 

мансуб буда, асосан ба шакли омӯзиши мустақилонаи донишҷӯён такя мекунад. 

Аз нигоҳи методӣ кори амалӣ аз фанни технологияи информатсионӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи касбӣ асосан ба ташаккули малака ва маҳорати кор бо компютери донишҷӯӣ 

равона карда шудааст. Донишҷӯён бояд супоришҳои муаллимро бо истифода аз компютерҳо ва 

дигар асбобҳои техникӣ иҷро кунанд.  

Корҳои амалӣ аз фанни технологияи информатсионӣ дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

миёнаи касбӣ ба донишҷӯён дар варақ ё компютер дар ҷузвдоне (папкае) пешкаш мегардад, ки 

дар он вазифаи иҷрошаванда муфассал шарҳ дода мешавад. Аз сабаби он ки супориш муфассал, 

бо тавсияю пешниҳодҳо дода шудааст, ин ба донишҷӯён имкон медиҳад, ки рафти корро дар 

хотир дошта бошанд ва бо муаллим оид ба шарҳи муфассали кор дар пурсуҷӯй набошанд. 

Кори амалӣ ҳамчун усули таълим бештар хусусияти таҳқиқотӣ дорад ва онро метавон ба 

миқдори усулҳои фаъол ва ҳавасмандгардонии фаъолияти таълимӣ ва маърифатии хонандагон 

рабт дод. Ва ин тасодуфӣ нест, зеро дар ҷараёни татбиқи онҳо донишҷӯён иштирокчиёни фаъоли 

раванди таълим мебошанд ва онҳо донишҳои нав мегиранд ё донишҳои қаблан гирифташударо 

мустаҳкам мекунанд [10]. 

Корҳои амалӣ дар дарсҳои информатикаро олимони соҳаҳои равоншиносию педагогика, 

ба монанди И. Харламов, Ю.К. Бабанский, П.И. Пидкасистий, В.Л. Полонский, Е. Рапатсевич, 

Л.П. Крившенко, Б.Т. Лихачёв, С. Смирнов, В.В. Сластенин ва дигарон мавриди таҳқиқоти худ 

қарор додаанд. 

Бисёр мушовирони машҳур, ба монанди И.Н. Пономарева, Г.Н. Аквилева, Л.В. 

Байбородова, Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская, B.V. Всесвятский, И.Д. Зверев, А.Н. Мягкова, В. 

Конюшко, Б. Комиссаров, Н. Риков, А. Яхонтов ва дигарон барои пешрафти дарсҳои амалӣ саҳми 

худро гузошта, қайд кардаанд, ки чунин намуди таълим боиси ташаккули дониш, малака ва 

маҳорати толибилмон аст. 

Дар педагогика ва методикаи таълими информатика усули таълим бештар ҳамчун тарзи 

мураттабшудаи фаъолияти бо ҳам алоқаманди омӯзгор ва донишҷӯён, ки ба ноил шудан ба 

ҳадафҳои таълим нигаронида шудааст, муайян карда мешавад [15].  

Дар луғатномаи фалсафӣ, ки ба бо таҳрири И.Т. Фролов рабт дорад, усулҳои таълим 

ҳамчун роҳи расидан ба ҳадаф, тарзи муайяни фаъолияти фармоишӣ муайян карда шудааст. 

Тибқи равишҳои гуногуни таснифоти усулҳои таълим корҳои амалӣ инҳоро дар бар 

мегиранд: 

- усулҳои таълими визуалӣ; 

- усулҳои кори мустақилонаи донишҷӯён оид ба дарк ва аз худ намудани маводи нав; 

- усулҳои кори тарбиявӣ оид ба татбиқи дониш дар амалия ва ташаккули маҳорат [6, с. 8]. 

Таҷрибаҳо собит кардаанд, ки кори амалии фанни технологияи информатсионии 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбиро метавон ҳамчун усули таълим ва шакли ташкили 

раванди таълим муайян кард. Зеро: 

1. Кори амалӣ аз фанни технологияи информатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

касбӣ усули таълимест, ки дар он донишҷӯён таҳти роҳбарии омӯзгор ва аз рӯи нақшаи пешакӣ 

пешбинишуда таҷрибаҳо мегузаронанд ё супоришҳои муайяни амалиро иҷро мекунанд ва дар 

ҷараёни иҷрои онҳо маводи нави таълимро дарк менамоянд; 

2. Корҳои амалӣ аз фанни технологияи информатсионӣ дар муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти миёнаи касбӣ як шакли ташкили раванди таълим мебошад, ки барои ба даст овардани 

малакаҳои амалӣ тавассути кор бо объектҳои моддӣ ё амсилаҳои соҳаи фанни курс нигаронида 

шудааст. 
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Корҳои амалӣ аз фанни технологияи информатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

касбӣ гузаронидан ва таҳлили омӯзиши муайянеро дар назар доранд, ки натиҷаҳои он дар 

шароити махсус фароҳам гардида ба таври таҷрибавӣ ба даст оварда мешаванд. 

Ҳангоми иҷрои корҳои амалӣ аз фанни технологияи информатсионӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи касбӣ дар донишҷӯён малакаҳои таҷрибавӣ ташаккул меёбанд, ки онҳо ҳам 

малакаҳои зеҳнӣ ва ҳам малакаҳои амалиро дар бар мегиранд. Ба гурӯҳи якум малакаҳои зеринро 

мансуб донистан мумкин аст: муайян кардани мақсади таҷриба, пешниҳод кардани гипотеза, 

интихоб кардани таҷҳизот, ба нақша гирифтани таҷриба, муқоиса, муқоиса ва таҳлили натиҷаҳо, 

хулосаҳои умумӣ баровардан. 

Ба гурӯҳи дуюми малакаҳо инҳо дохил мешаванд: мушоҳида кардан, истифода бурдани 

усулҳои гуногуни ченкунӣ, тартиб додани натиҷаҳо дар шакли ҷадвалҳо, диаграммаҳо, 

графикҳо, таҷрибаҳо, тартиб додани ҳисобот оид ба кори иҷрошуда ва ғайра [3]. 

Корҳои амалӣ аз фанни технологияи информатсионӣ дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

миёнаи касбӣ ҳамчун усули фаъол ё таҳкими дониш барои ҳалли масъалаҳои зерини таълим 

хизмат карда метавонанд: 

а) ҳавасмандӣ барои ворид кардан ва омӯзиши маводи нав; 

б) ҳаяҷон ва инкишоф додани шавқ ба математика; 

в) шиносоӣ бо фаъолияти ҷустуҷӯӣ ва эҷодии дорои хусусияти математикӣ; 

г) тасвири мафҳумҳо ва фактҳои математикӣ; 

д) инкишофи тафаккури математикӣ, назорат ва худтанзимкунии дониш. 

Дар баробари ин, хусусияти асосии кори амалӣ равона кардани донишҷӯён ба ташаккули 

малакаҳои умумии мустақилона таҳсил кардан мебошад [5, с. 66]. Ҳамаи донишҷӯён дар як вақт 

дар ҷои корашон бо супорише, ки муаллим ба онҳо додааст, кор мекунанд. Мақсади дидактикии 

ин воситаҳо метавонанд гуногун бошанд: 

- азхудкунии маводи нав (масалан, бо истифода аз барномаи таълим); 

- ҷамъбасти маводи нав, ки омӯзгор шарҳ додааст (барномаи симулятор); 

- тафтиши азхудкунии дониш ё малакаҳои амалии гирифташуда (барномаи назорат). 

Дар баъзе мавридҳо, амалҳои донишҷӯён метавонанд синхронӣ бошанд, аммо ҳолатҳое 

истисно карда намешаванд, ки донишҷӯёни гуногун бо суръати гуногун ё ҳатто бо нармафзори 

гуногун машғуланд. Нақши муаллим ҳангоми кори амалии фронталӣ аз мушоҳидаи кори 

донишҷӯён, инчунин расонидани ёрии оперативӣ ба онҳо иборат аст. Кори амалии фанни 

технологияи информатсионӣ дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ аз ҷониби 

донишҷӯён бо супориши муаллим гузаронидани таҷрибаҳо бо истифода аз асбобҳо, истифодаи 

асбобҳо ва дигар воситаҳои техникӣ, яъне аз ҷониби донишҷӯён омӯхтани ҳама гуна ҳодисаҳо 

бо ёрии онҳо ба ҳисоб меравад. Онҳо имкон медиҳанд, ки системаи амалҳои универсалии 

тарбиявӣ, аз ҷумла намудҳои фаъолияти донишҷӯён, ба монанди таҳлил, ҷамъбаст, муқоиса, 

баҳодиҳӣ, хулосабарорӣ, баёни андешаи худ ва асосноккунии он, ҷамъ кардани маълумот, 

пешниҳоди натиҷаҳои кор дар шаклҳои гуногун (хулосаҳо, тезисҳо, диаграммаҳои мантиқӣ, 

ҷадвалҳо ва ғ.) рушд дода шавад [11, с. 61]. Гузаронидани одитарин мушоҳидаҳо, андозагириҳо, 

таҷрибаҳо; бо роҳбарии муаллим гузоштани вазифаи тарбиявӣ; ба низом даровардан ва 

умумикунонии навъҳои оқилонаи иттилоот; тартиб додани нақшаи иҷрои вазифаи таълимӣ; 

истифодаи манбаъҳои иловагии иттилоот барои иҷрои вазифаи таълимӣ; тайёр кардани хабари 

шифоҳӣ барои 2-3 дақиқа; ҷустуҷӯ ва истифодаи робитаҳои сабабӣ; пешрафт ва таҳияи 

фарзияҳои содатарин; ҷудо кардани қисмҳои маъноии матн ва сарлавҳаи онҳо, саволҳо ба матн; 

мувофиқи вазифаи гузошташуда кор кардан; тартиб додани нақшаи матнии оддӣ ва мураккаб; 

иштирок дар чорабиниҳои муштарак; кор бо матни параграф ва ҷузъҳои он; шинохти объектҳои 

омӯхташуда [4]. 

Корҳои амалӣ аз фанни технологияи информатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

касбӣ аз намудҳои зерин иборатанд: 

- таҳқиқот; 

- тасвирӣ; 

- фронталӣ. 

Корҳои амалии таҳқиқотӣ ба омӯзиши равандҳо ва падидаҳо бо мақсади таҳқиқот ва 

омӯзиши онҳо нигаронида шудааст. 

Кори амалии тасвирӣ ба тартиб додани графикҳо, диаграммаҳо нигаронида шудааст. 



174 

 

Дар кори амалии фронталӣ ҳамаи донишҷӯён ҳамзамон дар ҷои корашон бо нармафзори 
пешниҳодкардаи муаллим кор мекунанд. 

Мақсади асосии дидактикии кори амалӣ тасдиқи таҷрибавӣ ва санҷиши муқаррароти 
асосии назариявӣ (санҷиши таҷрибавии формулаҳо, ҳисобҳо); азхуд кардани техникаи таҷриба, 
маҳорати ҳал намудани масъалаҳои амалӣ бо роҳи гузоштани таҷриба мебошад. 

Барои ба кори амалӣ бахшидани хусусияти таҳқиқотӣ ба онҳо масъалаҳои таҷрибавӣ дохил 
карда мешаванд, ки бо мазмуни онҳо донишҷӯён пешакӣ шинос карда мешаванд. 

Корҳои амалӣ метавонанд дорои хусусияти зерин бошанд: 
- репродуктивӣ, (ҳангоми иҷрои кори амалӣ дастурҳои муфассалро истифода мебаранд, ки 

дар онҳо мақсади кор, тавзеҳот (назария, характеристикаҳои асосӣ), таҷҳизот, аппаратҳо, мавод 
ва характеристикаҳо, тартиби кор, ҷадвалҳо, хулосаҳо, саволҳои назоратӣ, адабиёти таълимӣ ва 
махсус); 

- ҷустуҷӯи қисман (ҳангоми иҷрои кори амалӣ аз дастурҳои муфассал истифода 
намебаранд, ба онҳо тартиби иҷрои амалҳои зарурӣ дода нашудааст, интихоби мустақилонаи 
таҷҳизот, интихоби усулҳои иҷрои кор адабиёти дастурӣ ва маълумотномаро талаб мекунад); 

- ҷустуҷӯ, (донишҷӯён бояд ба донишҳои назариявии худ такя намуда, барои онҳо як 
масъалаи нав ҳал кунанд). 

Аз рӯи шакли ташкили кори амалӣ дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ 
инҳо ҷудо мешаванд: 

- фронталӣ (ҳамаи донишҷӯён бо роҳбарии муаллим як корро иҷро мекунанд). 
Е.А. Широкова 3 намуди корҳои амалии математикаро бо истифода аз технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ (ТИК) вобаста ба дараҷаи фаъолияти мустақилонаи донишҷӯён 
дар татбиқи онҳо муайян мекунад [13, с. 509]: 

1) «намоиш – худи муаллим корро бо ёрии ТИК иҷро мекунад, донишҷӯён танҳо иҷрои 
онро мушоҳида карда, хулосаи худро мебароранд; 

2) фронталӣ – омӯзгор ба донишҷӯён тарзи иҷрои корро нишон медиҳад, баъд донишҷӯён 
ин корро мустақилона бо истифода аз амсилаҳои шабеҳ анҷом медиҳанд ва баъд аз он натиҷаҳо 
муҳокима ва хулоса бароварда мешавад; 

3) мустақилона – донишҷӯён корро ҳамчун супориши эҷодӣ ё тестӣ комилан мустақилона 
иҷро мекунанд; усули лоиҳаҳо дар маркази кори мустақили амалии математика ҷой мегирад. 

Кори амалии намоишӣ барои ҷорӣ кардани мафҳумҳои нави математикӣ ё шарҳ додани 
далелҳо, муқаррароти назариявӣ пешбинӣ шудааст. Дар ин ҳолат, воситаҳои ТИК имкон 
медиҳанд, ки он на аз тавсифи қатъии объекти муайян оғоз карда шаванд, балки тасвирҳои 
визуалии онро намоиш диҳанд. Масалан, дар мактаб омӯхтани мафҳуми ҳалли функсия дар 
нуқтаро метавон аз таҳлили ҳамаи намудҳои графикҳои функсияҳои давомдор ва нотаъкид, ки 
ба ду синф тақсим мешаванд: функсияҳои ноустувориҳои ҷудошаванда ва оғоз намуд. Бо 
пешниҳоди донишҷӯён вазифаи муқоисаи як қатор объектҳои аз ҷиҳати табиат ба ҳам монанд, 
муаллим ҳадафи аз тамоми маҷмуи объектҳои пешниҳодшуда фарқ кардани синфи «махсус»-ро, 
ки фарқиятҳои назаррас дорад: функсияҳо дар нуқтаҳои ҷудошавандаи ҷудошавандаро амалӣ 
мекунад.  

Корҳои амалӣ барои нишон додани далелҳои назариявӣ гузаронида мешаванд, ки далели 
онҳо дар курси математикаи мактабӣ аз сабаби он ки донишҷӯён барои исботи ин теоремаҳо 
дониши кофӣ надоранд ё дар он ҳисобҳои душвор мавҷуд аст, вале бо истифода аз воситаҳои 
ТИК онҳоро бо мисолҳои мушаххас нишон додан мумкин аст.  
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МАХСУСИЯТХОИ ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ КОРҲОИ АМАЛӢ АЗ ФАННИ 

ИНФОРМАТИКА ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ  
 

Дар ин мақола қайд шудааст, ки дарсҳои информатика аз дарсҳои ҳамаи фанҳои дигар ба таври 
назаррас фарқ мекунанд. Кори донишҷӯён дар назди компютер далели равшани ин аст. Дар дарсҳои 
информатика танҳо чунин секунҷа имконпазир аст: муаллим - компютер - донишҷӯ. Дар муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи касбӣ информатика хусусияти амалӣ дошта, компютер дар синф, пеш аз ҳама, восита ва 
қисман объекти омӯзиш мебошад. Аз ин рӯ, кори амалӣ шакли асосии ташкили фаъолияти таълимии 
донишҷӯён дар синфи компютер мебошад. Гузаронидани корҳои амалӣ тавассути захираҳои электронии 
таълимӣ аз омӯзгор омодагии пешакӣ, яъне таҳияи харитаи дастурӣ, технологӣ ё модулиро барои иҷрои 
кор талаб мекунад. Мазмуни чунин дастур вобаста ба ҳадафи кор фарқ мекунад. Муайян кардани мавзуъ 
ва ҳадафҳое, ки кор ба он нигаронида шудааст, ҳатмист. Корҳои амалӣ аз фанни информатика дар 
муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ яке аз усулҳои амалии таълими ҳамкории омӯзгор ва 
хонандагон мебошад, ки аз гузаронидани таҷрибаҳо бо супориши муаллим бо истифода аз таҷҳизоти 
махсус иборат аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: информатика, таълим, таъсир, захираҳои электронии таълимӣ, кори амалӣ. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ В СРЕДНФХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

В этой статье отмечается, что уроки информатики заметно отличаются от уроков всех других 
предметов. Работа студентов у компьютера ясно свидетельствует об этом. На уроках информатики 
возможен только такой треугольник: преподаватель-компьютер-студент. В средних профессиональных 
образовательных учреждениях информатика имеет практический характер, компьютер в аудитории 
прежде всего, является средством и частично объектом изучения. Поэтому практическая работа является 
основной формой организации учебной деятельности студентов в компьютерном классе. Проведение 
практических работ посредством учебных электронных ресурсов требует от преподавателя 
предварительной подготовки, т.е. разработки методической, технологической или модульной карты, для 
выполнения работ. Содержание такого пособия в зависимости от цели работы может быть различным. 
Определение темы и цели, на которых направлена работа, является обязательным. Практическая работа по 
информатике в средних профессиональных образовательных учреждениях считается одним из 
практических методов обучения, сотрудничества преподавателя со студентом, которое состоит из 
проведения опытов по поручению преподавателя с использованием специальных оборудований. 
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FEATURES OF ORGANIZING AND CARRYING OUT PRACTICAL WORKS ON INFORMATICS IN 

SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

This article notes that the lessons of computer science are markedly different from the lessons of all other 

subjects. The work of students at the computer clearly testifies to this. In computer science lessons, only such a 

triangle is possible: teacher-computer-student. In secondary vocational educational institutions, computer science 

has a practical nature, the computer in the classroom is primarily a means and partly an object of study. Therefore, 

practical work is the main form of organization of educational activities of students in a computer class. 

Conducting practical work through educational electronic resources requires preliminary preparation from the 

teacher, i.e. development of a methodological, technological or modular map for the performance of work. The 

content of such a manual, depending on the purpose of the work, may be different. The definition of the topic and 

purpose on which the work is directed is mandatory. Practical work in computer science in secondary vocational 

educational institutions is considered one of the practical methods of teaching teacher-student cooperation, which 

consists of conducting experiments on behalf of the teacher using special equipment. 

KEY WORDS: computer science, learning, influence, educational electronic resources, practical work. 
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УДК 371           

НАҚШИ БОЗИҲОИ ДИДАКТИКӢ ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ  

ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ 
 

Вализода Ш. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Равоншиносон бар ин назаранд, ки сатҳи инкишофи руҳӣ ва ҷисмонии кӯдакони синни 

хурди мактабӣ ба онҳо имкон медиҳад, ки аз уҳдаи бомуваффақияти кори мунтазами таълиму 

тарбия дар мактаби таҳсилоти умумӣ бароянд. Бояд ба назар гирифт, ки ба кӯдакони синни хурди 

мактабӣ зиёд шудани ҳаяҷон, хастагӣ, ноустувории диққат ва рафтори вазъиятӣ хосанд. Шакли 

синфии кори дастаҷамъона барои бисёре аз кӯдакон мушкилоти психологиро ба вуҷуд меорад. 

Кӯдаконе, ки ба боғча мераванд, чун қоида, бо омӯзгор ва ҳамсолонашон бештар 

хушмуомила муносибат мекунанд, худро дар коллектив озод ҳис намуда, қоидаҳои санитарию 

гигиениро риоя мекунанд, бе иштироки падару модар дар мактаб наметарсанд. Кӯдаконе, ки дар 

муҳити оила калон шудаанд, ба муҳити мактаб камтар душвортар одат мекунанд. Онҳо аксар 

вақт малакаҳои зарурии муошират ва кори гурӯҳиро надоранд. 

Дар мактаб хонандагон сухани муаллимро бодиққат гӯш карда, ба дарсҳо омода мешаванд, 

ба қоидаҳо ва тартиботи ҳаррӯза итоат мекунанд. Баъзе хонандагони синфи якум ба тағйироти 

шароити зиндагонӣ душвортар одат мекунанд. Бештар хоб, иштиҳо халалдор мешавад, ки 

хонанда ба мактаб майл пайдо намояд. Ҳамаи ин ба бад шудани фаъолият, гум шудани шавқу 

ҳавас ба мактаб, хониши хонандагон таъсири калон мерасонад. 

Некуаҳволии ҷисмонӣ ва руҳии кӯдакони шашсола одатан пас аз як-ду моҳ дар мактаб 

муътадил мешавад. Аммо ин ба шарте рӯй медиҳад, ки калонсолон вазъияти нави бачагонро ба 

назар гирифта, бо дарки психологии инкишофи онҳо амал кунанд, шаклу усулҳои аниқи кори 

томактабиро истифода баранд. Ин гуна шаклҳои кор, албатта, бозиҳои дидактикиро дарбар 

мегиранд. 

Бозии дидактикӣ метавонад ба раванди гузариш ба фаъолиятҳои омӯзиши кӯдакон таъсир 

расонад. Он дар ҷараёни таълиму тарбия ва, пеш аз ҳама, дар дарс ҳисси эҳсосоти кӯдакро зиёд 

мекунад. Бозии дидактикӣ метавонад самаранокии омӯзиши хонандагон, инчунин фаъолияти 

онҳоро ба таври назаррас афзоиш диҳад.  

В.А. Сухомлинский навишта буд: «Ман бо қатъият изҳор медорам, ки дар барномаҳои 

мактабҳои миёна ягон чизи нодаркор вуҷуд надорад. Дар усулҳои таълимӣ дар раванди таълим 

ҳамаи методҳо истифода мешаванд, аз ҷумла бозиҳои дидактикӣ воситаи беҳтарини таълиму 

тарбия ба ҳисоб меравад. Онҳоро метавон ба навъҳои зерин тақсим кард:  

а) таълим; 

б) назорат; 
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в) яклухтӣ [6]. 

Хусусиятҳои хоси бозиҳои дидактикӣ мақсаднокӣ, нақшакашӣ, мавҷудияти ҳадафи 

таълимӣ ва натиҷаи пешбинишудаи онҳо мебошанд. 

Дар синфҳои ибтидоӣ бозиҳои дидактикӣ шакли техникаи бозӣ дар омӯзиш, лаҳзаҳои 

бозии дарсро мегирад, ки синф ба дастаҳо ҷудо гардида, дар мусобиқа иштирок мекунанд ё ба 

қаҳрамони афсона барои ҳалли вазифаи барои ӯ душвор кумак мерасонанд. Дар мактаби миёна 

бозиҳои дидактикӣ одатан бо мақсади такрор, мустаҳкам ва аз худ кардани маводи омӯхташуда 

(диктант, озмун аз фанҳои таърих, физика, забони модарӣ, математика, «саёҳат» аз география, 

ҳалли кроссворд ва ғайра) гузаронида мешаванд [5]. 

Бисёр бозиҳои дидактикӣ дар назари аввал ба дониши мактаббачагон чизи нав 

намеоваранд. Вале фоидаи онҳо аз он иборат аст, ба талабагон дар шароити нав ба кор бурдани 

дониш ё ба миён гузоштани вазифаҳои фикрӣ, барои ҳалли онҳо истифодаи шаклҳои гуногуни 

фаъолияти равониро меомӯзонанд. Охир, барои фаҳмидани фикр, азхуд кардани амалу қоидаҳои 

бозӣ ба муаллим бодиққат гӯш додан, дарк кардан, диққати худро ба иҷрои супориши бозӣ ҷалб 

кардан, вариантҳои гуногунро фикр намудан, муқоисаҳо ва ҷамъбаст кардан лозим аст.  

Бозии дидактикӣ дар дарс воситаи беҳтарини таълиму тарбия мебошад. Дар давоми бозӣ 

дар кӯдакон одати мустақилона фикр кардан, инкишоф додани диққат, майл ба дониш инкишоф 

меёбад. Кӯдакон пай намебаранд, ки онҳо дониш омӯхта истодаанд: онҳо меомӯзанд, чизҳои 

навро омӯхта, тасаввуроти худро нисбат ба таълиму тарбия инкишоф медиҳанд. Ҳатто кӯдакони 

ғайрифаъол бо хоҳиши худ ба бозӣ шомил карда мешаванд ва тамоми кӯшишро ба харҷ 

медиҳанд, ки ҳамсабақони худро ноумед накунанд. 

Бозиҳои дидактикӣ бо таълим хеле хуб мувофиқат мекунанд. Ба дарс дохил намудани 

бозиҳои дидактикӣ рафти таълимро шавқовар ва фаҳмо мегардонад, дар бачаҳо шуҷоатнокӣ, 

меҳнатдӯстӣ ба вуҷуд оварда, барои бартараф намудани душвориҳои азхудкунии маводи 

таълимӣ мусоидат мекунанд. Аз ин рӯ, бозии дидактикӣ воситаи муҳимми инкишофи руҳии 

кӯдакон мебошад [8]. 

Педагогикаи халқӣ масъалаи алоқаи таълим ва бозиро моҳирона ҳал карда, дар фаҳмидани 

хусусиятҳои бозиҳои дидактикӣ саҳми намоён гузоштааст. Анъанаҳои он дар таҳияи илмии 

масъалаи бозиҳои дидактикӣ, дар амалияи кор бо кӯдакони хурдсол, дар бозиҳои берунӣ бо 

қоидаҳо дохил гардида, сазовори таҳқиқи минбаъдаи амиқ мебошанд. 

К.Д. Ушинский бозиҳои дидактикиро фаъолияти хуби кӯдак ҳисоб карда, асоси инкишофи 

зеҳнии кӯдак номидааст. Ӯ навиштааст: «Бозиҳои дидактикӣ фаъолияти озоди кӯдак буда, шавқу 

рағбати бозӣ дар инкишофи таълиму тарбияи кӯдак нақши амиқеро мегузорад» [9].  

Олими маъруф Е.И. Тихеева ба бозии дидактикӣ ва нақши он дар инкишофи шахсияти 

кӯдак ва падидаҳои ҳаёти атроф баҳои баланд додааст. 

Бо баҳодиҳии бозии дидактикӣ ва нақши он дар системаи маориф О.А. Казанский 

навиштааст: «Бозиҳои дидактикӣ, вазифаҳо ва роҳҳои бозиҳои дидактикӣ метавонанд маърифати 

кӯдаконро баланд бардорад, фаъолияти таълимии онҳоро гуногунранг ва шавқовар созад» [5]. 

Солҳои охир масъалаҳои назария ва амалияи бозиҳои дидактикӣ аз ҷониби бисёр 

муҳаққиқон таҳия ва таҳқиқ карда мешаванд. Дар ҳамаи таҳқиқот алоқаи таълим ва бозӣ 

муқаррар карда шуда, нақши бозӣ, шаклу усулҳои асосии идоракунии бозиҳои дидактикӣ муайян 

карда шудааст.  

Дар системаи умумии таълим бозии дидактикӣ мустақилият пайдо карда, бо омӯзиш дар 

синфхонаҳо гузаронида мешавад. Мавқеи онро муайян мекунад, муаллим бо истифода аз тамоми 

шаклу воситаҳои таълим бозиҳои дидактикиро бо хонандагон мегузаронад. 

Фаъолияти тарбиявӣ ва бозӣ ҳамчун як шакли таълим дар мактаб ба ташаккули диққати 

ихтиёрии кӯдакон, мушоҳида, ёдгирӣ, ба хотир овардан, муқоиса намудан, таҳлил кардан, 

тасаввурот доштан, инкишофи кунҷковӣ ва шавқу рағбатҳои маърифатии кӯдакон нигаронида 

шудааст. Аҳамияти тарбиявӣ ва инкишофдиҳандаи таълим дар бозиҳои дидактикӣ мазмун ва 

моҳияти ҳалли масъалаҳои тарбияи ахлоқӣ ва муносибати кӯдаконро бо падидаҳои ҳаёти атроф 

вобаста менамояд. 

Мазмуни фаъолияти маърифатӣ дар ҳамбастагӣ бо бозиҳои дидактикӣ ба тарбияи 

эстетикӣ, ташаккули дарки зебоипарастӣ ва муносибат ба ҳодисаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ табиат, 

ашёи рӯзгор ва фарҳанг, ба инкишофи тамоми ҷиҳатҳои шахсияти кӯдакон мусоидат мекунанд. 

Агар аз тарафи муаллими моҳир бозиҳои дидактикӣ иҷро карда шаванд, бачаҳо ба онҳо бо шавқу 

ҳаваси калон иштирок менамоянд. 
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Педагог ва психологи машҳур А.В. Запорожетс ба нақши бозии дидактикӣ баҳо дода, 

дуруст қайд кардааст: «Мо бояд ба он муваффақ шавем, ки бозии дидактикӣ на танҳо шакли 

азхудкунии дониш ва малакаҳои индивидуалӣ, балки ба инкишофи ҳаматарафаи кӯдак мусоидат 

намуда, бештар ҳамаи қобилиятҳои кӯдаконро ташаккул диҳад» [4]. 

Бозиҳои дидактикӣ як навъ бозиҳое мебошанд, ки бо қоидаҳои махсус аз тарафи педагог 

бо мақсади таълиму тарбияи кӯдакон омода мешавад. Онҳо ба ҳалли масъалаҳои мушаххаси 

таълими кӯдакон нигаронида шудаанд. Зарурати истифодаи бозиҳои дидактикӣ ҳамчун воситаи 

таълими кӯдакони синни ибтидоӣ бо як қатор сабабҳо муайян карда мешавад. 

Фаъолияти бозӣ ҳамчун як фаъолияти пешбарандаи кӯдакони синни томактабӣ ҳанӯз ҳам 

аҳамияти худро гум накардааст (тасодуфӣ нест, ки бисёре аз кӯдакон ба мактаб бозича меоранд). 

Бо андешаи Л.С. Виготский розӣ шудан мумкин аст, ки навишата буд: «Дар синни мактабӣ бозӣ 

нест нагардида ба воқеият ворид мешавад. Аз ин бармеояд, ки такя ба фаъолияти бозӣ, шаклҳо 

ва усулҳои бозиҳои дидактикӣ воситаи муҳим ва мувофиқтарини ҷалб намудани кӯдакон ба кори 

тарбиявӣ аст» [3]. 

Бозии дидактикӣ сохтори муайян дорад. Сохтор ин унсурҳои асосие мебошанд, ки бозиро 

ҳамчун шакли омӯзиш ва дар як вақт фаъолияти таълимӣ тавсиф мекунанд. Ҷузъҳои зерини 

сохтории бозии дидактикӣ ҷудо карда мешаванд: 

- вазифаи дидактикӣ; 

- вазифаи бозӣ; 

- амалҳои бозӣ; 

- қоидаҳои бозӣ; 

- натиҷаи бозӣ (ҷамъбаст). 

Вазифаи дидактикӣ аз рӯи ҳадафи таълим ва таъсири тарбиявӣ муайян карда мешавад. 

Онро муаллим ташаккул дода, фаъолияти омӯзгории ӯро инъикос мекунад. Инак, масалан, дар 

як қатор бозиҳои дидактикӣ мувофиқи мақсадҳо ва барномаи фанҳои дахлдор қобилияти аз ҳарф 

соз кардани калимаҳо мустаҳкам карда мешавад, малакаҳои ҳисоббарорӣ машқ карда мешавад.  

Амалҳои бозӣ асоси бозӣ мебошанд. Амалҳои бозӣ ҳар қадар гуногунранг бошанд, ҳамон 

қадар худи бозӣ барои кӯдакон ҷолибтар мешавад ва вазифаҳои маърифатӣ бомуваффақият ҳал 

карда мешаванд.  

Қоидаҳои бозӣ. Мундариҷа ва самти онҳоро вазифаҳои умумии ташаккули шахсияти 

кӯдак, мундариҷаи маърифатӣ, вазифаҳои бозӣ ва амали бозӣ муайян мекунанд. Қоидаҳо 

талаботи ахлоқиро нисбат ба муносибати кӯдакон, риояи меъёрҳои рафтори онҳо дар бар 

мегиранд. Дар бозии дидактикӣ қоидаҳо дода мешаванд. Муаллим бо ёрии қоидаҳои бозӣ, 

равандҳои фаъолияти маърифатӣ, рафтори кӯдаконро назорат мекунад. Қоидаҳо инчунин ба 

ҳалли вазифаи дидактикӣ таъсир мерасонанд, амали кӯдаконро ба таври ноаён маҳдуд мекунанд, 

диққати онҳоро ба иҷрои вазифаи мушаххас равона месозанд. 

Ҷамъбаст (натиҷа) фавран пас аз анҷоми бозӣ бо мақсади муайян кардани кӯдаконе, ки 

супориши бозиро беҳтар иҷро кардаанд, муайян кардани ғурӯҳи ғолиб ва ғайра гузаронида 

мешавад.  

Дар баробари ин комёбиҳо ва муваффақиятҳои кӯдакони ақибмондаро қайд кардан лозим 

аст. 

Ҳангоми гузаронидани бозиҳо тамоми қоидаҳои бозиҳои дидактикиро нигоҳ доштан лозим 

аст, зеро маҳз бо ёрии онҳо вазифаҳои дидактикӣ ҳал карда мешаванд. Дар вазъиятҳои бозии 

дидактикӣ дониш беҳтар аз худ карда мешавад [8]. 

Муносибати байни кӯдакон ва муаллимро на вазъияти таълим, балки бозӣ муайян мекунад. 

Кӯдакон ва омӯзгор иштирокчиёни як бозӣ мебошанд. Ҳангоми вайрон кардани шарти бозӣ  

муаллим роҳи бевоситаи таълимро пеш мегирад. Мақсади бозиҳои дидактикӣ ва усулҳои 

омӯзиши бозӣ осон кардани гузоштани вазифаҳои таълимӣ мебошад. Вазифаҳои асосии бозиҳои 

дидактикиро дар таълим муайян мекунем: 

- функсияи ташаккули таваҷҷуҳи устувор ба омӯзиш ва рафъи стресс, бо раванди 

мутобиқсозии кӯдак ба реҷаи мактаб алоқаманд аст; 

- функсияи ташаккули фаъолияти воқеии таълимӣ; 

- вазифаи ташаккули малакаҳои умумии таълимӣ, малакаҳои кори таълимӣ ва 

мустақилона; 

- функсияи ташаккули малакаҳои худдорӣ ва худбаҳодиҳӣ; 

- функсияи ташаккули муносибатҳои мувофиқ ва азхудкунии нақшҳои иҷтимоӣ. 
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Педагоги рус В.А. Сухомлинский қайд карда буд: «Бозӣ роҳи бузургу дурахшонест, ки 

тавассути он ҷараёни ҳаётбахши андешаҳо дар бораи воқеияти атроф ба руҳи кӯдак ҷорӣ 

мешавад» [6]. 

Дидактика принсипҳои асосии ташкили бозиро таъкид мекунад. Онҳоро бояд 

ташкилотчиёни бозиҳо риоя кунанд. 

Рӯйхати ин принсипҳо чунин аст: 

- бозӣ метавонад танҳо дар сурати ихтиёран ворид шудани ҳамаи иштирокчиён ба он сурат 

гирад; 

- принсипи рушди динамикаи бозӣ, ки тавассути қоидаҳои бозӣ амалӣ карда мешавад, 

нигоҳдорӣ ва рушди эҷодии сюжети бозиро ҳавасманд мекунад; 

- принсипи нигоҳ доштани фазои бозӣ, аслан эҳсосоти воқеии кӯдаконро дар бозӣ нигоҳ 

медорад. Зеро агар бозӣ муайян бошад, он гоҳ эҳсосоте, ки кӯдакон дар бозӣ аз сар мегузаронанд, 

воқеӣ мебошанд.  

Мавқеҳои асосии калонсолон дар бозӣ: 

- мавқеи калонсолон (дар бозӣ иштирок намекунанд, балки бевосита роҳнамоӣ мекунанд); 

- мавқеи аъзоёни коллектив (муаллимон дар коллективи алоҳида, гурӯҳӣ иштирок 

мекунанд). 

Ташкил ва гузаронидани бозии дидактикӣ барои муаллим кори хеле душвор аст. Шартҳои 

асосии гузаронидани бозии дидактикиро метавон чунин ҷудо кард: 

- муаллим оид ба бозиҳои дидактикӣ донишу малакаи муайян дорад. Ин шавқи кӯдакон, 

хоҳиши гӯш кардан, иштирок карданро дар бозӣ таъмин мекунад;  

- муаллим нақши ҳам иштирокчӣ ва роҳбари бозиро дорад. Ӯ бояд пай дар пай бозиро 

мувофиқи вазифаҳои тарбиявию таълимӣ таъмин намояд, вале дар айни замон фишор наоварад, 

нақши дуюмдараҷаро бозад, то ки бачаҳо бозиро ба самти дуруст равона намоянд [8]; 

- муаллим ҳангоми гузарондани бозӣ бояд доимо дар хотир дошта бошад, ки ӯ ба бачагон 

супоришҳои мураккаби таълимӣ медиҳад ва шакли рафтори онҳоро ба бозӣ, ҳиссиёт, сабукӣ, 

осонӣ табдил медиҳад. 

Воситаҳо ва усулҳоеро, ки муносибати эҳсосии бачагонро ба бозӣ баланд мебардоранд, на 

ҳамчун мақсад, балки роҳе, ки ба иҷрои вазифаҳои дидактикӣ мебарад, ҳисоб кардан лозим аст. 

Дар байни омӯзгор ва кӯдакон бояд фазои эҳтиром, ҳамдигарфаҳмӣ, эътимод ва ҳамдардӣ вуҷуд 

дошта бошад. 

Кори аёние, ки дар бозии дидактикӣ истифода мешавад, бояд сода ва фаҳмо бошад. Дуруст 

ба роҳ мондани бозии дидактикӣ, ташкили аниқи бозиҳои дидактикӣ таъмин карда мешавад. 

Муаллим, пеш аз ҳама, бояд мақсади бозиро дарк ва мураттаб созад, ба саволҳо ҷавоб диҳад: дар 

рафти бозӣ бачаҳо чи гуна маҳорату қобилиятҳоро аз худ мекунанд, ба кадом лаҳзаи бозӣ 

диққати махсус додан лозим аст. Мо набояд фаромӯш кунем, ки дар паси бозӣ раванди омӯзиш 

қарор дорад. Вазифаи муаллим бошад, аз он иборат аст, ки қувваи кӯдакро ба хондан равона 

созад, кори ҷиддии бачагонро шавқовару пурмаҳсул гардонад. 

Қадами муҳимми навбатии ташкили бозии дидактикӣ интихоби маводи дидактикӣ ва 

дастурҳо барои бозӣ мебошад. Илова бар ин, зарур аст, ки ба таври возеҳ нақшаи вақти бозӣ 

муайян гардад. Хусусан, бо сарфи камтарини вақт қоидаҳои бозиро ба бачагон чи тавр шинос 

кардан мумкин аст. Пешбинӣ кардан лозим аст, ки ба бозӣ чи гуна тағйирот даровардан мумкин 

аст, то ки фаъолият ва шавқу ҳаваси бачаҳо баланд гардад, дар вақти бозиҳои дидактикӣ рӯй 

додани ҳодисаҳои ғайри нақшавӣ ба назар гирифта шавад. 

Дар дарс тақсимоти марҳалавии бозиҳо ва лаҳзаҳои бозиро ба назар гирифтан муҳим аст. 

Дар ибтидои дарс мақсади ташкил кардани бозӣ ва шавқу ҳаваси бачаҳоро ба худ чалб кардан, 

фаъолияти асосии омӯзгори синф мебошад.  

Дар мобайни дарс бозии дидактикӣ бояд масъалаи аз худ намудани мавзуъро ҳал намояд. 

Дар ҳама марҳалаҳо дарс бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошад:  

- ҷолиб, дастрас будани намудҳои гуногуни фаъолияти кӯдаконро дар бар гирад. Аз ин рӯ, 

бозии дидактикиро дар ҳама марҳалаи дарс истифода бурдан мумкин аст. Он дар намудҳои 

гуногуни дарсҳо истифода мешавад.  

Инак, дар дарси фаҳмондадиҳии маводи нав амалҳои амалии кӯдакон бо гурӯҳҳои ашё ё 

расмҳо бояд дар бозӣ барномарезӣ карда шаванд. Дар дарсҳо маводи бозиҳо барои хусусиятҳои 

амалӣ ва усулҳои ҳисоббарорӣ истифода мешаванд. Дар системаи дарсҳо аз рӯи мавзуъ интихоби 

бозиҳо барои намудҳои гуногуни фаъолият муҳим аст: иҷро, такрор, табдилдиҳӣ, ҷустуҷӯ 
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мебошад. Бозии дидактикӣ ба раванди ягонаи педагогӣ дохил шуда, бо дигар шаклҳои таълиму 

тарбия пайваста ба ҳам алоқаманд аст. 

Ҳамин тариқ, мулоҳизаи омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ, ки бо шогирдони худ бозиҳои 

гуногуни дидактикиро баҳри пешрафти таълиму тарбияи хонандагон ба роҳ мемонанд, воситаи 

беҳтарини таълиму тарбия ба ҳисоб меравад.  

Барои омӯзгороне, ки акнун ба фаъолияти омӯзгорӣ худ оғоз кардаанд, чунин пешниҳодро 

манзур менамоем:  

- аз ҷониби муаллим аз нав дида баромадани мавқеи касбии худ; 

- ҳарҷониба ба назар гирифтани захираҳои бозиҳои бачагон; 

- омӯхтани шароитҳое, ки ба инкишофи бачагон таъсир мерасонад ташаккули фаъолияти 

эҷодӣ ва ҷамъиятии мактаббачагон таъсир расонад;  

- ташаккули маҳорати фаъолияти таълимӣ ва ҳамаи он сифату қобилиятҳое, ки якҷоя 

муваффақияти инкишоф, таълим ва тарбияи онҳоро таъмин мекунанд.  

Истифодаи неруи бозӣ дар кори педагогӣ бештар ба кордонӣ ва эҷодкории худи муаллим 

вобаста аст. Барои бомуваффақият ташкил намудани бозиҳои дидактикӣ, омӯзгорон бояд 

мазмуни бозӣ, тасаввуроти эҷодии инкишофёта ва илова бар ин, дар самти усулҳои бозӣ миқдори 

муайяни дониш ва малакаҳои амалӣ дошта бошад. Маҳз тавассути донишҳои баланди худ 

омӯзгорон бо кӯдакони синни хурди мактабӣ дониши хонандагони худро баланд бардоранд. 

Бозиҳои дидактикии дуруст интихобшуда, бамаврид ва моҳирона ташкилнамудаи муаллим бояд 

ҳамчун унсури муҳим ва зарурии кори таълиму тарбиявӣ ҳисобида шавад. 
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НАҚШИ БОЗИҲОИ ДИДАКТИКӢ ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ 
 

Дар мақола масоили бозиҳои дидактикӣ, ки яке аз воситаҳои муҳимми тарбия ва таълими бачагони 

синни хурди мактабӣ мебошад, баррасӣ гардидааст. Бозиҳои дидактикӣ ҳамчун воситаи муҳимми тарбия 

ва таълими кӯдакон хеле пештар аз он ки маводи таҳқиқот гардад, мавриди истифода қарор дошт. 

Махсусияти рушди муосири илмҳои педагогӣ чунин фазои фаъолияти омӯзгорро пешбинӣ менамояд, ки 

дар он ӯ наметавонад бе баҳисобгирии махсусияти синнусолии хонандагон, бе инкишофи шавқу рағбати 

онҳо, бе бадастории иштироки фаъол дар фаъолияти таълимӣ мактаббачагонро таълиму тарбия намояд.  

Қайд мегардад, ки бозҳои дидактикӣ падидаи мураккаби иҷтимоӣ-психологӣ мебошад ва ин 

падидаи на синнусолӣ, балки шахсиятӣ мебошад ва бо дигар намуди фаъолият мутаносиб аст. Дар он 

ҷаҳон, равандҳои гуногунранги ҳаётӣ дар кӯдакон ошкор мегардад: он заминае мебошад, ки дар он 

майлҳои иҷтимоии кӯдакона инкишоф ёфта, меъёрҳои рафтор ва амалиётҳои дастаҷамъона аниқ 

мегарданд.  

Мақсади дидактикӣ барои хонандагон дар шакли бозӣ гузошта мешавад. Кӯдакон ба бозиҳои 

дидактикӣ ба осонӣ ҷалб карда мешаванд ва ҳар қадар бозӣ гуногунранг бошад, барои онҳо ҳамон қадар 

ҷолибтар аст. Фаъолияти таълимии талабагон ба қоидаҳои он тобеъ аст. Маводи дарс ҳамчун воситаи бозӣ 

истифода мешавад. Ба раванди таълим унсури рақобат ворид карда мешавад, ки вазифаи дидактикиро ба 

бозӣ табдил медиҳад. Муваффақияти вазифаи дидактикӣ бо натиҷаи бозӣ алоқаманд аст. Истифодаи 

техникаи бозӣ ба фаъол шудани фаъолияти равонии хонандагон мусоидат мекунад. Бозии дидактикӣ 

мақсади аниқи омӯзишро дорад. Ин аст он чизе, ки онро аз бозӣ дар маҷмуъ фарқ мекунад. 

Бозии дидактикӣ дараҷаи фаъолият ва ҳавасмандии хонандаро баланд мебардорад, аз ин рӯ, дар дарс 

аз бозиҳо истифода бурдан лозим аст, то бачаҳо хоҳиши омӯзиш дошта бошанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: маводи дидактикӣ, таълим, шакли рафтор, педагогика ва психология, бехудии 
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В статье рассматриваются вопросы дидактических игр, которые являются одним из важнейших 
средств воспитания и обучения младших школьников. Дидактические игры использовались как важное 
средство в воспитании и обучении детей задолго до того, как они стали предметом исследования. 
Особенности современного развития педагогических наук предусматривают такую атмосферу 
педагогической деятельности, при которой он не может воспитывать учащихся без учета возрастных 
особенностей учащихся, без развития их интересов, без активного участия в учебной деятельности. 
Отмечается, что дидактическая игра представляет собой сложное социально-психологическое явление, 
имеет не возрастной, а личностный характер, сочетается с другими видами деятельности. В этом мире у 
детей раскрываются разнообразные жизненные процессы: на его основе развиваются социальные 
тенденции детей, уясняются нормы поведения и коллективных действий.Дидактическая цель ставится 
перед учащимися в игровой форме. Дети легко вовлекаются в дидактические игры, и чем они 
разнообразнее, тем интереснее. Учебная деятельность студентов осуществляется по его правилам. 
Материалы урока используются как игровой инструмент. В процесс обучения вводится элемент 
соревнования, превращающий дидактическую задачу в игру. Успех дидактического задания зависит от 
исхода игры. Использование игровых приемов способствует активизации психологической деятельности 
учащихся. Дидактические игры имеют четкую обучающую цель. Этим она и отличается от игры в целом. 

Дидактические игры повышают уровень активности и мотивации учащихся, поэтому необходимо 
использовать игры на занятиях, чтобы дети были готовы учиться. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дидактические материалы, обучение, поведение, педагогика и психология, 
суммативная чепуха, функция, деятельность, процесс, мышление, умение, эффективный и естественный 
метод. 
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THE ROLE OF DIDACTIC GAMES IN THE EDUCATION OF YOUNGER STUDENTS 
 

The article deals with the issues of didactic games, which are one of the most important means of education 
and training of younger students. Didactic games were used as an important tool in the upbringing and education 
of children long before they became the subject of research. The features of the modern development of 
pedagogical sciences provide for such an atmosphere of pedagogical activity in which he cannot educate students 
without taking into account the age characteristics of students, without developing their interests, without active 
participation in educational activities. It is noted that the didactic game is a complex socio-psychological 
phenomenon, has not an age-related, but a personal character, and is combined with other activities. In this world, 
children reveal a variety of life processes: on its basis, the social tendencies of children develop, the norms of 
behavior and collective actions are clarified. The didactic goal is set for students in a playful way. Children are 
easily involved in didactic games, and the more varied they are, the more interesting. The educational activity of 
students is carried out according to its rules. Lesson materials are used as a game tool. An element of competition 
is introduced into the learning process, turning a didactic task into a game. The success of the didactic task depends 
on the outcome of the game. The use of game techniques contributes to the activation of the psychological activity 
of students. Didactic games have a clear educational goal. This is what makes it different from the game as a 
whole. 

Didactic games increase the level of activity and motivation of students, so it is necessary to use games in 
the classroom so that children are ready to learn. 

KEY WORDS: didactic materials, learning, behavior, pedagogy and psychology, summative nonsense, 
function, activity, process, thinking, skill, effective and natural method.  
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАШКИЛ КАРДАНИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНАИ 

БЕРУНАЗСИНФИИ ХОНАНДАГОН ДАР ШАРОИТҲОИ АМАЛӢ КАРДАНИ 
ТАЛАБОТҲОИ СТАНДАРТҲОИ ДАВЛАТИИ ТАҲСИЛОТ 

 

Лутфияи Ҷ. 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 

Маҷидов Ҳ. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Солҳои охир тағйироти муҳим дар назария ва таҷрибаи педагогии раванди таълимӣ-
тарбиявии ҷумҳурӣ ба амал омада истодаанд. Яке аз омилҳои марказӣ, ки ба тағйирёбии 
инноватсионӣ дар таҳсилот оварда мерасонад, ин маҳорати касбии ба лоиҳа даровардани раванди 
таҳсилот аз тарафи муаллим мебошад, ки элементи онро корҳои мустақилонаи беруназсинфӣ 
ташкил медиҳанд. 

Кори мустақилонаи беруназсинфӣ ин корҳои банақшагирифташудаи таълимӣ, таълимӣ-
таҳқиқотӣ, илмӣ-таҳқиқотии таълимгирандагон мебошад, ки дар машғулиятҳои беруназсинфӣ аз 
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рӯйи супориш, дар зери роҳбарии методии муаллим, ҳангоми иштироки бевоситаи он иҷро карда 
мешавад [5]. 

Асосан таърифи мазкур нисбат ба таълими донишҷӯйён истифода бурда мешавад, лекин 

дар мактабҳо ифодаи «вазифаи хонагӣ» қабул карда шуда буд. Лекин, аз рӯйи фикри мо, ин 

истилоҳ дар айни замон нисбат ба «вазифаи хонагӣ» кӯҳнашуда мебошад, чунки иҷро кардани 

супориш, ки ба раванди таълим алоқаманд аст, доимо бештар берун аз девори хонаи 

таълимгирандагон иҷро карда мешавад, ва худи вазифаи хонагии таълимӣ қисми корҳои 

мустақилонаи беруназсинфӣ боқӣ мемонад. Бо вуҷуди ин, мо чунин ҳисоб мекунем, ки истилоҳи 

«вазифаи хонагӣ» боқӣ монад, чунки вазифаи хонагӣ элементи системаҳои корҳои мустақилонаи 

беруназсинфии мактаббачагон мебошад ва функсияи идоракуниро иҷро мекунад, яъне 

лавозимоти идора кардани вазифаҳои хонагӣ мебошад ва моҳияти худро бо ёрии системаи 

супоришҳо барои ташкил кардани мактаббачагон корҳои мустақилонаи беруназсинфӣ ошкор 

мекунад.  

Чи тавре ки маълум аст, фикри педагогҳо нисбат ба аҳамияти вазифаи хонагии 

мактаббачагон хеле пурихтилоф мебошад. Аксарияти муаллифон, асосан онҳое, ки консепсияи 

таълим ва тарбияи педагогҳои ғарбро дастгирӣ мекунанд, ба иваз кардани вазифаи хонагӣ 

баромад мекунанд, чунин мешуморанд, ки пурра аз худ кардани маводи таълимӣ бояд дар мактаб 

ҳангоми ба ҳамдигар мувофиқа кардани иштироки педагог ба амал ояд, зеро супориши хонагӣ 

ба зиёд бор кардани супоришҳо оварда мерасонад. Дигар олимон – тарафдорони дидактикаи 

анъанавӣ чунин меҳисобанд, ки супоришҳои хонагӣ шарти зарурии мустаҳкам кардани маводи 

омӯхташуда, шаклҳои муайяни корҳои мустақилонаи мактаббачагон мебошад. 

Моҳи августи соли 2013 дар воситаҳои ахбори умум, махсусан дар Федератсияи Россия ва 

ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна, музокира бо эътирози гурӯҳи муаллимон оид ба зарурати иваз 

кардани вазифаҳои хонагӣ дар мактаббачагони синфҳои болоӣ бархост. Сабаби асосии иваз 

намудани фарзияи мазкур – аз ҳад зиёд шудани сарбории хонандагон шуморида мешуд. Лекин 

дар амал, дар паси системаҳои вазифаҳои хонагӣ дар мактабҳои муосир чӣ пинҳон аст ва 

норасоии ин системаҳо дар чист? 

Таҳлили фикрҳои мутахассисони гуногунро аз рӯйи ин баҳона дар чунин хулосаҳо пешкаш 

кардан мумкин аст: 

Проблемаҳои асосие, ки бо системаҳои вазифаҳои хонагӣ алоқаманд мебошанд: 

- проблемаҳое, ки бо асосҳои назариявии вазифаҳои хонагӣ алоқаманд мебошанд; 

- проблемаҳое, ки бо интихоби мазмун барои корҳои таълимии беруназсинфӣ алоқаманд 

мебошад; 

- проблемаҳое, ки бо муносибатҳо нисбат ба ташкил кардан ва амалӣ кардани вазифаҳои 

хонагӣ дар мактаб ва дар хона алоқаманд мебошад;  

- проблемаҳои идора кардани корҳои беруназсинфии мактаббачагон; 

- проблемаҳои идора кардани системаҳои вазифаҳои хонагӣ дар мактаб;  

- проблемаҳо дар доираи муносибати иштироккунандагони раванди таҳсилот; 

- проблемаҳои нигоҳ доштани саломатии хонандагон ва муаллимон [2]. 

Барои он, ки муносибати хонандагони мактабҳо нисбат ба системаи вазифаҳои хонагӣ 

маънидод карда шавад, дар моҳи ноябри соли 2013 аз тарафи мо, дар байни мактаббачагони 

синфҳои 9-11-и муассисаҳои таълимии ш. Кӯлоб пурсиш гузаронидем. Шумораи умумии 

пурсидашудагон 198 нафар хонандаро ташкил дод. Саволҳо оид ба моҳият ва мақсаднок иҷро 

кардани вазифаҳои хонагӣ дода шуданд. Аксарияти пурсидагон ҷавоб доданд, ки вазифаҳои 

хонагӣ барои такрор ва мустаҳкам кардани донишҳо зарур аст, ки дар дарсҳо ҳосил карда 

мешаванд. Бисёр бачаҳо ҷавоб медиҳанд, ки вазифаҳои хонагӣ барои он зарур аст, то ки мавзуи 

дарс ё ин ки саволҳои мураккабро воқиф шавем, омодагиро ба он, ки дар дарси оянда чӣ пурсида 

мешавад (яъне далел баҳо баромад мекунад), дида бароем. Дигарон қайд карданд, ки вазифаи 

хонагӣ барои худинкишофёбӣ зарур аст. Лекин қисми ҷавобҳо ҳамон маъноро доранд, ки корҳои 

хонагӣ ин фалокати ногузир мебошад, ки онро дар Вазорати маориф хаёлӣ бофтаанд, ва онро 

иҷро кардан лозим аст. 

Бо вуҷуди ин, ба саволи магар умуман додани вазифаҳои хонагӣ зарур аст, аксарияти 

бачаҳои мактаби мо ҳисоб мекунанд, ки ҳа, зарур аст. 

Ба пешниҳодит се варианти (тариқ, роҳ)-и ҷавобҳо ба саволи барои чӣ бисёри хонандагон 

намехоҳанд, ки вазифаи хонагиро иҷро намоянд, аз ҳама бештар ҷавоби бошиддат оид ба 

танбалӣ, умуман хоҳиши хондан надоштан дода шуд. Дар ҷойи дуюм ҷавоб оид ба он, ки бисёри 
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кӯдакон намефаҳманд, ки ин ё дигар супориш чи тавр иҷро карда мешаванд, барои ҳамин он 

мураккаб боқӣ мемонад ва маълум мешавад, ки кӯшиши иҷро кардани онро намекунанд. Аксари 

пурсидашудагон инчунин норасоии вақтро барои иҷро кардани вазифаҳои хонагӣ аз рӯйи 

сабабҳои гуногун, аз он ҷумла аз ҳисоби сатҳи баланди серкорӣ баъди дарсҳо, лекин бисёр вақт 

аз рӯйи сабаби хоҳиш доштан ба дигар корҳо – бозӣ ва сайру гашт кардан, хоб рафтан ва ғайраро 

қайд мекунанд. Бачагон инчунин яке аз сабабҳои махсуси хоҳиши иҷро накардани дарсҳоро 

дилгирона пешниҳод кардани вазифаи хонагиро ном мебаранд. Оқибат, дар охир, ба саволе, ки 

кадом вазифаи хонагӣ аз ҳама бештар шавқовар аст, аксарияти бачаҳо қайд карданд, ки 

вазифаҳои хонагии эҷодӣ нисбатан шавқу рағбати зиёд ба вуҷуд меоранд.  

Ҳамин тариқ, мо дидем ки проблемаи вазифаи хонагӣ бениҳоят мубрам (актуалӣ) боқӣ 

мемонад. Бо катом тарз онро ҳал кардан мумкин аст? Яке аз роҳҳоро мо дар нав сохтани мазмуни 

супоришҳое, ки ба хона дода мешавад ва восита барои иҷро кардани он ҳисоб мекунем.  

Соҳаи вазифаҳои хонагӣ дар мактаби муосир бар хилофи дарс ҷиддӣ ба тартиб дароварда 

нашудааст, бинобар ин, он бояд хеле кушода ва мувофиқ бошад, қобилият нисбат ба уҳдабароӣ 

ва рушди ташкилотиро дошта бошад. Он тағйироте, ки то ҳоло мактаб дар доираи системаҳои 

предметӣ-дарсӣ иҷро карда наметавонад, дар соҳаи корҳои мустақилонаи беруназдарсӣ ба амал 

ояд. Мисол, имрӯз корҳои таълимии беруназдарсии мактаббача метавонад захираҳои асосии 

амалӣ кардани роҳи таҳсилоти фардии хонанда шавад, ки ба мувофиқат кардани воҷибият ва 

ихтиёр будан, қонеъ кардани шавқу рағбат ва майлу хоҳиши фардӣ, ҳавасманд гардонидани 

оғози ҷустуҷӯӣ-таҳқиқотӣ ва худомӯзӣ асос карда шудааст. Фарқияти асосии корҳои 

мустақилонаи беруназдарсии (КМБД) муосирро аз системаҳои вазифаҳои хонагии муқаррарӣ мо 

дар чӣ мебинем?  

Ҷадвали 1 

Аломатҳои фарқкунандаи вазифаҳои хонагии анъанавӣ аз КМБД-и хонандагон дар шароити 

талаботи Стандартҳои давлатии таҳсилот [3] 
 

Аломатҳои фарқкунанда Вазифаи хонагӣ КМБД 

Натиҷаҳои таълимии 

банақшагирифташуда 
Предметӣ 

Предметӣ, метапредметӣ ва 

шахсӣ 

Мақсадҳои бартаридошта  Мустаҳкам кардани дониш, ки дар 

синф ҳосил карда шудааст ва нақши 

онҳо дар системаи таҳсилот – қисми 

зарурии раванди таҳсилот, ки 

ҳангоми мавҷуд набудани он пурра аз 

худ кардани курси мактабӣ 

ғайриимкон аст  

Эҷод кардани шароит барои рушди 

малакаҳои корҳои мустақилона, 

фаъолияти эҷодӣ дар доираи 

вазъиятҳои маърифатӣ ва 

таҳсилотӣ  

Хусусиятҳои мазмуни 

вазифаи хонагӣ 

 

Бисёртар аз ҳама ба мазмуни дарс 

шабоҳат дорад  

Вазифаи хонагӣ бо раванди таълим, 

таҳсилоти иловагӣ, фаъолияти 

иҷтимоӣ-эҷодӣ ва худомӯзӣ ҳамчун 

ташкилдиҳандаи раванди таҳсилот 

алоқаманд аст  

Манбаи асосии маълумот 

барои иҷро кардани 

вазифа  

Китоби дарсӣ, дастури таълимӣ  Гуногунии манбаъҳо: сарчашмаҳо, 

ВАО, Интернет-захираҳо, иҷтимоӣ 

ва ғ.  

Тавсифи вазифаҳо  Бештар аз ҳама тазаккурӣ 

(репродуктивӣ) 

Аз тазаккурӣ то қимӣ-ҷустуҷӯйӣ ва 

эҷодӣ  

Субъектҳои муайян 

кардани мазмуни корҳо  

Муаллим Муаллим (муаллимони дигар) – 

хонанда-волидайн  

Шакли пешниҳод 

намудани вазифа  

Рӯ ба рӯ (ба ҳамаи синф вазифаи 

якхела) 

Вазифаи фардӣ ва тафриқавӣ  

Шакли иҷро кардани 

вазифа 

Фардӣ Гурӯҳ-гурӯҳ ва гурӯҳӣ иконпазир аст 

Шакли пешниҳод кардани 

натиҷа 

 

 Ҷавобҳо дар дафтарҳо, ҷавобҳои 

шифоҳӣ дар дарс, гоҳ-гоҳ – дар 

чорабиниҳои беруназдарсӣ аз рӯйи 

предмет  

«Портфолио», ҳисоботи эҷодӣ, 

ҳимояи корҳо, озмунҳо, фестивалҳо, 

олимпиадаҳо, дигар шаклҳои 

пешниҳод кардани натиҷаҳои 

худомӯзӣ  
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Чӣ метавонад ҳангоми 

ҷавоб ҳавасманд гардонад  

Дурустии иҷроиш, иҷро кардани 

талаботи стандартӣ, муаллим  

Ташаббускорӣ, мустақилияти 

ҷустуҷӯйи ҳалҳо, муносибати 

ғайристандартӣ, эҷодиёт 

Баҳо додани корҳо  Гузоштани баҳо Шаклҳои гуногуни баҳогузорӣ, аз он 

ҷумла худбаҳогузории хонандагон, 

робитаи баҳои беруна ва 

худбаҳогузорӣ  

Танзимгари корҳо  Барномаи таълимӣ аз рӯйи предмет 

 

Барномаи таълимӣ аз рӯйи предмет, 

барномаҳои зербарномавӣ, ки байни 

муаллимони предметҳои гуногун, 

хонандагон ва волидайни онҳо 

мувофиқ карда шудааст, роҳи 

таҳсилоти фардии таҳсилот 

Намуди вазифаҳо аз рӯйи 

тавсифи вақти сарфшуда  

Вазифаи бештар дар муҳлати кӯтоҳ 

дар доираи фанни таълимӣ  

Мумкин, ки берун аз доираи фанни 

таълимӣ характери якҷоя карданро 

дошта бошад, барои ҳамин 

вазифаҳои ояндадор ва таъхиршуда 

имконпазир аст  

Воҷибияти иҷро кардани 

вазифаҳо  

Ҳатмӣ, умуман ҳар рӯз дар муддати 

ҳар як чаҳоряк  

На ҳама вақт ҳатмӣ мебошад, ба 

шарте, ки умуман мавҷуд будани 

КМБД  
  

Диққати махсус нисбат ба вазифаҳои хонагӣ бояд дар синну соли наврасӣ ҷудо карда 

шавад. Чунки дар он далеловарии таълимӣ пешбаранда нест, он вақт ба кӯдакон чунин тарзи 

корҳоро додан зарур аст, ки барои иҷро кардани вазифаҳои хонагӣ аз ҳисоби фаъолияти 

самаранок истифода бурдани вақти кӯтоҳкардашуда имконият пайдо шавад. Дар ин ҳолат сохти 

КМБД аз ҳисоби ворид намудани вазифаҳо, ки бо фаъолияти иҷтимоӣ-эҷодӣ, таҳсилоти 

фосилавӣ ва инчунин ёрӣ додан ва ҳавасманд гардонидани элементҳои худомӯзӣ алоқаманд 

мебошад, бояд тағйир дода шавад. 

Дар мактаббачагони синфҳои болоӣ дар сохти вазифаҳои хонагӣ худомӯзӣ афзалиятнок 

мебошад, ки ба амалӣ кардани роҳи таҳсилоти фардӣ равона карда шудааст ва яке аз элементҳои 

он интихоб намудани имтиҳонҳо барои аттестатсияи ҷамъбастии мактаббача мебошад. 

Гузариш ба соҳибихтиёрӣ ва масъулиятнокӣ аз болои натиҷаҳои иҷро кардани вазифаҳои 

хонагиро ҳамчун гузариш аз таълим нисбат ба худомӯзии мактаббачагон дар корҳои 

беруназсинфӣ дида баромадан мумкин аст. Барои амалӣ кардани гузариши мазкур ба педагогҳо 

вазифаҳои хонагии анъанавӣ кифоя нест, барои соҳибихтиёрӣ, аз нав сохтани худи системаи 

КМБД-и хонандагон шароит додан зарур аст. 

Ҳамин тариқ, ташкил кардани КМБД-и хонандагон дар замони муосир бояд ба ҷавоб ба он 

тағйироте, ки дар раванди таҳсилот, дар марҳилаҳои гуногуни он ба амал омада истодааст, 

дигаргун карда шавад ва он барои хонандагони гуногун, ки бо элементҳое илова карда шудаанд, 

ки пештар дар системаи анъанавӣ дохил намешуд, мувофиқ бошад. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАШКИЛ КАРДАНИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНАИ БЕРУНАЗСИНФИИ 

ХОНАНДАГОН ДАР ШАРОИТҲОИ АМАЛӢ КАРДАНИ ТАЛАБОТҲОИ СТАНДАРТҲОИ 

ДАВЛАТИИ ТАҲСИЛОТ 
 

Кори мустақилона ин воситаи ҷалб намудани донишҷӯён дар мустақилияти фаъолияти маърифатӣ 

мебошад, ки дар онҳо талаботи руҳиро дар худомӯзии пай дар пайӣ ташаккул медиҳад. Барои ин намуди 

корҳо далелҳои ҷиддӣ ва устувор лозим аст. Бо ҳамин мақсад дар мақолаи мазкур таҳлили фикрҳои 

мутахассисони гуногунро аз рӯйи ин проблемаҳо дар чунин хулосаҳо пешкаш кардан мумкин аст: 

проблемаҳое, ки бо асосҳои назариявии вазифаҳои хонагӣ, проблемаҳое, ки бо интихоби мазмун барои 

корҳои таълимии беруназсинфӣ, проблемаҳое, ки бо муносибатҳо нисбат ба ташкил кардан ва амалӣ 

кардани вазифаҳои хонагӣ дар мактаб ва дар хона алоқаманд мебошанд; проблемаҳои идора кардани 

корҳои беруназсинфии мактаббачагон; проблемаҳои идора кардани системаҳои вазифаҳои хонагӣ дар 
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мактаб; проблемаҳо дар доираи муносибати иштироккунандагони раванди таҳсилот; проблемаҳои нигоҳ 

доштани саломатии хонандагон ва муаллимон. 

Ҳамин тариқ, ташкил кардани корҳои мустақилонаи беруназдарсии хонандагон дар замони муосир 

бояд ба ҷавоб ба он тағйироте, ки дар раванди таҳсилот, дар марҳалаҳои гуногуни он ба амал омада 

истодааст, дигаргун карда шавад ва он барои хонандагони гуногун, ки бо элементҳое илова карда шудаанд, 

ки пештар дар системаи анъанавӣ дохил намешуд, мувофиқ бошад. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕОКРАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

Самостоятельная работа является средством вовлечения учащихся в самостоятельность 

познавательной деятельности и формирует у них психические потребности для непрерывного 

самообучения, что требует серьезных и веских доказательств для этого вида работы. С этой целью в данной 

статье представлен анализ взглядов различных экспертов по этим вопросам и сделаны следующие выводы: 

проблемы, связанные с теоретической основой домашнего задания, проблемы, связанные с выбором 

содержания для внеклассных занятий, проблемы, связанные с взаимосвязью с домашними заданиями. 

организация и выполнение домашних заданий в школе и дома; проблемы организации внешкольной 

деятельности школьников; проблемы управления системой домашних заданий в школе; проблемы в 

контексте отношения участников образовательного процесса; проблемы со здоровьем студентов и 

преподавателей. 

Таким образом, организация самостоятельной внеучебной деятельности студентов в наше время 

должна быть видоизменена в ответ на изменения в образовательном процессе на разных этапах, а это 

необходимо для разных студентов, с добавлением элементов, ранее не входивших в традиционную 

систему. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельная работа, педагогический опыт, домашнее задание, 

дистанционное обучение, интерес, суверенитет и ответственность, традиционная дидактика. 
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PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT OUT-OF-COURT ACTIVITY OF 

STUDENTS IN CONDITIONS OF FULFILLMENT OF REQUIREMENTS OF STATE 

EDUCATIONAL STANDARDS 
 

Self-work is a means of engaging students in the independence of cognitive activity and forms their mental 

needs for continuous self-study, which requires serious and strong evidence for this type of work. To this end, this 

article presents an analysis of the views of various experts on these issues and draws the following conclusions: 

problems related to the theoretical basis of homework, problems related to the choice of content for extracurricular 

activities, problems related to the relationship with homework. organization and performance of homework at 

school and at home; problems of organizing extracurricular activities of schoolchildren; problems in managing the 

school homework system; problems in the context of the attitude of participants in the educational process; health 

problems of students and teachers. 

Thus, the organization of independent extracurricular activities of students in our time should be modified 

in response to changes in the educational process at different stages, and this is necessary for different students, 

with the addition of elements that were not previously included in the traditional system. 
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МАСЪАЛАҲОИ ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶӮЁН АЗ ФАННИ 

ФИЗИКА ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ 
 

Холов Г.Ш. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Яке аз вазифаи асосии кори мустақилонаи донишҷӯён (КМД) дар муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ аз ташаккули шахсият, эҷодкорӣ, қобилияти худинкишофёбӣ, худомӯзӣ ва навоварӣ 

иборат аст. 

Вазъияти имрӯзаи ислоҳоти системаи таҳсилоти олӣ водор менамояд, ки аҳамияти 

интихоби шаклҳои гуногуни санҷиши натиҷаҳои фаъолияти мустақилонаи донишҷӯёнро муайян 

ва назорат намоем [3 с. 45]. 

Вале ҳалли ин масъала танҳо тавассути интиқоли дониш дар шакли маводи омоданамудаи 

омӯзгор ба донишҷӯён имконпазир мегардад. 

Ҳар як омӯзгор бояд кӯшиш намояд, ки донишҷӯи камфаъолро ба сатҳи фаъолгардонӣ 

ташвиқ намояд, ки чунин рафтор боиси мустақилият, таҳлили роҳҳои ҳалли масъалаҳо, ҷустани 

натиҷаҳои мувофиқ, исбот ва дурустии амалҳоро таъмин менамояд. 

Кори мустақилона системаи фаъолияти мустақилона мебошад, ки ба ноил шудан ба 

мақсади муайян нигаронида шудааст. Дар баробари ин, мафҳуми қобилияти кори мустақилона 

дар раванди таълим қобилияти босифати иҷро намудан, сохтани раванди фаъолияти мустақилона 

ва амалӣ намудани маҳорату малакаҳои амалиро дар назар дорад. Гуфтан ҷоиз аст, ки КМД аз 

фанни физика дар мавриди машғулияҳои амалӣ, озмоишӣ ба мақсад мувофиқ аст, зеро дар иҷрои 

кори мустақилона хусусияти таҳқиқотӣ, ихтироъкорӣ муоина мешавад. 

Бояд дар хотир дошт, ки ҳамеша КМД аз фанни физика дар донишҷӯён шакли муҳимми 

раванди таълим ва асоси меҳварии донишандӯзӣ мебошад. Олимони соҳаи педагогика усулҳои 

гуногуни баланд бардоштани методҳои фаъоли донишазхудкунии донишҷӯён, кори 

мустақилонаро тавсия медиҳанд. 

Архангелский С.И. мафҳуми «кори мустақилона»-ро ҳамчун ҷустуҷӯи мустақилонаи 

иттилоот, адабиёти зарурӣ, азхудкунии дониш, истифодаи ин донишҳо барои ҳалли масъалаҳои 

таълимӣ, илмӣ ва касбӣ шарҳ медиҳад [2]. 

Молибог А.Г. кори мустақилонаро ҳамчун фаъолияти гуногунҷабҳа мефаҳмад, ки аз 

унсурҳои зиёд иборат аст: 

– маҳорати эҷодӣ; 

– дарки маводи таълимӣ ҳангоми маърӯза; 

– тайёрӣ ба дарсҳо; 

– гузаронидани таҷрибаҳо; 

– имтиҳонҳо ва санҷишҳо; 

– анҷом додани корҳои курсӣ, рисолаҳо ва ғайра [11]. 

Низомов Р.А. ва дигарон КМД-ро ҳамчун намудҳои гуногуни фаъолияти индивидуалии 

маърифатӣ ва гурӯҳии донишҷӯён дар синфхона ё берун аз синф бе воситаи роҳнамо, вале таҳти 

роҳбарии омӯзгор шарҳ медиҳад [12]. 

Мавҷудияти муносибатро Иоганзен Б.Г. дар ташкили КМД чунин баён мекунад: дар 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ маҷмуи тадбирҳо оид ба ташаккули фаъолият ва мустақилият 

ҳамчун хислатҳои шахсият, ташаккули маҳорат ва малакаи оқилона аз худ кардани маълумоти 

судманд баррасӣ мешавад [7]. 

Гарунов М.Г. КМД-ро ҳамчун иҷрои вазифаҳои гуногуни дорои хусусияти таълимӣ, 

истеҳсолӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ, худомӯзӣ, ҳамчун воситаи азхудкунии донишҳои касбӣ, методҳои 

фаъолияти маърифатӣ, касбомӯзӣ, ташаккул додани маҳорат ва малакаи фаъолияти эҷодӣ амал 

намудан шарҳ медиҳад [4]. 

Пайдост, ки дараҷаи дониши донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ҳеҷ гоҳ дар як сатҳу 

дараҷа шуда наметавонад. Барои он ки донишҷӯён маълумоти навро амиқ аз худ карда, онҳоро 

ба ақидаҳои мукаммал табдил медиҳанд. Барои иҷрои марҳалаҳо ва баланд бардоштани сатҳи 

дониши донишҷӯён дуруст ташкил намудани КМД аз фанни физика лозим аст. Ин чунин маъно 

дорад, ки агар дар ташкил ва гузаронидани КМД аз фанни физика аз раванди машқҳои тафриқавӣ 

истифода намоем, самаранокии таълимро каме беҳтар намуда метавонем. Ҳамчунин КМД усули 

беҳтарини ташкили шароити педагогӣ буда, идоракунии фаъолиятро дар набудани омӯзгор 

таъмин менамояд. 
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Омӯзгор дар ибтидо, кори мустақилонаро бо ёрии мисолҳои сода ташкил менамояд. 

Донишҷӯён аз кори мустақиле, ки бори аввал бо ёрии бевоситаи омӯзгор иҷро мекарданд, ба 

иҷрои амалҳое мегузаранд, ки мустақилияти пурраро талаб менамоянд. Тавассути чунин 

тамринҳои ботадриҷи мураккаби физикӣ дараҷаи дониш ва донишазхудкунии донишҷӯён 

меафзояд. 

Ташкили КМД аз фанни физика бо истифода аз шаклҳои зерин амалӣ карда мешавад: 

− бо машварат; 

− бо мукотиба (ахборотӣ); 

− бо технологияи иттилоотӣ; 

− бо омӯзиши шабакавӣ; 

− бо китобҳои дарсӣ, маводи аудио-видеоӣ, барномаҳои компютерӣ ва ғайра. 

Вазъи кори мустақилона дар донишгоҳҳо имрӯз яке аз масъалаҳои мубрами рӯз мебошад. 

Аз ин лиҳоз, ташкили КМД-ро дар ҷараёни таълим дар мадди аввал гузоштан лозим аст. 

Ба андешаи мо, КМД аз фанни физикаро метавон яке аз намудҳои фаъолияти маърифатӣ 

ҳисоб кард, ки ба омодагии умумии таълимӣ ва махсуси донишҷӯён нигаронида шуда, аз тарафи 

омӯзгор идора карда мешавад. Комилан равшан аст, ки дониш бе тақвият ва бе фаъолияти 

мустақилона дар хотира хуб дарҷ намегардад. Кори мустақилонаи физикӣ ҳангоми касбомӯзии 

донишҷӯён махсусан муҳим аст. Аз ин ҷост, ки таълимгирандагон дар муассисаҳои таҳсилоти 

олӣ аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, пеш аз ҳама, бо дараҷаи баланди мустақилият фарқ 

мекунад. Яке аз вазифаҳои асосии омӯзгор дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ташкили 

фаъолияти маърифатии донишҷӯён мебошад. 

Дар КМД чунин хислате ба мисли мустақилият ташаккул меёбад, ки дар сохтори шахсияти 

мутахассиси баландихтисоси муосир нақши муҳим мебозад. Илова бар ин, аз ҷониби донишҷӯён 

иҷрои намудҳои гуногуни КМД на танҳо ба ҷамъ овардани дониш, балки ба ташаккули 

тафаккури касбӣ мусоидат мекунад [1]. 

Натиҷа ва сатҳи дониши бештарро танҳо бо роҳбарӣ ва назорати доимии КМД ба даст 

овардан мумкин аст. Фридман Л.М. баён мекунад, ки муқаррарот оид ба хусусияти субъективӣ, 

сохтори идоракунии фаъолияти донишҷӯ, рушд намудан, сахтгирӣ ва идоракунӣ, ба иштироки 

шахсии донишҷӯ асос ёфтааст. Бо ин ақида масъулияти омӯзгор ва уҳдадории шаклҳои 

коллективии кор аҳамияти калон дорад [14]. 

Соли 2020 дар кафедраи методикаи таълими физикаи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 

Носири Хусрав байни 54 нафар донишҷӯёни курсҳои 1-уми ихтисоси физика-математика 

саволнома гузаронида шуд, ки он имкон дод, низоми ташкили КМД мушаххас карда шавад. Дар 

натиҷаи пурсиш маълум гардид, ки: 

− 29 фоизи донишҷӯён иқрор мешаванд, ки тарзи дуруст ташкил намудани фаъолияти 

мустақилонаро намедонанд; 

− 48 фоизи пурсидашудагон намедонанд, ки вақти худро чи гуна идора кунанд; 

− 23 фоиз фикр намекунанд, ки онро умуман тақсим кардан мумкин нест. 

Фаъолияти якҷояи донишҷӯ ва омӯзгор аз рӯи нақшаи зерин сохта мешавад: донишҷӯ оид 

ба ташкили КМД аз фанни физика бевосита аз омӯзгор дастуру тавсияҳо мегирад, омӯзгор 

бошад, вазифаи роҳбариро ба воситаи ҳисобу китоб, назорат ва ислоҳи хатоиҳо иҷро ва амалӣ 

менамояд. 

Дар рафти КМД аз рӯи технологияи лоиҳавӣ барои инкишофи ҳар як донишҷӯи дар лоиҳа 

иштироккунанда шароит фароҳам оварда шуда, малакаҳои зеҳнӣ низ ташаккул меёбанд: 

− таҳлили муфассали фаъолият; 

− интихоб, банақшагирии шакл ва методҳои фаъолият; 

− ташкили КМД; 

− ба назар гирифтани натиҷаҳо ва амалҳои минбаъда; 

− назорат ва худтанзимкунӣ; 

− инъикоси натиҷаҳои КМД. 

Таҷрибагузаронӣ ва шаклҳои гуногуни машғулиятҳои физикӣ дар муассисаҳои таълимӣ ба 

беҳтар гардидани маҳорати касбии донишҷӯён таъсири мусбат расонида, чунин сифатҳо -

масъулиятнокӣ, уҳдабароӣ, салоҳияти равонӣ, маҳорати эҷодиро инкишоф медиҳад. 

Масъулияти асосӣ барои таъмини сифат ва вазъи иҷроиши КМД ба ҳар як муассисаи 

таҳсилоти олии таълимӣ вобаста мебошад. Дуруст пайгирӣ намудани ин ҳадафҳо имкон дорад, 

ки барои ноил шудан ба дараҷаи муайяни сифати дониш ва вазъи таҳсилот замина фароҳам ояд. 
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Бартарии КМД аз фанни физика дар он аст, ки ҳангоми санҷиши дониш шавқи маърифатии 

донишҷӯён ҳамаҷониба рушд намуда, моҳирона истифода бурдани мавод, маълумот боиси 

ташаккул додани ҳадаф, вазифаҳои омӯзиш, ҷалби донишҷӯён ба корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ 

мегардад. 

КМД дар раванди машғулиятҳо ба сифати дониш ва инкишофи қобилиятҳои маърифатӣ 

бештар таҳким мебахшад [13, с. 12-17]. 

Аслан кори мустақилонаро ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: 

− КМД, яъне аз ҷониби донишҷӯ дар як вақт бо нуқтаи назари ӯ, оқилона иҷро намудани 

амалҳо, машқҳо ва дигар супоришҳои таълимӣ дар ҷараёни машғулиятҳои дохилисинфӣ ва 

беруназсинфӣ; 

− кори мустақилона бо роҳбарии омӯзгор (КМРО), мустақилона иҷро намудани амалҳо, 

иҷрои супоришҳои таълимӣ бевосита бо роҳбарӣ ва тавсияҳои омӯзгор. Назорат ва санҷиши 

иҷрои КМД дар муҳлатҳои муқарраршуда. 

Фаъолияти мустақилонаи илмӣ-таҳқиқотӣ дар ҷараёни машғулиятҳо боиси азхудкунии 

донишҳои иловагӣ, тарбияи мутахассисони ташаббускор гардида, тафаккур, зеҳн, қобилияти 

эҷодӣ ва дарки ҳодисаҳои мушоҳидашавандаро дар шуури донишҷӯён инкишоф медиҳад [6]. 

Бештари сифатҳои шахсие, ки дар фаъолияти мустақилонаи илмӣ-таҳқиқотии донишҷӯён 

ташаккул меёбанд, дар аксари соҳаҳои ҷомеаи муосир ба кор меоянд. 

Шарти зарурӣ ҳамкории эҷодии омӯзгор ва донишҷӯён дар ташаккули қобилияти ташкили 

фаъолияти мустақилонаи донишҷӯён ба шумор меравад. Мо се зинаи сифатан гуногуни 

қобилияти худидоракунии донишҷӯёнро дар машғулиятҳои физикӣ муайян намудем, ки ҳангоми 

ташкили кори мустақилона онҳоро ба эътибор гирифтан зарур аст: 

Дараҷаи якум – амалиёт - дар ин марҳала қобилияти донишҷӯ оид ба иҷрои кори 

мустақилона зуд ифода меёбад. Аммо дар баробари ин, худидоракунии фаъолият чандон 

ташаккул наёфта, натиҷаи масъулияти баланди шахсӣ дида намешавад. 

Дараҷаи дуюм - функсионалӣ - худташкилкунии намудҳои алоҳидаи КМД-ро дар бар 

мегирад. Аммо ин худташкилкунӣ ҳангоми мавҷудияти омилҳо, ангезаҳои беруна дар намуди 

интизориҳо ва талаботи омӯзгор сурат мегирад. 

Дараҷаи сеюм – шахсӣ – қобилияту худташкилкунии фаъолият дар асоси қарорҳои 

қабулнамудаи донишҷӯ, инчунин масъулият ва омодагии ахлоқии ташаккулёфта дар мавриди 

иҷрои КМД ифода меёбад. 

Вале барои ба даст овардани самаранокии КМД, қобилияти ташкили худфаъолиятӣ кифоя 

нест, онро бо ёрии фаъолияти мустақилонаи донишҷӯён идора кардан лозим аст: 

− истифодаи усулҳои гуногуни ҳавасмандкунӣ, роҳнамоӣ ва назорати ҳамаҷонибаи 

омӯзгор ба КМД; 

− ташкили шаклҳои ҳамкорӣ байни донишҷӯён дар ҷараёни иҷрои КМД (исбот шудааст, 

ки омодагӣ ба машғулиятҳо дар гурӯҳҳои хурд – 2-3 нафар самараноктар мебошад), ин боис 

мегардад, ки онҳо на танҳо ҳамдигарро назорат мекунанд, балки барои беҳтар иҷро намудани 

кори мустақилона заминаи хуб фароҳам меоранд; 

− ҷорӣ намудани методҳои мусобиқавӣ, расонидани ёрӣ ба ҳамдигар дар мавриди иҷрои 

КМД; 

− водор намудани донишҷӯён аз рӯи ақидаи «кори бомуваффақият барои худ» аз «кори 

бомуваффақияти дигарон» вобаста аст; 

− хусусиятҳои педагогӣ-психологӣ ва омодагии омӯзгор ҳангоми муошират бо 

донишҷӯён; 

− беҳтар намудани фазои илмомӯзӣ ва иҷрои КМД дар муасисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. 

Шаклҳои КМД-ро мазмуни фанҳои таълимии тадрисшаванда ва дараҷаи тайёрии 

донишҷӯён муайян мекунанд. Он метавонад бо маълумоти назариявӣ зич алоқаманд буда, 

хислатҳои таҳқиқотӣ ё таълимӣ дошта бошанд [9, с. 123]. 

Навиштани рефератҳо, корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм ва иҷрои кори озмоиширо метавон 

яке аз намудҳои кори мустақилона арзёбӣ кард, ки сатҳи тазаккур (репродуктивӣ), таҷдид 

(реконструктивӣ) ва фаъолияти эҷодии донишҷӯёнро таъмин менамояд, онҳоро ба фаъолиятҳои 

мураккабтар омода месозад [5]. 

Дар поён якчанд намунаи КМД дар мавриди муайян намудани сатҳи дониш ва ҷамъбасти 

мавзуи дарсӣ пешниҳод карда шудааст. 

Кори мустақилона доир ба мавзуи «Ҳаракати ростхаттаи собитшитоб». 
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Саволҳо ба донишҷӯён. 

1. Ҷисм аз нуқтаи координатии х0=100 м ва бо суръати ибтидоии 36 км/соат ҳаракат 

мекунад. 

а) Шитоби ҷисмро ёбед, агар он дар 10 сония суръати 80 км/соат-ро соҳиб гардад; 

б) формулаи суръатро нависед; 

в) ҷадвали суръатро тасвир намоед; 

г) таърифи ҳаракати ҷисмро нависед; 

д) координатаи ҷисмро баъди 10 сония ёбед; 

е) кӯчиши ҷисмро дар 10 сония муайян намоед. 

2. Аз рӯи ҷадвали суръатҳо (расми 1). 

а) суръати ибтидоӣ; 

б) суръат баъди 6 сонияи аз оғози ҳаракат; 

в) шитобро ёбед. 

 
Расми 1. 

 

3. Ҷисм бо суръати ибтидоии 10 м/с ва шитоби 5 м/с2 ҳаракат мекунад. Дар масофаи 400 

м он кадом суръатро соҳиб мегардад? 

4. Ҷисм аз нуқтаи координатии х0=200 м бо шитоби 4 м/с2 ҳаракат мекунад. Баъди 16 

сонияи ҳаракат суръати ҷисм ба 108 км/соат баробар шуд. Дар ин ҳолат: 

а) суръати ибтидоии ҷисм; 

б) формулаи суръатро нависед; 

в) ҷадвали суръатро тасвир намоед; 

г) суръати ҷисмро баъди 4 сонияи ҳаракат муайян кунед; 

д) таърифи ҳаракатро нависед; 

е) координатаи ҷисмро баъди 16 сония муайян намоед. 

5. Аз рӯи ҷадвали суръат (расми 2): 

а) суръатро баъди 10 сонияи аз оғози ҳаракат; 

б) шитоб; 

в) кӯчиши ҷисмро баъди 10 сония ёбед. 

 
Расми 2. 

 

6. Масофаи 100 метрро ҷисм бо суръати аз 5 м/с то 25 м/с тай намуд. Шитоби ҷисм ёфта 

шавад. 

Кори мустақилона доир ба мавзуи «Энергияи дохилӣ. Гармигузаронӣ. Конвексия». 

Саволҳо ба донишҷӯён. 

1. Чаро барои хунук намудани ҳавои дохили хона, кондитсионерро ба сақф насб мекунанд. 

Сабаби дар фарши хона ҷойгир накардани кондитсионерро баён намоед. 
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2. Санги массааш 0,4 кг дар ҳолати оромибуда, аз баландии 4 м меафтад. Энергияи 

дохилии санг ҳангоми афтидан чӣ қадар зиёд мешавад, агар суръати ҳаракати он дар наздикии 

сатҳи Замин 6 м/с бошад. Афтиши озоди ҷисмро (g)-ро 10 Н/кг қабул намоед. 

3. Энергияи дохилии ҳароратсанҷи тиббӣ ҳангоми чен кардани ҳарорат чи тавр тағйир 

меёбад? 

4. Энергияи кинетикии ҳамаи молекулаҳои оксигени дар як метри муккааббуда дар 

ҳарорати хона ба 0,10 МҶ баробар мебошад. Агар энергияи кинетикии ҳамаи молекулаҳои 

оксиген якхела бошанд, он гоҳ ядрои сурбе, ки бо суръати 66 м/с дар парвоз аст, дорои чи гуна 

ҳаҷм мебошад? Зичии сурб ρ=11,30 г/см3 аст. 

5. Кадоме аз ин мавод гармигузаронии зиёд доранд? 

а) об;    в) бензин;  б) симоб;   г) равған. 

6. Нуқтаи графики вобастагии ҳарорати моддаро аз вақт, ки ба раванди обшавии модда 

мувофиқ аст, муайян кунед (расми 3) [8, c. 117]: 

 
Расми 3. 

 

Кори мустақилона доир ба мавзуи «Ҷараёни электрикӣ дар нимноқилҳо». 

Саволҳо ба донишҷӯён 

1. Ба воситаи ноқили дарозиаш 12 м, буриши арзиаш 0,1 мм2, зери шиддати 220 В қарор 

дорад, қувваи ҷараёни 4А ҷорӣ мешавад. Муқовимати хоси ноқилро ҳисоб кунед. 

2. Муқовимати умумиро дар занҷир ҳисоб кунед, агар:  

R1 =3 Ом, R2 =6 Ом, R3=2 Ом, R4 =7 Ом, R5 =13 Ом, R6=19 Ом бошад (расми 4). 
 

 
Расми 4. 

 

3. Таъсири ҷараёни 1 мА барои одамон бехатар ҳисобида мешавад. Бо ин ҷараён кадом 

барқ дар 1 с мегузарад? Барои ба вуҷуд омадани чунин ҷараён дар 2 сония чанд электрон бояд аз 

буриши арзии ноқил гузарад? 

4. Ноқили пӯлодии дарозиаш 140 см ва масоҳати буриши кундалангиаш 0,2 мм2 мавҷуд 

аст. Агар дар ин ноқил ҷараён 250 мА бошад, пас шиддатро дар охирҳои ноқил муайян кунед. 

5. Муқовимати умумиро дар занҷир ҳисоб кунед, агар: 

R1 =4 Ом, R2 =5 Ом, R3=6 Ом, R4 =8 Ом, R5 =10 Ом бошад (расми 5). 
 

 
Расми 5. 

 

6. Қувваи ҷараёнро дар чароғи чархи велосипед, ки шиддати чароғ 4 В буда, дар 1 сония 

0,8 Ҷ энергия сарф менамояд, муайян кунед [15]. 

Донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ на танҳо дар доираи фанҳои 

тадрисшаванда донишҳои назариявӣ мегиранд, балки онро дар ҳолатҳои зарурӣ истифода 
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мебаранд. Дар ин ҷода КМД барои вусъат додани фаъолияти эҷодӣ, ташаккул додани малакаҳои 

касбӣ, тартиб додани нақшаи корӣ ва гузаронидани таҳқиқоти илмӣ равона мегардад. Яъне, онҳо 

бештар ба мушоҳидакорӣ, донишазхудкунӣ ва омӯхтани қонунҳои табиат завқу рағбат пайдо 

менамоянд. Дар ин маврид асосгузори илми педагогика Ян Амос Коменский навишта буд: 

«Бигузор асоси дастури дидактикаи мо чунин бошад: омӯзиш ва усуле пайдо намоем, ки дар он 

толибилмон камтар хонда, бештар омӯзанд» [10, с. 243]. 

Донишҷӯе, ки ба чунин фаъолияти илмӣ қодир аст, шуури ҷамъиятиаш васеъ гардида, 

ҳангоми баҳо додан ба ҳама гуна вазъияти иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ мавқеи муайяни шахси 

солимфикрро ишғол карда метавонад. 

Имрӯзҳо муносибати муосир дар ташкили КМД заифу яксамт ба назар мерасад. Мақсад ва 

баргузор намудани корҳои мустақилона барои баланд гардонидани сатҳи донишазхудкунии 

донишҷӯён оид ба ҳодисаҳо, қонунҳои табиат ва такмил додани қобилияти кориҷрокунӣ, бояд 

ҳадафи асосии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ шуморида шавад. 

Хулоса, ҳар як КМД дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бояд донишро такмил дода, 

мустақилияти донишҷӯёнро барои омӯхтани мавод ва маълумоти муосир равона намояд. 

Омӯзгор талош намояд, ки худи донишҷӯёнро ба дарёфти маълумоти зарурӣ равона карда, ба 

онҳо барои ин амалҳо шароити мусоид фароҳам орад. Зеро чунин метод боиси беҳтар шудани 

сифати таълим гардида, хоҳиши омӯхтанро зиёд менамояд.  
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МАСЪАЛАИ ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶӮЁН АЗ ФАННИ ФИЗИКА  
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Дар мақола оид ба ҷорӣ намудан ва ташкили кори мустақилонаи донишҷӯён дар муассисаҳои 
таҳсилоти олӣ мисолҳо ва далелҳо гирд оварда шудааст. Аз ҷумла фикру ақидаҳои олимони шинохтаи 
соҳаи физика дар бораи нақши кори мустақилонаи донишҷӯён (КМД) дар беҳтар намудани сатҳу сифати 
таълим баён гардидааст. Ҷиҳати истифодаи дурусти шаклҳои назорати КМД дар муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбӣ ва муҳайё намудани шароити мусоид барои иҷрои кори мустақилона тавсияҳои муфид дода 
шудааст. Дарҷ гардидааст, ки ҷалби мақсадноки донишҷӯён ба корҳои мустақилонаи физикӣ, озмоишӣ, 
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https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-fizike-na-temu-postoyanniy-elektricheskiy-tok-klass-3140497.html


192 

 

амалӣ, эҷодӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ дар мактабҳои олӣ бевосита ба роҳбар ва омӯзгори дарсдиҳанда вобастагии 
зиёд дорад. 

Қайд шудааст, ки муносибати дуруст надоштани донишҷӯён, таваҷҷуҳи ками онҳо ба иҷрои корҳои 
мустақилона аз фанни физика, боиси поён рафтани сифати омӯзиш, пайдо нагаштани маҳорати 
мустақилонаи аз худ кардани донишҳо ва дигар омилҳо мегардад. Муаллиф оид ба робитаи КМД аз фанни 
физика, мақсад, мафҳум ва беҳтар намудани раванди таълими физикаи муассисаҳои таҳсилоти олӣ 
маслиҳатҳои методӣ пешниҳод намудааст. 

Барои иҷро намудани кори мустақилона доир ба якчанд мавзуъҳои физикӣ намунаи мисолҳо 
пешниҳод гардидааст. Барои ҷалби ҳар чӣ бештари донишҷӯён, супориш ва вазифаҳо, водор намудани 
онҳо ба иҷрои корҳои мустақилона истифодаи методҳои гуногуни таълимӣ тавсия шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: методикаи таълими физика, ташкили кори мустақилонаи донишҷӯён, рушди 
мустақилият, омилҳо, вазифа, супориш, таҳқиқот, сатҳу сифати омӯзиш, эҷодкорӣ, қобилият, фаъолияти 
эҷодӣ, тавсияҳо. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ У  

СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
 

В статье приведены примеры и факты о внедрении и организации самостоятельной работы 

студентов в высших учебных заведениях. В частности, взгляды известных ученых в области физики на 

роль самостоятельной работы студентов (СРС) в повышении уровня и качества образования. Даны 

полезные рекомендации по правильному использованию форм контроля СРС в высших учебных 

заведениях и созданию благоприятных условий для самостоятельной работы. Отмечается, что 

привлечение студентов к самостоятельным работам по физики, лабораторным, практическим, творческим, 

научным исследованиям в вузе напрямую зависит от руководителя и преподавателя. 

Отмечено, что плохое отношение студентов, отсутствие у них интереса к самостоятельной работе 

по физике приводит к снижению качества образования, отсутствию навыков получения знаний и другим 

факторам. Автор дает методические рекомендации по взаимосвязи СРС физики, цели, концепции 

совершенствования процесса обучения физике в высших учебных заведениях. 

Приведены примеры ряда физических тем, которые помогут вам работать самостоятельно. Для 

привлечения как можно большего числа учащихся, заданий и задач, мотивации их к выполнению 

самостоятельной работы используются разнообразные методы обучения.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика обучения физике, организация самостоятельной работы 

учащихся, развитие самостоятельности, факторы, задачи, задания, исследование, уровень и качество 

усвоения, креативность, способность, творческая активность, рекомендации. 
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PROBLEMS OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK IN PHYSICS AMONG  

STUDENTS AT THE UNIVERSITY 
 

The article provides examples and facts about the introduction and organization of independent work of 

students in higher educational institutions. In particular, the views of well-known scientists in the field of physics 

on the role of independent work of students (IWS) in raising the level and quality of education. Useful 

recommendations are given on the correct use of forms of control IWS in higher educational institutions and the 

creation of favorable conditions for independent work. It is noted that the involvement of students in independent 

work in physics, laboratory, practical, creative, scientific research at the university directly depends on the leader 

and teacher. 

It is noted that the poor attitude of students, their lack of interest in independent work in physics leads to a 

decrease in the quality of education, a lack of knowledge acquisition skills and other factors. The author gives 

guidelines on the relationship IWS of physics, goals, concepts for improving the process of teaching physics in 

higher educational institutions. 

Examples of a number of physics topics are given to help you work on your own. To attract as many 

students, tasks and tasks as possible, to motivate them to perform independent work, a variety of teaching methods 

are used. 

KEY WORDS: methods of teaching physics, organization of independent work of students, development 

of independence, factors, tasks, tasks, research, level and quality of assimilation, creativity, ability, creative 

activity, recommendations. 
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ҶАНБАҲОИ ПСИХОЛОГИВУ ПЕДАГОГИИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ 
 

Маҷидзода У.Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Тарбияи ҷисмонӣ як навъи тарбия аст, ки мундариҷаи махсуси он омӯзиши ҳаракат, 

тарбияи сифатҳои ҷисмонӣ, азхудкунии донишҳои муҳимми фарҳанги ҷисмонӣ ва бунёди 

зарурати бошуурона ба тармимҳои варзишӣ ба ҳисоб меравад. Муваффақияти ҳалли вазифаҳои 

тарбияи ҷисмонӣ, масъалаи банақшагирии мавод, ташкил ва азхудкунии он, интихоби шаклҳои 

машғулиятҳо, ҳаҷм ва шиддатнокии тармимҳои ҷисмонӣ, ташаккули сифатҳои ҷисмонӣ, аз бисёр 

ҷанба, бо дарназардошти қонуниятҳои психологиву педагогӣ ва физиологӣ муайян карда 

мешавад. 

Сатҳи баланди зуҳуроти суръати ҳаракати инсон воҳиди бетағйир набуда, дар ҳолати 

машғулиятҳои доимии варзишӣ афзун гардида, пас аз қатъ намудани машғулиятҳои варзишӣ 

коҳиш меёбад. Аз ин хотир, дар раванди тарбияи ҷисмонӣ таваққуфи тӯлонӣ тавсия дода 

намешавад. Самаранокии ҳар як машғулияти минбаъда бояд дар заминаи машғулияти пешина ба 

роҳ монда шавад, зеро маҳз бо чунин восита имконияти таъсири ҷамъшаванда пайдо гардад             

[5, с. 53].  

Ба миқдори зиёди нашрияҳо ва таҳқиқот оид ба тарбияи ҷисмонии донишҷӯён нигоҳ 

накарда, ташаккули ангезаи донишҷӯён ба тарбияи ҷисмонӣ, яке аз масъалаҳои муҳим ва 

таҳқиқнагардида боқӣ мондааст. Шавқу рағбати донишҷӯён ба корҳои ҷисмониву саломатӣ 

ҷанбаи назарраси маҳсулнокии барномаҳои тарбияи ҷисмонӣ ба ҳисоб меравад. Асосан, омили 

асосии аҳамияти сатҳи пасти саводнокии ҷисмонии донишҷӯён коҳиш додани нақши тарбияи 

ҷисмонӣ ва ҷой надоштани ҳалли методии масъалаи мазкур ба ҳисоб меравад.  

Чунин мешуморем, ки барои ҷалби донишҷӯён ба тарбияи ҷисмонӣ, бедор намудани шавқу 

рағбати онҳо зарур аст, ки ҷанбаҳои психологӣ ва педагогӣ дар машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ 

ба эътибор гирифта шаванд.  

Дар рушди омодагии ҷисмонӣ мувофиқгардии организм ба сарбории ҷорӣ хеле муҳим аст. 

Қайд намудан зарур аст, ки мувофиқгардии организм дар муддати кӯтоҳ амалӣ мегардад, агар 

дар муддати муайян сарборӣ барои организм ба таври муқаррарӣ боқӣ монад. Аз ин нуқтаи назар 

гурӯҳи муайяни бетағйири машқҳои варзишӣ ё машқҳои як самти алоҳидаро истифода намудан 

зарур аст.  

Принсипи такрор намудани машқҳои алоҳидаи ҷисмонӣ аз моҳияти физиологии омодагии 

ҷисмонӣ бармеояд. Такрори доимии машқҳои варзишӣ шарти ҳатмии такмили фаъолияти олии 

асаб, рушди тағйироти мутобиқшавӣ ба ҳисоб меравад. Мундариҷаи якхела ва маҷмуавии 

машғулиятҳо дорои шароити гуногуни амалинамоии ин принсипи муҳим мебошад. Барои 

таҷдиди пурраи тамоми ҷанбаҳои маҳорат такрорнамоии машқҳои ҷисмонӣ зарур аст, ки ба 

тарбияи сифатҳои ҷисмонӣ равона карда шудаанд [3, с. 263].  

Дар психологияи фаъолияти ҷисмонӣ таҳқиқи чунин ҳолатҳои равонӣ, ба монанди 

шиддатнокии равонӣ, ҳаяҷони эҳсосотӣ, стресс мавқеи марказӣ доранд. Се марҳалаи асосии 

шиддатнокии равониро ҷудо менамоянд:  

- асабоният: ноустувории кайфият, асабонии дохилӣ, пайдо шудани ҳиссиёти ногувор, дард 

дар мушакҳо ва узвҳои дарунӣ; 

- эҳсосоти қавӣ: афзоиши асабонияти идоранашаванда, ноустувории эҳсосотӣ, асабоният, 

изтироб, интизории шадиди мушкилот; 

- ҳиссиёти заифӣ ва нотавонӣ: заминаи умумии изтироб, худбоварӣ, осебпазирии баланд, 

ҳассосият. 

Дар асоси шиддатнокии психологӣ ҳамбастагии ду навъи танзимнамоӣ дар фаъолият: 

эҳсосотӣ ва иродавӣ ҷой дорад. Навъи эҳсосотии танзимнамоӣ аз ҷиҳати ҳиссиётӣ, навъи 

иродавӣ аз қувватгирии иродавӣ бармеояд.  

Ҳамин тариқ, омилҳои равонӣ ба натиҷаи фаъолнокии ҷисмонӣ таъсири амиқ мерасонанд. 

Дар ҳамкории омӯзгор ва донишҷӯ, ба эътибор гирифтан муҳим аст, ки бадастории натиҷаҳои 

муайян, аз бисёр ҷиҳат на танҳо аз омодагии ҷисмонӣ, балки аз равандҳои психологӣ, ба монанди 

ангезаҳо, муошират бо донишҷӯён, хусусиятҳои равонии ҳар як донишҷӯ, бунёди шароити 

муфид барои фаъолият вобаста аст [6, с. 352]. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки хусусиятҳои равонии инсон интихоби самти рушди 

омодагии ҷисмониро муайян менамояд. Одамони нисбатан «озод» дар муошират бештар ба 
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бозиҳои озмунӣ таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд. Одамони нисбатан «канораҷӯй» кӯшиш менамоянд, 

ки аз муошират ва алоқа ба дигар одамон худро канор бигиранд, яъне барои онҳо бозиҳои 

озмунии варзишӣ мувофиқ нестанд [4, с. 37].  

Дар Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав байни донишҷӯёне, ки ба тарбияи 

ҷисмонӣ машғуланд пурсишнома оид ба омилҳои психологӣ гузаронида шуд, ки дар он 64 нафар 

иштирок намуданд. Дар пурсишнома саволи «Оё зарур аст, ки хусусиятҳои равонии донишҷӯ дар 

раванди машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ба эътибор гирифта шаванд?» Се навъи ҷавоб низ 

пешниҳод карда шуд: 1. Бале, таъсири омили психологӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ назаррас аст. 

2. Не, дар ин ҷанба зарурат ҷой надорад. 3. Дар ҷавоб мушкилӣ мекашам.  

Аз ҳамаи иштирокчиён 42 нафар (65,56%) ҷавоби мусбат доданд, 5 нафар (8,8%) чунин 

мешуморанд, ки зарурат ҷой надорад ва 17 нафар (25,54) дар ҷавоб мушкилӣ кашиданд.  

Дар асоси пурсишнома метавон чунин хулосабарорӣ намуд, ки дар машғулиятҳои тарбияи 

ҷисмонӣ ба эътибор гирифтани хусусиятҳои равонии ҳар як донишҷӯ зарурат дорад. Омӯзгорро 

зарур аст, ки на танҳо ба омодагии ҷисмонии донишҷӯ, балки ба вазъияти дохилии донишҷӯ 

диққати аввалиндараҷаро равона намояд. Аз ин хотир, барои муайян намудани вазъияти равонии 

ҳар як фард гузаронидани тестҳои муайяни равонӣ зарурат пайдо менамояд. Илова бар ин, 

гузаронидани чорабиниҳо барои беҳтар намудани вазъияти дохилии донишҷӯ, ба монанди 

лексияҳо, семинарҳо, конференсияҳо мувофиқи мақсад мебошад.  

Ҷанбаи дигари ҷалби донишҷӯён ба машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ҷанбаҳои педагогӣ ба 

ҳисоб меравад. Зарур аст, ки дар методҳои баргузории машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ тағйирот 

ворид карда шавад, ки ба бедор намудани шавқу рағбати донишҷӯён ба машғулиятҳои тарбияи 

ҷисмонӣ равона гардида бошанд.  

Ба ақидаи мо, яке аз масъалаҳои муҳим дар машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ истифодаи 

принсипи интихобӣ мебошад, ки ба баланд бардоштани фардият дар рушди ҷисмонӣ ва 

мутобиқан баланд бардоштани ангезаҳо ба машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ равона карда 

шудааст. Мувофиқи ин принсип донишҷӯ метавонад доираи рушди ҷисмонии худро дар 

машғулиятҳои амалӣ интихоб намояд. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки чунин муносибат бояд шавқмандии донишҷӯёнро ба 

машғулиятҳои мустақилонаи варзишӣ, иштироки фаъол дар озмунҳои варзишӣ афзун намояд. 

Лекин, аз тарафи дигар, метавон қайд намуд, ки имкониятҳои инфиродии таълим, базаи моддии 

донишгоҳ, ҳайати кадрии омӯзгорон маҳдуд буда, эҳтимолияти амалӣ намудани чунин принсип 

дар сатҳи паст қарор дорад. Ба ин нигоҳ накарда, қайд менамоем, ки пайдоиши интихоб дар 

машғулиятҳои варзишӣ ангезаи донишҷӯро ба машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ, ҳатто дар 

шароити мавҷудияти маҳдудиятҳо, баланд мебардорад.  

Ба раванди таълим ворид намудани машғулиятҳо дар асоси навъи интихобии варзиш фазои 

ангезавии машғулиятҳоро дар самти азхудкунии арзишҳои фарҳанги ҷисмонӣ ва варзиш васеъ 

менамояд. Маҳз дар машғулиятҳои таълимӣ манфиатҳои омӯзгор ва донишҷӯ, машқҳои одии 

ҷисмонӣ ва унсурҳои мушаххаси техникии навъи интихобшудаи варзиш ба ҳам омезиш меёбанд. 

Ворид гардидан ба тими варзишӣ машғулиятҳои иловагии мустақилро барои баланд бардоштани 

сифатҳои ҷисмонӣ талаб менамояд [1, с. 102].  

Амалӣ намудани принсипи мазкури тарбияи ҷисмонӣ, аз бисёр ҷанба, аз базаи моддии 

донишгоҳ ва ихтисоси омӯзгорони варзиш вобаста аст. Чунин муносибат дар донишгоҳҳои 

хориҷӣ мавриди истифода қарор гирифтааст, ки натиҷаи назаррасро нишон медиҳад [7, с. 379]. 

Дар пурсишномае, ки дар Донишгоҳи давлатии Бохтар бо номи Носири Хусрав гузаронида 

шуд, аксарияти донишҷӯёни иштирокчӣ (43 нафар (66%) тарафдори интихоб намудани доираи 

рушди ҷисмонии худ буданд. Албатта, истифодаи чунин принсип дар машғулиятҳои тарбияи 

ҷисмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ шавқмандии донишҷӯёнро ба варзиш ва тарбияи 

ҷисмонӣ инкишоф медиҳад.  

Таҳлили фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ нишон 

медиҳад, ки дар асоси сатҳи пасти базаи моддӣ, таъминот бо кадрҳои баландихтисос, мушкилоти 

азхудкунии машқҳо ва тармимҳо, амалинамоии талаботи барномаҳои таълимӣ ба пуррагӣ иҷро 

намегарданд. Дар алоқамандӣ бо ин, масъалаи ҷорӣ намудани бозиҳои варзишӣ ва машқҳои 

ҷисмонии миллӣ дар амалияи тарбияи ҷисмонӣ муҳим мегардад.  

Зарурати коркарди масъалаи мазкур бо ҷанбаҳои зерин асоснок карда мешавад: 

- мушкилоти иҷроиши як қатор талаботи барномаҳои таълимии варзишӣ, ки бо базаи 

моддӣ ва нарасидани мутахассисони тарбияи ҷисмонӣ алоқаманд мебошад; 
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- масъалаи истифодаи воситаҳои миллии тарбияи ҷисмонӣ дар низоми машғулиятҳои 

тарбияи ҷисмонӣ ба сифати маводи иловагӣ ба барномаи давлатӣ дар адабиёти педагогӣ аз 

нуқтаи назари истифодаи онҳо бо мақсади таълимӣ-тарбиявӣ таҷассум нагардидааст; 

- дар адабиёти педагогӣ таҷассуми интихоб ва банизомдарории воситаҳои миллии тарбияи 

ҷисмонӣ амалӣ нагардидааст, нақш ва мақоми онҳо дар тарбияи ҷисмонӣ муайян нашудаанд.  

Шавқу рағбати омӯзгорон ба бозиҳои варзишии миллӣ, истифодаи пурраи онҳо дар 

раванди таълимӣ-тарбиявӣ бо афзоиши талабот ба масъалаи солимгардонии аҳолӣ алоқаманд 

карда мешавад. Дар қатори вазифаҳои умумии таълимӣ дар раванди тарбияи ҷисмонӣ вазифаҳои 

дигари инфиродӣ низ ҳал карда мешаванд, ки дар назди мутахассисони тарбияи ҷисмонӣ 

масъалаи истифодаи ратсионалии воситаҳои миллии тарбияи ҷисмонӣ, коркарди талаботи 

ибтидоии истифодаи онҳоро мегузорад [2, с. 8]. 

Суҳбатҳо бо донишҷӯён дар самти истифодаи бозиҳои варзишии миллӣ, ба монанди 

гӯштингирӣ, чавгонбозӣ, аспдавонӣ муайян карда шуд, ки онҳо ба чунин бозиҳои варзишӣ майлу 

рағбати муайян доранд. Албатта, чунин майлу рағбат ба ҷалби донишҷӯён ба тарбияи ҷисмонӣ 

ва таъмини рушди ҷисмонии онҳо мусоидат менамояд.  

Албатта, фаъолияти асосии донишҷӯён, бояд бо ёрии воситаҳои фарҳанги ҷисмонӣ ба даст 

овардани малакаву маҳорат бошад. Бунёди клубҳои варзишӣ дар навъҳои мухталифи варзиш 

механизми дигари ҷалби ҷавонон ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши оммавӣ ба ҳисоб меравад. 

Барои омӯзиши соҳаи ангеза-талабот дар машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ дар Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав таҳлилҳо гузаронида шуданд, ки тариқи суҳбат бо 

донишҷӯён ба роҳ монда шуд. Дар таҳлили ангезаи иштирок дар машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ 

чунин омил муайян карда шуд, ки ба сифати омили коҳишёбии иштирок дар машғулиятҳои 

тарбияи ҷисмонӣ «зарурати ба даст овардани санҷиш ё баҳо» ба ҳисоб меравад, ки аз «бадастории 

қаноатмандии ҷисмонӣ ва психологӣ» дар сатҳи баланд қарор дорад.  

Пешниҳоди донишҷӯён асосан ба беҳтар намудани шароити машғулиятҳои тарбияи 

ҷисмонӣ ва варзиш дар муассисаи таҳсилоти олӣ алоқаманд аст, ки анъанавӣ ҳисобида мешавад. 

Моҳияти асосии чунин пешниҳодҳо дар он зоҳир мегардад, ки иштирокчиён мехоҳанд дар 

шароитҳои муосир дар таҷҳизоти муосири варзишӣ ба машғулиятҳо фаро гирифта шаванд.  

Натиҷаҳои пурсиш мавҷудияти як қатор проблема ва самтҳои умумиро нишон дод: 

- коҳиши шавқу рағбати донишҷӯён ба машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш аз 

донишҷӯёни курсҳои поёнӣ ба донишҷӯёни курсҳои болоӣ; 

- болоравии ҳиссиёти танқидӣ, ки бо баҳогузории манфии шароит барои машғулиятҳои 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар муассисаи таҳсилоти олӣ ва дигар объектҳои варзишӣ, ки ба 

муассиса тааллуқ дорад; 

- саъйу кӯшиши машғулият ба варзиш дар вақти берун аз дарс дар майдончаҳои варзишӣ, 

ки ба муассисаи таҳсилоти олӣ тааллуқ надоранд. 

Асосан, дар асоси якчанд омил, як қатор донишҷӯён тарзи ҳаёти ғайрифаъолро пеша 

намудаанд. Онҳо аксарият вақти худро ба дигар корҳо бахшида, ба организм сарбории зиёди ақлӣ 

меоранд. Ба хотири ба варзиш машғул шудан, ҳамоҳангӣ ва неруи заруриро ба даст овардан, ҳар 

як донишҷӯро зарур аст, ки дар як рӯз барои варзиш як соат вақт ҷудо намояд. Ҳаёти комил бе 

фаъолнокии ҷисмонӣ ғайриимкон аст. Ба ҳама маълум аст, ки тарзи ҳаёти солим танҳо аз хӯроки 

дуруст ва хоб иборат нест, барои организм сарбории ҷисмонӣ зарур аст.  

Дар асоси ҷанбаҳои зикргардида, метавон қайд намуд, ки яке аз вазифаҳои муҳимми 

низоми маориф таъмини афзоиши самаранокии тарбияи ҷисмонӣ дар мутобиқат бо ташаккули 

ҷолибияти он ба ҳисоб меравад. Ҷолибияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тариқи истифодаи 

фаъоли методҳои навъи мушаххаси варзиш дар машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ низ таъмин 

карда мешавад.  

Ҳамин тариқ, чунин мешуморем, ки ҷолибияти машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ва шавқу 

рағбати донишҷӯён ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш аз истифодаи методҳои фаъоли таълим дар 

машғулиятҳо ва ба эътибор гирифтани ҷанбаҳои психологии ҳар як донишҷӯ таъмин карда 

мешавад.  
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ҶАНБАҲОИ ПСИХОЛОГИВУ ПЕДАГОГИИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ 
 

Дар ин мақола ҷанбаҳои психологӣ ва педагогии тарбияи ҷисмонӣ мавриди баррасӣ қарор дода 
шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки барои ҷалби донишҷӯён ба тарбияи ҷисмонӣ, бедор намудани шавқу 
рағбати онҳо зарур аст, ки ҷанбаҳои психологӣ ва педагогӣ дар машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ба эътибор 
гирифта шаванд. 

Дар психологияи фаъолияти ҷисмонӣ таҳқиқи чунин ҳолатҳои равонӣ, ба монанди шиддатнокии 
равонӣ, ҳаяҷони эҳсосотӣ, стресс мавқеи марказӣ доранд. Омилҳои равонӣ ба натиҷаи фаъолнокии 
ҷисмонӣ таъсири амиқ мерасонанд. Дар ҳамкории омӯзгор ва донишҷӯ, ба эътибор гирифтан муҳим аст, 
ки бадастории натиҷаҳои муайян, аз бисёр ҷиҳат на танҳо аз омодагии ҷисмонӣ, балки аз равандҳои 
психологӣ, ба монанди ангезаҳо, муошират бо донишҷӯён, хусусиятҳои равонии ҳар як донишҷӯ, бунёди 
шароити муфид барои фаъолият вобаста аст  

Зарур аст, ки дар методҳои баргузории машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ тағйирот ворид карда 
шавад, ки ба бедор намудани шавқу рағбати донишҷӯён ба машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ равона гардида 
бошанд. Яке аз масъалаҳои муҳим дар машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ истифодаи принсипи интихобӣ 
мебошад, ки ба баланд бардоштани фардият дар рушди ҷисмонӣ ва мутобиқан баланд бардоштани 
ангезаҳо ба машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ равона карда шудааст.  

Яке аз вазифаҳои муҳимми низоми маориф таъмини афзоиши самаранокии тарбияи ҷисмонӣ дар 
мутобиқат бо ташаккули ҷолибияти он ба ҳисоб меравад. Ҷолибияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тариқи 
истифодаи фаъоли методҳои навъи мушаххаси варзиш дар машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ таъмин карда 
мешавад. Ҷолибияти машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ва шавқу рағбати донишҷӯён ба тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш аз истифодаи методҳои фаъоли таълим дар машғулиятҳо ва инчунин ба эътибор гирифтани 
ҷанбаҳои психологии ҳар як донишҷӯ таъмин карда мешавад.  

КАЛИДВОЖАҲО: педагогика, психология, тарбияи ҷисмонӣ, объектҳои варзишӣ, клубҳои 
варзишӣ, омодагии ҷисмонӣ, шиддатнокии психологӣ, омилҳои равонӣ, методҳои таълим, низоми маориф.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

В данной статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты физического воспитания. 
Автор отмечает, что для того, чтобы привлечь студентов к занятиям физической культурой, вызвать у них 
интерес, необходимо учитывать психолого-педагогические аспекты в занятиях физкультуры. 

В психологии физической активности центральное место занимают исследования таких 
психических состояний, как психическое напряжение, эмоциональное возбуждение, стресс. 
Психологические факторы оказывают глубокое влияние на результаты физической активности. В 
сотрудничестве преподавателя и студента важно учитывать, что достижение тех или иных результатов во 
многом зависит не только от физической подготовки, но и от психологических процессов, таких как 
мотивация, общение со студентами, психологические особенности каждого ученика, создание 
необходимых условий для деятельности. 

Необходимо внести изменения в методику проведения занятий по физической культуре, 
направленные на возбуждение интереса студентов к занятиям по физической культуре. Одним из важных 
вопросов в физическом воспитании является использование выборочного принципа, который направлен 
на повышение индивидуальности в физическом развитии и, соответственно, повышение мотивации к 
занятиям физической культурой. 
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Одной из важных задач системы образования является повышение эффективности физического 
воспитания в соответствии с развитием его привлекательности. Привлекательность занятий физической 
культурой и спортом обеспечивается активным использованием специфических спортивных методов в 
физкультурной деятельности. Эффективность физкультурной деятельности и заинтересованность 
студентов в занятиях физической культурой и спортом обеспечиваются использованием в деятельности 
активных методов обучения, а также учетом психологических особенностей каждого студента. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, психология, физическая культура, спортивные объекты, 
спортивная готовность, физическая культура, психологическая напряженность, психологические факторы, 
методика обучения, система образования. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мажидзода Усмон Хомид, преподаватель кафедры физического 
воспитания и начальной военной подготовки Бохтарского государственного университета имени Носира 
Хусрава. Тел.: (+992) 918-79-58-52. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF PHYSICAL EDUCATION 
 

This article discusses the psychological and pedagogical aspects of physical education. The author notes 
that in order to attract students to physical education classes, to arouse their interest, it is necessary to take into 
account the psychological and pedagogical aspects in physical education classes. 

In the psychology of physical activity, studies of such mental states as mental stress, emotional arousal, and 
stress occupy a central place. Psychological factors have a profound effect on the results of physical activity. In 
cooperation between a teacher and a student, it is important to take into account that the achievement of certain 
results largely depends not only on physical fitness, but also on psychological processes, such as motivation, 
communication with students, the psychological characteristics of each student, and the creation of the necessary 
conditions for activity. 

It is necessary to make changes in the methodology of conducting physical education classes, aimed at 
arousing students' interest in physical education classes. One of the important issues in physical education is the 
use of a selective principle, which is aimed at increasing individuality in physical development and, accordingly, 
increasing motivation for physical education. 

One of the important tasks of the education system is to increase the effectiveness of physical education in 
accordance with the development of its attractiveness. The attractiveness of physical culture and sports is provided 
by the active use of specific sports methods in physical education. The effectiveness of physical culture activities 
and the interest of students in physical culture and sports are ensured by the use of active teaching methods in 
activities, as well as by taking into account the psychological characteristics of each student. 

KEY WORDS: pedagogy, psychology, physical culture, sports facilities, sports readiness, physical culture, 
psychological tension, psychological factors, teaching methods, education system. 
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ЗАРУРАТИ РУШДИ САЛОҲИЯТИ ТАҲҚИҚОТИИ ХОНАНДАГОН  

ҲАНГОМИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
 

Нурматова Ғ.Р. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар асоси талаботҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» [1], 

«Консепсияи мактаби миллии тоҷик» [2], «Консепсияи миллии таҳсилот дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» [3], «Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» [4] барои самаранок 

ба роҳ мондани таълиму тарбияи хонандагон омӯзгоронро лозим аст, ки устоди касби худ 

бошанд. 

Дар Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 

гуфта мешавад, ки «таваҷҷуҳи бештар ба сифати таҳсилот, инчунин малакаҳои касбӣ ва 

салоҳиятҳое зоҳир мегардад, ки ҷавонон ва калонсолон дар ҷараёни таҳсилот ба даст меоранд. 

Дар замони муосир дастовардҳои шахсии ҳар як шаҳрванд ба қобилияти мутобиқшавии ӯ ба 

дигаргуниҳо ва донишомӯзии доимии ӯ дар тӯли ҳаёт вобаста аст. Дар навбати худ соҳаи маориф 

бояд фазоеро муҳайё созад, ки барои рушди ин салоҳиятҳо мувофиқ бошад» [5].  

Таҳқиқоти солҳои охир роҳҳои мустақим ва ғайримустақими ташаккули салоҳияти 

таҳқиқотии хонандагонро дар раванди таълим тавассути мақсаднок мусаллаҳ намудани 

хонандагон бо методҳои маърифати илмиро муайян кардаанд 6; 7; 8; 9; 10. 

Роҳи мустақими рушди салоҳияти таҳқиқотӣ дар назарияи ташаккули давра ба давраи 

амалҳои фикрӣ, ки аз ҷониби психологҳо А.Н. Леонтев, П.Я. Галперин, И.Ф. Тализина коркард 

шудааст, татбиқ ёфтааст. Ин назария дар асоси таълимоти Л.С. Виготский дар бораи нақши 

пешбари таълим дар ҷараёни рушд таҳия гардидааст. Моҳияти ин таълимот дар он аст, ки омӯзиш 
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тавассути якчанд давра мегузарад, оғози амал бо ашё тавассути давраи иҷрои амалҳо, давраи 

амали нутқи баланд ва давраи амали хомӯшона 11. 

Роҳи ғайримустақими ташаккули таҳқиқотии хонандагон дар корҳои Д.Н. Богоявленский, 

Л.В. Занков, Т.С. Костюк, Н.А. Менчинская ва дигарон баррасӣ гардидаанд. Дар онҳо шартҳои 

аҳамиятноки таъминкунандаи рушди тафаккури таҳқиқотию эҷодӣ ва бунёдгари имкониятҳои 

равона кардани ин ҷараён ба самти зарурӣ ишора гардидааст 12, с. 44. Инчунин, нусхаҳои 

дигари мусаллаҳ намудани хонандагон бо методҳои маърифати илмӣ мавҷуданд, ки роҳҳои 

мустақим ва ғайримустақими ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон якдигарро пурра 

намуда, ба шакли воҳид зоҳир мегардад.  Ба ин таҳияи методикаи Е.Н. Кабанова-Меллер мисол 

шуда метавонад, ки дар маркази диққат дар рафти дарс, усулҳои муайян қарор доранд, вале 

сохтори ин усулҳо ба хонандагон қатъиян дода намешаванд. Бинобар ин, хонандагон дар як қатор 

ҳолатҳо дар шароите қарор мегиранд, ки худашон мустақилона пайдарпаии амалҳо, усулҳо ва 

дарёфти самти умумиро ҷудо намоянд 13, с. 100. 

Коркардҳое, ки таҳқиқотчиён дар бораи роҳҳои индуктивӣ ва дедуктивии ворид намудани 

методҳои маърифати илмӣ ба мундариҷаи таҳсилот бахшида шудаанд, қобили таваҷҷуҳанд. 

Ҳангоми муносибати дедуктивӣ донишҳо дар бораи методҳои маърифати илмӣ дар шакли тайёр 

пешниҳод карда мешаванд. Ин муносибат бештар дар синфҳои боло ба мақсад мувофиқ аст. Роҳи 

индуктивӣ аз он иборат аст, ки хонандагонро ба фаҳмиши моҳияти метод дар раванди аз худ 

намудани донишҳои нав сафарбар мекунад 9, с. 165. 

Дар адабиёти педагогӣ масъалаҳои ҳангоми омӯхтани кадом фанҳо зарурати ворид 

намудани донишҳо дар бораи методҳои маърифати илмӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. 

Чунончи В.Ф. Паламарчук қайд мекунад, ки методи исботро дар асоси маводи математика, 

методҳои таҳлилу муқоисаро дар фанҳои гуманитарӣ, методи ҷамъбасту хулосабарориро дар 

маводи таърихӣ, методҳои моделиронӣ ва аналогияро дар дарсҳои физика ва химия баррасӣ 

намудан беҳтар аст 8, с. 10. Вале бояд дар назар дошт, ки ин методҳоро ҳангоми мустаҳкамкунӣ 

дар дарсҳо оид ба ҳамаи фанҳо истифода бурдан мумкин аст. Кӯшиши аз кадом синф ин ё он 

методро омӯхтан низ баррасӣ гардидааст. Ҷадвали байнифаннии истифодаи методҳо дар амалияи 

мактабҳо тартиб дода шудааст 14, с. 98. 

Шинос намудани хонандагон бо методҳои маърифати илмӣ пешниҳоди маълумот дар 

бораи ин методҳоро пешбинӣ мекунад, ки яке аз роҳҳои ташаккули салоҳияти таҳқиқотии 

хонандагон мебошад. Масъалаи ворид намудани донишҳои зарурӣ ба мундариҷаи таҳсилот 

пурратар дар таҳқиқоти Л.Я. Зорина ва В.О. Пунский кушода шудааст. Ворид намудани донишҳо 

дар бораи методҳои маърифати илмӣ ба мазмуни таҳсилот бе таҳияи воситаҳои дидактикии зерин 

имконнопазир аст: 

− интихоб ва тақсимоти маълумоти зарурӣ ва кофӣ дар бораи методҳои маърифати илмӣ 

барои синфҳо; 

− маҷмӯи супоришҳои махсус.  

Таҳлили адабиёт нишон медиҳад, ки ҳангоми ҳалли масъалаи рушди салоҳияти таҳқиқотӣ 

ворид намудани маълумот дар бораи методҳои маърифати илмӣ дар се вариант мусоидат 

мекунад: 

1. Маълумот пеш аз фаҳмонидани маводи таълимии нав расонида мешавад. Дар баробари 

ин, омӯзгор ба хонандагон дар бораи методи илмӣ ва ё ҷузъи он нақл карда мефаҳмонад, ки ба 

кадом мақсад онро истифода мебаранд. 

2. Дар бораи методи маърифати илмӣ дар баробари фаҳмонидани маводи нав маълумот 

медиҳад. Ин ҷо ҳам омӯзгор дар бораи мазмуни методи илмӣ ва мақсади истифодаи он дар 

таълим нақл мекунад. 

3. Дар бораи методи маърифати илмӣ пас аз фаҳмонидани маводи нави таълимӣ маълумот 

дода мешавад. Ин ҷо омӯзгор ба хонандагон барои кори мустақилона супориш дода, дарҳол дар 

бораи методе маълумот медиҳад, ки хонандагон бояд истифода кунанд 9, с. 174. 

Бояд қайд кард, ки ба мақсади ташаккул ва рушди салоҳияти таҳқиқотӣ нисбат ба таҳия ва 

гузаронидани машқҳо барои истифодаи методҳои маърифати илмӣ талаботи дидактикии зерин 

гузошта мешавад: 

− машқҳо бояд тамоми курси таълимиро бо алоқаҳои дохилифаннӣ ва байнифаннӣ бо 

назардошти хусусияти бобҳояшон фаро гиранд. Гузашта аз ин, маводи асосии таълимие 

истифода мегардад, ки барои амиқу мустаҳкам аз худ намудани он мусоидат мекунанд;  
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− машқҳо бояд ба имкониятҳои маърифатии синнусолии хонандагон мувофиқат карда, дар 

баробари он рушди зеҳнии онҳоро тавсеа бахшанд;  

− машқҳо бояд иштироки мустақилона, фаъол ва эҷодиро дар раванди таълим таъмин 

намоянд;  

− машқҳо барои тамоми курс пешакӣ ба нақша гирифта шаванд ва мунтазаму давра ба 

давра гузаронида шаванд;  

− тамоми ҷузъҳои таркибии малакаҳои мураккаби зеҳниро фаро гиранд;  

− машқҳо бояд ташаккули маҳорати истифодаи як усулро дар раванди омӯзиши фанҳои 

гуногуни мактабӣ таъмин намоянд; 

− машқҳо бояд мувофиқи инкишофи зеҳнии хонандагон пай дар пай, аз сода ба мураккаб 

истифода шаванд 15.  

Масалан, дар барномаи таълимии физика барои синфи 7-ум дар баробари мавзӯи 

«Ҳодисаҳои физикӣ», омӯхтани методҳои омӯзиши физика ба мисли мушоҳида, таҷриба ва 

ченкунӣ пешбинӣ шудааст. Омӯзгор вобаста ба омӯхтани методҳои физика, ҳангоми 

банақшагирии дарс ташаккули чунин салоҳиятҳои таҳқиқотиро таҳия менамояд: 

Хонандагон бояд донанд ва соҳиби салоҳиятҳои зерин шаванд: 

- мушоҳида, таҷриба ва ченкунӣ; 

- ченкуниҳои бевосита ва бавосита; 

- амалиётҳои ченкунӣ; 

- саҳв дар ченкуниҳо; 

Хонандагон дар натиҷаи таълими методҳо: 

- мушоҳида, таҷриба ва ченкуниро фаҳмонида метавонанд; 

- алоқамандии назария ва амалияро дарк мекунанд; 

- ба ченкуниқои бевосита ва бавосита ва амалиётҳои ченкунӣ сарфаҳм мераванд; 

- ба саҳви ченкуниҳо баҳо дода тавонанд. 

Дар китоби дарсии синфи 7-ум доир ба ин қисмати мавзӯъ чунин маълумот оварда шудааст 

[16, с. 211]: 

Усулҳои омӯзиши физика: мушоҳида ва таҷриба, ченкунӣ. Маълум аст, ки олами моро 

иҳотакунанда системаи ягона ва пурраро ташкил менамояд. Дар он предметҳо ва ҳодисаҳо дар 

алоқамандӣ ва таъсири мутақобилаи ҳамдигарӣ мебошанд. Ҳодисаҳои физикӣ бо роҳи мушоҳида 

ва таҷрибагузаронӣ омӯхта мешаванд. 

Омӯхтани ҳодисаҳо дар шароити табиӣ мушоҳида номида мешавад. Масалан, бе ёрии 

ягон асбоб дар фаслҳои зимистону тобистон тағйирёбии ҳарорати ҳаворо бо роҳи мушоҳида 

омӯхтан мумкин аст. Дар шароити лабораторӣ бо ёрии асбобҳо омӯхтани ҳодисаҳо таҷриба 

номида мешавад. Натиҷаҳоеро. ки ҳангоми мушоҳидаҳо ва таҷрибагузаронӣ ба даст меоянд, 

далелҳо меноманд. 

Алоқамандие, ки дар байни далелҳои ба даст омада муқаррар карда мешаванд, қонунқои 

физикаро ба вуҷуд меоранд. Барои маънидоди ҳодисаҳо ва равандҳои дар табиат гузаранда 

фарзияҳо бунёд карда мешаванд. 

Дурустии фарзияҳо дар таҷриба санҷида мешаванд. Фарзияҳои нодуруст партофта 

мешаванд ва фарзияҳои дар таҷриба тасдиқ гардида ба назария мубаддал мегарданд. 

Ҳамин тариқ, назария аз таҷриба ба вуҷуд меояд ва ҳар як назария дар таҷриба санҷида 

мешавад. 

Назария бо таҷриба робитаи зич дорад ва онҳоро аз ҳамдигар ҷудо кардан мумкин нест.  

Дар таҷрибагузаронӣ ченкунӣ нақши муҳим мебозад. Дар хусуси муҳим будани ченкунӣ 

олими машҳури рус Д.И. Менделеев чунин қайд намудааст: «Илм аз лаҳзае оғоз мегардад, ки 

агар ченкуниро оғоз намоянд». Бе ченкунӣ муқоисаи бузургиҳо ва санҷидани қонунҳо 

имконнопазир мебошад.  

Инчунин бо ёрии ченкунӣ натиҷаҳои таҷрибаҳо бо хулосаҳои назариявӣ муқоиса карда 

мешаванд. 

Ченкунӣ - маҷмӯи амалиёте, ки барои ёфтани қимати ададии бузургии физикӣ иҷро карда 

мешавад. Барои ин бузургии ченшаванда бо бузургии воҳидӣ (эталонӣ) муқоиса карда мешавад. 
Ченкуниҳои бевосита ва бавоситаро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. 
Масалан, дарозии предметҳо бо хаткашак, массаи ҷисмҳо бо тарозу ва фишори моеъу газҳо 

бо манометр бевосита чен карда мешаванд. 
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Дар ченкуниҳои бевосита бузургии ченшаванда бо воҳиди бузургии ченшаванда муқоиса 
ё бо ёрии асбобе, ки шкалаи (тақсимоти) он бо воҳидҳои бузургии ченшаванда дараҷабандӣ карда 
шудааст, чен карда мешавад. 

Дар ченкуниҳои бавосита бузургии номаълум аз натиҷаи ченкуниҳои бевоситаи 
бузургиҳои дигар, ки бо бузургии ченшаванда вобастагии зич дорад, ҳисоб карда мешавад.  

Масалан, чен кардани суръати ҷисм ба воситаи чен кардани масофаи тайкардаи ҷисм ва 
вақти барои ин масофаро тай кардан сарфшуда, муайян кардани чуқурии баҳр ба воситаи 
ченкунии суръати садо дар об дар муддати вақте, ки он аз киштӣ то таги баҳр рафта бармегардад, 
гузаронида мешавад. 

Ҳангоми гузаронидани ченкунӣ роли ҳалкунандаро аниқии ченкуиӣ мебозад. Таърихи 
физика ва астрономия бо таърихи баланд бардоштани аниқии ченкунӣ алоқаманд мебошад. 
Ҳамаи ченкуниҳо бо ягон саҳв гузаронида мешаванд. 

Саҳв - майлкунии натиҷаи ченкунӣ аз қимати ҳақиқӣ мебошад. Агар массаи ҷисм бо 
лниқии 1 г. чен карда шавад, ин чунин маъно дорад, ки бузургии ченкардашуда аз массаи чақиқии 
ҷисм аз 1 г. зиёд фарқ намекунад. 

Ҳамаи саҳви ченкуниҳо ба системавӣ (доимӣ) ва тасодуфӣ тақсим мешаванд. 
Саҳви системавии ченкунӣ гуфта, саҳверо меноманд, ки он собит мемонад ё ин ки бо 

қонунияти муайян ҳангоми такроран ченкунии бузургии додашуда тағйир меёбад.  
Саҳвҳои тасодуфӣ чунин саҳвҳоеанд, ки ба вуҷудоии онҳо огоҳонида намешаванд. 

Бинобар ин, саҳвҳои тасодуфӣ ба ченкуниҳои алоҳида таъсир мекунад ва ҳангоми ченкуниҳои 
бисёркарата ба қонунҳои статистикӣ итоат менамоянд.  

Ҳангоми иҷрои корҳои лабораторӣ саҳвҳои мутлақ ва нисбии ченкуниҳоро ҳисоб кардан 
лозим аст.  

Дар охири дарс омӯзгор тавассути саволҳои зерин дар бораи методҳои илмии физика дар 
хонандагон ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотиро месанҷад: 

Барои санҷидани дараҷаи азхудкунии хонандагон ва мустаҳкамкунии дарс, омӯзгор ба 
хонандагон чунин саволу супориш медиҳад: 

1. Мушоҳида чист? 
2. Таҷриба гуфта чиро меноманд? 
3. Фарзия чист? 
4. Назарияи илмӣ чӣ тавр ба амал меояд? 
5. Ченкунӣ гуфта чиро меноманд? 
6. Кадом намуди ченкуниҳо мавҷуданд? 
7. Дар бораи саҳви ченкуниҳо маълумот диҳед. 
8. Саҳвҳои мутлақ ва нисбии ченкунӣ чӣ тавр муайян карда мешаванд? 
Омӯзгор ҳангоми иурсиши хонандагон дар ҷадвали омоданамудааш, пас аз ҳар саволу 

ҷавоб қайди мувофиқ мегузорад: ҷавоби дуруст, ҷавоби нодуруст. 
Дар охири дарс ҳамаи ҷавобҳои хонандагон таҳлил ва арзёбӣ карда мешавад [17].  
Ҳамин тариқ, таҳлили адабиёти психологӣ, педагогӣ ва методӣ оид ба мавзӯи мавриди 

таҳқиқ зарурати мусаллаҳ намудан бо методҳои маърифати илмӣ ва нақши онҳо дар ташаккули 
салоҳияти таҳқиқотии хонандагонро исбот мекунад. 
 

АДАБИЁТ: 
 

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф». – Душанбе, 2013. – 28 с. 
2. Консепсияи мактаби миллии тоҷик. – Душанбе, 1993. 
3. Консепсияи миллии таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2001. 
4. Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2006. 
5. Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. – Душанбе, 

2020. 
6. Гальперин П.Я, Развитие исследований по формированию умственных действий. – В кн. 

Психологическая наука в СССР. Т. 1. – М.: АПН РСФСР, 1959. – С. 441-469. 

7. Гальперин П.Я. Управление процессом учения. – В кн.: Новые исследования в педагогических 
науках. – М.: Просвещение, вып. 4, 1965. 

8. Паламарчук В.Г. Школа учит мыслить. – М.: Просвещение, 1979. – 144 с. 
9. Степанюк А.В. Дидактические условия вооружения учащихся общими методами научного 

познания / 5-7 классы общеобразовательной школы. Дисс. канд. пед. наук. – Киев., 1985. – 200 с. 
10. Сухомлинский В.А. Собр. Соч. в 5-ти т. Т. 1. – Киев: Рад. Школа, 1979. – 686 с. 
11. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. Из-во АНП РСФСР. – М., 1956.                         

– 520 с. 
12. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе. – М.: АПН РСФСР, 

1959. – 347 с. 



201 

 

13. Кабанова Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственное развитие 
учащихся. – М.: Просвещение, 1968. – 288 с. 

14. Пунский В.О. Азбука учебного труда. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с. 
15. Давыдов В.В. Психологические возможности младших школьников в усвоении понятий. – М.: 

Педагогика, 1969. 
16. Нормурод Ф., Қодирӣ С. Физика. Китоби дарсӣ барои синфи 7-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. 

– Душанбе: Нашриёти «Собириён», 2013. – 287 с. 
17. Маҷидов Ҳ., Зубайдов С., Истамов Ф. Роҳнамои фанни физика, синфи 7-ум. – Душанбе: Маориф, 

2019. – 184 с. 
 

ЗАРУРАТИ РУШДИ САЛОҲИЯТИ ТАҲҚИҚОТИИ ХОНАНДАГОН ҲАНГОМИ  
ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

 

В статье рассматривается актуальная задача о необходимости реализации развития 
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Содержание школьного математического образования, как известно, отражает содержание 
и уровень развития современной математической науки и выражает общественную потребность 
в подготовке подрастающего поколения на необходимом математическом уровне. 

Мысль о введении элементов теории вероятностей в школьное образование была 
высказана еще ее основателем Пьером Лапласом. В 1814 году он писал, что «... нет науки более 
достойной наших размышлений, и было бы полезно ввести ее в систему народного образования». 

В конце 1990-х - в начале 2000-х годов в стране появились новые виды 
общеобразовательных учреждений (лицеи и гимназии), ориентированные на углубленное 
обучение школьников по избираемым ими образовательным областям с целью дальнейшего 
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обучения в вузе. Также многие годы успешно существовали и развивались специализированные 
(профильные) художественные, спортивные, музыкальные и другие школы.  

Комбинаторика – своеобразный и очень интересный раздел математики, в котором 
решается задачи выбора и расположения элементов некоторого множества в соответствии с 
заданными правилами [5]. 

Выбором объектов и расположением их в том или ином порядке приходится заниматься 
чуть ли не во всех областях человеческой деятельности, например, конструктору, 
разрабатывающему новую модель механизма, ученому-агроному, планирующему распределение 
сельскохозяйственных культур на нескольких полях, химику, изучающему строение 
органических молекул, имеющих данный атомный состав [5]. 

В связи с этим выделяют следующие их виды: 
1. Найти комбинацию элементов, обладающую заранее заданными свойствами; 
2. Доказать существование или отсутствие комбинаций элементов с заданными 

свойствами; 
3. Найти общее число комбинаций элементов с заданными свойствами; 
4. Найти решения и из всех решений данной комбинаторной задачи выбрать оптимальное 

по тем или иным параметрам, критериям [4]. 
Приведем примеры комбинаторных задач каждого типа : 
Задачи первого вида.  
Задача 1. Распределить 24 человека так, чтобы получилось 6 рядов по 5 человек в каждом.  
Многим школьникам не хватает интеллектуальных сил отвлечься от реального, наглядно 

поражающего несовпадения условия и результата этого «парадоксального» задания, поэтому их 
первая реакция выражается обычно следующими словами: «Такого не может быть! Если 24 
разделить на 6, получится 4, но никак не 5! (Или по 5 взять 6 раз будет 30, но не 24!) Задача не 
имеет решения!» [2]. 

Важно убедить ребят в том, что речь тут идет совсем не о числах, а о комбинации, 
определяющий признак которой в том, что состоит она из 24 элементов, из которых можно 
построить 6 рядов по 5 элементов в каждом.  

Очевидно, не каждый сможет найти решение задачи: 
Задачи второго вида. 
Для учащихся школьников задачи второго вида несколько видоизменяются и обычно 

звучат в виде требования: «Может ли существовать комбинация элементов с заданными 
свойствами?», «Можно ли..?» 

Задача 2. Можно ли построить магический квадрат, состоящий из 9 клеток с числами 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10? 

 
Обычно школьники начинают строить квадрат и стихийно подбирать числа, при этом они 

затрудняются обосновать свои действия [2]. 
Анализируя задачу, необходимо обратить внимание детей на форму ее требования: 

«Можно ли…?» Она указывает на то, что заранее неизвестно, существует ли такой магический 
квадрат, и поэтому использование метода подбора не продуктивно, необходим иной подход к 
поиску решения. Рассуждать, очевидно, можно так. Ответим последовательно на следующие 
вопросы: 

1. Чему равна сумма всех указанных чисел? (47). 
2. Чему должна быть равна сумма в каждом столбце (а их 3), в каждой строке (их тоже 3), 

по каждой диагонали (их 2)? (47 делится на 3 только с остатком: 473 = 15 (ост. 2), т.е. нельзя 
получить в трех столбцах одинаковые суммы, если общая сумма чисел в трех столбцах равна 47). 

Таким образом, можно утверждать, что построить магический квадрат, состоящий из 9 
клеток с числами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, нельзя. 

Задачи третьего вида. 
Задачи третьего вида можно решать различными методами. Выделяют «формальные» и 

«неформальные» методы (Е.Е. Белокурова). При «формальном» методе решения нужно 
определить характер выбора комбинации, выбрать соответствующую формулу или 
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комбинаторное правило (имеется в виду правила суммы и произведения), подставить числа и 
вычислить результат [4]. 

Задача 3. Сколько натуральных чисел, меньших 10 000, можно записать с помощью цифр 
0 и 9 ? 

Ответ: Всего 14 чисел. Это: 9, 90, 99, 900, 909, 990, 999, 9000, 9009, 9090, 9099, 9900, 9909, 
9999 [2].  

Для удобства осуществления перебора данных чисел можно порекомендовать учащимся 
записывать эти числа в порядке возрастания (именно так они и записаны) или убывания. После 
выполнения полезно обсудить вопросы: Все ли числа записали? Почему можно быть уверенным 
в том, что ни одно число не пропущено? Что доказывает, что перебор осуществлен правильно? 
Что помогло выполнению задания? [3-4]. 

Задачи четвертого вида. 
Задача 4. Пусть, например, путешественник хочет выехать из города А, посетить города 

В, С и D, после чего вернутся в город А. На рисунке 1 изображена схема путей, связывающих 
эти города. Различные варианты путешествия отличаются друг от друга порядком посещения 
городов В, С и D. Существует шесть вариантов путешествия.  

 
В таблице 1 указаны эти варианты и длина каждого пути: 
 

Путь Длина пути Путь Длина пути 
ABCDA 1550 ACDBA 1300 
ABDCA 1300 ADBCA 1450 
ACBDA 1450 ADCBA 1550 

  

Из этой таблицы видно, что кратчайшими является пути ACDBA и ABDCA, отличающиеся 
друг от друга лишь направлением движения [1-3]. 

Основными целями изучения курса являются следующие: 
- способствовать формированию и развитию умений решения комбинаторных задач, 

позволяющих ученикам разумно организовать перебор ограниченного числа данных, подсчитать 
всевозможные комбинации элементов, составленных по определённому правилу; 

- способствовать развитию творческих способностей и дарований; 
- создать условия для развития умений самостоятельно приобретать и применять знания; 
- создать условия для расцвета личности школьника с учётом его возрастных 

особенностей. 
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ДАР БОРАИ ТАЪМИНИ УНСУРҲОИ КОМБИНАТОРИКА ДАР ДАРСҲОИ МАТЕМАТИКАИ 
МАКТАБҲОИ ТИПИ НАВ 

  

Мақола ба омӯзиши масъалаҳои комбинаторӣ дар мактабҳои типи нав, ки дар онҳо фанни 
математика чуқур омӯзонда мешавад, бахшида шудааст. 

Таълими мақсадноки ҳалли масъалаҳои комбинаторӣ ба рушди тафаккури комбинаторӣ ва 
созандагӣ мусоидат намуда, сифати вариативиро доро мебошад. Дар зери мафҳуми вариативнокии 
тафаккур самтнокии фаъолияти фикрии хонанда баҳри ҷустуҷӯи ҳалҳои гуногуни масъала ҳангоми мавҷуд 
набудани нишондоди махсус, фаҳмида мешавад. Ба курси математикаи мактабӣ ворид сохтани масъалаҳои 
комбинаторӣ ба рушди хонандагон таъсири мусбат мерасонад. 
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унсурҳо. 
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О ПРЕПОДАВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМБИНАТОРИКИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 

ШКОЛАХ НОВОГО ТИПА 
  

Статья посвящена изучению комбинаторных задач в школах нового типа с углубленным изучением 

математики.  

Целенаправленное обучение решению комбинаторных задач, несомненно, способствует развитию 

комбинаторного, конструктивного мышления, такого его качества, как вариативность. Под 

вариативностью мышления понимают направленность мыслительной деятельности ученика на поиск 

различных решений задачи в случае, когда нет специального указания на это. Включение комбинаторных 

задач в курс математики оказывает положительное влияние на развитие учащихся.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: комбинаторика, комбинаторные задачи, решение задачи, оптимальное 

решение, комбинация элементов. 
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ABOUT TEACHING THE ELEMENTS OF COMBINATORICS IN THE LESSONS OF 

MATHEMATICS IN SCHOOLS OF A NEW TYPE 
 

The article is devoted to the study of combinatorial problems in schools of a new type with in-depth study 

of mathematics. 

Purposeful training in solving combinatorial problems undoubtedly contributes to the development of 

combinatorial, constructive thinking, its quality as variability. The variability of thinking is understood as the focus 

of the student's mental activity on the search for various solutions to the problem in the case when there is no 

special indication for this. The inclusion of combinatorial problems in the course of mathematics has a positive 

impact on the development of students. 
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of elements. 
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ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ВА КОММУНИКАТСИОНӢ ДАР ТАҲСИЛОТИ 

КАСБИИ ИХТИСОСҲОИ ЗАБОНҲОИ ХОРИҶӢ 
 

Сафарова С.Ҳ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Асосгузори сулҳу Ваҳдати Миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (26 декабри 

соли 2019) дар алоқамандӣ бо таҳаввулоти сохтории дунёи муосир дар самти таълим ва тарбияи 

насли бомаърифат, худогоҳ, ояндасоз ва таъсири илмҳои табиатшиносӣ ва табиию риёзӣ дар 

тавсеаи ҷаҳонбинии илмӣ чунин таъкид намудаанд: «Роҳбарону кормандони соҳаи маорифро 

зарур аст, ки сатҳу сифати таълимро дар ҳар як муассисаи таълимӣ, сарфи назар аз шаклу 

моликияти онҳо ва дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот баланд бардоранд ва ба таълими фанҳои 

табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир намоянд» [1]. Дар робита ба ин, ба хотири 

боз ҳам бештар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ солҳои 2020-

2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму 

маориф» эълон карда шуд. 

Ҳоло дар соҳаи таълими забонҳои хориҷӣ технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

(ТИК), яъне курсҳои таълимии чандрасонаӣ, журналҳои электронии навъи Hello-on-line, 

Интернет - мавод, вебинарҳо ва ғайра мавриди истифода қарор меёбанд [7, с. 44]. Дар тӯли 

понздаҳ соли охир дар олам ТИК фаъолона истифода мешавад, зеро технологияҳои компютерӣ 

омӯзгорро дар нақши ҳамсуҳбати зинда пурра месозанд. Махсусияти барномаҳои компютерӣ 

имкон медиҳад, ки миқдори зиёди машқҳо, мисли ташкили маводи таълимӣ ба асосӣ ва иловагӣ 

ҷудо шаванд, корбурд гарданд. Машқҳои иловагӣ аксаран такрори машқҳои асосӣ буда, бо баъзе 

иловаҳо ба таълимгиранда дар ҳолати пайдошавии мушкилот ба дурусттар машқкунӣ имкон 

медиҳад. Ҳамин тариқ, дар ин раванд принсипи инфиродисозии таълим татбиқи худро меёбад, 

зеро ки машқҳои иловагӣ бо низоми назорат барои ҳар як донишҷӯ вобаста ба намуди кор 

интихоб карда мешавад. Гузаронидани тестҳои компютерӣ инфиродисозии таҳсилоти касбии 

забонҳои хориҷиро таъмин менамояд, маҳсулнокии фаъолияти таълимии донишҷӯёнро баланд 

мебардорад, фаъолияти маърифатии онҳоро ташаккул медиҳад, сарфаи ҷараёни таълимро 

таъмин ва донишҷӯёнро аз ғалатсозӣ озод мекунад. Ба андешаи мо, барномаҳои комплексии 
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тестикунонӣ дар сатҳи методӣ муфид ва натиҷанок буда метавонанд, чунки тамоми сатҳҳои 

забониро фаро мегиранд, яъне ба ташаккули салоҳиятҳои коммуникатсионӣ (чун яке аз қисмҳои 

салоҳияти касбии иттилоотӣ) мусоидат менамоянд. Дар таълим намуди махсуси рағбат ба дониш, 

ки онро рағбати маърифатӣ меноманд, нақши асосӣ мебозад. Ба туфайли фаъолияти маърифатӣ 

дар ҷараёни онҳо азхудкунии мазмуни фанҳои таълимӣ, тарзҳои зарурӣ ё маҳорату малакаҳо, ки 

бо ёрии онҳо мутахассиси оянда мустақилона маълумот мегирад, рӯй медиҳад. Ба ақидаи мо, 

тестҳое, ки дар барномаҳои компютерӣ гузошта шудаанд, воситаи хуби суръатдиҳӣ ба таҳсилоти 

касбии ихтисосҳои забонҳои хориҷӣ ва назорат аз болои сатҳи ташаккулёбандагии донишҳо, 

малакаҳо ва рушди маҳоратҳо мебошанд. Интернет бо имкониятҳои калони иттилоотӣ ва 

муассири дидактикии худ дар фаъолияти мустақилонаи маърифатии донишҷӯён, дар фаъолияти 

таълимӣ дар ҷараёни курсҳои фосилавӣ, иштирок дар кори сомонаҳои гуногуни забонӣ бо 

ҳамшарикон аз МТОК-ҳои дигари Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷӣ дар раванди таълиму 

тарбияи ҳам аудиторӣ ва ҳам ғайриаудиторӣ, аз ҷумла дар низоми таҳсилоти иловагӣ кумаки 

калон расонида метавонанд. Нисбат ба таълими забони хориҷӣ дар сатҳи касбӣ гуфтан мумкин 

аст, ки Интернет ба истифода аз матнҳои аутентӣ, гӯшкунӣ ва муошираткунӣ бо донандагони 

забон имконияти беандоза медиҳад (расми 1). 
 

 
 

Расми 1. Амсилаи истифодабарии Интернет дар ҷараёни таълим. 
 

Воридшавӣ ба фазои виртуалӣ воситаи самараноки рушди салоҳияти иҷтимоӣ-маданӣ 
мебошад. Мубрамияти масъалаи рушди салоҳияти иҷтимоӣ-мадании мутахассисони оянда яқин 
аст. Бешубҳа, воситаи аз ҳама самараноки рушди салоҳияти иҷтимоӣ-маданӣ будубош дар 
мамлакатҳое, ки забонашро меомӯзем, воридшавӣ ба худи фазои маданият, анъанаҳо ва 
меъёрҳои иҷтимоии ин мамлакат ҳисоб меёбад. Аммо бо дарназардошти он, ки на ҳамаи 
донишҷӯёну омӯзгорон дар мамлакати мо чунин имкониятро доранд, ҷустуҷӯи роҳҳои дигари 
муҳити ғайризабонӣ зарур аст. Бебаҳс он аст, ки намуди зерини муроҷиати онҳо ба ТИК 
ташаккул ёфта метавонад [4, с. 97]. Намудҳои зерини ТИК-ро, ки ба истифодаи компютерҳо 
нигаронида шудаанд, ба чунин қисматҳо ҷудо мекунанд: почтаи электронӣ; телеконференсияҳо; 
системаҳои мубодилаи фаврии ахборот; форумҳо; вебинарҳо. Аз нуқтаи назари ташкили ҷараёни 
коммуникатсионӣ технологияҳоро ба 2 гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: воситаҳои худмухтор 
(offline) ва муколамавӣ (online). Аз рӯи навъи бартаридоштаи иттилоот технологияҳоро ба матн 
нигаронидашуда ва чандрасонаӣ тақсим кардан мумкин аст. Татбиқи техникии аввалӣ захираҳои 
камтарини барномавӣ ва иттилоотиро талаб менамояд, бинобар ин, аксар технологияҳо ба 
истифодаи нутқи хаттӣ такя мекунанд. Технологияҳои чандрасонаии иттилоотии овозӣ ва 
биноиро бо фароҳам овардани шароити воқеии раванди коммуникатсионӣ интиқол медиҳанд. 
Телеконференсияҳо шакли ташкили чорабиниҳои навъи мубоҳисавӣ (конференсияҳо; 
семинарҳо; мизҳои мудаввар; симпозиумҳо; вебинарҳо) мебошад, ки дар он иштирокчиён дар 
масофаи аз ҳам хеле дур қарор доранд. Аз ҷиҳати техникӣ телеконференсия «маҷмуи интегралии 
хизматрасониҳои шабакаи ҳисоббарор аст, ки бо мақсади коммуникатсияи истифодабарандагон 
дар асоси интиқолу коркарди иттилооти нутқӣ, матнӣ ва биноӣ корбурд мегардад». 
Телеконференсияҳо ҳам ба матн нигаронидашуда ва ҳам чандрасонаӣ буда метавонанд. 
Системаҳои мубодилаи фаврии ахборот намуди технологияҳои коммуникатсионии компютерӣ 
мебошад, ки суҳбати табииро такрор мекунад. Ҳамагӣ 2 тарзи ташкили чунин системаҳоро ҷудо 

Ҳолатҳои зеринро ба истифодабарӣ аз Интернет ҷудо мекунем 

воридсозии мавод ба мазмуни 

машғулиятҳо, яъне ҳамгироикунии 

барномаи таълимӣ 

барои ҷустуҷӯи мустақилонаи иттилоот аз 

тарафи донишҷӯён дар доираи кор бо 

лоиҳаҳои гуногун 

барои омӯзиши мустақилона, 

амиқгардонии донишҳо оид ба забони 

хориҷӣ, барҳамдиҳии дониши мақомот ва 

малакаҳо 

барои тайёрии мустақилона ба супоридани 

рейтинг, имтиҳон, барои тайёрӣ ба 

супоридани имтиҳони ҷорӣ аз фанни забони 

хориҷӣ бо истифода аз ТИК 

барои омӯзиши системаноки курси муайяни забони хориҷӣ ба таври фосилавӣ зери 

роҳбарии омӯзгор бо истифода аз ТИК 
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мекунанд: муколамавӣ (ICQ) ва серзабонӣ (чат IRC вебинарҳо). Форум технологияи ба 
коммуникатсия аз рӯи вақт мавҷудшуда, ки маҷмуи гуфторҳои ба мавзуи муайян бахшидашударо 
дар бар мегирад. Форум аз порчаҳои ахборот ташаккул ёфта, воситаҳои ташкили алоқаҳои худро 
коркард менамоянд, бинобар ин, баъдтар ба мубодилаи иттилоот нигаронида шудааст. «Дар 
форумҳо барқасдона мавзуи муошират дастгирӣ мегардад: мубодилаи таҷриба, ёрӣ дар ҳалли 
масъалаҳо, муҳокимаи мавод. Маҳз ин намуди иртибот ба рушди як қатор илмҳои компютерӣ 
мусоидат намуд» [6, с. 108]. 

Вазифаҳои муайяни Интернет имкон медиҳад, ки амалҳои асосии тавассути ТИК 
ташкилкунандаро барои кор дар соҳаи таҳсилоти касбии ихтисосҳои забонҳои хориҷӣ ҷудо 
кунем: 

1. Амалиёти истифодабарӣ аз Интернет ҳамчун «нақлиёт»; 
2. Амалиёти истифодабарӣ аз Интернет ҳамчун воситаи муоширати касбӣ ва ҳаррӯза; 
3. Амалиёти истифодабарӣ аз Интернет ҳамчун воситаи таълим. Ин амалиётҳои умумӣ ба 

як қатор амалҳои ҷузъӣ, ки ду зергурӯҳро дар бар мегиранд, тақсим мешаванд [2, с. 128]. 
Ба зергурӯҳи якум мо амалҳоеро мансуб медонем, ки бо истифодаи намудҳои гуногуни 

фаъолияти нутқӣ ва иттилооти байнифарҳангӣ дар раванди коммуникатсия алоқаманданд. 
Онҳоро шартан амалиёти забонӣ меноманд: а) амалиёти ба таври хаттӣ интиқол додани иттилоот 
мувофиқи мақсаду вазифаҳои муошират, симои коммуникатсионии мухотаб; б) амалиёти 
фаҳмидани иттилоот зимни қироат мувофиқи мақсадҳои он (пурра, аниқ, шиносоӣ бо мазмуни 
матн). 

Ба зергурӯҳи дуюм мо амалиёти зерини касбиро дохил мекунем: а) амалиёти корбарӣ аз 
сомонаҳо, лоиҳаҳо дар реҷаҳои гуногун; б) амалиёти ба фазои Интернет ворид сохтани ҷустуҷӯи 
иттилооти маводи касбӣ ва мавод барои муошират; в) амалиёти ташкил кардани фаъолияти 
илмӣ-таҳқиқотии худ [3, с. 38]. 

Дар ҳолати истифодаи методикаи лоиҳавӣ муроҷиат ба Интернет таҷрибаи васеъро дар 
хониши муоинавӣ, ҷустуҷӯӣ ва омӯзишии матнҳои аутентӣ, инчунин таҷрибаро дар 
банизомдарорӣ ва шарҳи босаводонаи далелҳои маданият таъмин менамояд. Қайд кардан зарур 
аст, ки истифодаи ТИК дар соҳаи таҳсилоти касбии забонҳои хориҷӣ кори якҷояи иштирокчиёни 
зиёди раванди педагогӣ буда, дастгирии муташаккилонаи техникии маъмурони системавӣ, 
дохилкунии босаводонаи ТИК-ро ба ҷараёни муоширати зинда бо омӯзгор талаб мекунад. 

Дар олами муосир маълумот дар ҳаёти ҳар як инсон нақши муҳим мебозад, зеро ки он на 
танҳо дар ҳаёти ҳаррӯза ёрӣ мерасонад, балки ба рушди шахсият ва фаъолияти минбаъдаи касбии 
ӯ имкон медиҳад. Чи тавре маълум аст, барои шахси соҳибкасб маҳорату малакаҳои амалӣ асоси 
он ба ҳисоб меравад. Аммо, агар мутахассис масъаларо аз ҷиҳати назариявӣ нафаҳмад, пас дар 
таҷриба ба хатоӣ роҳ медиҳад. Бинобар ин, аҳамияти маълумот дар он хеле калон аст. Баъзеҳо 
мегӯянд, ки гирифтани маълумот дар синни наврасӣ кофист. Аммо чи тавре ки ҳаёт нишон 
медиҳад, тамоми умр бояд дониш андӯхт [6, с. 161]. 

Илму технология дар маҷмуъ аз маълумот рушд меёбад. Он чизеро, ки мо замоне омӯхта 
будем, ҳоло шояд нодаркор шавад, зеро ки баъзе технологияҳо ва методҳои таълим ба қадре 
тағйир ёфтаанд, ки аз пешина фарқ мекунанд. Бинобар ин, дар назди аксари омӯзгорони 
муассисаҳои гуногуни таълимӣ саволе гузошта мешавад: дарси ҳозира чӣ гуна бояд бошад, то 
ин ки донишҷӯён маводи пешниҳодкардаи омӯзгорро хубтар азхуд намоянд [3, с. 34]. 

Шароити имрӯзаи рушди ҷомеа омодасозии мутахассиси сифатан навро талаб мекунад, 
зеро ки имрӯз ба ҷомеа на танҳо корманди босавод, балки мутахассисе лозим аст, ки ӯ қобилияти 
маълумотгирӣ, худинкишофдиҳӣ дошта, бо муносибати эҷодӣ ба кори худ қодир асту сатҳи 
муайяни тафаккури интиқодӣ дошта, шахси ҳаматарафа рушдёфта бошад. Хатмкардаи 
муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар давоми ҳаёти худ бояд илм омӯзад ва аз ҳама асосӣ, ба 
донишмандӯзӣ ҳавасу кӯшиш дошта бошад. Бо такя ба гуфтаҳои боло омӯзгори ҳозираро зарур 
аст, ки мунтазам методикаи таълими фанни худро нав кунад, бо донишҷӯён ҳамкорӣ намояд, дар 
онҳо муносибати эҷодӣ ба фанни худро бедор кунад ва барои ин аз шаклу методҳои гуногуни 
ғайрианъанавии таълим, инчунин аз технологияҳои инноватсионии таълим истифода барад [5, 
с.116]. 

Инноватсия (англ. innovation – навгонӣ) – ҷорӣ кардани шаклҳо, тарзҳо ва маҳоратҳои нав 
дар соҳаи таълим, таҳсилот ва илм мебошад. Фаъолияти инноватсионии педагогӣ ҳоло яке аз 
қисмҳои асосии фаъолияти дилхоҳ муассисаи таълимӣ мебошад ва чун қоида барои фароҳам 
овардани рақобатнокии дилхоҳ муассисаи таълимӣ дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ, самти 
рушди касбии омӯзгор, ҷустуҷӯи эҷодии ӯро муайян мекунад ва ба рушди шахсияти донишҷӯён 
мусоидат менамояд. 
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Мақсади технологияҳои инноватсионӣ дар таҳсилот аз омодасозии хатмкунанда ба ҳаёти 
дар олами мунтазам тағийрёбанда иборат мебошад. Вазифаи фаъолияти инноватсионӣ дар 
таҳсилоти касбӣ низ дар он аст, ки шахсияти таълимгиранда дар қиёс бо низоми мавҷудаи 
таҳсилот бояд тағйир ёбад. Ин бошад танҳо бо шарофати ҷорисозии барномаҳои нави дидактикӣ 
ва тарбиявӣ дар фаъолияти касбӣ имконпазир мегардад. Чунин барномаҳо дар таълимгирандагон 
ҳавасмандӣ ба амалҳои худ, коркарди мустақилона ва истифодабарии мустақилона аз иттилооти 
гирифташаванда, ташаккули тафаккури ҳаматарафаи эҷодиро бо истифода аз дастовардҳои 
муосири илму техника бояд рушд диҳад [6, с. 160]. 

Технологияҳои таълими инноватсионӣ, технологияҳои интерактивии таълим, 
технологияҳои компютерӣ ва технологияи таълими лоиҳавиро бояд дар бар гиранд. 
Технологияҳои таълими интерактивӣ ин тарзҳои азхудкунии донишҳо, ташаккули маҳорату 
малакаҳо дар раванди муносибатҳои байниҳамдигарӣ ва ҳамкориҳо байни омӯзгор ва донишҷӯён 
дар ҷараёни таълим мебошад. Ҳоло шаклҳои зерини технологияҳои таълими интерактивӣ 
мавҷуданд: 

− лексияи проблемавӣ, бозии дидактикӣ, семинар-мубоҳиса, мубоҳисаи таълимӣ, 
«ангезиши зеҳн»; 

− тавре маълум аст, таълими ҳозираи касбиро бе истифода аз технологияҳои компютерӣ, 
ки ба васеъкунии соҳаи корбурди техникаи компютерӣ дар раванди таълим, инчунин корбурди 
фаъоли технологияҳои чандрасонаӣ имкон медиҳанд, тасаввур кардан имконнопазир аст. 

Агар машғулиятро ба шакли мубоҳиса ва семинар гузаронем, пас технологияи таълими 
комплективӣ, ки дар натиҷаи истифодабарии он вазъияти проблемавии дар назди донишҷӯён 
гузошташуда ҳалли худро меёбад, корбурд мегардад. Яке аз шаклҳои машғулиятҳои интерактивӣ 
машғулиятҳои бинарӣ мебошад [2, с. 126]. Мақсади машғулиятҳои бинарӣ – дар 
таълимгирандагон ташаккул додани маҳорати фаъолияти мустақилонаи маърифатӣ ва фаъол 
кардани тафаккури эҷодӣ ва маърифатии онҳост. Алоқаи назария бо амалия, муттаҳидсозии 
мавзуи донишҳои такягоҳии якчанд фанни тахассусӣ, ки хоссагиҳои технологӣ доранд, 
вижагиҳои машғулиятҳои бинарӣ ҳисоб меёбанд. Машғулиятҳои бинарӣ дар вазъияти 
фаъолнокии баланди донишҷӯён мегузаранд ва маводи беш аз як фанро фаро мегиранд. 
Истифодаи технологияҳои инноватсионӣ технологияи санҷиши донишҳои назариявӣ ва амалии 
ҳосилкардаи донишҷӯёнро тағйир медиҳанд. Чи тавре ки таҷриба нишон медиҳад, тестиронии 
компютерӣ яке аз методикаҳои муосири арзёбии сатҳи омодагии донишҷӯён мебошад [4, с. 99]. 
Тарафи мусбати назорати тестии компютерии донишҳо имконияти дар ҷараёни тестиронӣ фаро 
гирифтани ҳаҷми калони мавод ва ҳосил кардани тасаввуроти воқеӣ дар бораи донишҳои 
донишҷӯ ҳисоб меёбад. 

Яке аз объектҳои технологияҳои инноватсионӣ дар таълим фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотӣ 
мебошад. Зери фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотӣ ҷараёни кори якҷояи донишҷӯёну омӯзгорон 
мегардад. Он аз чунин давраҳои барои таҳқиқот хос, мисли гузориши проблема, интихоби 
методикаи таҳқиқот, азхудкунии амалӣ аз тарафи донишҷӯён, ҷамъоварии мавод, таҳлил, 
ҷамъбаст ва хулосаҳои он доир ба мавзуъ иборат аст. Истифодаи муаррифиҳои компютерӣ дар 
гузаронидани машғулиятҳо низ яке аз шаклҳои технологияҳои инноватсионӣ мебошад. Чунин 
машғулиятҳо идрок, хотир, диққат ва тафаккури донишҷӯёнро фаъол мегардонанд. 

Ҳамин тариқ, гуфтан мумкин аст, ки корбурди технологияҳои иттилоотӣ ҷараёни таълимро 
самараноктару маҳсулноктар мегардонад. Агар технологияҳои иттилоотӣ якҷоя бо 
технологияҳои таълим моҳирона истифода карда шаванд, пас сатҳи зарурии сифати таълим ба 
вуҷуд меояд [7, с. 49].  

Дар хотима қайд мекунем, ки аз технологияҳои инноватсионӣ дар таҳсилоти касбӣ 
истифода бурда, мо салоҳиятҳои умумии касбиро, ки ба шароити омодасозии сифатҳои 
хатмкунандагони баландихтисос дар бозори меҳнат мусоидат менамоянд, бештар такмил 
медиҳем. 
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Муаллиф дар мақолаи худ воридшавӣ ба фазои виртуалиро воситаи самараноки рушди салоҳияти 
иҷтимоӣ-маданӣ меномад. Он аз имкониятҳои технологияҳои инноватсионӣ дар таҳсилоти касбиро 
фароҳам оварда, ба салоҳиятҳои умумии ба шароити омодасозии сифатҳои хатмкунандагони 
баландихтисос дар бозори меҳнат лозим мусоидат менамояд. 
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ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАҶРИБАИ ТАҲСИЛОТИ ВАТАНӢ 
 

Раҳимова С.Н. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рудакӣ 
 

Дар қаринаи таҳқиқоти мо категорияҳои пешбаранда «салоҳият», «салоҳиятнокӣ», 

«салоҳияти иттилоотӣ», «салоҳиятнокии касбӣ», «салоҳиятнокии иттилоотӣ» мебошанд. Сарфи 

назар аз он ки ин истилоҳҳо дар адабиёти илмӣ ва бадеӣ, меъёрию гуфтугӯйи ҳаррӯза ба таври 

фаъол мавриди истифода қарор мегиранд, аммо шарҳи маъноҳое, ки пушти ин мафҳумҳо ҷойгир 

мебошанд, то ба ҳол гуногунхел ва гуногуннавъ боқӣ мемонанд. Қабл аз он ки мо нисбат ба 

истилоҳи «салоҳияти касбӣ», ҳамчун мафҳуми калидии таҳқиқоти худ муносибатамонро муайян 
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кунем, зарур аст, ки раҳовардҳои (муносибатҳо)-и асосие, ки нисбат ба таърифи ин мафҳумҳо ва 

худи таърифи ин мафҳумҳо – «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ» мавҷуд мебошанд муайян карда 

шаванд. 

Дар адабиёти муосири пеагогӣ категоряи «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ» ба таври васеъ 

шарҳу тавзеҳ дода шудааст. Таҳлили корҳои донишмандони пешқадами ватанӣ имкон медиҳанд 

якчанд раҳовард (муносибат)-ро нисбат ба таърихи мафҳумҳои «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ» 

ҷудо кунем. 

Дарку фаҳми салоҳият ҳамчун маҷмуи сифатҳои бо ҳам алоқаманди шахсият: донишҳо, 

маҳорат, малака ва тарзҳои фаъолият дар корҳои Т.Е. Исаева, Н.Т. Печенюк, Н.Ф. Тализина, А.В. 

Хуторский, К.В. Шапошников ва дигарон инъикоси худро ёфтаанд. Салоҳиятнокӣ бошад аз сӯйи 

ин муҳаққиқон ҳамчун аз тарафи инсон аз худ намудани салоҳиятҳои мавриди ниёз фаҳмида 

мешавад. Ба андешаи ин муаллифон, одами босалоҳият ин шахси дорои дониш ва қобилиятҳое 

мебошад, ки ба ӯ имкон медиҳад, дар бораи ин соҳа ба таври асоснок андеша ронда, ба таври 

самаранок фаъолият намояд. Такя кардан ба фаъолияте, ки қисматҳои таркибии таҳсилоти 

педагогиро ташкил мекунанд, дар муайян кардани истилоҳҳои баррасишаванда аз тарафи 

олимони маъруфи ватанӣ (Э.Ф. Зеер, Л.С. Лиситсина, Г.К. Селевко ва дигарон) қайд карда 

шудааст [1]. Андеша ва назароти ин донишмандонро хулоса карда метавон гуфт, ки салоҳиятҳои 

фанҳои гуногун навъҳои фаъолияти мутахассисро характернок мегардонанд. Салоҳиятнокӣ 

бошад, ҳамчун сифати интегралии шахсият, ки дар тавоноии умумӣ ва омодагии он ба фаъолият 

зоҳир мегардад, баромад мекунад. Тамоюл ба натиҷаи таълим ва баррасии салоҳиятҳо ҳамчун 

омодагии субъект бобати ба таври самаранок ташкил намудани захираҳои худӣ барои расидан 

ба ҳадафҳои гузошташуда, инчунин салоҳиятнокӣ ҳамчун натиҷаи таҳсилот, ки дар аз худ 

кардани ҳаҷми муайяни салоҳиятҳо аз тарафи таълимгирандагон дар корҳои донишмандони 

зерин аз қабили Г.Б. Голуб, А.Н. Завялов, Е.Я. Коган. И.С. Фишман ва дигарон ба назар мерасанд.  

Дар маҷмуъ, дарки истилоҳи «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ» бо ҷонибҳои мундариҷавӣ, 

фаъолиятӣ ва натиҷавӣ имкон медиҳад, ки ба таври дақиқтар моҳияти ин мафҳумҳои 

истифодашаванда дар соҳаи маориф тасаввур карда шаванд. Таҳлили адабиёти психологию 

педагогӣ имкон медиҳанд, таърифи хулосашуда дар бораи истилоҳи «салоҳият», яъне он дониш, 

малакаву маҳорат ва тарзҳои фаъолияте, ки ба худтатбиқкунии муваффақонаи касбӣ дар натиҷаи 

таҳсилот дар мактаби олӣ ба даст оварда шудааст, дода шавад. «Салоҳиятнокӣ» ҳамчун қобилият 

ва омодагии истифодаи салоҳиятҳои бадастоварда ва инкишофдода дар муассисаи таҳсилоти 

олии касбӣ барои ҳаллу фасли супоришҳои таълимӣ ва касбӣ мебошад. 

Дар илми муосири педагогӣ ва амалияи он ба таври васеъ мафҳуми «салоҳияти касбӣ» 

мавриди истифода қарор мегирад. Муҳаққиқон О.Б. Зайтсев, Л.К. Раитская, А.Л. Семенов, П.А. 

Сисоев, С.В. Тришина ва дигарон салоҳияти касбиро ҳамчун дониш, малака, маҳорат ва тарзҳои 

фаъолият дар соҳаи технологияи иттилоотие баррасӣ кардаанд, ки ба ҳаллу фасли вазифаҳои 

касбӣ равона карда шудаанд [2-5]. Дар асоси таҳлили тавсифҳои дар адабиёти илмӣ ва методӣ 

мавҷудбуда, метавон салоҳияти касбиро ҳамчун дониш, маҳорат, малака ва тарзҳои фаъолияте 

муайян кард, ки ба қабули тасмимҳои самаранок дар фаъолияти таълимӣ ва касбӣ, тавассути 

истифодаи технологияҳои компютерӣ равона карда шудаанд. Дар асноди меъёрӣ ва таҷрибаи 

ҳамарӯзаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ истилоҳи «фаъолияти касбӣ» ба таври 

васеъ мавриди истифода қарор гирифтааст. Андеша ва афкори назариячиён нисбат ба ин истилоҳ 

ягона нест. Дар адабиёти психологӣ мафҳуми «салоҳияти касбӣ» ба таври зайл муайян карда 

шудааст: а) маҷмуи дониш ва малакаҳое, ки натиҷаҳои корро муайян мекунад (ЭФ. Зеер, Г.М. 

Коджаспаров ва дигарон); б) ягонагии омодагии назариявӣ ва амалӣ нисбат ба кор (А.Л. Семенов, 

К.В. Шапошников ва дигарон); в) маҷмуи донишҳо ва сифатҳои касбии арзишманди шахсӣ (О.Н. 

Шахматов, В.М. Шепел ва дигарон) [1]. Ҳангоми баъзе фарқиятҳои овардашуда дар дигар 

шарҳҳо ҳамаи унсурҳои когнитивӣ ва эмотсионалӣ мавҷуд мебошад, мо бошем, истилоҳи 

«салоҳияти касбӣ»-ро ҳамчун маҷмуи донишҳои ҳамгиро, маҳорат ва таҷриба, инчунин сифатҳои 

шахсие, ки ба педагог имкон медиҳанд, ба таври самаранок фаъолияти худро тарроҳӣ намуда ба 

амал бароваранд, мефаҳмем. Ҳамин тариқ, метавон тасдиқ кард, ки таҷдиди доимии дастгоҳи 

мафҳумӣ ва категории педагогика ва таҳсилот бо мулоҳизаронии фаъоли категорияҳои зиёди нав 

ва мафҳум, ки мафҳумҳои «салоҳият», «салоҳиятнокӣ» ва «салоҳиятнокии иттилоотӣ» ва 

ғайраро, ки диапазони таърифҳои онҳо дар ҳоли ҳозир хеле васеъ аст, ҳамсафар мебошад. Чунин 

ҳолатро метавон чунин фаҳмонид, ки муаллифон барои таърифҳои худ асосҳои гуногунро 

интихоб мекунанд (ҳатто унсурҳои сохториро ба таври васеъ шарҳ медиҳанд; дар баъзе таърифҳо 
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бошад ба таърифи аслӣ такя мекунанд). Агар ба тафсири «мафҳум» ҳамчун шакли оқилонаи 

идрок нигоҳ кунем, ки дар шакли умумӣ ашё ва падидаи воқеӣ ва алоқаи байни онҳоро тавассути 

нишонаҳои умумӣ ва махсус, ки дар онҳо хислати ашё ва падида баромад мекунанд, инъикос 

мекунад [7], пас метавон гуфт, ки оғози коркарди мафҳуми «салоҳияти иттилоотӣ» реша дар 

солҳои 90-уми қарни ХХ дошта, то замони ҳозира идома дорад. 

Аммо таърифи аз тарафи умум пазируфташудаи истилоҳи «салоҳияти иттилоотӣ» то ба 

ҳол муайян карда нашудааст. Қайд кардан мумкин аст, ки дар тафсири муаллифии истилоҳи 

«салоҳияти иттилоотӣ»-и муҳаққиқон А.Н. Завялов, Э.Ф. Морковина, Г.К. Селевко ва дигарон 

монандӣ ба чашм мехӯрад ва монандӣ дар «салоҳияти иттилоотӣ» ба донишҳо ва маҳорати корӣ 

бо иттилоот дар асоси технологияи иттилоотӣ ва ҳаллу фасли вазифаҳои ҳаррӯзаи таълимӣ 

тавассути технологияи компютерӣ ба таври канданопазир алоқаманд мебошад. Масалан, Г.К 

Селевко салоҳияти иттилоотиро ҳамчун «маҳорати донистани технологияи иттилоотӣ, кор бо 

ҳамаи намудҳои иттилоот» ҳисоб мекунад [3-4]. А.Н. Завялов тафсири салоҳияти иттилоотиро 

васеътар карда, (ӯ онро боз салоҳиятноки СИ-мутахассис меномад), онро ҳамчун «аз худ кардани 

донишҳо, маҳоратҳо, малакаҳо ва таҷрибаи истифодаи он ҳангоми ҳаллу фасли доираи муайяни 

вазифаҳои иҷтимоӣ ва касбӣ тавассути технологияи компютерӣ, инчунин маҳорати такмил 

намудани дониш ва таҷрибаи худ дар соҳаи касбӣ» муайян мекунад. Э.Ф. Морковина салоҳияти 

иттилоотиро ҳамчун асоси салоҳияти касбӣ мебинад, чунки бавежа он аз як тараф, татбиқи 

донишҳои касбӣ, маҳорат ва малакаи донишҷӯёнро таъмин кунад, аз сӯйи дигар, худи он шарти 

фаъолияташ мебошад. А.Л. Семенов [4] салоҳияти иттилоотиро ҳамчун дониши нав мебинад, ки 

ба таркиби он маҳорати фаъоли коркарди мустақилонаи иттилоот аз тарафи шахс, қабули 

тасмимҳои ба таври принсипиалӣ нав дар ҳолатҳои ғайриоддӣ бо истифодаи воситаҳои 

технологӣ дохил мешаванд. Дар таърифҳои ниҳоӣ камбудии тафсир ба иллати «принсипиалӣ 

будан»-и он ба чашм мехӯрад, чунки истифодаи воситаҳои технологӣ худ таҷрибаи эмпирикиро 

талаб мекунад, яъне ба «қабули тасмимҳои ба таври принсипиали нав», ҳатто дар «ҳолатҳои 

ғайриодӣ» иҷозат намедиҳад. Дар адабиёт мавҷуд будани таърифҳои гуногуни истилоҳҳое, ки 

дар корҳои диссертатсионӣ мавриди истифода қарор мегиранд, аз чандандешӣ дар соҳаи илм 

гувоҳӣ дода, аз сӯйи дигар бошад, муайян кардани ҷойи салоҳияти иттилоотиро дар чаҳорчӯби 

муносибати босалоҳият зарур менамояд. Аз ин рӯ, барои илми педагогикаи муосир масъалаи 

таснифи салоҳият ва салоҳиятнокӣ (В.И. Байденко, А.Н. Дахин, Э.Ф. Зеер, Е.М. Сартакова, А.В. 

Хуторская ва дигарон) мубрам боқӣ мемонад [1]. 

То ба ҳол таснифи ягонаи салоҳиятҳо мавҷуд нест, чунки нуқтаи назари ягона нисбат ба 

он ки чандто ва кадом навъи салоҳиятҳо барои донишҷӯён дар ҷараёни гирифтани маълумоти 

олии педагогӣ муташаккил гардад, вуҷуд надорад. Дар адабиёти илмӣ гурӯҳи зерини 

салоҳиятҳоро ҷудо кардаанд: 

Салоҳиятҳои касбӣ (фаннӣ). Ин салоҳиятҳо дар адабиёти хориҷӣ ҳамчун «омодагӣ ва 

маҳорати дар асоси донишҳои фаннӣ ва малакаҳо ҳаллу фасл намудани масъалаҳои ба мақсад 

мувофиқ, аз назари методӣ дуруст ва инчунин натиҷаҳоро арзёбӣ кардан» мавриди баррасӣ қарор 

мегирад, дар сурате, ки онро муҳаққиқони ватанӣ ҳамчун усулҳои касбӣ, малака, технология ва 

методҳои соҳаи фанни таълимӣ муайян мекунанд [6].  

Салоҳиятҳои (калидӣ) пойгоҳӣ. Ин салоҳиятҳо «маҳорати андешаронӣ перомуни 

истилоҳҳои муҷаррад, таҳлил ва синтез кардан, лидер будан, вазифаҳоро ҳаллу фасл кардан, 

мутобиқ гаштан, ба таври мустақилона ва дар дохили даста ва ё гурӯҳ кор карданро» муайян 

мекунанд [10], дар маҷмуъ ин салоҳиятҳое мебошанд, ки ҳамаи одамон, сарфи назар аз он ки 

мутахассиси кадом соҳа мебошанд, бояд онҳоро бидонанд.  

Салоҳиятҳои шахсӣ (фардӣ) ин маҷмуи салоҳиятҳое мебошанд, ки ба худи шахс тааллуқ 

доранд; муносибати як нафар ба одамони дигар ба гурӯҳи одамон ва ҷомеа [7].  

Салоҳиятҳои иттилоотӣ ҳамчун дониш, малака, маҳорат ва тарзҳои фаъолият ном бурда 

мешаванд, ки ба иштироки мустақилона ва муваффақона дар салоҳияти касбӣ бо истифодаи 

технологияи компютерӣ равона карда шудаанд [7]. Қайд кардан зарур аст, ки барои ин гурӯҳи 

салоҳиятҳо асосҳои гуногун оварда мешаванд. Аввалан ин салоҳиятҳо ба салоҳиятҳое ҷудо 

мешаванд, ки ба ҳамаи одамон тааллуқ доранд, дар айни ҳол аз рӯйи тамоюли худ ба сифатҳои 

муайяни одамон равона карда шудаанд. Сониян, ин гурӯҳи салоҳиятҳое мебошанд, асоси онҳоро 

муносибати (раҳоварди) ба амалия нигаронидашуда ташкил медиҳад, ки салоҳиятҳои иттилоотӣ 

низ ба онҳо тааллуқ мегиранд.  
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Дар адабиёти илмӣ масъалаи таснифоти салоҳият мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. 

Масалан, дар корҳои Г.Б. Голуб, А.Н. Дахина, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Г.К. Селевко, А.В. 

Хуторский ва дигарон метавон навъҳои зерини салоҳиятҳоро ҷудо кард: маърифатӣ, касбӣ, 

иттилоотӣ, таҳлилӣ, когнитивӣ, иртибототӣ, умумифарҳангӣ, ташхисӣ, тарроҳӣ, технологӣ ва ғ. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар маҷмуъ, ҳамаи муҳаққиқон муҳиммияти салоҳиятҳои 

иттилоотӣ ва иртибототӣ, аҳамият ва ба ҳам алоқаманд будани ин салоҳиятҳо дар ҳаёти 

хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таъкид кардаанд. Масалан, Э.Ф. Морковина 

қайд мекунад, ки салоҳиятҳои иттилоотӣ ва иртибототӣ вазифаи ҳамгироиро иҷро мекунанд, ба 

хотири он ки рушди салоҳияти когнитивӣ бидуни кор бо иттилоот аз имкон берун аст ва ин 

иттилоот барои таҳсили донишҷӯён, ки бидуни ворид шудан ба ҷараёни иртибототӣ аз имкон 

берун аст, лозим мебошад [2].  

Қайд кардан ба маврид аст, ки ба салоҳияти иттилоотӣ дар муқоиса ба салоҳиятҳои дигар 

мақоми аввал ҷудо карда шудааст, ин қазия гувоҳи афзалияти он набуда, балки дар бораи индекси 

баланди шомил намудани салоҳиятҳои иттилоотӣ аз тарафи донишмандон дар корҳои хеш 

гувоҳӣ медиҳад. Ба масъалаи сохтори салоҳияти иттилоотии таълимгиранда дар замонҳои 

мухталиф муҳаққиқон А.Н. Завялов, Э.В. Морковина, А.Л. Семенов, А.А. Темберкова, С.В. 

Тришина ва дигарон муроҷиат кардаанд.  

Таснифоти унсурҳои сохтории салоҳияти иттилоотӣ. Муносибатҳои муаллифие, ки 

нишон дода шудааст, имкон медиҳанд гуногунии андеша ва нуқтаи назарҳои муҳаққиқон доир 

ба масъалаи таснифоти унсурҳои сохтории салоҳияти иттилоотӣ дида шавад. Аммо шабоҳат ва 

монандиҳое низ дар назароти муҳаққиқон дида мешавад, ки имкон медиҳанд, дар бораи 

қонуниятҳое ҳангоми муайян кардани унсурҳои асосии салоҳияти иттилоотӣ сухан гӯем. Ҳамаи 

муаллифон дар бораи бо ҳам алоқаманд ва ба ҳам вобаста будани ин унсурҳо сухан мегӯянд, дар 

айни ҳол муҳаққиқон иерархияи онҳоро ифода мекунанд ё дар бораи баробарии функсионалии 

онҳо сухан мегӯянд. Ба ҳайси асосӣ унсурҳои зерини салоҳияти иттилоотӣ ҷудо карда мешавад: 

мотиватсионию арзишӣ, ки аз бунёд кардани шароите иборат мебошад, ки ба ворид шудани 

таълимгиранда ба ҷаҳони арзишҳо мусоидат намуда, дар интихоби тамоюлҳои муҳимми арзишӣ 

кумак мерасонад; дараҷаи ангезаҳои мотиватсионии одам, ки дар муносибат ба кор ва ҳаёт дар 

маҷмуъ таъсир мерасонанд, характернок мебошнанд [6]; касбию фаъолиятӣ, ки ҳамчун 

қобилияти қабули иттилоот, аз худ кардани методҳои муосир ва тарзҳои ҷустуҷӯ, ҷамъоварии 

ахбори таълимӣ, маҳорати пайдо кардани иттилоот аз сарчашмаҳои гуногун, маҳорати ба низом 

даровардан ва хулоса кардани иттилоот, маҳорати истифодаи маълумоти бадастовардашуда 

барои фаъолияти касбию педагогӣ муайян карда шудааст [7]; техникию технологӣ, ки дарку 

фаҳмиши принсипҳои корӣ, имконот ва маҳдудиятҳои дастгоҳҳои техникие, ки барои ҷустуҷӯи 

автоматикунонидашуда ва коркарди иттилоот тахсис дода шудаанд, инъикос мекунад; маҳорати 

таснифоти вазифа мутобиқ ба навъҳо бо ҳаллу фасли минбаъда ва интихоби воситаи техникии 

муайян вобаста ба хислатҳои асосии он: иртибототӣ, ки донишҳоро нишон медиҳад, дарк, 

истифодаи забонҳои табиӣ ва формалӣ, воситаҳои техникии иртибототӣ барои интиқоли ахбор 

аз як нафар ба нафари дигар (вербалӣ ва ғайривербалӣ); амалиётӣ, ки аз фаъолиятҳои иртибототӣ, 

методӣ, ташкилотчигӣ ва конструктивӣ иборат мебошад. 

Ба андешаи мо, фақат истифодаи комплексии унсурҳои пешниҳодшуда имкон медиҳанд, 

на танҳо салоҳиятҳои иттилоотии омӯзгорони ояндаи фанни таърих шакл бигиранд, балки онҳо 

рушду тараққӣ намоянд. Ташаккули мақсадноки ҳамаи унсурҳои салоҳияти иттилоотӣ ба омода 

намудани мутахассиси варзидаи касбӣ дар муассисаи таҳсилоти олии касбии педагогӣ мусоидат 

намояд. 
Ҳамин тариқ, омӯзиш ва таҳлили муносибатҳои назариявӣ нисбат ба баррасии моҳият ва 

сохтори салоҳияти иттилоотӣ имконият медиҳад иқрор кунем, ки мавҷудияти чандандешӣ, 
тафсирҳои гуногуни мавзуъҳо: «салоҳият», «салоҳиятнокӣ», «салоҳияти иттилоотӣ», «салоҳияти 
касбӣ», «салоҳияти иттилоотӣ»-ро метавон ҳамчун навгонӣ будани ин мафҳум чун мавзуи 
таҳқиқот дар илми педагогика ва гуногунҷанба будани замимаҳои онҳо нисбат ба таҷрибаи 
таълимӣ шарҳу тафсир намуд. Дар ин таҳқиқот истилоҳи «салоҳият» ҳамчун донишҳо, маҳорат, 
малака ва тарзҳои фаъолияти дар натиҷаи таҳсил дар муассисаи таҳсилоти олии касбии педагогӣ 
азхуднамуда, ки ба худтатбиқкунии муваффақонаи касбӣ равона карда шудааст, фаҳмида, 
«салоҳиятнокӣ» бошад, ҳамчун маҳорат ва омодагии истифодаи азхудкардашудаҳо ва 
рушддодашуда дар мактаби олӣ, салоҳият барои ҳаллу фасли вазифаҳои таълимӣ ва касбӣ 
фаҳмида мешавад. Истилоҳи «салоҳияти касбӣ», аз тарафи мо, ба маънои маҷмуи донишҳо, 
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малака, маҳорат ва инчунин сифатҳои шахсии ҳамгиро, ки ба омӯзгор имкон медиҳанд, ба таври 
самаранок фаъолияти касбии худро тарроҳӣ ва амалӣ намояд. Ба чунин тарз фаҳмидани 
истилоҳҳои «салоҳият», «салоҳиятнокӣ», «салоҳиятнокии касбӣ» фаҳмиши моро дар заминаи 
салоҳиятнокии иттилоотии донишҷӯйи факултети таърихи муассисаи таҳсилоти олии касбии 
педагогӣ асоснок намуда, аз тарафи мо, ҳамчун сифати ҳамгироӣ, ки сатҳи баланди донишҳои 
назариявӣ ва маҳоратҳои амалиро дар соҳаи технологияи иттилоотӣ, маҳорати истифодаи ин 
дониш ва маҳоратҳо дар ҷараёни аз худ кардани барномаҳои асосии таълимии таҳсилоти олии 
касбӣ, омодагии истифодаи технологияи компютерӣ дар фаъолияти касбӣ барои таъмини сифати 
баланди ҷараёни таълимию тарбиявӣ фаҳмида мешавад, характернок мебошад.  

Бо такя ба таърифи мо, дар сохтори салоҳиятнокии иттилоотии донишҷӯйи факултети 
таърих мо маҷмуи салоҳиятҳои иттилоотии аз тарафи онҳо касбшударо ҷудо мекунем: салоҳияти 
истилоҳӣ, салоҳият дар соҳаи аз худ кардани воситаҳои стандартии коркарди иттилоот, салоҳият 
дар соҳаи ташкили кори таълимӣ дар соҳаи фаннӣ бо кумаки технологияҳои компютерӣ. Омӯзиш 
ва таҳлили таҳқиқот ва адабиёти меъёрию ҳуқуқӣ доир ба масъалаи моҳият ва сохтори 
салоҳиятнокии иттилоотӣ, дар бораи нақши технологияҳои компютерӣ дар ҷараёни таълимӣ 
нишон медиҳад, ки донишмандон муҳиммияти истифодаи онро дар ҷараёни таълимию 
тарбиявии мактаби олӣ муносибат ва раҳовардаҳои гуногуни педагогие, ки ҳар яке аз онҳо дорои 
принсипҳо, методҳо ва усулҳои роҳандозии ҷараёни таълим мебошанд ва ба вазифаҳои 
мушаххаси педагогии гузошташуда мутобиқат доранд, таъкид мекунанд. Ба назари мо, захираи 
муҳимтарин ва олоти аз худ кардани салоҳият аз тарафи донишҷӯён ҷустуҷӯ, таҳлил, аз худ 
кардан ва асосноккунии иттилоот мебошад, ки ҳамчун вазифаи муҳимтарини таълимию 
маърифатии муносибати босалоҳият баромад мекунад, ки таҳияи назариявии он дар тӯли нимаи 
дуюми қарни ХХ бурда мешуд ва то ба ҳол идома дорад. Нуқтаи назарҳои намояндагони 
муносибати босалоҳият нисбат ба мафҳумҳои калидии мавзуъ хеле гуногун мебошад ва сарфи 
назар аз коркард шудан ва далелнокиашон наметавонанд, ҳамчун универсалӣ пазируфта шаванд, 
ки ин чиз заминаро барои таҳқиқоти минбаъда дар ин самт мегузорад. Ба низом даровардани 
раҳовард ва муносибатҳои мавҷуда нисбат ба муайян кардани сохтори салоҳиятнокии иттилоотӣ 
ба мо имкон дод, салоҳиятҳои асосии онро ҷудо кунем: мотиватсионию арзишӣ, касбию 
фаъолиятӣ, техникию технологӣ, иртибототӣ ва амалиётӣ. 

Татбиқи муносибати босалоҳият дар таҷрибаи таҳсилоти ватанӣ ба равияҳои умумиҷаҳонӣ 
мутобиқат дошта, посухгӯйи талаботи рушди инноватсионии таҳсилот мебошад ва ба таври кофӣ 
ба сегонаи анъанавии олотию педагогӣ мувофиқат мекунад: «дониш, маҳорат, малака». Барои 
насли нав ҷорӣ намудани стандартҳои таҳсилот талаботи меъёри «салоҳиятнокӣ», маънои диққат 
додан ба рушду инкишофи маҳоратҳои хатмкунандагон ҷиҳати истифодаи донишҳо, маҳорат ва 
салоҳиятҳо дар таълими ҳамарӯза ва фаъолияти касбӣ ба мақсади рушду инкишофи шахсӣ ва 
ҳаллу фасли вазифаҳои иҷтимоию касбиро доро мебошад. 
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ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАҶРИБАИ ТАҲСИЛОТИ ВАТАНӢ 
 

Дар макола омадааст, ки дар ташаккули салоҳиятҳои иттилоотии омӯзгор нақши муҳимро донишҳое 

мебозанд, ки дар муассисаи таҳсилоти олӣ ба малакаҳои амалӣ, ба маҳорати истифодаи донишҳо дар 

шароитҳои нави педагогӣ нигаронида шудаанд. Дар ин раҳовард (муносибат) чизи муҳим ҳам фанҳои 

умумиматематикӣ ва табиию илмӣ ва ҳам фанҳои умумикасбии таълимие мебошанд, ки ба аз худ кардани 

технологияҳои компютерӣ аз тарафи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии педагогӣ равона 

карда шудаанд. Аз он ҷумла, истифодаи технологияҳои компютерӣ дар ҷараёни омӯзиш ва тадриси фанни 

таърих дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ имкониятҳои касбии донишҷӯёнро баланд мебардорад, чунки 

фарҳанги педагогии омӯзгори ояндаи таърих бояд шомили чунин донишҳои касбӣ, малакаю маҳорат ва 

таҷрибаи фаъолиятҳое бошад, ки дар маҷмуъ, дорои номи «салоҳияти иттилоотӣ» мебошад.  

КАЛИДВОЖАҲО: иттилоот, салоҳияти иттилоотӣ, муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, 

салоҳиятнокӣ, фаъолияти касбӣ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Раҳимова Сарвиноз Нарзуллоевна, ассисенти кафедраи 

методикаи таълими информатикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рудакӣ 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРАКТИКЕ  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье отмечается, что важную роль в формировании информационных компетенций 

преподавателей играют знания, ориентированные на практические навыки в высшей школе, умение 

применять знания в новой педагогической среде. Важным фактором такого подхода является как общая 

математика, так и естествознание, а также общепрофессиональные дисциплины, направленные на 

освоение компьютерных технологий студентами педагогических вузов. В частности, использование 

компьютерных технологий в преподавании и изучении истории в высшей школе повышает 

профессиональный потенциал обучающихся, так как педагогическая культура будущего учителя истории 

должна включать в себя такие профессиональные знания, умения и опыт деятельности, входящие в состав 

пакет «Информационная компетентность». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информация, информационная компетентность, вуз, компетентность, 

профессиональная деятельность. 
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преподавания информатики Кулябского государственного университета имени А. Рудаки. 
 

IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE-BASED APPROACH IN THE PRACTICE OF 

RUSSIAN EDUCATION 
 

In the article, an important role in the formation of information competence of teachers is played by 

knowledge focused on practical skills in higher education, the ability to apply knowledge in a new pedagogical 

environment. An important factor in this approach is both general mathematics and natural science, as well as 

general professional disciplines aimed at mastering computer technology by students of pedagogical universities. 

In particular, the use of computer technologies in teaching and studying history in higher education increases the 

professional potential of students, since the pedagogical culture of the future history teacher should include such 

professional knowledge, skills and experience that are part of the Information Competence package. 

KEY WORDS: Information, information competence, university, competence, information competence, 

professional activity. 
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МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ ДАР РАВАНДИ ОМӮЗИШ ВА РУШДИ ФАНҲОИ 

ТАБИАТШИНОСӢ ВА РИЁЗӢ ДАР ТАЙЁР НАМУДАНИ МУТАХАССИСОНИ ҶАВОН 
 

Талбаков Ш.Р. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
  

Воқеан такя кардан ба неруҳои зеҳнӣ ифодаи бебаҳси эҳтиром ва арҷгузории Ҳукумати 

Тоҷикистон ба таъриху тамаддун ва илму фарҳанги миллатамон мебошад. Ин мавқеи 

эътимодбахши давлату ҳукумат тайи солҳои истиқлолият яке аз омилҳои муҳимми иттиҳоду 

ҳамбастагӣ ва ваҳдату ягонагӣ дар ҷомеаи навини Тоҷикистони биҳиштосо гардидааст. Дар ин 

самт бояд таъкид дошт, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати оқилонаи пешгирифтаи худ соҳаи 

маориф ва илмро яке аз самтҳои стратегии муҳимми давлату миллат қарор додааст. Дар баробари 

ин, қайд кардан бо маврид аст, ки ба соҳаи маориф ва илм ҳамасола дар низоми буҷаи кишвар 

дар қиёс ба дигар соҳаҳо бештар маблағ ҷудо карда мешавад. Ва аз ҳама муҳим, чун ба тамоми 

суханрониҳои Пешвои миллат менигарем, дар ҳама мулоқоту суҳбатҳояш бо намояндагони аҳли 
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зиё ва олимону ихтирокорон ва дар маҷмуъ бо тамоми шаҳрвандон масъалаи мактабсозиву 

мактабдорӣ, китобхонию илмомӯзӣ ва ихтирои технологияи навин пайваста пурсон шуда, дар ин 

ҷараён мусоидати бевосита менамояд. Аз ҷумла Президенти мамлакат дар Паёми имсолаи хеш 

ба Маҷлиси Олӣ чунин таъкид доштанд, ки «Роҳбарону кормандони соҳаи маорифро зарур аст, 

ки дар баробари чунин дастгириҳои давлат ва афроди ватандӯст сатҳу сифати таълимро дар ҳар 

як муассисаи таълимӣ, сарфи назар аз шакли моликияти онҳо ва дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот 

баланд бардоранд. Инчунин, [8-9] назорати азхудкунии донишҳои замонавиро пурзӯр гардонида, 

наврасону ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ намоянд, қобилияти эҷодии 

онҳоро тақвият бахшанд ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷуҳи бештар 

зоҳир намоянд. Вобаста ба ин, пешниҳод менамоям, ки ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани 

омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин, барои тавсеаи тафаккури техникии 

насли наврас солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 

риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон карда шаванд». 

Ҷаҳонишавӣ ва ворид гаштан ба системаи ягонаи таҳсилот моро водор месозад, ки сари ин 

масъала андеша ронем. 

Ҷаҳони муосир ба мутахассисони соҳибтаҷрибаи дорои неруи қавӣ дар ҳалли муаммоҳои 

мураккаби ҳаёт ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнатии дохилӣ ва хориҷӣ ниёз дорад. 

Бо мақсади роҳ ёфтан ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳадафҳои мушаххас муддатест, ки дар 

макотибҳои олии кишвар низоми нави таҳсил – низоми кредитӣ ба роҳ монда шудааст. Ҳадафи 

асосии низоми кредитии таҳсил аз он иборат аст, ки донишҷӯ тарзу усулҳои мустақилона аз бар 

кардани донишро дар макотиби олӣ аз худ намояд, то ки фаъолияти минбаъдаи худро ҳамчун 

ихтисосманд ва мутахассиси соҳа ба роҳ монад.  

Мо бояд барои нигоҳдории муҳити зист дар олами моро иҳотакунанда, барои сарфакорона 

истифода бурдани сарватҳои табиӣ аз қабили металлҳо, канданиҳои фоиданок, нафту бензин, 

сӯзишворӣ, замини корам, оби нӯшокӣ, нигоҳ доштани набототу ҳайвонот, баланд бардоштани 

ҳосилнокии меҳнат, сатҳи зиндагии одамон ва амсоли он сайъу кӯшиш намоем. Ҳалли 

бомуваффақияти ингуна масоил бе татбиқи методҳои риёзӣ аз имкон берун аст.  

Илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ дар системаи маърифати инсон мақоми хос дорад. Ин 

илмҳо аз он ҷиҳат муҳиманд, ки онҳо мавзуи омӯзиши худро сохторҳои асосии ҳастӣ қарор дода, 

шаклҳои фазоӣ ва муносибатҳои миқдории оламро таҳлилу таҳқиқ мекунанд. Ин сохторҳои 

асосии ҳаётӣ аз таҷрибаи инсон то мураккабтарин сохторҳое мебошанд, ки ба ғояҳои илмӣ-

технологӣ вобастаанд. Таълими илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ бояд ба ҷараёни азбаркунии 

донишҳои ин илмҳо мусоидат кунад. Дар ҷараёни таълими илмҳои муосир бояд аз нав ҳосил 

кардани донишҳое ба вуқуъ ояд, ки дар раванди фаъолияти амалии инсон гирд омада ва санҷида 

шудаанд.  

Вазифаи муҳимтарини илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ инкишоф додани тафаккури 

мантиқии ҷавонон мебошад. Ҳамзамон омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ табиати 

эстетикии хонандагонро ғанӣ мегардонад. Омӯзиши ин илмҳо тасаввуроти фазоии хонандагонро 

инкишоф медиҳад ва бой мегардонад. Аҳамияти таълими илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ, аз 

ҷумла дар макотибҳои миёна ва олӣ нақшу мақоми он, пеш аз ҳама, барои ҳаёти ҳамарӯзаи шахс, 

дар омӯхтани фанҳои дигари таълимӣ ва рушди тамаддун ифода меёбад.  

Ҳамаи фанҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ бо иқтисодиёт ва дигар соҳаҳо робитаи зич доранд 

[3-6], пешрафти иқтисодиётро барои хубтару беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум таъмин 

менамоянд. 

Омӯзиши ин фанҳо ҷаҳонбинии хонандагону донишҷӯён ва кормандони тамоми соҳаҳои 

кишварро васеъ мегардонанд ва махсусан омӯзиши фанҳои ихтисосии донишҷӯёни соҳаҳои 

иқтисодиёт, ҳуқуқшиносӣ ва гуманитариро хеле осон мегардонанд [1-4]. 

Беҳуда нагуфтаанд: «Фан ҳамон вақте тараққӣ мекунад, ки агар он аз риёзиёт ба таври 

васеъ истифода бурда тавонад». 

Машғулиятҳои маҳфили илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ бояд мунтазам (моҳе 2-3 

маротиба) бо иштироки гурӯҳи доимии донишҷӯён мувофиқи нақша гузаронида шавад. Дар 

машғулиятҳои маҳфил донишҷӯёнро бо усулҳои нави ҳисоббарорӣ, тарзҳои ҳалли масъалаҳои 
душвор, баъзе масъалаҳо аз таърихи илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ, ҳалли масъалаҳои 

мазмунашон ифодакунандаи робитаи байнифаннӣ ва ғайра, шинос намояд. Машғулиятҳои 

маҳфили илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ дар курсҳои якум ва дуюм муддати 30-35 дақиқа ва дар 

курсҳои сеюм ва чорум муддати 35-40 дақиқа метавонад, давом намояд. Намунаи баъзе маводи 



215 

 

машғулияти маҳфилҳои илмҳои табиатшиносӣ ва риёзиро, ки боиси мустаҳкамкунии донишҳо, 

маҳорату малакаҳои донишҷӯён оид ба рушд ёфтани илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ нигаронида 

шудааст, пешниҳод менамоем. Яке аз намудҳои корҳои беруназдарсии илмҳои табиатшиносӣ ва 
риёзӣ ин кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД) мебошад, ки боиси тавсеаи бештари завқу ҳаваси 

донишҷуён нисбат ба илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ мегардад. Мувофиқи нақша барои 

донишҷуён ба намуди даста байни ҳамдигар мусобиқа, нишастҳои илмӣ доир ба илмҳои 

табиатшиносӣ ва риёзӣ ташкил кардан мумкин аст. Ҷиҳати омодагию ташкили гузаронидани 
нишасти илмҳои муосир тавассути ёрии бевоситаи иштирокдорони маҳфилҳои илмҳои 

табиатшиносӣ ва риёзӣ рӯзномаи деворӣ бароварда, дар он ҷой ва вақти баргузории нишасти 

илмӣ оид ба илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ хабар дода мешавад.  
Хулоса, роҳу усулҳои самараноки ташкил ва рушди илмҳои муосир барои ташаккули 

шавқу ҳаваси азхудкунии ҷавонон нисбат ба илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ мусоидат намуда, 

боиси ташаккули тафаккури мантиқию эҷодии ҷавонон мегардад.  
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МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ ДАР РАВАНДИ ОМӮЗИШ ВА РУШДИ ФАНҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ 

ВА РИЁЗӢ ДАР ТАЙЁР НАМУДАНИ МУТАХАССИСОНИ ҶАВОН 
 

Мақола ба масъалаи методологияи ташкил ва гузаронидани корҳои беруназсинфӣ, яъне КМД оид 

ба илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ дар макотибҳои олӣ бахшида шудааст. Қайд мешавад, ки таълими 

илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар муассисаҳои таълимӣ имкон медиҳад, ки дар хонандагон 

қобилияти ақлӣ, мантиқӣ ташаккул дода шуда, ҳадафи асосии он пайдоиш, ангезиш ва ташаккули завқу 

ҳаваси хонандагон нисбат ба илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ аст. Зикр мешавад, ки барои амалӣ намудани 

ин мақсад корҳои беруназдарсӣ нақши муҳим мебозад.  

КАЛИДВОЖАҲО: корҳои беруназсинфӣ, илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ, ҳавасмандии 

маърифатӣ, рушд ва омӯзиш, маҳфилҳои табиатшиносӣ, низоми кредитӣ. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКА В ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
 

Статья посвящена методике организации и проведения внеклассной деятельности, то есть СРС по 

естественным и математические науки в высшей школе. Отмечено, что преподавание естественных и 

математических наук в образовательных учреждениях позволяет студентам развивать интеллектуальные 

и логические способности, основной целью которых является возникновение, мотивация и формирование 

у студентов интереса к естественным и математическим наукам. Отмечается, что внеклассные занятия 

играют важную роль в достижении этой цели. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внеклассная деятельность, естественные науки и математические науки, 
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EDUCATIONAL METHODOLOGIES IN THE PROCESS OF TRAINING AND DEVELOPMENT OF 

NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS IN THE TRAINING OF YOUNG PROFESSIONALS 
 

The article is devoted to the methodology of organizing and conducting extracurricular activities, ie the 

SCA on natural sciences sciences and mathematics in higher education. It is noted that the teaching of natural, 

exact and mathematical sciences in educational institutions allows students to develop mental and logical abilities, 

the main purpose of which is the emergence, motivation and development of students' interest in science and 

mathematical sciences. It is noted that extracurricular activities play an important role in achieving this goal. 

KEY WORDS: extracurricular activities, natural sciences and mathematical sciences, cognitive 

motivation, development and learning, science clubs, credit system. 
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В КАЧЕСТВЕ 

СРЕДСТВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Худойбердиева М.З. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 
 

В мудрой и дальновидной политике Президента Республики Таджикистан, уважаемого             

Э. Рахмона значимое место, занимают вопросы воспитания детей, подростков и молодежи в духе 

традиционных и общечеловеческих ценностей, т.к. они во многом определяют настоящее и 

будущее национального общества.  

Исходя из важности данной проблемы в Национальной концепции воспитания Республики 

Таджикистан, которая раскрывает текущую политику и перспективы государства в области 

воспитания широких слоев населения, в особенности подрастающего поколения, 

регламентируется сущность, цели и задачи отечественного воспитания на новом этапе истории, 

определяя его роль и статус в формировании совершенной личности человека.  

В данной Концепции отмечается, что национальные ценности, традиции, характер 

таджикского народа, такие как интерес к науке и учебе, трудолюбие, толерантность, примирение, 

благоразумие, самосознание, стремление к культуре, гостеприимство, стабильность в семье, 

патриотическая гордость, дружба, уважение к родителям и старшим, доброта и 

доброжелательность, справедливость, помощь сиротам и нуждающимся и др. сформировали 

образ жизни и менталитет таджиков на протяжении веков [7, с. 22]. 

В рамках тематики настоящей статьи нам бы хотелось выделить возможности 

патриотического воспитания студентов средствами иностранного языка.  

Начнем с того, что в нашем понимании патриотизм или национальная гордость – это 

чувство любви, преданности и привязанности к родине, союз с согражданами, которые 

разделяют те же чувства для создания единства среди людей. Эта привязанность может быть 

комбинацией множества различных чувств, относящихся к собственной родине, которые 

вбирают в себя этнические, культурные, политические или исторические аспекты.  

На возможность и необходимость применения краеведческих материалов в образовании 

начали обращать внимание еще в далекой истории ученые Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо,                     

Г. Песталоци, А. Дистервег. Далее их идеи поддержали М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, В.Ф. 

Зуев, Ф.И. Янкович и мн. др. Ф.И. Янкович считал, что «краеведение служит делу воспитания 

патриотизма» [5, с. 941-945]. На современном этапе образования, вопросы использования 

материалов местного края в обучении, в частности и иностранным языкам, интересуют многих 

ученых, включая и зарубежных авторов [8-11].  

На факультете иностранных языков ГОУ «Худжандский государственный университет 

имени академика Б. Гафурова» накоплен значительный опыт в области патриотического 

воспитания и развития студентов – будущих учителей иностранного языка средствами 

краеведческого материала, т.к. «в формировании знаний и умений подрастающего поколения 

естественна опора на местный фактический материал, связанный с условиями среды обитания 

того района, края, в котором живут учащиеся» [6, с. 112].  

В курсе обучения английскому языку в языковых вузах Республики Таджикистан в 

качестве специальности «Бакалавр: учитель английского языка» в рамках функционирующих 

учебников серии English [1, с. 504], [2, с. 420], [3, с. 452], [4, с. 596] предусмотрено изучение 



217 

 

таких тем устной речи, как «Место, где я живу» (The place I live in), «Таджикистан» (Tajikistan), 

«Народное искусство и ремесла» (Folk Art And Crafts), и ряд других.  

Как показывает практика, при изучении этих тем использование материалов, отражающих 

особенности местного края, города или села, жизни страны, повышается интерес студентов к 

уроку иностранного языка, активизируется их мыслительная и речевая деятельность. Беседы о 

людях, которые живут в родном городе (селе), об их трудовых достижениях усиливают 

мотивацию высказываний студентов по теме, вызывают желание дополнить сообщения 

товарищей, формируется активная позиция обучаемых. 

Действительно, различные формы подачи такого материала (печатный текст, 

изобразительный материал, рассказ преподавателя, сообщение студента, мультимедийная 

информация, аудиовизуальные средства) весьма оправданны, если материал хорошо продуман, 

интересно оформлен, доступен студентам в языковом отношении и содержит действительно 

важные и интересные факты из жизни родного города, края, села. 

  Существуют разнообразные виды пособий, основанные на использовании краеведческих 

материалов о Таджикистане в иноязычной аудитории (Discover the world through English; Think 

and speak; My native land; The land of paradise и др.). Хорошо зарекомендовали себя 

дополнительные материалы об истории родного края – карты, атласы, путеводители и др. Много 

интересного о свой стране студенты узнают из социальных сетей Facebook (группы Oli Somon, 

History of Khujand, Tajikistan Travel Place), Instagram, из видеохостинга Youtube и др.  

Интересный опыт использования краеведческих материалов, например, мы испытываем 

при прохождении темы «The place I live in» (Место, где я живу) на 1-курсе, где на занятиях 

применяются видеоролики о городах и районах страны, озвученные на английском языке, и на 

постпросмотровом этапе проводятся беседы о родном городе (селе) студентов. 

По каждому кадру студент, который живет в данном городе (селе) сообщает информацию, 

раскрывающую его содержание, тем самым проводит презентацию родной местности. 

Преподаватель или другие студенты задают ему вопросы с целью уточнения понимания, 

услышанного и увиденного, либо просят дополнить его сообщение. Примеры вопросов: Where is 

our town situated? What monuments in our town do you know? What can you say about the centre of 

our town? etc.  

На последующих занятиях студентам предлагается самостоятельно построить 

высказывание о городе с использованием слайдов и с опорой на тот дополнительный материал, 

который они услышали в рассказе учителя. Свой рассказ они иллюстрируют слайдами с 

фотографиями местности, сравнивая, например, город Худжанд в древний период, в 

дореволюционное время, в период пребывания республики в составе СССР, и на современном 

этапе развития.  
 

        
 

Такие материалы дают возможность наглядно и ярко рассказать об истории города, 

подобрать сведения о его улицах, площадях, памятных домах и местах, новых районах, улицах, 

фабриках, о людях, которые живут и трудятся рядом со студентами.  

Обсуждая реалии сельской местности, студенты собирают фотографии передовиков 

сельского хозяйства, праздников урожая, студентов, работающих в летнее время на полях и т.п. 

Все это может служить залогом успешного осуществления воспитательной работы в вузе. 

Работа с назваными материалами организуется с помощью упражнений, целью которых является 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции. 

Интересен также опыт использования краеведческого материала в обучении темы «Folk art 

and crafts» (Народное искусство и ремесла) на третьем курсе. В процессе изучения данной темы 

студенты выполняют упражнения следующего характера:  
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1.Warm up. 

1.What words can be associated with these pictures? 

2.What do you think why these pictures are given on this topic? 

3.Which of these things do you keep at home? 

4.Do you know any of your ancestors engaged in folk craft? 

2. Learn the new vocabulary.  

1. embroidery [ɪm'brɔɪdərɪ] – сӯзанидӯзӣ. 

2. craftsman ['krɑːftsmən] – ҳунарманд. 

3. art lover [ɑːt 'lʌvə] – санъатдӯст. 

4. creative ability [krɪ'eɪtɪv ə'bɪlətɪ] – қобилияти эҷодӣ. 

5. finе arts [fʌɪn ɑːts] – санъати латиф, санъати тасвирӣ. 

6. craft [krɑːft] – ҳунар, ҳунармандӣ. 

7. folk art and crafts [fəuk ɑːt ən krɑːfts] – санъат ва ҳунарҳои халқӣ / мардумӣ. 

8. sculpture ['skʌlpʧə] – ҳайкалтарошӣ, ҳайкал. 

9. wood carving [wud 'kɑːvɪŋ] – кандакорӣ (дар чӯб). 

10. lace [leɪs] – гулдӯзӣ. 

11. architecture ['ɑːkɪtekʧə] – меъморӣ, бинокорӣ, сохтмон. 

12. weaving ['wiːvɪŋ] – бофандагӣ, дӯзандагӣ. 

13. porcelain ['pɔːs(ə)lɪn] – чиниворӣ, сафол. 

14. pottery ['pɔt(ə)rɪ] – кулолгарӣ, кӯзагарӣ. 

3. Express your idea about the following: 

a). He who works with his hands is a laborer. 

He who works with his hands and his head is a craftsman. 

He who works with his hands and his head and his heart is an artist. 

b). All professions can be included into folk crafts.  

c). There is no difference between sculpture and wood carving. 

d). Tell the difference between embroidery and weaving. 

4.Read the text «Art» and answer the questions. 

5. Answer the questions using information from the text:  

1. Which are the two branches of human work? 

2. Who do we call an artist? 

3. Has Tajikistan preserved the historical tradition and style features of folk arts and crafts? 

4. When was the «Folk Arts and Crafts of Tajikistan Union» established? 

5. How many organisations in Tajikistan does it include? 

6. What towns and regions are named in the text? 

7. What kinds of crafts are developed in these towns and regions? 

8. What years are called the «Years of Rural Development, Tourism and Folk Craft» by the 

initiative of the President of the Republic of Tajikistan? 

6. Learn the new words given at Lesson 1 and compose your own sentences. 

7. Read the text «Folk Art History» for obtaining its information.  

8. Find out which of these statements are true or false. Tick them off.  

1. Folk art covers all forms of visual art made in the context of folk culture. 

2. Folk art encompasses art produced from an indigenous culture or by ordinary people.  

3. As a phenomenon that can chronicle a move towards civilization yet rapidly diminish with 

modernity, industrialization, or outside influence, the nature of folk art is specific to its particular culture.  

4. The varied geographical and temporal prevalence and diversity of folk art make it easy to 

describe as a whole, though some patterns have been demonstrated. 

5. Folk art expresses cultural identity by conveying shared community values and aesthetics. 

6. Folk art denies traditional art forms of diverse com-munity groups – ethnic, tribal, religious, 

occupational, geographical, age- or gender-based – who identify with each other and society at large. 

7. Many folk-art traditions like quilting, ornamental picture framing, and decoy carving continue 

to thrive, while new forms constantly emerge.   

8. Contemporary folk artists are frequently self-taught as their work is often developed in isolation 

or in small communities across the country.   

9. Work in pairs. You are going to see off a foreigner friend and choose a souvenir as a present 

for him. Discuss with your partner what handicraft is better to remember Tajikistan by.  
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Pattern: If I were you, I would ...  

10. Complete the following sentences with the suitable words: embroidery, craftsman, art lover, 

creative ability, per-forming, fine, knit, crafts, performance.  

Такого рода упражнения, содержащие краеведческие элементы родного края помогают 

студентам оценить красоту искусства, ремесел, обычаев, традиций Родины, воспитывают 

чувство любви к ней, гордости за свой родной край.  

Наряду с вышеизложенными видами работы, краеведческая тематика находит отражение 

в текстах для аудирования и чтения. На занятиях это может быть рассказ преподавателя о 

прошлом города или села, в котором живут студенты, сообщения студентов об истории 

предприятия или села, о сельскохозяйственных работах в селе. В процессе проведения 

внеаудиторной самостоятельной работы можно предложить студентам тексты для чтения, 

содержащие факты о героических подвигах людей их города или села, рассказ о знаменитых 

земляках. 

При подготовке материалов для аудирования и чтения необходимо учитывать уровень 

языковой подготовки студентов, их иноязычную компетенцию. 

В своей работе, в качестве площадки для воспитания студентов в духе патриотизма, мы 

используем также и внеаудиторные ресурсы, которые шире знакомят студентов с культурой 

своего народа, и помогают им глубже усваивать знания, приобретенные на занятиях. Подготовка 

и проведение вечеров на иностранном языке, в содержание которых включаются краеведческие 

материалы – один из видов массовой внеаудиторной работы, способствующий реализации 

коммуникативных, образовательно-развивающих и воспитательных задач обучения. 

Особенно интересны и полезны тематические вечера. Если вечер объединен одной темой, 

студенты лучше понимают и запоминают то, что видят и слышат. Тематические вечера приучают 

воспринимать языковой материал в обобщенном виде в процессе речевой деятельности. 

Судя по активности и вовлеченности студентов на занятиях и на внеаудиторных 

мероприятиях, по их вопросам, рассказам, участию в диспутах и дебатах, можно утверждать, что 

использование краеведческих материалов в процессе иноязычного образования способствует не 

только реализации практических целей, но и решению образовательно-воспитательных задач, 

способствует формированию национального мышления, национальной гордости, уважения к 

истории и наследию предков, обычаям и традициям, связывающим историю с сегодняшней 

реальностью, благоприятствует возрождению ценности национальных традиций и обычаев, 

развитию языка, науки и культуры на основе национальных особенностей. 
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АЗ ТАҶРИБАИ ИСТИФОДА БУРДАНИ МАСЪАЛАҲОИ ТАЪРИХИ МИЛЛӢ ҲАМЧУН 

ТАРБИЯИ ВАТАНДУСТӢ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ 
 

Дар доираи мақолаи мазкур масъалаи имкониятҳои тарбияи ватандӯстии донишҷӯён тавассути 

забони хориҷӣ баррасӣ шудааст. 

Муаллиф ба таҷрибаи кори худ дар донишкадаи олӣ такя намуда, ҳамчун воситаи дар руҳият 

ватандустӣ тарбия намудани донишҷӯён дар мавзеи машғулиятҳои синфӣ ва беруназсинфӣ аз маводи 

кишваршиносӣ истифода бурда, донишҷӯёнро бо маданияти халқи худ шинос мекунад. 

Муаллиф аз фаъолият ва ҷалби донишҷӯён дар дарсҳо ва чорабиниҳои беруназсинфӣ, саволҳо, 

ҳикояҳо, иштирок дар баҳсу мунозираҳои онҳоро ба назар гирифта, чунин мешуморад, ки истифодаи 

маводи таърихӣ дар раванди таълими забони хориҷӣ, на танҳо ба татбиқи он мусоидат мекунад, балки дар 

ҳалли масъалаҳои тарбиявию таълимӣ ба ташаккули тафаккури миллӣ, ифтихори миллӣ, эҳтиром ба 

таъриху мероси ниёгон, расму оинҳо, ки таърихро бо воқеияти имрӯза мепайвандад, мусоидат мекунад ва 

арзиши анъана ва расму оинҳои миллиро талқин менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: тарбияи ватандӯстӣ, маводи таърихӣ, корҳои беруназсинфӣ, вазифаҳои 

тарбиявӣ, таълим, иттилоот, чандрасонаӣ, воситаҳои аудиовизуалӣ, расму оин, воқеият, мерос. 
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

В рамках тематики настоящей статьи рассматривается вопрос о возможностях патриотического 

воспитания студентов средствами иностранного языка.  

Исходя из собственного опыта работы в вузе, автор в качестве средства воспитания студентов в духе 

патриотизма использует краеведческие материалы на площадке аудиторных и внеаудиторных занятий, где 

шире знакомит студентов с культурой своего народа.  

Судя по активности и вовлеченности студентов на занятиях и на внеаудиторных мероприятиях, по 

их вопросам, рассказам, участию в диспутах и дебатах, автор считает, что использование краеведческих 

материалов в процессе иноязычного образования способствует не только реализации практических целей, 

но и решению образовательно-воспитательных задач, способствует формированию национального 

мышления, национальной гордости, уважения к истории и наследию предков, обычаям и традициям, 

связывающим историю с сегодняшней реальностью, благоприятствует возрождению ценности 

национальных традиций и обычаев и др. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патриотическое воспитание, краеведческий материал, внеаудиторные 

мероприятия, воспитательные задачи, обучение, мультимедийная информация, аудиовизуальные 

средства, обычаи и традиции, реальность, наследие, тематические вечера.  
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FROM THE EXPERIENCE OF USING LOCAL HISTORY MATERIAL AS A MEANS OF 

PATRIOTIC EDUCATION IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 
 

Within the scope of this article, the question of the possibilities of patriotic education of students by means 

of a foreign language is considered. 

Based on his own experience at the university, the author, as a means of educating students in the spirit of 

patriotism, uses local history materials at the site of classroom and extracurricular activities, where he acquaints 

students with the culture of his people. 

Judging by the activity and involvement of students in the classroom and at extracurricular events, their 

questions, stories, participation in disputes and debates, the author believes that the use of local history materials 

in the process of foreign language education contributes not only to the implementation of practical goals, but also 

to the solution of educational and educational problems , contributes to the formation of national thinking, national 

pride, respect for the history and heritage of ancestors, customs and traditions that link history with today's reality, 

favors the revival of the value of national traditions and customs, etc. 

KEY WORDS: Patriotic education, local history material, extracurricular activities, educational tasks, 

teaching, multimedia information, audiovisual means, customs and traditions, reality, heritage, theme evenings. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Khudoyberdieva Maftuna Zafarovna, Applicant for the 

Department of Social and Professional Pedagogy of the Khujand State University named after academician B. 

Gafurov. E-mail: maftunakhon89@mail.ru 

 

 

 



221 

 

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ  
 

Гафоров З.Б. 

Таджикский национальный университет 
  

В условиях стремительного развития науки и технологий происходят изменения в 

политических, социальных, исторических, культурных, научных и литературных сферах. 

Международный опыт и опыт развитых страны показывают, что главной основой 

стремительного развития социально-экономической сферы страны является развитие 

национального образования, которое выполняет одну из важнейших задач и факторов в 

стратегическом развития страны. Ни для кого не секрет, что для социально-экономического 

развития современного Таджикистана также важны интеллектуальный потенциал и высокий 

уровень образования и культурного просвещения нации, а также подготовка 

высококвалифицированных кадров, знающих новейшие достижения науки и информационных 

технологий [1]. 

Мультимедиа - это процесс взаимодействия со звуковыми и визуальными эффектами, 

которые сопровождается с помощью интерактивных приложений с использованием 

современных технологий. Мультимедийные технологии включают аудио, фото, видео, графику 

в одном цифровом процессоре. 

Сам термин «мультимедиа», как правило, относится к любым средствам массовой 

информации, позволяющим хранить большой объем информации и моментальный доступ к ним. 

Другими словами, мультимедиа относится к процессу использования персонального компьютера 

на различных носителях и использования компьютера с различными типами аудио, фото, видео 

и так далее [3].  

Мультимедиа широко используются в различных сферах образовательного процесса в 

образовательных и высших учебных заведениях мира. Мультимедийные технологии (от 

латинского слова multi-multi, media-environment) - это способ представления информации на 

компьютере с возможностью одновременного использования текста, графики, звука, видео и 

анимационных эффектов, которые можно использовать вместо текстовых приложений. 

В этой статье также приводится использование мультимедийных технологий для 

мотивации студентов в процессе обучения информатики. Один из способов мотивации студентов 

и повышения их знаний - использование мультимедийных технологий в процессе обучения 

информатике [2]. 

Чтобы мотивировать студентов изучать информатику, мы создали мультимедийную 

программу на языке программирования C ++, которых широко используется в инженерных, 

математических и других научных областях [1]. 

Главное окно программы выглядит следующим образом: 

 
 

Рисунок 1. Главное окно программы. 
 

Когда вы нажимаете на желаемое изображение, информация об этом изображении, а также 

его определение воспроизводятся в отдельном окне. 
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Рисунок 2. Окно системного блока. 
 

То же можно сказать и о других частях. Давайте посмотрим на другие части компьютера: 
 

 
Рисунок 3. Окно мышь. 

 

 
Рисунок 4. Окно монитора. 

 

 
Рисунок 5. Окно клавиатуры. 
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Рисунок 6. Окно принтера. 

 

Для создания этой программы использовались изображения этих частей, их определение, 

а также их определение в аудиоформате. Звуки, используемые в этой программе, должны быть в 

формате (* .wav). 

Листинг программного кода 
//--------------------------------------------------------------------------- 

#include <vcl.h> 

#include <mmsystem.h> 

#pragma hdrstop 

#include "Unit1.h" 

#include "Unit2.h" 

#include "Unit3.h" 

#include "Unit4.h" 

#include "Unit5.h" 

#include "Unit6.h" 

#include "Unit7.h" 

#include "Unit8.h" 

#include "Unit9.h" 

#include "Unit10.h" 

#include "Unit11.h" 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

  : TForm(Owner) 

{ 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::Image1Click(TObject *Sender) 

{ 

Form2->Show(); 

 PlaySound("1.wav",0,SND_ASYNC); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::Image2Click(TObject *Sender) 

{ 

Form3->Show(); 

 PlaySound("2.wav",0,SND_ASYNC); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::Image3Click(TObject *Sender) 

{ 

Form4->Show(); 

 PlaySound("3.wav",0,SND_ASYNC); 
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} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Image4Click(TObject *Sender) 
{ 
Form5->Show(); 
 PlaySound("4.wav",0,SND_ASYNC); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Image5Click(TObject *Sender) 
{ 
Form6->Show(); 
 PlaySound("5.wav",0,SND_ASYNC); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Image6Click(TObject *Sender) 
{ 
Form7->Show(); 
 PlaySound("6.wav",0,SND_ASYNC); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Image7Click(TObject *Sender) 
{ 
Form8->Show(); 
 PlaySound("7.wav",0,SND_ASYNC); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Image8Click(TObject *Sender) 
{ 
Form9->Show(); 
 PlaySound("8.wav",0,SND_ASYNC); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Image9Click(TObject *Sender) 
{ 
Form10->Show(); 
 PlaySound("9.wav",0,SND_ASYNC); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Image10Click(TObject *Sender) 
{ 
Form11->Show(); 
 PlaySound("10.wav",0,SND_ASYNC); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 

В процессе преподавания информатики каждый учитель должен проявлять творческий и 
новаторский подход. Для этого учитель должен использовать свои умения и навыки, чтобы 
повысить интерес учеников к информатике и программированию. Это, конечно, требует большие 
усилия, в том числе: разработка таких программ, создание наглядных пособий, веселые игры и 
поиск нового метода обучения [2]. 

Глобальный анализ показывает, что с использованием мультимедийных технологий 
процесс обучения становится более эффективным. 

Сегодня мультимедийные технологии - одно из направлений информационного развития 
образовательного процесса в Республике Таджикистан. Развитие современных информационных 
технологий в сфере образования способствует формированию программно-методического 
обеспечения, материальной базы, а также повышению квалификации учителей. 

Использование мультимедийных технологий делает процесс обучения более 
эффективным. Главное достижение - в них повышается интерес студентов, их готовность к 
творчеству, потребность в получении новых знаний и чувство независимости. Чем более опытен 
и увлечен преподаватель, тем больше студенты будут заинтересованы в изучении предмета. 
Поэтому преподаватель должен знать способы и методы преподавания предмета, как 
теоретически, так и практически в лабораторных условиях, и стремиться к совершенствованию 
знаний учащихся [1]. 
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 ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУЛТИМЕДӢ БАРОИ ҲАВАСМАНДГАРДОНИИ 

ДОНИШҶӮЁН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ИНФОРМАТИКА 
 

Дар айни замон, информатика ва технологияҳои иттилоотӣ дар бисёр соҳаҳои фаъолияти инсон 

фаъолона истифода гардида, қисми ҷудонашавандаи амалии ҳамаи касбиятҳо ҳисобида шуда, қисмати 

ҳаёти ҳаррӯза, фарҳанг ва маърифати мо маҳсуб меёбад. Аз ин рӯ, ба ҳар як шахси бомаърифати ҷомеаи 

муосир зарур аст, ки қобилияти истифодаи компютерро дошта бошад. 

Дар раванди таълими фанни информатика ҳар як муаллим бояд эҷодкор ва навовар бошад. Барои 

ин муаллимро мебояд истеъдоду маҳорати худро васеъ истифода бурда, шавқу ҳаваси хонандаро нисбат 

ба фанни информатика ва барномасозӣ афзун намояд. Ин, албатта, меҳнати зиёдеро талаб мекунад аз 

ҷумла: таёр кардани чунин барномаҳо, сохтани аёниятҳо, бозиҳои шавқовар ва ҷустуҷӯи усулҳои нави 

таълим. 

Имрӯзҳо технологияи мултимедиавӣ яке аз самтҳои пешрафти иттилоотонии раванди таълим дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба шумор меравад. Тараққиёти татбиқи технологияҳои иттилоотии ҳозиразамон 

дар соҳаи маориф барои ташаккули таъминоти барномавӣ ва методӣ, базаи моддӣ, инчунин баланд 

бардоштани дараҷаи тахассусии устодон мусоидат мекунад. 

Дар мақолаи мазкур истифодаи технологияи мултимедӣ барои ҳавасмандкунии донишҷӯён дар 

раванди таълими информатика оварда шудааст. Яке аз роҳҳои ҳавасмандкунии донишҷӯён ва баланд 

бардоштани сатҳи дониши онҳо истифодаи технологияи мултимедӣ дар раванди таълими информатика ба 

шумор меравад. 

КАЛИДВОЖАҲО: мултимедия, ҳавасмандкунӣ, барномасозӣ, аудио, эффект, аниматсия, 

информатика, визуалӣ, қисмҳои компютер, барномаи мултимедӣ, равзанаи асосӣ. 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ  
 

В настоящее время информатика и информационные технологии активно используются во многих 
сферах человеческой деятельности, являются неотъемлемой частью практики всех профессий и являются 
неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, культуры и образования. Поэтому каждому 
образованному человеку в современном обществе необходимо уметь пользоваться компьютером. 

Каждый учитель должен быть творческим и инновационным в процессе обучения информатике. 
Для этого учителю необходимо использовать свои таланты и умения для повышения интереса учащихся к 
информатике и программированию. Это, конечно, требует больших усилий, в том числе: создание таких 
программ, создание наглядных пособий, увлекательных игр и поиск новой методики обучения. 

На сегодняшний день мультимедийные технологии являются одним из направлений 
информационного развития образовательного процесса в Республике Таджикистан. Развитие 
современных информационных технологий в сфере образования способствует формированию 
программно-методического обеспечения, материально-технической базы, а также повышению 
квалификации педагогов. 

В данной статье также описано использование мультимедийных технологий для мотивации 
учащихся в процессе обучения информатике. Одним из способов мотивации учащихся и расширения их 
знаний является использование мультимедийных технологий в процессе обучения информатике. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мультимедиа, стимул, программирование, звук, эффекты, анимация, 
информатика, визуал, части компьютера, мультимедийная программа, главное окно. 
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THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES TO MOTIVATE STUDENTS IN THE PROCESS OF 

EDUCATION INFORMATICS  
 

At present, computer science and information technology are actively used in many areas of human activity, 
are an integral part of the practice of all professions and are an integral part of our daily lives, culture and education. 
Therefore, every educated person in modern society needs to be able to use a computer. 

Every teacher should be creative and innovative in the process of teaching computer science. To do this, 
the teacher needs to use their talents and skills to increase the interest of students in computer science and 
programming. This, of course, requires a lot of effort, including: creating such of programs, the creation of visual 
aids, fun games and the search for a new method of teaching. 

Today, multimedia technology is one of the areas of information development of the educational process 
in the Republic of Tajikistan. The development of modern information technologies in the field of education 
contributes to the formation of software and methodological software, material base, as well as professional 
development of teachers. 

This article also describes the use of multimedia technology to motivate students in the process of teaching 
computer science. One of the ways to motivate students and increase their knowledge is the use of multimedia 
technology in the process of teaching computer science. 

KEY WORDS: multimedia, stimulus, programming, audio, effects, animation, computer science, visual, 
computer parts, multimedia program, main window. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ 
 

Файзиев З.И. 

Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова 
 

В Таджикистане происходит интенсивное развитие как, легкой, так и тяжелой 

промышленности в соответствии с техническим прогрессом. 

В работе образовательных учреждений усиливается профориентационная работа в 

производстве с национальными основами, в которых возникают проблемы в обучении, в 

частности: 

- эпизодичность внутришкольных мероприятий по профориентации;  

- поверхностный уровень профориентационной работы; 

- низкий уровень учебных занятий, в которых используются политехнические знания с 

указанием профессией местного назначения; 

- недостаточная подготовка учителей – предметников и классных руководителей к работе 

по профориентации. 
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В исследованиях [2; 5; 3; 8] раскрывается аспекты профориентационной работы, в 

частности в исследовании В.А. Акулина [8] предложен расширенный анализ 

профориентационной работы по электротехнологии.  

Подготовка учащихся к выбору профессии определяется содержанием 

профориентационной работы; ознакомление с профессиями в соответствии экономического 

уровня развития региона. При этом следует учитывать: 

- условия труда, организации, и их оплату; 

- требование к умственным и физическим возможностям субъекта обучения; 

- потребность производства в профессиях [2, с. 44]. 

- уровни творческих способности обучаемых. 

Учебная программа курса физики [2] имеет возможность для ознакомления учащихся с 

техникой и технологией национального классического, так и современного производства. 

Ознакомление учащихся с производственными технологиями национального содержания 

способствуют повышению интереса учащихся к производству местного назначения.  

В частности, разработка источников возобновляемой энергии: как водяная, ветреная, 

солнечная, тепловая, биомасса, а также, нано-био-энергетика, для изготовления в частности, 

полупроводниковых, а также аморфных материалов в производстве и их обработке. 

Работа по профориентации учащихся VII-IX классов включает следующие задачи: 

человеческий фактор, его профессиональный уровень является существенным как в 

классическом, так и в современном производстве так, как без участия человека, без уровня его 

знаний, умений и способностей, невозможно развитвать производство. Самым совершенным 

станком необходимо управление, наладка, которое выполняет рабочий, и чем совершеннее 

станок, тем требуется высокий уровень знаний рабочего, и должны быть развиты технические 

знания.  

В связи с увеличением производства количество профессий, связанные с национальным 

производством требует серьезной модернизации, требующие высокого уровня знания 

специалиста. В современном производстве создана система подготовки национальных кадров 

для работы (табл 1).  

Таблица 1  

Профессиограмма 
   

Тип профессии   Предмет труда  Примеры профессий 

Человек – Техника 

Человек – 

знаковая система 

Человек – человек 

Использование энергии, в производстве.  

Условные обозначения: шифры, коды, 

формулы 

Субъект, группа людей, коллектив. 

Слесарь, токарь, ткач, радиомеханик, и др. 

Стенографистка, машинистка, эконо-

мист, бухгалтер, программист, чертежник 

 Администратор, мастер.  
 

В профессиограмме необходимо учитывать разработку учебных программ, учебников, 

учебных пособии, а также дидактических материалов.  

Следует отметить, что профессионально-технические колледжы в Республике 

Таджикистан как правило двухгодичные, и шестимесячными сроками обучения, после 

окончания которого, субъект приобретает профессию (таблица 1). Обучаемые, оканчивающие 

среднее учебное заведение приобретают аттестат средней школы, а также связанные с выборами 

профессии по завершению.  

Система профориентационной работы в образовательной школе, как предмет не 

выделяется, но, в процессе обучения и закрепления содержания учебного материала 

рассматриваются связанные с учебным материалам сведения о профессии. 

В связи с этим в задачи школы входят реализация практической основы теоретического 

учебного материала. 

Подготовка учащихся в сфере материального производства, ориентации их на трудовые 

профессии является социальной проблемой. 

В связи с профессиональной подготовкой, рабочие группы приобретают профессии в 

учебных производственных комбинатах. Это связана с предприятиями в силу технико-

экономических отношений. В производстве происходит «формирование нового типа 

специалиста». Это является следствием постоянной интеграции трудовых функции рабочих.  

В современной школе формируются определенные навыки специальности широко 

профиля, для подготовки, обеспечивает и обучаемых по интегрированным профессиями. В 
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работе [3] отмечается, что группировка профессий должна преследовать цель формирования 

такой профессионально-квалификационной структуры рабочих, которые в отличие от 

существующих строилось бы в расчете на интегрированное приобретание знаний. Она 

обусловлено социально-экономическим условием, способствующей усиление роли 

производства местного назначения способствующие к человеку сберегающей технологии, 

позволяющей быстрому адаптацию к конкретному рабочему месту. Изложенное указывает на 

необходимость усиления общеобразовательного и политехнического уровня подготовки в 

образовательном пространстве. Ориентация должна проводится в большей степени на одну или 

нескольких отраслей производства.  

Профессия широкого профиля была определена, как новый тип трудовой деятельности, 

возникшей в результате объединения на основе технико-технологической, функциональной или 

организационно-экономической общности ряда профессий. Особенностью такой 

интегрированой профессии является подвижность трудовых функций, способность рабочего, 

носителя данной профессии, к быстрой адаптации в постоянно изменяющимся условиям 

современного рынка труда в соответствии с требованиями конкретного заказчика. В результате 

исследований [4] были определены возможные варианты группировок различных 

обслуживающих и рабочих профессий с профессиями широкого профиля: 

- на основе общности содержания, средств, орудий труда, являющийся инвариантом для 

объединения родственных профессий и обеспечивающей подвижность трудовых функций 

рабочего, овладевшей этой профессией, его способностью адаптироваться к изменяющимся 

видам труда; 

- на основе реально существующей трудовых функций в рамках одной профессии, 

отдельные знания и умения; 

- на основе существующих на практике профессии в полном объеме выполнять работы по 

профессиям (как родственных, так и в рамках одной производственной технологии).  

Для установления степени взаимосвязи рабочих профессии выделяются существенные 

признаки сходства: 

- используемые в работе орудие труда; 

- содержанием выполняемой работы; 

- знаний и умений, необходимые для выполнения трудовых операции; 

- нормативно-технической документации; 

- организационно-экономические основы деятельности; 

- производственные процессы; 

- производственные функций. 

Интеграция профессий национального содержания осуществляется как в отраслевом, так 

и в межотраслевом производстве. 

Таким образам, профессии широкого профиля, формируются из совокупности 

родственных профессий на основе широкой, в том числе межотраслевой группировки и 

характеризуются следующими признаками: 

- укрупнений профессий и специальности; 

- знаний, умений и навыков, которые формируются у учащихся на основе общности 

средств труда, материалов, применяемых в производственной технологии; 

- содержанием выполняемой работы с применением технической документации; 

- единообразием производственных функций; 

- принципами управления средствами труда; 

- организационно-экономической деятельности; 

- общими закономерностями, обуславливающими широким кругом технологических 

процессов и требований, предъявляемых к психологическим качествам личности, а также 

результатами структурно-функционального анализа трудовой деятельности рабочих.    

                 Таблица 2 

Профессии связанные с ремесленным производством 
 

1 2 3 4 

№ Производственные технологии Связанные 

профессии 

Физические основы 

производственной технологии 

1. 

 

Кузнец, изготавливает: кетмен, подкова, ножи, 

иглы, гвозди, замки, оружия; 

Замочник 

Оружейник 

Твердость, эластичность 

твёрдых тел;  
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4. 

Котлов: 

- чугунные и алюминиевые (различных размеров);  

- изготавление различных частей пушках из 

чугуна;  

- бронзовые ручки к дверям; 

- вспомогательные части для повозок из медных 

материалов; 

- медные подносы. 

Производства золота: 

- украшение: серьги, браслеты и др.; 

- печаты; 

- отчистка железа от примеси. 

Обработка шкур делилась на две отрасли: 

- изготовление подошвы для «массы». 

Разработка продукции из шкур: 

- валенок (маҳсӣ); 

- изготовление обуви (мӯза); 

- переделка старых изделий, из кожы 

 Гончарное производство: 

- изготовления кувшин; 

- тарелок, чашек, пиялок, чайников; 

- изготовление тандыров. 

Установка для изготовления шелковых 

продукции (дукчигӣ). 

Шоҳибофӣ. 

Изготовление: 

- колыбели (гаҳвора); 

- изготовление расчесок. 
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 Использование твердых тел в 

разные состояния.  

твердость и хрупкость.  

плавление и кристаллизация  

плавление и отвердевание,  

теплопроводность. 

Плавление и кристаллизация.  

 эластичность и хрупкость;  

 эластичность 

 

  

 

 

 

Эластичность  

 

 

 

 

 

 

 

Капиллярные явление, 

теплопроводностӣ  

хрупкость 

эластичности, твердость 

   

Рекомендуемое содержание позволяют исследователью близко ознакомиться с 

производственными технологиями местного производителя прошлого и современного временни.  
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИСТЕҲСОЛИИ МИЛЛӢ ДАР ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
 

Дар мақола омадааст, ки дар истеҳсолот ҷорӣ намудани технологияҳои нав, ки ба тараққиёти илмию 

техникӣ асос ёфтааст, қисми таркибии таълими политехникӣ буда, асоси кори роҳнамоии касбиро ташкил 

медиҳад. 

Ба истеҳсолоти моддӣ ҷалб намудани хатмкунандагон ва ба касбу ҳунари меҳнатӣ равона кардани 

онҳо масъалаест, ки дар шароити навсозии истеҳсолот, истифодаи технологияҳои нави истеҳсолот, аз 

ҷумла, автоматикунонии техникаи ҳисоббарор ва тахассуси онҳо хеле муҳим арзёбӣ мегардад. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ 
 

В статье отмечается, что внедрение в производстве новые технологии, основанные на научно-

техническом прогрессе, является компонентом политехнического обучения и составляет основы 

профориентационной работы.  

Привлечение выпускников в сфере материального производства и их ориентация на приобретение 

трудовых профессии – является проблемой, которое уделяется в условиях модернизации производства, 

применение новые технологий производства в частности, автоматизации с использованием компьютерной 

технологии и их квалификации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: производство, технология, квалификация, прогресс, интеллектуальные, 
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IN TEACHING PHYSICS, THE USE OF NATIONAL PRODUCTION TECHNOLOGIES 
 

The introduction of new technologies in production, based on scientific and technological progress, is a 

component of polytechnic education and forms the basis of vocational guidance work. 

Attracting graduates in the field of material production and orienting them towards acquiring a labor 

profession is a problem that is given in the context of modernization of production, the use of new production 

technologies, in particular, automation using computer technology and their qualifications. 
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ТАЙЁРИИ КАСБӢ, ЗАМИНАҲО ВА ФАЗОИ МУСОИДАТКУНАНДАИ ИЛМӢ-ЭҶОДӢ 

БАРОИ ТАҲҚИҚОТ  

(дар мисоли тавлиди муодилаи Шредингер) 
 

Шарипов Б.С., Каримова Р.А.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав 
 

Чи хеле ки дар замини барои сабзиш номусоид гиёҳ намерӯяд, илм ҳам дар ҷойи барои 

пайдоишаш номусоид пайдо намешавад. 

Барои он ки дар бораи ягон ҳодисаи табиат донишҳои нав пайдо гардад аввалан 

донишгирандаро бо асосҳо ва заминаҳои дар бораи он ҳодисаи табиат мавҷудбуда шинос 

намудан лозим, то ин ки ӯ мушоҳидаашро бо истифода аз донишҳои азхудкардааш маънидод 

карда тавонад, сипас барои мушоҳидаи нав шароити мусоиди озмоиши ҳодисаро барпо кардан 

лозим аст. 

Муваффақ шудан дар роҳи ҷустуҷӯи навгонии илмӣ ва кашфи чизи нав ба касе муяссар 

мешавад, ки тайёрии хуби касб ва илмӣ таҳқиқотӣ дошта бошаду дар фазои мусоидаткунандаи 

илмӣ-эҷодӣ кор кунад ё ба он алоқаманд бошад, то ин ки аз корҳои навтарини илмии ҳамон соҳа 

хабардор бошад. Шинос шудан ба таърихи илмҳо ҳаминро собит мекунад, ки дар бисёр мавридҳо 

бомуваффақият анҷом додани ҳар гуна кори эҷодӣ дар соҳаи илмҳои табиатшиносӣ ё илмҳои 

дигар ҳама вақт иҷрокунандаи боистеъдодро талаб мекунад. 

Аз таърихи илми физикаи то асри XVII маълум мешавад, ки барои рушди минбаъдаи 

босуръати илми физика замина ва шароити зарурӣ тайёр кардан лозим аст. Заминаи 

тайёркардашуда, дар он зоҳир мешуд, ки олимон ҳақиқатеро дарк карда буданд, ки физикаи он 

солҳо дар донишгоҳҳо таълим додашаванда, дар ҳолате буд, ки сабаби ҳодисаҳои нави дар 

натиҷаи кашфиёти техникӣ мушоҳидашавандаро тавсиф дода наметавонист. Ин мухолифати аз 

байн рафта истодаи физикаи ба тарзи схоластӣ таълим додашаванда ва физикаи нав буд. 

Шахсе, ки мухолифат кардани илми кӯҳнаро ба кашфиёти нав дарк кард файласуфи англис, 

амалдори давлатӣ Фрэнсис Бекон буд. Ӯ чунин аҳволи танги илмро дар он медид, ки натиҷаи ба 

ин ҳолат расидани илм мақсади нодуруст ва методи нодурусти ташкили таълими илм будд, ки аз 

муқобилияти схоластҳо ба пешравии илм ба миён омада буд. 

Дар асри XVII илм қувваи эътирофшудаи ҷамъиятӣ гардид, ки метавонист ба тараққиёти 

истеҳсолоти ҷамъиятӣ ёрдам диҳад. Ҳамин тариқ, дар асри XVII инқилоби илмӣ ба амал омада, 
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дар натиҷаи он физикаи классикӣ дар ҳамон шакл ва бо ҳамон усулҳои дарккунии ҳодисаҳо, ки 

мо онро медонем, ба вуҷуд омад. Илми физика дорои методҳои таҷрибавӣ ва методҳои 

математикии таҳқиқотӣ шуд. 

Дар нимаи дуюми асри XIX дар раванди тайёр кардани физикҳо тағйироти муҳим ба амал 

омад. Аввал дар Аврупо ва баъд дар ИМА озмоишгоҳҳои таълими физика ташкил шуданд, ки 

дар баъзеи ин озмоишгоҳҳо мактабҳои илмӣ пайдо гардид. 

Дар гузашта физик танҳо худаш кор мекард. Асбобҳоро одатан бо маблағи худашон 

харидорӣ мекарданд ё ин ки олимон худашон месохтанд. Таҷрибаҳоро бошад дар ҳуҷраҳои худ 

мегузарониданд. Чунончи, таҷрибаи ба таркибҳо ҷудо кардани равшании сафедро Нютон дар 

ҳуҷраи худ дар Кембриҷ гузаронидааст. 

Аввалин озмоишгоҳи физика дар донишгоҳи Геттингем, соли 1831, аз тарафи В. Вебер 

бунёд карда шуд. Вебер донишҷӯёнро ба омода кардани таҷрибаҳои маърӯзавӣ ҷалб мекард. Ба 

донишҷӯёни қобилиятнок таҳқиқоти физикии хурдеро пешниҳод мекард [7, с. 45]. 

Яъне барои ҳамчун физик ва математики касбӣ тайёр кардани донишҷӯён дар 

донишгоҳҳои онвақтаи Аврупо шароити зарурӣ таълим пайдо шуда, рӯз то рӯз ба самти некшавӣ 

рушд кардан гирифт.  

Тавлиди механикаи квантӣ ё муодилаи асосии он - муодилаи Шредингер фосилаи солҳои 

1925-1930-ро дарбар мегирад. Вале барои бунёди он донишҳое лозим шуданд, ки онҳоро якчанд 

насли олимони физика дар давоми солҳои 1850-1926 ба вуҷуд овардаанд. Ҳоло мо онҳоро барои 

омӯхтани механикаи квантӣ истифода мебарем. Ин муодила ҳолати энергетикии микрообъектро 

дар дилхоҳ нуқтаи фазо ва дар дилхоҳ фосилаи вақт тавсиф менамояд. Микрообъектҳо ҳам 

хосияти мавҷ ва ҳам хосияти зарраро зоҳир мекунанд. Азбаски онҳоро дар маҷмуъ таҳқиқ кардан 

осон аст, пас барои ифода кардани ҳаракати онҳо донишҳои назарияи эҳтимолиятҳо, физикаи 

статистикӣ, нурафканӣ, сохти атом, табиати рӯшноӣ ва табиати мавҷии зарраҳоро донистан 

лозим буд [5, с. 86]. 

Барои равшанӣ андохтан ба зарурати тайёрии касбии муҳаққиқон дар кори эҷодӣ-илмӣ ва 

кашфиётҳо, мо аввал ба раванди маълумотгирӣ ва таҳсили касбии кашшофи муодилаи механикаи 

мавҷӣ -Эрвин Шредингер шинос мешавем.  

Баъди солҳои 1800 дар бисёр донишгоҳҳои Аврупо навигариҳои таълимӣ ба амал омад, аз 

фанни физика дарсҳои лексионӣ ва озмоишӣ гузаронида мешуданд. Шредингер соли 1906 ба 

донишгоҳи Вена дохил шуда, барои омӯзиш курси математика ва физикаро интихоб кард. Дарси 

курси физикаро Франс Экснер мебурд ва ӯ барои ҳамчун олим ташаккул ёфтани Шредингер 

таъсири муҳим расонидааст. Вале хоҳиши Шредингер барои донистани проблемаҳои назариявии 

физика баъди шинос шуданаш бо Фридрих Хазенёрл оғоз мешавад. Хазенёрл шогирди Людвиг 

Болсман ба ҳисоб мерафт. Шредингер маҳз аз Хазенёрл дар бораи проблемаҳои мубрами илмии 

физикаи классикӣ ва мушкилиҳо ҳангоми ҳалли онҳо маълумот пайдо кард. Ҳангоми таҳсил дар 

донишгоҳ Шредингер методҳои математикии физикаро комилан аз бар кард, ки барои тайёрии 

касбии ӯ аҳамияти ҳалкунанда дошт [2, с. 127]. 

Акнун заминаҳои илмиеро ёдовар мешавем, ки онҳоро надониста, бинои механикаи 

мавҷиро бунёд кардан ғайриимкон буд, лекин Шредингер ҳамаи донишҳои заруриро комилан 

медонист. Аз солҳои 1850 сар карда, дар физикаи классикӣ масъалаҳо пайдо гардид, ки барои 

ҳалли онҳо методҳои назарияи эҳтимолиятҳо истифода бурдани назарияи эҳтимолиятҳо ба 

бунёдшавии физикаи статистикӣ пойдевор шуд. Физикаи статистикиро дар бисёр қисмҳои 

физика, ки истифодааш мумкин бу, мешуд. Масалан, дар термодинамика, дар таҳқиқи 

нурафкании ҳароратии ҷисми мутлақ сиёҳ дар пароканиши молекулавии рӯшноӣ, барои 

тақсимоти фазоии молекулаҳо аз рӯи суръат, импулс энергия ва дигарҳо истифода мешуд [4, с. 

107]. 

Солҳои 1859 дар физика корҳои олими англис Д.К. Максвелл дар бораи қонуни тақсимоти 

молекулаҳои газ аз рӯи суръаташон пайдо шуд, ки дар ифодаи он функсияи нишондиҳандагӣ 

истифода мешуд: 

𝑑𝑁 = (𝑛/(2𝜋𝑚0𝐾𝑇))
3

2 *exp[-p2/(2𝑚0𝐾𝑇)] 𝑑𝑇,  

Яъне, он нишон медод, ки тақсимшавии молекулаҳо аз рӯи суръат ба қонуни экспонентӣ 

~ 𝑒
−𝑃

𝑇

2

итоат мекунанд. Дар ҳамаи натиҷаҳои аз ҳалли масъалаҳои физикаи статистикӣ 

ҳосилкардаи олимон зарбшавандаи exp[-p2/(2𝑚0𝐾𝑇)] вомехӯрд, ки истифода шудани назарияи 

эҳтимолиятҳоро тасдиқ мекард. 
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Планк назарияи статистикиро истифода бурда, маънои эҳтимолияти энтропияро муайян 

кард, S=kℓ𝑛𝑊. 

Солҳои 1888-1889 Г. Гертс ва Л.Г. Столетов ҳодисаи фотоэффектро кашф карданд, вале 

механизми онро бо истифодабарии методҳои физикаи классикӣ ва тасаввуроти мавҷии рӯшноӣ 

маънидод карда натавонистанд. 

М. Планк соли 1897 ба омӯзиши масъалаи нурафкании ҷисмҳои мутлақ сиёҳ сар кардд. То 

ба ин вақт дар ҳалли ин масъала В. Вин хеле муваффақ шуда, соли 1896 барои зичии ҳаҷми 

нурафкании диданашанда формулаи ρ(ω, Т)=𝑎 ω3𝑒
Вω

Т  -ро ҳосил намуд.  

Соли 1900 Рэлей навишт, ки ин формула дар соҳаи зудиҳои баланд хуб иҷро мешавад вале 

дар соҳаи нурҳои инфрасурх, ки аз тарафи Рубенс ва Курлбаум санҷида шудааст, рафтори аз 

қонуни Вин тамоман фарқкунандаро нишон медиҳад. 

Аз нуқтаи назари физикаи классикӣ формулаи ҳосилкардаи Вин бенуқсон буд, барои 

ҳамин ба қиматҳои таҷрибавӣ мувофиқ наомадани ҳисобкунӣ бо ин формула ба мавҷуд будани 

ким-чӣ хел қонуниятҳои ба тасаввуроти физикаи классикӣ мувофиқнаоянда ишора мекард. 

Соли 1900 ба М. Планк муяссар гашт, ки шакли нави формулаи нурафканиро ёбад. Барои 

ҳосил кардани ин формула М. Планк аз алоқамандии энтропия ва энергия истифода бурд. 

Формулаи Планк чунин шакл дошт: 

ρ(υ, Т)=
С1 𝜐

2

𝑒
С1𝜐

Т −1

. 

Баъди ин формуларо ба ҷамъияти физикҳои Берлин шинос кардани Планк ҷамъият 19 

октябри соли 1900 ба олими физик Рубенс супориш медиҳад, ки формуларо бо қиматҳои 

ченкардааш муқоиса намояд. Рубенс супоришро иҷро карда натиҷаашро ба Планк чунин баён 

кард: дар ҳамаи фосилаи қиматҳои гирифташуда ба ҳам мувофиқойии таҷриба ва формула 

мушоҳида шуд. Барои он, ки ба назарияи нурафканӣ эҳтимолият дохил намояд ба Планк лозим 

шуд чунин гипотеза пешниҳод кунад, ки нурафканӣ раванди бефосилаи нурпошӣ набуда, ҳар як 

акти фурӯ бурдан ва афкандани энергия дар оссилятор бо ҳиссаҳои муайяни энергия ба амал 

меояд. Чунин ҳиссаҳои энергияро Планк бо E=hυ ишора карда, h-ро «кванти элементарии 

таъсир» номид. Ин муваффақияти бузурги Планк буд, ки дар илми физика як инқилоби илмиро 

ба вуҷуд овард. Барои кашфи кванти таъсир соли 1918 ба Макс Планк мукофоти Нобелӣ доданд. 

Гипотезаи квантҳо соҳаҳои нав ба навро фатҳ карда «маликаи» физикаи ҳозиразамон шуд.  

Тарзи бо ҳиссаҳои алоҳидаи энергия ба амал омадани нурафкании мувозинатии ҳароратӣ 

ва мавҷуд будани сарҳади мавҷҳои кӯтоҳ дар нурафкании тормозии рентгенӣ ҳам тасдиқ 

мешавад. 

Ғояи квантҳо ки аввалин бор аз тарафи Планк барои тавсифи нурафкании ҳарорати соли 

1900 истифода шуда, соли 1905 аз тарафи А. Эйнштейн барои баён кардани механизми 

фотоэффект истифода гардид. Ба ақидаи Эйнштейн пайдоиш ва табдилёбии рӯшноӣ дар 

фотоэффект «хуб шарҳ меёбад, агар гӯем, ки энергияи рӯшной дар фазо дискретӣ тақсим 

мешавад». Кванти энергияи рӯшноӣ - hυ, аз тарафи электрон фурӯ бурда мешавад ва ба электрон 

энергияи кинетикии hυ-А мебахшад. А-кори баромади электрон буда, hυ-А = 
𝑚𝑣2

2
 ҳосил мешавад. 

Ин баёни оддӣ ва фаҳмои назарияи фотоэффект аст, ки барои назарияи мавҷӣ мавҳум буд, 

вале бо истифода бурдани мафҳуми квантҳо хеле сода шуд. 

Соли 1911 дорандаи мукофоти Нобелӣ Э. Резерфорд фикре пешниҳод намуд, ки мувофиқи 

таҷрибаҳои дар озмоишгоҳ гузаронидашуда, сабаби майли калони 𝛼 -зарраҳо тавассути дар 

дохили атом мавҷуд будани майдони электрикии мусбати калони дар ҳаҷми хурд ҷойгир шуда 

мебошад. Ин ҳодисаро ба асос гирифта, ӯ соли 1911 амсилаи ядроии атомро пешниҳод кард. 

Мувофиқи пешниҳоди Резерфорд атом системаи зарядҳои манфию мусбат мебошад, ки дар 

маркази он ядро (ҳаста)-и мусбати вазнин ҷойгир шудааст. Вале амсилаи ядрои атом тасаввуроти 

механикаи классикӣ ва электродинамикаро қаноат намекард ва ба он муқобил буд. Чунки 

системаи заряд (барқа)-ҳои беҳаракат дар мувозинати устувор буда наметавонад. Резерфорд 

маҷбур шуд, ки аз амсилаи статистикӣ даст кашад ва пешниҳод кард, ки электронҳо дар атрофи 

ядро аз рӯи масирҳои каҷбуда ҳаракат менамоянд. Вале дар чунин маврид онҳо бо шитоб ҳаракат 

менамоянд ва мувофиқи электродинамикаи классикӣ доимо мавҷи электромагнитӣ меафкананд 

[3, с. 29]. 

 Раванди нурафканӣ боиси кам шудани энергия мегардад ва аз ин рӯ, электрон пас аз 

нурафкании маълум бояд ба болои ядро афтад. Ҳамин тариқ, амсилаи ядроии атом аз рӯи 
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қонунҳои механикаи классикӣ ва электродинамика устувори атом ва сохтори спектри онро 

фаҳмонда натавонист. 

Роҳи аз ин вазъият баромаданро соли 1913 физики даниягӣ Нилс Бор ёфт. Барои ин вай 

тасдиқотеро пешниҳод кард, ки ба тасаввуроти классикӣ муқобил буд. Ин пешниҳоди Бор дар ду 

постулат ифода ёфта буд, электрони бошитоб ҳаракаткунанда дар атом нур намеафканад ва 

нурафкании атомҳо бо ҳиссаҳои алоҳидаи энергия ба амал меояд. 

Баъдтар, соли 1914 бешубҳа дар атомҳо мавҷуд будани савияҳои энергетикии дискретӣ аз 

тарафи Франк ва Ҳертс дар таҷриба ошкор карда шуданд. Назарияи Бор дар шакли равшан нишон 

дод, ки физикаи классикиро дар ҳамон шакли мавҷудааш барои ҳоидисаҳои дохили атомӣ 

истифода бурдан ба хатоиҳо меорад, зеро нурафкании микрообъектҳо аз рӯи қонунҳои квантӣ ба 

амал меоянд ва онҳоро бо қонунҳои физикаи классикӣ фаҳмонда намешавад. 

Соли 1923 А. Комптон дар таҷриба пароканиши нурҳои рентгениро таҳқиқ карда, ба 

хулосае омад, ки рӯшноӣ (мавҷи электромагнитӣ) ҳам хосияти заррагӣ ва ҳамкорпускулӣ зоҳир 

мекунад. Вале нокифоягии назарияи Бор ба он ишора мекард, ки зарурати аз нав дида баромадани 

асосҳои назарияи квантӣ ва тасаввурот дар бораи табиати микрозарраҳо пеш омадааст. 

Дар натиҷаи амиқ таҳқиқ кардани тасаввуроти табиати рӯшноӣ маълум гардид, ки дар 

ҳодисаҳои оптикӣ ким чи-хел дуализм (ду назариягӣ) мушоҳида мешавад. Дар қатори 

интерференсия, дифраксия, ки табиати мавҷии рӯшноиро нишон медиҳад, хосиятҳои дигаре ҳам, 

ба монанди фотоэффект, ҳодисаи Комптон ошкор мешаванд, ки табиати заррагӣ-корпускулии 

рӯшноиро ифода мекунанд. 

Соли 1921 де Бройл физики машҳури фаронсавӣ алоқамандии байни хосиятҳои 

корпускулӣ ва мавҷии микрозарраҳоро бо ёрии ифодаҳои E=ћω ва Р=ћk, тасвир кард. Дар оптика 

маълум буд, ки мавҷи ҳамвори басомадаш ω ва адади мавҷаш k дар шакли ψ (r t) =А exp (-i (ω t) 

тасвир карда мешавад. 

Пас аз ин соли 1924 Луи де Бройл бо боварӣ фарзияеро пешниҳод кард, ки дуализм танҳо 

ба ҳодисаҳои оптикӣ хос нест, балки ҳодисаи универсалӣ (умумитабиӣ) аст. Вай навишт, ки «дар 

оптика дар давоми садсола шакли корпускулавӣ паҳншавии рӯшноӣ назар ба шакли мавҷӣ 

паҳншавии мавҷии рӯшноӣ онқадар ба назар гирифта нашуд: оё дар назарияи моддаҳо хатоии 

баръакс накардаанд?» [6, с. 45]. 

Аз таассуроте, ки Э. Шредингер аз фарзияи Луи де Бройл дар бораи мавҷҳои моддӣ гирифт 

ӯро ба фикре овард, ки ҳолатҳои статсионарии системаи атомиро ҳамҷун лаппишҳои хусусии 

майдони мавҷии ба системаи атомии додашуда мувофиқоянда қабул кардан мумкин аст. 

Дар авҷи инкишофи ғояи де Бройл дар бораи хосияти мавҷии моддаҳо соли 1926 Э. 

Шредингер муодилаи машҳури худро навишт, вай дар муодилаи худ ба ҳаракати микрозарраҳо 

функсияи комплексии координатии вақтро дар мувофиқат гузошт ва онро бо ψ (пси) ишора кард. 

Пас функсия ҳолати микрозарраҳоро тавсиф медиҳад. Шакли функсия аз ҳалли муодилаи 

Шредингер ёфта мешавад, ки чунин шакл дорад: 

−
ћ2

2𝑚
∇2ψ +U ψ = ћ

𝜕ψ

𝜕t
                 (1) 

Пеш аз пайдоиши муодилаи Шредингер, барои мавҷҳои ҳамвор муодилаи Гелмголтс 

истифода мешуд [1, с. 100]. 

Муодилаи Гелмголс мавҷҳои табиати гуногундоштаро тавсиф дод, ки дар муҳитҳои 

гуногуни якҷинса бо басомади ω паҳн мешаванд. Доимӣ мондани дарозии мавҷ дар назар нест. 

Аз ин ҷо онро хаёлӣ барои тасвири мавҷҳои де Бройл, ки хосиятҳои мавҷи корпускулаҳоро 

тавсиф медиҳад, татбиқ намудан лозим буд. 

Ҳамин тариқ, муодилаи Гелмголсро барои мавҷҳои де Бройл ҷиҳати тасвири ҳаракати 

корпускулаҳои майдони потенсиалӣ истифода бурдан мумкин аст, ки вақте энергияи пурраи 

онҳо доимӣ аст. Бо истифодаи он муодилаи  

∇2ψ (r) +(2m/ ћ2) (Е-U) ψ (r) =0              (2) 

ҳосил мекунем, ки он муодилаи ҳолати статсионарии Шредингер аст. 

Муодилаи (2) муодилаи ҳосилаҳои хусуси буда, тарзи ҳалли он дар назарияи ҳалли 

муодилаҳои дифференсиалӣ маълум аст. Ҳалли он барои функсияи бефосила, якқимата ва 

охирноки ψ (r) барои ҳамаи нуқтаҳои он, на дар ҳамаи қиматҳои Е ҳалшаванда аст. 

Шредингер баъди ҳосил кардани ин муодила ҳамон лаҳза онро барои атоми ҳидроген 

истифода бурд ва барои қиматҳои хусусии энергияи атом спектри қиматҳоро ҳосил кард, ки онҳо 

ба қиматҳои спектри атоми ҳидроген аз рӯи назарияи Бор ҳосилшуда пурра мувофиқат 
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мекарданд ва ба саҳеҳии аниқ тамоми дастоварди таҷрибаро тасдиқ кард. Спектри қиматҳои 

хусусии энергияи атоми ҳидроген, ки бо муодилаи ҳолати статсионарии Шредингер ёфта 

шудааст, бо саҳеҳии баланд бо маълумоти аз таҷриба ҳосилгардида мувофиқат мекард. Ҳамин 

тариқ, нишон дода шуд, ки муодилаи ҳолати статсионарии Шредингер дар ҳақиқат ҳам ҳаракати 

электронро дар майдони потенсиалии электрикӣ хело аниқ тасвир мекунад. 

Шредингер муодилаи худро аз анологияи оптикӣ-механикӣ ҳосил кардааст. Ин аналогия 

дар он ифода меёбад, ки муодилаҳои роҳи нурҳои рӯшноиро тавсифкунанда ва ба муодилаҳои 

масири ҳаракати зарраҳоро дар механикаи аналитикӣ муайянкунанда монанд мебошад. Дар 

оптика роҳи нурҳо принсипи Фермаро қаноат мекунонаду дар механика шакли масир принсипи 

таъсири хурдтаринро қаноат мекунонад. Шредингер барои кашфи муодилаи (1) соли 1933 ба 

гирифтани ҷоизаи Нобелӣ сазовор гардидааст. Роҳи тай кардаи Шредингер дар таҳсил ва илм 

тасдиқгари он аст: 

1) аз ҷиҳати молиявӣ таъмин буд; 

2) дар оилае ба воя расид, ки волидайнаш маълумоти олӣ доштанд ва онҳо дар вай шавқу 

рағбати гуногунро ба вуҷуд оварданд; 

3) қобилияти хуби илмазхудкунӣ дошт, дарсазхудкунӣ барои вай бисёр осон буд; 

4) аз аввали дохилшавӣ ба донишгоҳ вай омӯхтани математика ва физикаро интихоб 

мекунад; 

5) дар донишгоҳ дар иҳотаи шахсоне буд, ки барои рушди илмӣ ва касбии он маслиҳатҳои 

заруриро дода метавонистанд; 

6) дар даврони донишҷӯиаш ба проблемаҳои мубрами физикаи назариявӣ шинос шуд, ҳол 

он ки вай физикаи таҷрибавиро бисёр хуб балад буд. 

Аз шинос шудан ба шароити таҳсил, шакли таълим ва сохтори омӯзиш дар донишгоҳҳои 

асрҳои XVIII-XIX-и Аврупо пешрав гардидани илмҳои табиатшиносӣ махсусан физика, 

математика равшан мешавад: 

1) дарсҳо ҳатман аз рӯи барномаи давлатии тасдиқшуда не, балки аз рӯи он, ки кадом 

масъалаи физикӣ дар озмоишгоҳ таҳқиқ мешуд ё аз он лексия мегузашт, ба он бахшида мешуд. 

2) дарсҳои таҷрибавиро омӯзгори мутасаддӣ метавонист тамоман дар мавзуи дигар 

гузарад, вале ҳамон хел таҷрибаҳо гузаронида мешуданд ки барои таҳқиқ асбобҳо мавҷуд буданд 

ва масъалаҳои то охир ҳалнашударо дар бар мегирифтанд; 

3) шумораи донишҷӯён дар як дарс он қадар зиёд набуд, ки ҳангоми дарси озмоишӣ бекор 

монанд; 

4) донишҷӯёни донишгоҳҳои мамлакатҳои дигар ҳам имконият доштанд, ки дар 

донишгоҳҳои машҳури Аврупо таҳсил намоянд, шаҳрҳои бузурги Аврупо, ки назар ба шаҳрҳои 

Осиё наздиктар ҷойгир шудаанд, ба ин мусоидат мекард; 

5) аслан ҳамон толибилме, ки дар ягон соҳа: адабиёт, мусиқӣ, математика, физика, 

физиология ва илмҳои дигар дарсҳоро бо осонӣ азхуд карданд, таҳсилро дар донишгоҳ давом 

медоданд; 

6) ба донишҷӯёни лаёқатманд дар аввали омӯзиши физика омӯзгорон таҳқиқоти илмии 

мавзуеро вобаста мекарданд; 

7) ҷиҳати манфиатовари омӯхтан дар солҳо аз худ кардани дониш, дар донишгоҳ буд. 

Дар замоне, ки мо зиндагӣ дорем қариб ҳар рӯз техника ва технологияҳои нави дониши 

ҳаҷман бисёр ва васеъ талабкунанда ба вуҷуд меоянд. Барои чунин техника ва технологияҳоро 

аз худ намудан, онро дар истеҳсолот ҷорӣ кардан ва аз онҳо дида беҳтарашро кашф намудан 

насли ояндаи муҳаққиқон ва олимонро тарбия намудан ва онҳоро раҳнамоӣ кардан лозим аст. Ба 

хислати эҷодӣ доштани кор дар мошину хатҳои технологии навтарини дониши ҳаматарафаи 

васеъ талабкунанда олимон, педагогҳои машҳур: Б.Г. Ананев, З.Л. Загвязинская, Ф.Н. 

Ганоболин, Н.З. Кузмина, З.В. Краевский, Ю.Н. Куляткина, И.Л. Раченко, З.А. Сластенин, Г.С. 

Сухобская ва дигар олимони ватанӣ А. Комилӣ, Ҷ.Ш. Шарипов, С. Холназаров, С.К. Табарӣ 

диққат додаанд. Ин масъалаи мубрами илм буда, аз тарафи муҳаққиқони зиёди методикаи 

таълими физика, ба монанди Л.А. Иванова, В.П. Орехов, Н.Н. Тулкибоева, А.З. Усова, С.А. 

Хорошавин, Т.Н. Шомало, А.А. Мотков, И.А. Илдяев ва дигарон таҳқиқ шудааст. 
Талаботе, ки дар боло барои иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ оварда шуданд ба ду самт: ба 

дастгоҳҳои таҳқиқотӣ ва ба худи таҳқиқгар равона гардидаанд. Талаботи ба таҳқиқгар мансуб ба 
хосияти фардии шахс вобаста буда, дар мактаб ва донишгоҳ бо дараҷаи омӯхтани донишҳо рушд 
менамоянд [9]. Ин аз таҳқиқгар истеъдод, малака ва маҳорати баланди илмазхудкунӣ ва доштани 
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қобилияти баланди дарккунии сабаби пайдоиши механизми ҳодисаҳоро талаб мекунад, ки 
инҳоянд: 

1) мавҷуд будани озмоишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии бо асбобҳои ченкунии барои ҳамон замон 
дақиқтарин муҷаҳҳазшуда; 

2) тайёрии касбии ба сатҳи баланди донишҳои назариявирасида; 
3) истеъдоди баланди дарк карда тавонистани механизми рафти ҳодисаҳои 

банақшагирифташуда; 
4) қобилияти баҳо дода тавонистан ба механизми ҳодисаҳои нави дар раванди таҳқиқот 

пешояндаро соҳиб будан; 
5) аз сабаби он ки муҳаққиқони илмҳои дақиқи замони ҳозира дар шакли дастаҷамъона кор 

мекунанд, барои муҳаққиқ малакаи бо дигарон дастаҷамъона кор карданро доштан лозим 
мебошад; 

6) ба тарзи кори асбобҳои компютерӣ-иттилоотии баландсуръат шиносонидан. 
Хулоса, дар давоми ду аср омӯзонидани илми физика дар донишгоҳҳо он қадар тағйир 

наёфтааст. Барҳам додани ин фарқият ва дар муҳлати кӯтоҳтарин омӯзонидани техникаи 
компютерӣ ва воситаҳои иттилоотӣ ба корманди илмӣ, илмӣ-муҳандисӣ ва хизматчиёни идораву 
корхонаҳо яке аз масъалаҳои мубрамтарини рӯз аст. Ҳалли ҳарчӣ зудтари он рушди илмро 
таъмин намуда, ба ҷамъияти инсонӣ нафъи калон мерасонад.  
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ТАЙЁРИИ КАСБӢ, ЗАМИНАҲО ВА ФАЗОИ МУСОИДАТКУНАНДАИ  
ИЛМӢ-ЭҶОДӢ БАРОИ ТАҲҚИҚОТ  

(дар мисоли тавлиди муодилаи Шредингер) 
 

Дар мақола, бо мақсади боз ҳам беҳтар ташкил кардани таълиму тарбияи кормандони илмӣ аз 
физика тайёрии касбӣ ва заминаҳои илмии ба пешрафти кори илмӣ мусоидаткунандаи солҳои 1850-1930 
дар мисоли пайдоиши муодилаи мавҷии Шредингер таҳлил карда мешавад. Шароити таҳсил ва 
тайёршавии мутахассисони солҳои 1850-1930 аз шароити ҳозираи таҳсил бисёр кам фарқ мекунад. Аз 
ҳамин сабаб шинос шудан ба шароити омӯзиш ва иҷрои корҳои илмии он замон ба пешравии кори мо дар 
ин соҳаҳо кӯмак карда метавонад. 
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В статье анализируется появление волнового уравнения Шрёдингера в 1850-1930-е годы с целью 
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ОМӮЗИШИ ТАҶРИБАИ МАМЛАКАТҲОИ ТАРАҚҚИКАРДА ОИД БА ИДОРАКУНИИ 

ИҚТИДОРҲОИ ОБИЮ ИРРИГАТСИОНӢ 
 

Исайнов Ҳ.Р. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  

Фозилов Р.Ш.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Таҷрибаи баъзе аз кишварҳои дунё аз он гувоҳӣ медиҳад, ки муайян намудани истифодаи 

самараноки захираҳои обӣ дар бисёр давлатҳо аз сабаби набудани марказҳои обу ҳавосанҷӣ, 

нуқтаҳои назоратии об ва набудани ҳисобот як қатор мушкилотҳо ва муаммоҳоро пеш меоранд. 

Бо вуҷуди ин, барои тасаввуроти муайян пайдо намудан ба истифодаи оқилонаи захираҳои обии 

давлатҳои алоҳида онҳоро ба чанд гурӯҳ тақсим мекунанд:  

а) давлатҳои дорои таъмини баланди об;  

б) давлатҳои дорои таъмини миёнаи об; 

в) давлатҳои дорои таъмини поён (паст)-и об;  

г) давлатҳои дорои таъмини хеле поёни об. 

Нишондиҳандаҳои омории ҷаҳонӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки давлатҳои Аврупо ба гурӯҳи 

якум (гурӯҳи А) дохил мешаванд, ки миёни онҳо кишварҳои Норвегия, Шветсария, Австрия, 

Албания, Испания, Ирландия, Британияи Кабирро ҷудо намудан мумкин аст. Ба гурӯҳи дуюм 

(гурӯҳи Б) - Финландия, Шветсия, Дания, Нидерландия, Белгия, Фаронса, Португалия, Италия ва 

Олмон; ба гурӯҳи сеюм (гурӯҳи В) - Испания, Люксембург, Юнон ва ғайра ва ба гурӯҳи чорум 

(гуруҳи Г) қисми ҷанубии Украина ва нимҷазираи Қрим, баъзе ноҳияҳои нимҷазираи Балкан, 

Апеннин ва Пиренси дохил мешаванд. Бояд қайд кард, ки ин тақсимот ба дарназардошти обҳои 

сарҳадӣ (сарҳадгузар) дар таъмини ҳамаи соҳаҳои саноату кишоварзӣ саҳми калон доранд. Дар 

қитъаи Осиё тамоми давлатҳои ҷанубу шарқӣ ба истиснои Таиланду Япония, ба гурӯҳи 

давлатҳои дорои таъмини баланди захираҳои обӣ дохил мешаванд. Ба гурӯҳи дуюм, Ҷумҳурии 

Мардуми Чин, давлатҳои нимҷазираи Корея, Туркия, Покистон, Ҳиндустон, Тоҷикистон, 

Қирғизистон: ба гурӯҳи сеюм - Қазоқистон, Озарбойҷон, Туркманистон, Ӯзбекистон, 

Афғонистон, Эрон, Ироқ, Сурия ва ба гурӯҳи чорум Муғулистон ва давлатҳои нимҷазираи 

Арабистон дохил мешаванд. 

Дар Амрикои Шимолӣ бошад, давлатҳои Канада ва ИМА ба гурӯҳи дорои таъмини миёна, 

вале Мексика ба гурӯҳи поёнии таъмини об дохил мешавад. Ҳудуди ҳамаи мамлакатҳои 

Амрикои Марказӣ ба гурӯҳи дорои таъмини баланди об дохил мегардад. Аз 13 давлати Амрикои 

Ҷанубӣ 9-тои он (Гвиана, Суринам, Гайана, Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Бразилия, Перу, 

Чили) гурӯҳи дорои таъмини баланд ва се мамлакат Уругвай, Парагвай, Боливия ба гурӯҳи дорои 

таъминоти миёнаи об дохил мегарданд. Дар Амрикои Ҷанубӣ ба гурӯҳи дорои таъминоти поёни 

об Аргентинаро дохил мекунанд, вале дар ҳаёти иқтисодии он саҳми дарёи сарҳадии Перана ва 

дигар дарёҳое, ки аз кӯҳҳои Анд сарчашма мегиранд, хеле бузург мебошад. Умуман давлатҳои 

қитъаи Амрикои Ҷанубӣ аз ҷиҳати захираҳои оби нӯшокӣ ба ҳар сари аҳолӣ нисбат ба дигар 

қитъаҳо хеле хуб таъминанд. Сарзамини Австралия камоб бошад ҳам, дар қисматҳои шарқӣ ва 

ҷанубии он таъмини об ба ҳар сари аҳолӣ нисбат ба дигар давлатҳои Осиё беҳтар аст. Зеландияи 

Нав бо ҳама нишондиҳандаҳои худ яке аз давлатҳои дар ҷаҳон аз ҷиҳати таъмини об ба ҳар сар 

аҳолӣ беҳтарин ба ҳисоб меравад [1]. 

Дар давлатҳои номбурда захираҳои зиёди обҳои равон ва миқдори ками аҳолӣ ба назар 

мерасад.  
Таҷрибаи ҷаҳонӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки аз рӯйи миқёси захираи обҳои зеризаминӣ ба 

ҳар нафар дар дараҷаи баланд (зиёд аз 100 ҳаз. м3) мамлакати Гвинеяи Нав, Габон, Гвиана, 
Суринам ва Гайана истода, вале Гвианаи собиқ мустамликаи Фаронса бошад аз рӯи ҳамаи 
нишондиҳандаи таъмини об дар ҷаҳон дар мақоми аввал аст. Дар ин мамлакат ба ҳар нафар 2,4 
млн. м3 оби дарёҳо ва 1,2 млн. м3 обҳои зеризаминӣ рост меояд [2]. 

Мамлакатҳои минтақаи муътадилу тропикии Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубии ИМА, 
Мексика, Аргентина ва Чили нисбат ба давлатҳои Аврупо ва Осиё, ки дар ҳамин минтақаҳои 
табиӣ воқеъ мебошанд, бо захираҳои об хубтар таъмин мебошанд. Дар давлатҳои номбурда ба 
ҳар нафар оби равон аз 7 то 48 ҳазор м3 мерасад, дар сурате, ки ин нишондиҳанда дар тамоми 
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қитъаи Аврупо тақрибан 5 ҳазор м3 ва 1000 м3-ро ташкил медиҳад. Агар таҳлили мазкур дар 
шакли муқоисавӣ баррасӣ гардад, пас дидан мумкин аст, ки дар байни қитъаҳои олам аз ҳама 
бештар қитъаи Амрикои Ҷанубӣ ва Австралия ва камтар аз ҳама қитъаи Аврупо ва Осиё бо об 
таъмин мебошад. Дар қитъаи Австралия ин натиҷа ба он робита дорад, ки дарёҳои Гвинеяи Нав 
ва Зеландияи Нав бисёр сероб буда, шумораи аҳолияшон нисбатан камтар мебошад [3].  

Як нуктаро низ бояд ҳамзамон қайд намоем, ки бо дарназардошти омилҳои мавҷуда дер 
боз дар баробари каналҳои дохилӣ боз масъалаи аз як ҳавза ба ҳавзаи дигар партофтани 
захираҳои об мавриди муҳокима қарор гирифта истодааст. Ин, пеш аз ҳама, ба мақсади 
азхудкунии заминҳои нав ва бо захираҳои обӣ таъмин намудани соҳаҳои саноату хоҷагиҳои 
манзилию маиширо дар назар дошта метавонад. Чунин нақшаҳои бузург дар Амрикои Шимолӣ 
(аз обҳои Канада ба ИМА) ва собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ (аз дарёҳои Сибир ба Осиёи Марказӣ) 
хеле ҷолиб мебошад. Дар амал татбиқ намудани чунин нақшаҳои бузург дар баробари ҷиҳатҳои 
мусбати инкишофи иқтисодиёт боз ҷиҳатҳои манфӣ низ дорад, ки бешубҳа тайи чандин сол баҳсу 
мунозира атрофи ин тамоюлҳо идома дорад [4]. 

Ба амал баровардани ин нақша сохтмони якчанд дастгоҳҳои муқтадири обкаш ва дигар 
иншооти гидротехникиро талаб мекунад, нақшаи дуюм аз дарёи Об ва Енисей ҷорӣ кардани об 
ба Осиёи Марказию Қазоқистон ва аз ин ҳисоб то як андоза нигоҳ доштани сатҳи оби баҳри Арал 
мебошад. Ҳаҷми умумии оби аз ду дарё гирифташуда бояд ба 300 км3 ва дар солҳои камобӣ 
бошад, зиёда аз 290 км3-ро ташкил медод. Оғози канал аз ҷойи ба Иртиш рехтани дарёи Ватай, 
дар ҷануб аз резишгоҳи Иртишу Тобал дар назар дошта шуда буд. Минбаъда ба воситаи водии 
дарёи Убаган ва пастхамии Тургай ба сӯи обтақсимкунии ҳавзаи дарёи Иртиш ва Сир роҳ 
мекушояд. Дар ин роҳ бо ёрии чор маркази дастгоҳҳои обкашӣ об ба баландии қариб 100 метр 
боло кашида шуда, маҷрои худро давом медиҳад. Баъди обтақсимкунӣ об ба воситаи дарёи 
Тургай ба обанбори Тенгиз мерасад, ки ҳаҷми он тахминан ба 1 км3 баробар меояд. Мақсади 
сохтани ин обанбор минбаъд ба низом даровардани ҷараёни оби канал хоҳад гашт. Сипас роҳи 
минбаъдаи канал ба тарафи ҷануби шарқ, шаҳраки Чусалӣ ва аз он ҷо дарёи Сирро бурида аз нав 
ба тарафи ҷануб роҳ мекушояд. Баъд аз ин оби канал дар Қарақалпоқистон ба дарёи Ому ҳамроҳ 
мешавад. Дарозии умумии канали мазкур аз Вагай шохоби чапи Иртиш то дарёи Сир 2770 км-ро 
дар бар мегирад, чунки чуқурии миёнаи канал 12 метр ва арзи он ба 120-170 м баробар меояд. 
Мувофиқи нақша аз канали асосӣ шохаҳои махсус ба ноҳияҳои нави обёришаванда ба тарафи 
шарқ ба Қазоқистону ИМА, Тургай ва Қизил-Орда ва ба тарафи ғарбии Курган, Челябинск, 
Оренбург ва шимоли Кустанай равона мешуд. Дар қисми итмомёбии канали асосӣ боз канали 
нав барои баровардани об ба обанбори Туямин ва дарёи Ому дар назар дошта шудааст. Ин канал 
имконияти обёрӣ намудани тамоми водии Хоразмро, ки замоне маркази зироаткории 
обёришаванда буд, фароҳам меоварад [5]. 

Солҳои 70-уми асри гузашта дар нақшаҳои географии Иттиҳоди Шӯравӣ бо аломати 
махсус канали Иртиш - Қарағанда сабт ёфта буд. Дар масофаи 500 км он аз канали дарёи Иртиш 
ба шаҳри Қарағанда Темиртоҷ (Магнитком, Қазоқистон) об медиҳад. Истифодабарии канали 
Иртиш - Қарағанда дар замони шӯравӣ нахустин таҷрибаи ба даштҳои Тоҷикистон ҷорӣ сохтани 
обҳои Сибир буд. Аз Қарағанда то Павладор 22 маркази дастгоҳҳои обкашӣ сохта шудаанд, ки 
бо ёрии онҳо об то баландии 420 метр боло кашида шуд. Сохтмони ин канал барои обёрии 
даштҳои Қазоқистон ва сохтмони корхонаҳои саноатӣ кумаки зиёд намуд [6]. 

Вале баъди пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ дар атрофи ин масъала дар ҷумҳуриҳои 
Қазоқистону Ӯзбекистон боз кӯшишҳои амалӣ кардани нақшаи аз Иртиш ҷорӣ намудани об ба 
Омую Арал оғоз шудааст.  

Акнун таҷрибаи баъзе аз кишварҳои дунёро, ки ба истифодаи самараноки заминҳо бо такя 
аз намудҳои гуногуни ирригатсия-обёрӣ дар асраи байналмилалӣ вобаста аст, мавриди омӯзиш 
қарор медиҳем. Мувофиқи нишондиҳандаҳои омори ҷаҳонӣ, оқибатҳои иқтисодӣ ва экологии 
истифодаи самараноки захираҳои обӣ ва обёрии заминҳо дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон дар 
давоми се даҳсолаи охири асри ХХ ба бисёре аз кишварҳо ба истифодаи захираҳои обӣ дар 
фаъолияти иқтисодӣ ҷиҳати рушди минбаъдаи қувваҳои истеҳсолӣ хатар эҷод мекунанд. Дар 
айни замон, истифодаи оқилонаи захираҳои обёришаванда ҳамчун асоси истифодаи 
дарозмуддат, асрҳои аср барои истеҳсол ва дигар эҳтиёҷоти ҷомеа ҳисобида мешавад [7]. 

Таҳлили сарчашмаҳои омории ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки истифодаи самарабахши 
иқтидорҳои замин ва барқарорсозӣ асосан аз усули иқтисодию иҷтимоӣ, шароити табиӣ ва нақши 
фонди захиравӣ, обёрӣ, тағйирёбии таъсири муносибатҳои ҷамъиятӣ, иқтисод, технология ва 
экология вобастагӣ дорад.  

Ҳамзамон, самаранокии муносибати ҳамаҷониба бо дарназардошти ҷанбаҳои сифатӣ ва 
миқдорӣ аз ҳисоби барқароркунӣ ва обёрӣ вобаста ба вазифаҳои аввалиндараҷа ва натиҷаҳои 
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истифодаи намудҳои нави обёрӣ зимни идоракунии он заруранд. Ин принсип дар сатҳҳои уфуқии 
идоракунӣ, чунончи дар сатҳи миллӣ, мақомоти ягонаи идоракунӣ, таъсис ва ҳамагуна намудҳои 
истифодаи захираҳои обию ирригатсионӣ ва ҳифзи онҳо бештар дар амал татбиқ карда мешавад. 
Ин таҷриба дар Венгрия, Финляндия, Британияи Кабир, Нидерландия ва дигар давлатҳо 
истифода мегардад.  

Тибқи маълумоти омори ҷаҳонӣ қисмати зиёди заминҳои кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Чин 
(68%), Япония (57%), Ироқ (53%), Эрон (45%), Арабистони Саудӣ (43%), Покистон (42%), 
Исроил (38%), Ҳиндустон ва Индонезия (27%), Таиланд (25%), Сурия (16%), Филиппин (12%) ва 
Ветнам (10%) обёрӣ карда мешавад. Дар Африқо як қисми пурраи заминҳои Суд (22%), 
Свазиленд (20%), Сомалӣ (17%) ва дар Амрико - дар Гвана (62%), Чили (46%), Мексика (22%) 
ва Куба (18%) низ обёрӣ кунонида мешавад. Дар Аврупо, кишоварзии обёришаванда дар Юнон 
(15%), Фаронса (12%), Испания ва Италия (11%)-ро ташкил медиҳад. Дар Австралия, тақрибан 
9% заминҳои кишоварзӣ обёрӣ карда мешаванд, дар кишварҳои ИДМ бошад ин нишондиҳанда 
тақрибан ба 5% мерасад. Дар Миср, қариб ки борон нест, ҳамаи хоҷагиҳо танҳо дар ҳолати обёрӣ 
қарор мегиранд. Дар Бритониё, ки қариб ҳамаи зироатҳои кишоварзӣ бо боришот таъмин бошанд 
ҳам, аммо обёрии иловагӣ амалӣ карда мешавад [8]. Дар ҷадвали поёнӣ масоҳати заминҳои обии 
баъзе кишварҳои дунё оварда шудааст (ҷадвали 1).  

Ҷадвали 1 
Масоҳати заминҳои обии як қатор қитъаҳои дунё  

 

 Қитъаҳо Масоҳати заминҳои обӣ  

1. Осиё  185 млн. га 

2. Африқо 25 млн. га 

3. Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ 40 млн. га 

4. Аврупо  25 млн. га 

5.  Австралия 2 млн. га 

 Дар маҷмӯъ 277 млн. га 
Манбаъ: Маводи конгресси IX МКИД дар соли 1975 бо иловаҳо дар давраи солҳои 1975-2015. 

 

Тавре ки маълум аст, обёрӣ ба соҳаҳои пуриқтидори обгузари иқтисодиёт тааллуқ дорад. 
Истеҳсоли 1 тонна гандуми аз заминҳои обӣ бадастомада 1,5 ҳазор метри мукааб обро вобаста 
ба шароити обёрии зироати ғалладона истеъмол мекунад. Барои гирифтани як тонна пахта аз 3 
то 4 ҳазор м3 ва як тонна биринҷ бештар аз 5 ҳазор м3 об талаб карда мешавад. Обёрии киштзор 
дар минтақаҳое, ки захираҳои гармии баланд ва мавсими кӯтоҳмуддат доранд, бештар паҳн 
шудааст. Ғайр аз ин, тақрибан аз 40% заминҳои обёришавандаи ҷаҳон ҳосили як зироат ва 20% 
заминҳо се ҳосили зироатҳои кишоварзӣ ба даст оварда мешавад. Умуман, ба ҳар сари аҳолӣ дар 
муқоиса бо солҳои пешин қариб 0,2 тонна аз заминҳои обёришаванда маҳсулот истеҳсол карда 
мешавад. Дар ояндаи наздик, пешгӯӣ мешавад, ки бо 8 миллиард нафар аҳолии ҷаҳон бояд 3 
миллиард тонна маҳсулотро аз заминҳои обёришаванда харидорӣ карда тавонад, ки ин 0,3 тонна 
ба як нафар рост меояд. 

Дар ин замина, раванди истифодаи омори ҷаҳонӣ оид ба истифодаи захираҳои обро дар 
бахшҳои гуногуни иқтисодиёт мавриди таҳлил қарор медиҳем (ҷадв. 2).  

Маълумоти дар ҷадвал нишондодашуда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки аксар захираҳои об дар 
соҳаи кишоварзӣ, бахусус дар соҳаи обёрӣ истифода мешаванд. Дар сохтори ҳаҷми умумии 
истеъмоли об 67-70% (2,817,0 км3 / сол) аз ҷониби кишоварзӣ, 20-23% барои саноат ва 8-10% 
барои иқтисодиёт ва ҳамчун обҳои нӯшокӣ истифода мешаванд. Дар айни замон, соҳаи 
кишоварзӣ ҳар сол беш аз 2,8 ҳазор воҳиди шартӣ оби нӯшокиро истеъмол мекунад – 70 фоизи 
истеъмоли ҷаҳонии обро ташкил дода, 7 маротиба аз саноати ҷаҳон бештар аст. 

Ҷадвали 2 
Тамоюли истифодаи захираҳои обӣ дар соҳаҳои иқтисодиёти ҷаҳонӣ  

 

Соҳаҳои 
иқтисодиёт 

Воҳиди ченак 
С о л ҳ о 2021/1900 

1900 1950 2017 2021 бо рақамҳо маротиба 

Аҳолӣ млн. нафар 1600,0 2542,0 6181,0 7113,0 5513,0 4,4 маротиба 

Заминҳои обӣ млн. га 47,3 101,0 264,0 288,0 240,7 6,1 маротиба 

Кишоварзӣ км3/сол 513,0 1080,0 2605,0 2817,0 2304,0 5,5 маротиба 

Саноат км3/сол 21,5 86,7 384,0 472,0 450,5 21,9 маротиба 

Хоҷагиҳои коммуналӣ км3/сол 43,7 04,0 776,0 908,0 864,3 20,7 маротиба 

Дигарҳо км3/сол 0,3 11,1 208,0 235,0 324,7 783,3маротиба 

Дар маҷмуъ км3/год 579,0 1382,0 3973,0 4431,0 3852,0 7,6 маротиба 
 



240 

 

Умуман, агар амсилаи кунунии истифодаи об муҳофизат карда шавад, истеъмоли об ба ҳар 

сари аҳолӣ афзоиш меёбад, дастрасии он тамоюли паст хоҳад дошт. Гузашта аз ин, тибқи 

маълумоти омории ҷаҳонӣ, то соли 2050 афзоиши аҳолӣ то 9,1 миллиард нафар пешбинӣ шудааст 

(барои муқоиса қайд менамоем, ки айни ҳол аҳолии ҷаҳон қариб 7,5 миллиард нафарро ташкил 

медиҳад). Дар айни замон, 58 фоизи онҳо метавонанд бидуни маҳдудиятҳои дастрасӣ ба обро 

пайдо кунанд, 18% бо мушкилоти оби нӯшокӣ рӯ ба рӯ шаванд. Агар ҳамин вазъият идома ёбад, 

дар сенарияе, ки ҳоло истеъмоли оби ҳаррӯза боқӣ мемонад ва ифлосшавии манбаъҳои асосии 

об коҳиш намеёбад, истифодаи глобалии захираҳои обӣ то соли 2030 маҳдуд хоҳад шуд. 

Чуноне ки дар боло қайд шуд, аксарияти захираҳои об дар соҳаи кишоварзӣ, бахусус барои 

обёрӣ истифода мешаванд. Илова бар ин, захираҳои об на танҳо барои обёрӣ ва чорводорӣ, балки 

барои коркарди зироатҳои ғизоӣ, истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ва ҳайвонот истифода мешаванд. 

Барои он ки чи гуна захираҳои об барои мақсадҳои обёрӣ истифода мешаванд, мо маълумоти 

ҷадвали поёниро таҳлил мекунем (ҷадв. 3). 

                         Ҷадвали 3 

Нишондиҳандаҳои ҷаҳонии истифодаи захираҳои об дар низомии обёрӣ (ирригатсия)  
 

Нишондиҳандаҳо 
С о л ҳ о Ояндабинӣ то 

соли 2025  1900 1950 2015 2021 

Заминҳои обӣ, млн. га 47,3 101,0 264,0 288,0 329,0 

Бо % аз ҳудуди заминҳои кишоварзӣ (кишт ва 

чарогоҳ)  
3,5 7,5 19,7 27,5 24,5 

Заминҳои обии ба ҳар сари одам ростомада (м2 )  296,0 397,0 427,0 405,0 418,0 

Истифодаи ҷаҳонии захираҳои об дар кишоварзӣ 

(км3) 
513,0 1080,0 2605,0 2817,0 3189,0 

Истеъмоли об дар истеҳсолоти кишоварзӣ (бо м3) 

бо ҳисоби: ба 1 га заминҳои обӣ  
10846,0 10693,0 9867,0 9781,0 9693,0 

\ ба 1 одам  321,0 425,0 421,0 396,0 405,0 
 

Заминҳои обёришаванда, ки тақрибан 20% заминҳои кишоварзии ҷаҳонро ташкил 

медиҳанд, 40% истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ ва 60 фоизи маҳсулоти ғалладонаро таъмин 

менмоянд. Ҳосилнокии баланди заминҳои обёришаванда имкон медиҳад, ки масоҳати майдони 

кишт дар тамоми ҷаҳон доимӣ монда, 288 миллион гектарро ташкил медиҳад. Дар баробари ин, 

бо вуҷуди афзоиши ҳосилнокӣ дар тӯли 20 соли охир аз як то 40 фоизи истеъмоли об ба ҳар як 

гектар заминҳои обёришаванда бетағйир боқӣ мемонад. 

Яке аз сабабҳои асосии норасоии ғизо ва мушкилоти озуқаворӣ дар бисёр кишварҳои рӯ ба 

инкишоф норасоии захираҳои обӣ мебошад. Ҳамин тариқ, мувофиқи ояндабиниҳо қонеъ 

гардонидани талаботи аҳолии кураи Замин ба озуқаворӣ, то соли 2030 60 фоиз баланд 

бардоштани истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ ва 14 фоиз истеъмоли оби нӯшокиро тақозо менамояд. 

Дар ин замина, таҳкими сохтори сармоягузорӣ бо афзоиши ҳиссаи сармоягузориҳо дар бахши 

беҳдошти заминҳои обӣ зарур аст. Он ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷорӣ ва 

татбиқи технологияҳои ирригатсионӣ ва истифодаи захираҳо барои обёрӣ мусоид ва баланд 

бардоштани самаранокии захираҳои замину об муфид хоҳад буд. 

Бояд қайд кард, ки маблағгузории нигоҳдорӣ, навсозӣ ва нигоҳдории системаҳои 

ирригатсионӣ низ мушкилоти асосии системаи обёрӣ мебошад.  

Ҳамин тавр, таҷрибаи истифодаи самараноки захираҳои обию ирригатсионии як қатор 

кишварҳои дунёро таҳлил намуда, бояд қайд кард, ки ислоҳоти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, ки 

дар аксар кишварҳои ҷаҳон амал мекунанд, аз нав дида баромадани усулҳои ҳалли мушкилоти 

мавҷуда, аз ҷумла мушкилоти идоракунии захираҳои об ва таҳияи стратегияҳо ва тактикаҳоро 

барои ҳалли проблемаҳо дар шароити нав талаб мекунанд.      

 Самаранокии амалҳои идоракунӣ дар соҳаи менеҷмент (идора)-и об ба андозаи муайяни 

он, ки натиҷаҳои умумӣ бо нақшаҳо ва натиҷаҳои он вобаста аст, амал менамояд. Бо ин мақсад, 

дар бисёр кишварҳо мақомоти давлатӣ мунтазам иттилооти заруриро нашр мекунанд, нақшаҳо 

ва лоиҳаҳоро барои муҳокимаи ҷамъиятӣ пешниҳод мекунанд, бо истифодабарандагони 

захираҳои об оид ба истифодаи оқилонаи ин неъмати бебаҳо машварат менамоянд. Намунаи 

сохтори чунин муносибатҳо кумитаҳои машваратӣ, дигар ташкилотҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ дар 

баъзе аз кишварҳои тараққикардаи дунё мебошад. Чунин муносибат дар идоракунии об ҳамчун 

принсипи доимоамалкунанда баррасӣ карда мешавад. 
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Дар айни замон, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳалаи нав қарор дорад, ки бояд истифодаи 
оқилонаи захираҳои обию ирригатсионӣ ва обёрӣ, татбиқи ҳамаҷонибаи тадбирҳои мелиоративӣ, 
беҳбудии самараноки захираҳои замину об ва самаранокии иқтидори мавҷудаи фонди захиравӣ 
ва ғайраҳоро дар маҷмуъ таъмин намояд. Дигар хусусияти муҳимтарини истифодаи самарабахши 
захираҳои обию ирригатсионии заминсозӣ ва обёрӣ аз нуқтаи назари мо эътироф кардани 
эҳтиёҷот ва кӯшишҳо дар ҳалли маҷмуи мушкилот аст, зеро солҳои охир ҷанбаҳои техникиву 
технологии азхудкунии заминҳо бо усули обёрӣ дар заминаи дигар ҷанбаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ 
ва экологӣ амал менамояд. 

Умуман, омӯзиши таҷрибаи истифодаи самараноки захираҳои обию ирригатсионӣ ва 
оқилонаи замин дар кишварҳое, ки бо рушди иқтисодиёт таҳия мекунанд, самаранокии 
тадбирҳоеро, ки барои беҳбуди заминҳои обёришаванда дар кишвар андешида мешаванд, барои 
баланд бардоштани устувории соҳаи кишоварзӣ аз равандҳои харобшавии табиӣ, истифодаи 
оқилонаи замин, об ва дигар захираҳо ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ, ғизо, беҳбуди 
вазъи экологӣ ва дар маҷмуъ ба беҳбуд бахшидани шароити иҷтимоии ҳаёти аҳолӣ мусоидат 
менамояд.  
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ОМӮЗИШИ ТАҶРИБАИ МАМЛАКАТҲОИ ТАРАҚҚИКАРДА ОИД БА ИДОРАКУНИИ 
ИҚТИДОРҲОИ ОБИЮ ИРРИГАТСИОНӢ 

 

Дар ин мақола таҷрибаи баъзе аз кишварҳои дунё ҷиҳати истифодаи самараноки захираҳои обӣ 
баррасӣ гардида, мушкилоти дар ин соҳа ҷойдошта таҳлил шудааст. 

Муаллифон дар асоси таҳлилу баррасии таҷрибаи истифодаи самараноки захираҳои обию 
ирригатсионӣ, қайд менамоянд, ки ислоҳоти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ бозбинӣ намудани усулҳои ҳалли 
мушкилоти мавҷуда, аз ҷумла идоракунии захираҳои об ва таҳияи стратегияҳои навро дар шароити муосир 
тақозо менамояд. 

Ба андешаи муаллифон Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки айни замон дар марҳалаи нави рушд қарор дорад, 
бояд истифодаи оқилонаи захираҳои обию ирригатсиониро тибқи татбиқи ҳамаҷонибаи тадбирҳои 
мелиоративӣ таъмин намояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: захираҳои обӣ, ирригатсия, иқтидори замин, маълумоти оморӣ, кишоварзӣ, 
саноат, чорводорӣ, маҳсулоти ширӣ, иқтисодиёт. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ И 
ОРОШИТЕЛЬНЫМИ МОЩНОСТЯМИ 

 

В данной статье обсуждается опыт некоторых стран мира по эффективному использованию водных 
ресурсов, анализируются проблемы в этой сфере. 

Авторы на основе анализа и обзора опыта эффективного использования водных и ирригационных 
ресурсов отмечают, что политические, социальные и экономические реформы требуют реконструкции 
методов решения существующих проблем, в том числе управления водными ресурсами и разработки 
новых стратегии в современных условиях. 
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По мнению авторов, Республика Таджикистан, находящаяся в настоящее время на новом этапе 
развития, должна обеспечить рациональное использование водных и ирригационных ресурсов в 
соответствии с комплексным выполнением мелиоративных мероприятий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водные ресурсы, орошение, земельная емкость, статистические данные, 
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STUDYING THE EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES IN THE MANAGEMENT OF 
WATER AND IRRIGATION CAPACITIES 

 

This article discusses the experience of some countries of the world in the efficient use of water resources, 
analyzes the problems in this area. 

Based on the analysis and review of the experience of efficient use of water and irrigation resources, the 
authors note that political, social and economic reforms require the reconstruction of methods for solving existing 
problems, including water management and the development of new strategies in modern conditions. 

According to the authors, the Republic of Tajikistan, which is currently at a new stage of development, 
must ensure the rational use of water and irrigation resources in accordance with the comprehensive 
implementation of land reclamation measures. 
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РАВАНДҲОИ ИҚТИСОДӢ ИСТЕҲСОЛИИ ШАКАР АЗ ЛАБЛАБУИ ҚАНД ВА 

САНОАТИКУНОНИИ ОН 

(дар мисоли вилояти Хатлон) 
 

Самандаров И.Ҳ. 

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон 

Рустамҷони С.Қ.  

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Зимни баромад ва суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маълум мегардад, ки рушди 

саноат имконияти беҳдошти сатҳи зиндагии иқтисодию иҷтимои мардуми кишвари азизамон 

мегардад. Аз ин нигоҳ, моро зарур меояд, ки барои амалинамоии чунин ҳадафи бузург тамоми 

кӯшишу ғайрат, илму дониш, таҷрибаҳои андӯхтаамонро равона созем [1]. 

 Тибқи тадқиқоти олими рус Максаковский В.П., ки дар китоби «Бознигариии ҷуғрофии 

ҷаҳон» таъкид гардидааст, дар ҷаҳон 16 мушкилоти муҳиме вуҷуд дорад, ки аз тарзи ҳал ва 

расидан ба муваффақиятҳо дар ин раванд, пойдорӣ ва рақобатпазирии давлатҳо дар асри XXI 

вобастагии зиёд дорад. Ба қатори 16 мушкилоти ҷойдошта, мушкилоти энергетикӣ, тағйирёбии 

иқлим ва оқибатҳои он, мушкилоти ҳифзи саломатӣ, мушкилоти техногенӣ ва табиӣ, кӯчонидан 

ва ҷойгирнамоии аҳолӣ, мушкилоти демографӣ, мушкилоти озуқаворӣ, мушкилоти экологӣ ва 

мушкилоти истифодаи ашёи хом аз ҷумлаи онҳост. 

Маҳз масъалаҳои зикргардида барои интихоби роҳҳои имконпазири рушди саноати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти махсуси илмӣ ва асоснокнамоии интихоби амсилаи рушдро 

тақозо намоем. Бо дарназардошти он, ки 70 фоизи молҳои Тоҷикистон воридотӣ мебошанд, 

ташаккули мафкураи таҳлили иқтисодӣ ва хулосабарории олимон ва мутахассисони самтҳои 

мухталиф оид ба ин соҳа, аҳамияти махсусро пайдо менамояд [2, с. 24]. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки сол аз сол дар мамлакат шумораи корхонаҳои саноатӣ зиёд 

гардида истодааст. Аммо ин зиёдшавӣ вобаста ба афзуншавии аҳолии кишвар ҷавобгӯ набуда, 

талаботи бозори меҳнати кишварро қонеъ карда наметавонад. Чунин вазъият на танҳо 

Тоҷикистон, балки ба тамоми давлатҳои ҷаҳон хос мебошад. Аз ин лиҳоз, масъалаи ниҳоят 

муҳимми ҳар яки мову Шумо, таҳлили амиқу назаррас оид ба самти саноатикунонии кишвар 

гардида бошад. 

Агар ба давлатҳои пешқадамтарини дунё назар намоем, аз таҷрибаи онҳо низ бармеояд, ки 

бо рушд додани соҳаи кишоварзӣ ва саноатӣ намудани он иқтисодиёт тараққӣ менамояд. 
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Масалан, ИМА пешрафти иқтисодиёташ аз дуруст истифода бурдани заминҳои нав, озод 

фаъолият намудани иқтисодиёт, ихтироъҳои таҷҳизотҳои нав, барои сохтани дастгоҳҳои нави 

корхонаҳо, сармоягузорӣ намудан оғоз гардида буд. Маҳз барои татбиқи ин иқдомҳо дар ин 

мақола имкониятҳои истеҳсоли шакар аз лаблабуи қанд пешниҳод шудааст [3]. 

Аз дигар тараф, таҳлил ва таҳқиқот нишон доданд, ки дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

махсусан дар шароити вилояти Хатлон кишту кори лаблабуи қанд самаранокии нисбатан баланд 

дошта, дурнамои хуб низ дорад. Аз ин зироат имкон дорад дар оянда маҳсулоти асосии 

истеъмолӣ - шакар истеҳсол карда шавад. 

Аҳамияти таҳқиқоти илмии интихобшуда вобаста аз зарурати иқдоми чорум - 

саноатикунонии босуръат, зеро ки корхонаи истеҳсоли шакар ин корхонаи саноати хӯрокаворӣ 

аз ҷумали онҳо маҳсуб меёбад, бармеояд. Дар ҳамин ҷода, гузаштан аз давлати аграрӣ-саноатӣ 

ба саноатӣ-аграрӣ маънои онро дорад, ки саҳми маҳсулоти саноатӣ дар маҷмуи маҳсулоти 

дохилии (ММД)-и кишвар нисбат ба ҳаҷми маҳсулоти аграрӣ дар он бояд зиёд бошад.  

Омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ ва корҳои таҷрибавии анҷомдода нишон медиҳанд, ки дар 

доираи як лоиҳаи комплексии «Парвариш ва коркарди лаблабуи қанд», истеҳсоли шакар, шир, 

маҳсулоти ширӣ, гӯшт ва маҳсулоти гӯштиро ташкил намудан мумкин аст. Ташкили чунин 

комплексхои агросаноатӣ дар таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурӣ заминаи хуб гузошта, ба 

рушди соҳибкорӣ ва таъсиси чойҳои нави корӣ мусоидат менамояд. 

Ҳангоми коркарди лаблабуи қанд дар баробари истеҳсоли маҳсулоти асосӣ - шакар 

фишурда (ҷом), патока (милос) ва дефакат (нурӣ) ҳосил мешавад. Ҷамъоварии лаблабуи қанд 

дар ду марҳала сурат мегирад. Дар навбати аввал баргу пояи сабзи он ва баъд бехии лаблабу 

ҷамъоварӣ карда мешавад. Баргу пояи сабзи лаблабуи қандро ҳамчун хӯроки чорво дар шакли 

тару хушк истифода менамоянд. Баргу пояи лаблабу дар таркибаш карбогидратҳо, сафеда, 

витаминҳои гурӯҳи С, А ва баргу пояи хушккардашудаи он то 25 дарсад протеин дорад. Баргу 

пояи лаблабу барои зимистонгузаронӣ дар шакли силос низ захира карда мешавад. Ба ҳисоби 

миёна аз як гектар замини обӣ вобаста ба ҳосили лаблабу аз 200 то 350 сентнер баргу пояи тар 

ҷамъоварӣ карда мешавад [4]. 

Дефакат (такшоншуда) – маҳсулоти иловагии коркарди лаблабуи қанд. Ҳангоми 

истеҳсоли шакар барои тоза кардани шарбати лаблабу шираи оҳак истифода карда мешавад. 

Оҳак ба шарбати лаблабу таъсир карда, аз он моддаҳои ғайриқандиро, ки садду роҳи 

кристаллизатсияи шакар мешаванд ҷудо ва такшон менамояд. Ин омехтаро дефакат 

(такшиншуда) меноманд, ки дар маҷмуъ, 8-10 дарсади ҳаҷми лаблабуи коркардшударо ташкил 

медиҳад. Дефакати истеҳсолшударо дар такшонгоҳҳо ба муҳлати 1-2 сол нигоҳ медоранд ва баъд 

ҳамчун нурӣ истифода мебаранд. Дефакат дар заминҳое, ки элементи калтсиаш кам аст, пошида 

мешавад ва таъсири он то муддати 10-12 сол боқӣ мемонад. Истифодаи 4,5 тонна дефакат ҳамчун 

нурӣ ҳосилнокии зироатҳоро то 30 фоиз бамуддати 10 сол зиёд менамояд. 

Патока маҳсулоти иловагии коркарди лаблабуи қанд. Ҳангоми истеҳсоли шакар, моеъи 

шарбатмонанди рангаш бур, бо бӯи қанди сӯхта ҳосил мегардад, ки онро патока ё меласса 

меноманд. Таркиби патока аз 80 дарсад моддаҳои хушк, асосан аз карбогидратҳои 

кристаллизатсияшаванда (сахароза то 50 дарсад) ва карбогидратҳое, ки кристаллизатсия 

намешаванд, ба монанди фруктоза иборат мебошад. 

Патока вобаста ба сифат ва таркибаш дар соҳаи қаннодӣ истифода карда мешавад. 

Инчунин патокаро барои серғизо намудани хӯроки чорвои ширдеҳ ба мақсади зиёд намудани 

шир истифода менамоянд. Аз патока спирти этил низ истеҳсол карда мешавад, ки ҳамчун 

сӯзишворӣ барои нақлиёт ва ҳамчун маҳсулоти саноатӣ барои истеҳсоли дигар моддаҳои 

химиявӣ истифода мегардад. 

Дар баъзе мамлакатҳое, ки ҳаҷми зиёди истеҳсоли спирти техникӣ доранд, мутобиқи 

қонунгузориашон муқаррар кардаанд, ки ширкатҳои ба истеҳсол ва фурӯши сӯзишворӣ машғул, 

вазифадоранд, ки ба бензин аз 2 то 10 дарсад спирт омехта карда, баъд ба истифода бароранд. 

Арзиши аслии 1 литр спирти аз патока истеҳсолшаванда ҳамагӣ 0,2-0,3 долларро ташкил 

медиҳад, ки нисбат ба бензин ниҳоят арзон мебошад. 

Фишурда (ҷом) маҳсулоти иловагии коркарди лаблабу. Фишурда (ҷом) - маҳсулоти асосии 

коркарди лаблабу аст, ки баъди диффузияи қанд аз лаблабу боқӣ мемонад. Фишурдаи лаблабу 

дар шакли тар ва хушк барои хӯроки чорво истифода мешавад. Миқдори фишурдаи тари лаблабу 

дар ратсиони шабонарӯзии чорво метавонад то 65 дарсадро ташкил намояд. Фишурдаро дар 

корхонаи истеҳсоли хӯроки чорво хушк карда, бо иловаи дигар моддаҳои зарурӣ хӯроки 
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консентронидашудаи босифат истеҳсол менамоянд, ки барои интиқол осон ва муҳлати дароз 

нигоҳ дошта мешавад. Фишурдаи лаблабу дар шакли силос низ бо илова кардани моддаҳои 

зарурӣ барои зимистон захира карда мешавад [5]. 

Маҳсулоти хоми зарурӣ барои фаъолияти корхонаи коркарди лаблабуи қанд: 

- лаблабуи қанд; 

- оҳак; 

- ангишт; 

- гази оксиди сулфур (SO2) об ва неруи барқ мебошад, яъне имконияти таъмини пурраи 

корхона бо маҳсулоти коркард ва дигар маводи зарурӣ барои фаъолият дар дохили ҷумҳурӣ 

вуҷуд дорад.  

Дар назар аст, ки лаблабу дар заминҳои обии барои кишти хӯроки чорво ҷудогардида, 

кишт нашуда, дар заминҳои партов баъди ба истифодаи кишоварзӣ ворид кардани онҳо 

парвариш карда мешавад. Чунин тарзи ташкили кор имконият медиҳад, ки босамар истифода 

намудани заминҳои обӣ таъмин гардида, дар баробари хӯроки чорво, шакар ва дигар маҳсулоти 

зарурӣ истеҳсол карда шавад. 

Хоҷагиҳое, ки пештар дар заминҳои обӣ ба парвариши зироатҳо барои хӯроки чорво 

машғул буданд, имконият пайдо менамоянд, ки заминро босамар истифода карда, даромади хуб 

бигиранд ва аз ҳисоби баргу пояи лаблабу, фишурдаи лаблабуи қанд, хӯроки 

консентронидашудаи хушк, ки дар асоси фишурдаи лаблабу, меласса ва дигар маводи 

иловакардашуда истеҳсол мешаванд, парвариши чорвои ширдеҳ, паранда ва моҳиро ба роҳ 

монанд.  

Агар ба ҳисоби минималӣ аз як га 500 сентнер лаблабуи қанд гирифта шавад, арзиши аслии 

як килограмми он ба 0,25-0,27 сомонӣ баробар мегардад. Дар натиҷаи ташкил намудани 

корхонаи истеҳсолии шакар аз лаблабуи қанд имконияти харидорӣ намудани 1 кг лаблабу бо 

нархи 0,75 сомонӣ аз манфиат холӣ нахоҳад буд. Дар ин маврид танҳо деҳқон аз як гектар 25-30 

ҳазор сомонӣ фоида мебинад. 

Банақшагирии дурусти кишти лаблабу вобаста ба шароити табиии Тоҷикистон имкон 

медиҳад, ки дар давоми 6-8 моҳ корхонаҳои коркард бо лаблабу таъмин карда шаванд. Дар 

баробари ин, хоҷагиҳои чорводории дар наздикии корхонаи коркарди лаблабу ҷойгирбуда 

метавонанд то 65 дарсади ратсиони хӯроки чорвояшонро аз ҳисоби фишурдаи лаблабу дар 

давоми фаъолияти корхона таъмин намоянд. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар шароити имрӯз 

як воҳиди хӯрокаи чорво ба 4-6 сомонӣ расидааст ва барои як сар чорво аз 8 то 13 воҳиди хӯрока 

дар як шабонарӯз лозим меояд. 

Баъди ба охир расидани мавсими ҷамъоварии лаблабу, маҳсулоти нимтайёри найшакари 

Покистон ё Ҳиндустонро коркард намудан мумкин аст. Нархҳои биржавии арзиши маводи 

нимтайёри найшакар аз шакари тозаи истеъмолӣ ду баробар арзон аст ва аз ҷиҳати иқтисодӣ 

коркарди он то ба меъёри шакари тозакардашуда муфид аст. 

Пешниҳоди мазкурро ҳамчун лоиҳаи тиҷоратӣ-иҷтимоӣ муаррифӣ кардан мумкин аст. 

Татбиқи ин пешниҳод имкониятҳои истеҳсолӣ, захираҳои инсонӣ ва табиии минтақаю маҳалҳоро 

фаъол мегардонад ва дар ҷараёни татбиқи он асосан аҳолии ниёзманди деҳот иштирок 

менамоянд. Масалан, мавҷуд будани Минтақаи озоди иқтисодӣ дар ноҳияи Данғара хеле 

бомаврид мебошад. Дар МОИ-и ноҳияи Данғара роҳи оҳан, роҳи нақлиётгард, хатҳои 

баландшиддати барқӣ, лӯлаҳои обрасон ва обпарто, инчунин, захираҳои арзони корӣ мавҷуд 

мебошанд.  

Парвариш ва коркарди лаблабуи қанд ба таъсиси ҷойҳои кории нисбатан сердаромад 

мусоидат карда, имкониятҳои молиявии хоҷагиҳо, кишоварзон ва давлатро таввасути таъмини 

истифодаи самараноки заминҳои обӣ (парвариши лаблабуи қанд метавонад ба кишоварз нисбат 

ба кишт ва парвариши донагиҳо 5-6 маротиба ва нисбат ба пахта 3-4 маротиба фоидаи зиёд 

диҳад); имконияти ҷамъоварии андозҳо аз ҳисоби коркарди саноатии лаблабуи қанд пайдо 

мегардад. 

Инчунин, дар заминаи фаъолияти корхонаи коркарди лаблабу таҳия ва татбиқи баъзе 

лоиҳаҳои дигари муфид, аз қабили лоиҳаи рушди соҳибкории наздиҳавлигии деҳот (ҷалби 

занони хонашин ба парвариши чорвои ширдеҳ) дар заминаи лоиҳаи парвариш ва коркарди 

лаблабуи қанд ва бунёди корхонаҳои коркарди шир таҳия ва татбиқ кардан мумкин аст. 

Парвариш ва коркарди саноатии лаблабуи қанд ба рушди дигар самтҳои иқтисодиёти 

миллӣ мусоидат менамояд, ба монанди: 
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- шароити хуб барои рушди чорводорӣ ва коркарди маҳсулоти чорво фароҳам мешавад 

(ташкили фермаҳои чорвои калони ширдеҳ, парандапарварӣ, корхонаҳои коркарди шир ва гӯшт); 

- фаъолияти ширкатҳои боркашон тақвият меёбад, чунки зарурати интиқоли ҳаҷми зиёди 

бор лозим мешавад; 

- истеҳсоли шакар энергияи барқи зиёдро талаб менамояд ва дар фаслҳои тобистону 

тирамоҳ ҳаҷми барқи зиёдатии истеҳсолшавандаро дар ин фаъолият сарф кардан мумкин аст; 

- ба вуҷуд омадани корхонаҳои қаннодӣ, ба монанди конфетиюм, шоколад, мармалад ва 

дигар маҳсулот имкон дошта метавонад; 

- ба вуҷуд омадани ширкатҳои фарматсевтӣ ва фармакологӣ, чунки дар таркиби маҳсулоти 

иловагӣ ишқорҳо ба монанди зол мавҷуд аст, ки дар соҳаи тиб васеъ истифода шуда, дар бозори 

ҷаҳонӣ арзиши баланд дорад; 

- бо мақсади муҷаҳҳаз намудани истеҳсолоти навташкилшаванда дар корхонаҳои 

мошинсозии ҷумҳурӣ қисми зиёди таҷҳизоте, ки содаанд ва имконияти истеҳсолашон вуҷуд 

дорад, ба роҳ монда, бо ин васила ба рушди саноати мошинсозӣ шароити мусоид фароҳам 

овардан мумкин аст. 

Чи тавре медонем, дар замони шуравӣ аз Тоҷикистон ба Иттиҳоди Шӯравӣ пахта, яъне 

маҳсулоти содиротӣ лозим буд. Шакар, ширу маҳсулоти ширӣ, гӯшту маҳсулоти гӯштиро дар 

Русия, Украина, Беларусия дар доираи барномаҳои комплексии парвариш ва коркарди лаблабуи 

қанд истеҳсол мекарданд.  

Манбаъҳои маблағгузории корхонаи коркарди лаблабуи қандро аз ҳисоби саҳми 

соҳибкорони дохилию хориҷӣ, қарзҳои имтиёзнок баррасӣ кардан мумкин аст. Корхонаҳои 

бунёдшаванда ҳангоми фаъолияти босамар метавонанд дар муҳлати 5-6 сол пурра маблағи 

қарзро баргардонанд. 

Мутобиқи хулосаи мутахассисон корхонаҳои коркарди на он қадар бузурги лаблабуи қанд 

аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок ҳисобида мешаванд. Аз ин рӯ, маълумот дар бораи корхонаи 

коркард бо иқтидори 300000 тонна лаблабу, ки корхонаи иқтидораш миёна ҳисоб мешавад, 

пешниҳод мегардад. 

Барои ҷамъоварии 300 ҳазор тонна лаблабуи қанд, дар масоҳати тахминан 3,5-4 ҳазор 

гектар замини обӣ кишти лаблабу гузаронидан лозим аст. 

Ҳангоми коркарди ин миқдор лаблабу маҳсулоти зерин ҳосил мешавад: 

1. Шакар 40500 тонна; 

2. Фишурда 171000 тонна (тар) ё ин ки 22000 тонна (хушк); 

3. Патока (меласса) 13500 тонна; 

4. Нурӣ (дефакат) 30000 тонна; 

5. Баргу пояи сабз 100000 тонна (тар) ё ин, ки 10000 тонна (хушк). 

Ҳангоми коркарди патока зиёда аз 3000 тонна спирти этили техникӣ истеҳсол кардан 

мумкин аст. 

Аз ин ҷо муайян мегардад, ки як сентнер лаблабуи қанд чунин самаранокӣ дода метавонад: 

1. 13,5-15 кг шакар; 

2. 57 кг фишурдаи тар ё ин ки 7,33 кг фишурдаи хушк; 

3. 5 кг патока; 

4. 10 кг нурӣ, такшоншуда; 

5. 33,3 кг барги тар ё 3,3 кг барги хушк. 

Танҳо арзиши аслии шакар бе дарназардошти фурӯши маҳсулоти иловагӣ чунин 

рақамҳоро ташкил медиҳад; 

1. 7,8 сомонӣ арзиши аслии шакар дар ҳолати ташкили корхона дар таркиби МОИ-и н. 

Данғара бо хариди ашёи хом аз ҳисоби деҳқонон бо арзиши 0,75 сомонӣ; 

2. 7,5 сомонӣ арзиши аслии шакар дар ҳолати ташкили корхона дар назди МОИ-и н. 

Данғара бо хариди 40 фоизи маҳсулоти коркарди шакари нимтайёри воридотӣ ва 60 фоиз аз 

ҳисоби деҳқонон бо арзиши 0,75 сомонӣ; 

3. 4,5 сомонӣ арзиши аслии шакар дар ҳолати ташкили корхона дар назди МОИ-и ноҳияи 

Данғара бо хариди 40 фоизи маҳсулоти коркарди шакари нимтайёри воридотӣ ва 60 фоиз аз 

коркарди лаблабуи қанди дар заминҳои махсусгардонидаи назди корхона кошташуда, ки дар ин 

маврид арзиши як килограмм лаблабуи қанд 0,25 сомониро ташкил медиҳад; 

Бо мақсади ташкили корхонаи истеҳсоли шакар як қатор тадбирҳоро амалӣ гардонидан 

зарур аст: 
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1. Ҳарчи тезтар корҳои илмию таҳқиқотиро доир ба дарёфт намудани навъи лаблабуи 

қанди мутобиқ ба шароити Тоҷикистон бо қанднокии зиёда аз 18 дарсад оғоз намудан лозим аст.  

2. Технологияи парвариши лаблабуи қандро дар ҳамаи ноҳияҳое, ки замини обӣ доранд, 

таҷриба кардан лозим аст. 

3. Технологияи захира ва нигоҳдошти лаблабуи қандро дар муҳлати беш аз 90 рӯз барои 

ноҳияҳои ҷумҳурӣ таҳия намудан лозим аст. 

4. Мувофиқи имкон корхонаи таҷрибавии коркарди лаблабуи қандро бо коркарди 

шабонарӯзии 50-100 тонна лаблабу дар як шабонарӯз то моҳи июли соли 2023 бунёд намудан 

лозим аст. 

5. Соҳибкороне, ки дар ин самт фаъолияти тиҷоратиро оғоз менамоянд, аз ҷониби 

Ҳукумати Ҷумҳуӣ пурра дастгирӣ карда шаванд; 

6. Дар асоси корҳои таҳқиқотӣ тавсияҳоро доир ба ноҳиябандии парвариш, технологияи 

парвариши лаблабу, технологияи захира ва нигоҳдошти лаблабу, бунёди корхонаҳои коркардро 

омода намудан лозим аст. 
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РАВАНДҲОИ ИҚТИСОДӢ ИСТЕҲСОЛИИ ШАКАР АЗ ЛАБЛАБУИ ҚАНД ВА 

САНОАТИКУНОНИИ ОН 

(дар мисоли вилояти Хатлон) 
 

Дар мақола имкониятҳои истеҳсоли шакар аз маҳсулоти хоми ватанӣ, яъне лаблабуи қанд баррасӣ 

шуда, имкониятҳои кишти лаблабуи қанд дар заминиҳои кишоварзии вилояти Хатлони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешниҳод гардидааст. Гурӯҳбандии маҳсулоти хоми аз он истеҳсолгардида, имконияти 

ташкили хӯроки чорво мегарданд. Дар натиҷаи таҳлилҳо муайян гардидааст, ки имконияти гирифтани 

ҳосили баланди лаблабуи қандро бо қанднокии баланд дорем. Муаллиф инчунин муайян намудааст, ки 

чунин имконият дар заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ имконпазир мебошад.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И ЕЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

(на примере Хатлонской области) 
 

В статье рассматривается возможности производства сахара с использованием сахарного свёкла 

местного производства. При этом изучается возможности выращивания сахарного свёкла в Хатлонской 

области Республики Таджикистан. Выделены и анализированы различные виды свёкла, основные и 

дополнительные продукции их переработки, включая корм для скота. Приведеные результаты 

экспериментов автора, доказывают высокое производительность сахарного свёкла, выращиваемых в 

регионах Хатлонской области рол имеет относительно высокое содержание сахара. Также доказано 

преимущество производства сахарной свёклы в дехканских хозяйствах в сравнении с другими культурами.  
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ECONOMIC PROCESSES OF SUGAR PRODUCTION FROM SUGAR BEET AND ITS INDUSTRY 

(on the example of Khatlon region) 
 

The article discusses the possibility of sugar production using locally produced sugar beets. At the same 

time, the possibilities of growing sugar beets in the Khatlon region of the Republic of Tajikistan are being studied. 

Various types of beets, main and additional products of their processing, including fodder for livestock, have been 

identified and analyzed. The results of the author's experiments are presented, which prove the high productivity 

of sugar beets grown in the regions of the Khatlon region, the relatively high sugar content in it. It also noted the 

advantages of sowing sugar beet in dekhkan farms in comparison with other crops. 

KEY WORDS: sugar, raw materials, sugar beet, production, sugar consumption, import, export, import 

substitution, livestock feed, sugar raw materials, processing, logistics. 
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МЕХАНИЗМҲОИ ИДОРАКУНИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ 

ДАР КОРХОНАҲОИ САНОАТИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Баротзода Ш.М. 

Филиали Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 

Зувайдуллоева Г.Х., Толибов Д. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Фаъолияти самараноки корхонаҳои саноатӣ имрӯзҳо ҳамчун яке аз омилҳои муҳимтарини 

рушди устувори иқтисодӣ баромад мекунад. Саноати вилояти Хатлон дорои иқтидори хуби 

илмӣ-техникӣ, истеҳсолӣ ва кадрӣ буда, самти стратегии рушди иқтисодиёти вилоятро муайян 

карда, дар ислоҳоти сохтори иқтисодиёти мамлакат нақши калидӣ мебозад.  

Дар баробари ҳамин таҳқиқгарони ватанӣ Саидаҳмадова Ш.С., Баротзода Ш.М. қайд 

менамоянд, ки «... ҷалби сармоягузорӣ бо маҷмууи омилҳои гуногуни пешгӯишаванда, рӯйхат ва 

таъсири он вобаста аз ҳайати сармоягузорон, хусусиятҳои соҳа, сиёсати сармоягузории давлат 

дар минтақа ва ғайраҳо метавонад фарқ кунад» [5, с. 178]. 

Дар фаъолияти сармоягузории субъектҳои хоҷагидории иқтисодиёти саноат нақши 

калидиро лоиҳаҳои сармоягузорие мебозанд, ки ба чорабиниҳои ташкилӣ ва техникӣ алоқаманд 

буда, ба ҳаллу фасли вазифаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва амсоли ин равона карда шудаанд, 

ки дар навбати худ истифодаи самараноки захираҳои пулӣ, корӣ ва имкониятҳои молиявии 

субъектҳои бозорро дар назар дорад. Сармоягузориҳо ҳамчун олоти зарурии таъмини устувори 

нишондиҳандаҳои истифодаи иқтидори истеҳсолии корхонаҳо ва диверсификатсияи фаъолияти 

онҳо мутобиқ ба стратегияи интихобкардаашон маҳсуб меёбад.  

Системаи идоракунии лоиҳаҳои сармоягузорӣ раванди банақшагирӣ, ҳамоҳангсозӣ ва 

мониторинги лоиҳаҳои сармоягузории буҷетӣ ва маҷмӯи сармоягузориҳо, муттаҳидсозии 

маълумоти бақайдгирӣ ва таҳлили реҷаи вақти воқеиро автоматӣ мекунонад. Лоиҳаҳои 

сармоягузории минтақавӣ дорои хусусиятҳои мураккаб мебошанд, чунки ҳамаи омилҳои 

дохилӣ ва берунии он, мустақиман ва ғайримустақим ба натиҷаҳои лоиҳа таъсири манфӣ 

мерасонанд. Лоиҳаи сармоягузорӣ бояд доираи васеъи фаъолияти асосиро дошта бошад, ки аз 

дигар лоиҳаҳо ё корхонаҳо фарқ кунад. Бинобар ин, лоиҳаи сармоягузорӣ ҳамчун системаи 

ҷудонопазир бо хусусиятҳои муайян ба назар мерасад [1, с. 214]. Системаи банақшагирии 

сармоягузорӣ барои ташкили лоиҳаи (мутобиқ ба объектҳо) сохтории бақайдгирии маблағҳои 

буҷетӣ хизмат намуда, ба департаменти банақшагирии сармоягузории корхонаҳои вилоят 

нигаронида шудааст, ки барои онҳо протседураҳои бисёрзинаи ҳамоҳанг намудани дархостҳо 

барои сармоягузорӣ ва бақайдгирии харҷҳо яку якбора дар якчанд бурришҳо хос мебошад.  

Ба андешаи Саидмуродов Ш.М., Назарова Н.С. «... раванди татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ фаъолияти сармоягузориро фаъол гардонида, трансформатсияи соҳаи 

сармоягузории иқтисодиётро инъикос менамояд ва аз тарафи субъектҳои он амалӣ гардонида 

мешавад» [6, с. 220]. 

Ҳангоми таҳияи маҷмуи сармоягузориҳои корхонаи саноатӣ имкон дорад, методҳои 

ҳамгиро мавриди истифода қарор бигиранд, аз ин рӯ, интихоби лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар 
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якчанд марҳалаҳо сурат мегирад, ки дар ҳар яке аз онҳо яке аз қоидаҳо мавриди истифода қарор 

гирифта, минбаъда ин варианти интихобшуда аз баррасии баъдӣ сарфи назар хоҳад шуд.  

 Арзёбии хулосашуда метавонад дар асоси ҷамъи ифодаи ҳамаи нишондиҳандаҳои 

баррасишаванда ё дар асоси он нишондиҳанда, ки сарямогузор ба он афзалият медиҳад, 

бароварада шавад. Нишондиҳандаҳои арзёбӣ метавонанд, нишондиҳандаҳои асосии 

даромаднокии сармоягузориҳо, инчунин нишондиҳандаҳо, ба ҳайси нишондиҳандаи маҷмуии 

хавф доир ба лоиҳаи сармоягузорӣ, нишондиҳандаи рейтинги кредитии қарзгиранда ва 

ғайраҳоро шомил намоянд. Муҳаққиқони ватанӣ Баротзода Ш.М., Хайрзода Ф.А яке омилҳои 

асосии идоракунии хавфу хатарҳоро дар «... арзёбии гурӯҳи хавфу хатарҳои ба фаъолияти 

сармоягузории корхона дар шароити номуайянӣ (муносибатҳои бозоргонӣ) таъсиркунанда» 

мебинанд [2, с. 203]. 

Вазифаи муҳим ин муайян кардани омилҳое мебошад, ки имкон медиҳанд, интихоби 

пешакии лоиҳаҳои сармоягузорӣ роҳандозӣ карда шавад. Ба чунин омилҳо омилҳои зерин дохил 

мешаванд:  

- афзалият дар сиёсати татбиқи табдили сохтории иқтисодии вилоят; 

- вазъияти муҳити соҳа, ки марҳалаҳои давраеро, ки соҳа, сохтор ва рақобатпазирии соҳа, 

қонуният ва пойгоҳи меъёрӣ дар он ҷойгир мебошад, асоснок мекунад; 

- мутобиқати лоиҳаи сармоягузорӣ ба стратегияи фаъолияти корхона; 

- дараҷаи коркард ва таҳияшудаи лоиҳаи сармоягузорӣ, тамаркузи маблағу васоил дар 

теъдоди маҳдуди объектҳо; 

- замони дар муқоиса хеле каму кӯтоҳи боздеҳии сармоягузориҳо; 

- мавҷуд будани пойгоҳи истеҳсолӣ ва инфрасохтор барои татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ;  

- ҳаҷми сармоягузориҳое, ки барои татбиқи лоиҳа талаб карда мешаванд; 

- шаклҳои сармоягузорӣ, сохтори сарчашмаҳои маблағгузории лоиҳаҳои сармоягузорӣ, 

- ҳиссаи маблағҳои худӣ ва маблағҳои ҷалбшуда ҳангоми татбиқи лоиҳа; 

- мавҷудият ва сифати таҳқиқоти бозоршиносӣ; 

- мизону сатҳи хавфҳои сари вақт татбиқ накардани лоиҳа ва нарасидан ба самаранокии 

муҳосибшуда; 

- истифодаи имконоти сиёсати сабукгардонидаи андозбандӣ; 

- дастгирии лоиҳаи сармоягузорӣ аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатии сатҳҳои 

гуногун.  

Барои тасаввур кардани татбиқи арзёбии хавфи саноатӣ ва муайян кардани тамоюлҳои 

идоракунии хавфҳои соҳавӣ, аз соҳаҳои назаррас ё маҷмааҳои саноатӣ, мо соҳаи содиротӣ ва 

соҳаи ба бозори дохилӣ нигаронидаро интихоб мекунем. Дар ин ҳолат, меъёрҳои моро саноати 

сохтмон, ки бузургтарин содиркунандаи кишвар маҳсуб мешавад, дар ҳоле ки аз нуқтаи назари 

сохтори солими рушди иқтисодӣ муҳимтарин аст.  
 

 
Расми 1. Таснифоти хавфу хатарҳо дар соҳаи саноат. 

 

Манбаъ: таҳияи муаллифон. 
 

Идоракунии хавфҳо ба якчанд марҳалаҳои асосӣ, ба монанди муайян кардани омилҳои 
хавф ва таснифи онҳо, баҳодиҳии омилҳои хавф ва интихоби усули таъсиррасонӣ ба хавф асос 
ёфтааст.  

Равиш ба таҳлил ва арзёбии хавфҳои соҳавӣ дар асоси таснифи хавфҳои соҳавӣ, ки мо 
таҳия намудем, асос ёфтааст. 

Хавфи сохторӣ тавсифи муфассали сатҳи хавфи соҳаро тавассути чен кардани ҳафт 
нишондиҳандаи асосӣ инъикос мекунад. 

Нишондиҳандаҳои асосӣ инҳоянд: монеаҳо барои воридот ба саноат, рақобати дохили 
соҳа, содирот ва воридот дар соҳа, сатҳи дастгирии ҳукумат, давраи ҳаёт, ки саноат дар он ҷойгир 
аст ва ноустувории соҳа. Хавфи систематикӣ, сатҳи тағйирёбӣ ё каҷравӣ дар нишондиҳандаҳои 
соҳа нисбат ба нишондиҳандаҳои бозор ё тамоми иқтисодиёт мебошад. 

Хавфу хатарҳо дар корхонаҳои саноати вилояти Хатлон 
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Дар воқеияти муосири тиҷорат ва сармоягузорӣ маъмултарин арзёбӣ, ин арзёбии хатари 
дурнамо ё рушд маҳсуб меёбад. 

Бисёре аз таҳлилгарон ва олимони соҳа ба арзёбии ин навъи хатари соҳа бештар такя 
мекунанд. Ҳамин тариқ, ҳангоми пешгӯиҳо дар бораи сатҳи хавф, таҳлил дар асоси омилҳои 
афзоиш - ҳаҷми истеҳсолот нисбат ба давраи қаблӣ, сатҳи нархҳо ба ашё ё ашёи хом, талабот дар 
бозорҳои вилояти Хатлон бо дарназардошти пойгоҳе, ки дар он ҳисобкунӣ гузаронида мешавад, 
амалӣ карда мешавад.  

Барои муайян намудани дурнамои хавфҳои молиявии корхонаҳои саноатии ҶДММ 
«Хуаксин Ғаюр Семент» ва ҶДММ «Зироатшоҳ», пеш аз ҳама, бояд ҳаҷми истеҳсол ва фурӯшро 
барои корхонаҳои мазкур дурнамосозӣ намуд. Дар амал усулҳои дурнамосозӣ зиёд буда, 
маъмултарини онҳо ин дурнамосозӣ дар асоси амсилаҳои қатори вақтӣ ва амсилаҳои 
авторегрессионӣ мебошанд. Вобаста аз маълумоти омории пешниҳодгардида, намуди амсилаи 
дурнамосозӣ интихоб карда мешавад.  

Дар асоси маълумоти омории ҷадвали 1 бо истифода аз амсилаҳои дурнамои ҳаҷми 
истеҳсол ва фурӯши молро барои корхонаҳои саноатии ҶДММ «Хуаксин Ғаюр Семент» ва 
ҶДММ «Зироатшоҳ» таҳия менамоем:  
 1. Амсилаи ҳисобии дурнамои ҳаҷми истеҳсоли семент (ДИС𝑡). 

ДИС𝑡 = 199328,0091 + 208993,3739 ∙ 𝐿𝑛(𝑡)  

𝑅2 = 0,7899, 𝐷𝑊 = 1,31, �̅� = 8.11% 
 2. Амсилаи ҳисобии дурнамои ҳаҷми фурӯши семент (ДФС𝑡). 

ДФС𝑡 = 200365,0344 + 202996,4109 ∙ 𝐿𝑛(𝑡) 

𝑅2 = 0,7788, 𝐷𝑊 = 1,25, �̅� = 6,86% 
 3. Амсилаи ҳисобии дурнамои ҳаҷми истеҳсол аз коркарди пахта (ДИП𝑡). 

ДИП𝑡 = 26752,2429 + 1980,2964 ∙ 𝑡 

𝑅2 = 0,5088, 𝐷𝑊 = 2,25, �̅� = 5,52% 
 4. Амсилаи ҳисобии дурнамои ҳаҷми фурӯш аз коркарди пахта (ДФП𝑡). 

ДФП𝑡 = 24718,1714 + 2076,5500 ∙ 𝑡 

𝑅2 = 0,5104, 𝐷𝑊 = 2,14, �̅� = 8,43% 
Амсилаҳои таҳиягардида, амсилаҳои тренди хаттӣ ва тренди логарифмӣ буда, 

эътимоднокии онҳо аз рӯи тавсифҳои омории детерменитсия, апроксиматсия ва Дарбин-Уотсон 
санҷида шудаанд, ки барои истифодабарӣ мувофиқи мақсад мебошанд. 

Бо истифода аз амсилаҳои дурнамои таҳиягардида, дурнамои истеҳсоли ҳаҷми истеҳсол ва 
фурӯши семент дар ҶДММ «Хуаксин Ғаюр Семент» ва ҳаҷми истеҳсол ва фурӯши коркарди 
пахтаро дар ҶДММ «Зироатшоҳ» барои солҳои 2020-2025 ҳисоб менамоем (ҷадв. 1) 

Ҷадвали 1 
Дурнамои ҳаҷми истеҳсол ва фурӯш дар корхонаҳои саноатӣ, ҳаз. сомонӣ  

 

№ Нишондиҳандаҳо 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ҶДММ «Хуаксин Ғаюр Семент» н. Ёвон (истеҳсоли семент) 
1 Ҳаҷми истеҳсол 633917,5 658533,4 680553,0 700472,2 718657,0 735385,4 

2 Ҳаҷми фурӯш 622484,2 646393,7 667781,5 687129,2 704792,2 721040,5 
ҶДММ «Зироатшоҳ» н. Фархор (коркарди пахта) 

1 Ҳаҷми истеҳсол 42594,6 44574,9 46555,2 48535,5 50515,8 52496,1 

2 Ҳаҷми фурӯш 41330,6 43407,1 45483,7 47560,2 49636,8 51713,3 
Манбаъ: Дар асоси Маълумоти омории Сарраёсати агентии омори вилояти Хатлон таҳия карда шудааст.  
  

Дар ҷадвали зерин натиҷаи ҳисоби дурнамои сатҳи хавфи молиявии корхонаҳои саноатӣ 
барои давраи солҳои 2020-2025 оварда шудааст. 

Дар илми идоракунӣ навъҳои гуногуни сикли ҳаётии корхонаро ҷудо кардан қобили қабул 
гардидааст. Дар ин маврид сиклҳои гуногуни бозорӣ (аз ҷумла сикли ҳаётии категорияҳои молӣ), 
сикли ташкилӣ (аз нуқтаи назари динамикаи гурӯҳӣ), ташкилӣ-техникӣ, ки аз миёни онҳо зинаи 
бунёди корхона (инвеститсионӣ), зинаи рушди техникӣ, истифодабарӣ, самтдигаркунӣ ва 
ғайраро ҷудо кардан мумкин аст. 

Ҷадвали 2 
Динамикаи сатҳи хавфи молиявӣ дар корхонаҳои саноатии вилояти Хатлон 

 

№ Нишондиҳандаҳо 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
ҶДММ «Хуаксин Ғаюр Семент» н. Ёвон (истеҳсоли семент) 

1 Сатҳи хавфи молиявӣ 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.020 

ҶДММ «Зироатшоҳ» н. Фархор (коркарди пахта) 
1 Сатҳи хавфи молиявӣ 0.030 0.026 0.023 0.020 0.017 0.015 

 

Манбаъ: Дар асоси Маълумоти омории Сарраёсати агентии омори вилояти Хатлон таҳия карда шудааст.  
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Аз нуқтаи назари идораи хавфҳои технологӣ дар саноат маҳз сикли ҳаётии ташкилӣ-
техникии корхона аҳамияти калон дорад. 

Бо дарназардошти сохтори мураккаби истеҳсолоти муосир сикли ҳаётии ташкилӣ-
техникии корхонаҳоро ба сифати суммаи интегралии сиклҳои ҳаётии объектҳои ташкилӣ-
технологӣ: хатҳои технологӣ ва дастгоҳҳо, агрегатҳо, қитъаҳо, сехҳо, системаҳои гуногуни асосӣ 
ва ёридиҳанда, воҳидҳои алоҳидаи мошину таҷҳизот тасаввур кардан мумкин аст. 

Дар доираи сикли ҳаётии техникии (СҲТ) объектҳои ташкилӣ-технологии (воҳидҳои) 
корхонаи саноатӣ зинаҳои элементарии фарогири зеринро ҷудо кардан мумкин аст: 

1. Лоиҳакашӣ; 
2. Сохтмон, васлкунӣ, бакорандозӣ; 
3. Баистифодадиҳӣ; 
4. Аз истифода берун кардан ва истифодаи такрории партовҳо. 
Бояд қайд кард, ки чунин тарҳи пешниҳодшудаи тақсимоти зинаҳои СҲТ-и объектҳои 

ташкилӣ-технологӣ шояд хеле оддӣ намояд, вале он имкон медиҳад, ки вазъи пурраи рушди 
сикли ҳаётии ташкилӣ-техникии корхона амсиласозӣ карда шавад. Масалан, агар дар доираи 
СҲТ дар ин зина, ба монанди навсозӣ, аз ҷиҳати технологӣ аз нав муҷаҳҳаз шудан, васеъшавии 
корхонаҳоро ба назар гирем ва онро ҳамчун суммаи интегралии СҲТ-и воҳидӣ шуморем, он гоҳ 
ҳар як зинаи рушди корхонаро монанди комбинатсияи зинаҳои СҲТ-и объектҳои ташкилӣ-
технологии мувофиқ тасаввур кардан мумкин аст. Мисол, зинаи азнавмусаллаҳшавии корхонаро 
ҳамчун зинаи аз кор берун кардани як қисмати воҳидҳои ташкилӣ-технологии куҳнашуда 
(дастгоҳҳои технологӣ) ва зинаи васлкунӣ ва азнавбакорандозӣ шуморидан мумкин аст. 

Бо баҳисоб гирифтани он, ки дар маркази идоракунии хавфҳои корхонаҳои саноатӣ дар 
шароити ивазкунии тарзи техникӣ-иқтисодӣ, дар навбати аввал, маҳз воҳидҳои ташкилӣ-
технологӣ ва сипас, худи корхона дар маҷмуъ қарор мегиранд, дар ин гуна ҳолат баррасии 
хусусиятҳои хавфи технологии маҳз ҳамин зинаи СҲТ-и объектҳо мувофиқи мақсад мебошад. 
Метавон хулоса кард, ки дар ин ҳолат хавфҳои технологӣ дар натиҷаи вуҷуд доштани таносуби 
хавфҳои амалиётӣ ва лоиҳавии барои ҳар зинаи СҲТ хоси объектҳои техникӣ ташаккул меёбанд 
(ҷадвали 3). 

Ҷадвали 3  
Омилҳои хавфҳои саноатӣ (технологӣ) дар раванди СҲТ-и корхона  

 

Манбаъ: таҳияи муаллиф. 
 

Хавфҳои лоиҳавиро ба ду гурӯҳи омилҳои алоқаманданд ҷудо намудан мумкин аст: 
1) хатоҳои худӣ дар лоиҳа, ки аз нуқтаи назари таҳдид ба фаъолият ва бехатарии 

зерсистемаҳои истеҳсолӣ ба натиҷаҳои манфӣ оварда мерасонанд. Ба ин хавфҳои интихоб, 
оптималӣ ва якҷояи системаҳо ва зерсистемаҳои истеҳсолоти балоиҳагирифташаванда, ин ва ё 
он қарори конструксионӣ ва технологии қабулшуда, дараҷаи инноватсионии технологияҳои 
истифодашаванда, салоҳияти ҳам лоиҳакашон ва ҳам пудратчиёни сохтмонӣ, инчунин ба 
истифода додани минбаъдаи он ва ғайра мансуб мебошанд. Дар ин хусус, яъне таъсири чунин 
хавфҳо ба муваффақиятнокии лоиҳаҳо дар саноати вилояти Хатлон, таҳлилҳои зиёде мавҷуданд. 

2) илова бар ин, дар ин зина ба хавфҳои лоиҳавӣ хавфҳои ба дараҷаи адекватӣ 

ошкоршаванда вобастабуда, баҳодиҳии хавфҳои саноатиро ташкилдиҳанда, инчунин чораҳои 

пешгирии онҳоро мансуб донистан мумкин аст. Мушкилоти «хавфи баҳодиҳии хавфҳо» дар ин 

зинаи ташкили истеҳсолот ва интихоби қабули лоиҳаҳо аҳамияти махсус дорад. Дар баробари 

ин, он ба тарзу усулҳои дар ҳисобгирии омилҳои бехатарии лоиҳасозии объектҳои техникӣ, 

стандартҳо ва пойгоҳи меъёрӣ-ҳуқуқии сохтмонии истифодашаванда (стандартҳои бехатарии 

саноатӣ алоқамандбуда), ба ҳаҷми сармояи барои бунёди истеҳсолоти нав ва муҷаҳҳазгардонии 

истеҳсолоти мавҷуда зарурбуда, инчунин боздеҳи сармояи гузошташуда таъсири бевосита 

мерасонад [3, с. 27]. 

Системабандии пешниҳодшудаи хавфҳои технологии корхонаҳои саноатӣ, инчунин 

омилҳо ва механизмҳои мутақобили онҳо имкон медиҳад, ки системаи методологии сохторноки 

идоракунии хавфҳо таъриф дода шавад. Он ба ҷудокунии навъҳои асосии хавфҳо ва унсурҳои 

идоракунии онҳо дар доираи сикли Шухарт-Деминги корхонаҳои саноатӣ асос ёфтааст. Дар он 

Хавфҳо 

 Зинаҳои СҲТ  

1. Балоиҳагирӣ  
2. Сохтмон, васлкунӣ, 

бакорандозӣ  
3. Истифодабарӣ 

4. Аз кор берун кардан ва аз 

нав истифода бурдан  

Афзалиятнок  Лоиҳавӣ  Лоиҳавӣ Амалиётӣ  Лоиҳавӣ 

Мавҷуда   Амалиётӣ Лоиҳавӣ Амалиётӣ 
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ташкили тадбирҳои маҷмӯӣ ва ҳалли илман асосноки идоракунии хавфҳои технологии 

корхонаҳои саноатӣ пешниҳод мегардад. 

Хатар қонуни хоси иқтисодиест, ки ба иқтисоди бозорӣ мувофиқат намуда, натиҷаҳои 

шуғли соҳибкориро барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ифода менамояд [4, с. 299]. 

Хавф-менеҷменти истеҳсолӣ бояд ба сифати қисми ҷудонашавандаи хавф-менеҷменти 

умумӣ ташкил дода шавад, дар баробари ин, оид ба ҳар як омили хавфи саноатӣ бояд ҳамаи 

омилҳои ташкилдиҳандаи он ба ҳисоб гирифта шавад. 

Сохтани амсилаи идоракунии хавфҳои корхонаи саноатиро дар асоси системаи монеаҳое, 

ки ҳодисаҳои нохушро дар шакли сабабию натиҷавии истифодаи методҳои бартарафкунии онҳо, 

батавозундарории пулу моли зери хавфбуда бо истифодаи буфери хавф (захираҳо), 

диверсификатсияи хавфҳо (такрори системаҳо, ҳимояи заиф) ва хавф-аутсорсинг (суғуртакунӣ) 

ташкил додан мумкин аст. 

Барои ҳалли масъалаи ташкили системаи хавф-менеҷери объектҳои саноатии хатарнок 

муайян кардани асосҳои сохторӣ, функсионалӣ ва равандии фаъолияти он зарур мебошад. Барои 

он ки ин хавф кам карда шавад, доир ба ҷалби сармояҳо аз сарчашмаҳои гуногун андешидани 

тадбирҳо зарур аст [7, с. 318]. Дар ин маврид, принсипҳои умумӣ ва консепсияи идоракунии 

хавфҳои корхонаҳои саноатиро ташаккул додан мумкин аст. 

Дар ин ҷо мавқеи системаи хавф-менеҷменти технологиро дар доираи хавф-менеҷменти 

умумии корхона ва дар якҷоягӣ бо раванди идоракунии худи истеҳсолот дида мебароем (расми 

2). Чи тавре аз лоиҳа аён аст, хавф-менеҷменти технологӣ табиати духела дорад, он дар як вақт 

ҳам унсури системаи хавф-менеҷмент ва ҳам хавфи технологӣ маҳсуб мешавад. Чунин ҳолат, ба 

андозаи муайян, дар ҷудокунӣ, декомпозитсияи раванди кории идоракунии хавфҳои равандҳои 

истеҳсолӣ, муайян кардани «соҳибони равандҳо» дар доираи ҳамоҳангсозии онҳо мушкилот ба 

вуҷуд меорад. 

Бо вуҷуди ин, қайд кардан зарур аст, ки «соҳибони хавф»-и хавфҳои истеҳсолӣ (ки ба он 

дар навбати аввал хавфҳои систематикӣ ва садамавӣ мансубанд) бевосита менеҷменти 

истеҳсолии корхона ба шумор меравад, ки он аз рӯи қонунгузории шаҳрвандӣ ва ҷиноятӣ муайян 

шуда, хусусияти ҷавобгарии моддӣ дорад. Дар робита бо ин, воситаҳои методии идоракунии 

хавфҳои корхонаҳои саноатӣ, ки ба фаъолияти истеҳсолии он дахл дорад ва чи тавре муайян 

шуд, дар давраи ивазшавии тартиби техникӣ-иқтисодӣ аҳамияти калон дорад, бояд ба раванди 

кори ҳалли қабулшудаи идоракунии умумии истеҳсолот ворид карда шавад. Дар ин маврид, 

соҳиби раванди кори идоракунии хавфҳои истеҳсолӣ менеҷменти хаттии корхонаҳои саноатиро 

ҳисобида, ба он функсияи назоратии ҷӯршавандаи системаи хавф-менеҷмент дода шавад, ки он 

бояд фаъолияти регламенткунонӣ, мониторинг, назорати хавфҳо ва амалисозии баъзе 

функсияҳои идоракунии хавфҳоро, ки бевосита ба фаъолияти амалиётӣ-истеҳсолӣ (масалан, 

аутсоринги хавф бо истифодаи механизми суғуртавӣ) вобастаанд, амалӣ гардонад. 

 

 
Расми 2. Нақш ва мавқеи идоракунии хавфҳои истеҳсолӣ дар раванди идоракунии  

сармоягузории корхона. 
Манбаъ: таҳияи муаллифон. 
 

Барои декомпозитсияи минбаъдаи раванди идоракунии хавфҳои истеҳсолӣ функсияи 

(унсурҳои) онро дида мебароем.  
Дар ташкили сохтори идоракунии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар вилояти Хатлон гурӯҳҳои 

зеринро тақсимбандӣ кардан лозим меояд: гурӯҳи арзёбӣ ва пешгӯйии фаъолияти маҷрои 

•Идоракунии хавфу дараҳои сармоягузорӣИдоракунии сармоягузорӣ

•Идоракунии хавфу хатарҳои молиявӣИдоракунии молиявӣ

•Идоракунии хавфу хатарҳои истеҳсолӣИдоракунии технологияи 
истеҳсолӣ

•Идоракунии хавфу хатаҳои тиҷоратӣИдоракунии тиҷоратӣ

•Дигар намудҳои хавфу хатарҳои идоракунӣДигар намуди идоракунӣ

Идоракунии хавфу хатар 
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маблағҳо, гурӯҳи арзёбии хавфҳо ва муайян кардани меъёри тахфифӣ; гурӯҳи 

оптимизатсиякунандаи (муносибгардонии) сарчашмаҳои маблағгузорӣ.  

Интихоби принсипиалии сохтори ташкилӣ. Таҳлил ва интихоби сохтор мутобиқ ба се 

принсип: 

- мутобиқати сохтори ташкилии низоми муносибатҳои байни иштирокчиёни лоиҳа; 

- мутобиқати сохтори ташкилӣ ба мазмуни лоиҳа; 

- мутобиқати сохтори ташкилӣ ба талаботи муҳити атроф. 

Тарроҳии ҷуз ба ҷузи сохтори ташкилӣ. Амсиласозӣ ва таҳлили ташкилотҳо мутобиқ ба 

воситаҳои муосир: 

- сохтори ташкилӣ (иерархияи вазифаҳо); 

- амсилаи равандҳо (технологияи иҷрои амалиётҳо); 

- амсилаи низоми иттилоотӣ (маҷро ва сохтори маълумотҳо, интерфейсҳо, таъминоти 

дастгоҳӣ); 

- сохтори дигар захираҳо;  

- амсилаҳои арзишӣ;  

Таҳияи асноди ташкилӣ ва методӣ. Таҳияи аснод бо таркиби зерин: 

- сохтори ташкилии лоиҳа; 

- ҷадвали штатӣ; 

- муқаррарот дар бораи воҳидҳои сохторӣ ва дастурамалҳои вазифавӣ; 

- дастурамалҳои методӣ, харитаи технологии равандҳо ва амсоли инҳо; 

- талабот нисбат ба персонал; 

- ҷадвал ва буҷети лоиҳа 

Ташаккули сохтори ташкилӣ. Иҷроиши корҳо дар асоси: 

- ҷустуҷӯ ва интихоби персонал (мутобиқ ба талабот ва ҷадвали шататӣ); 

- тақсими масъулият ва ихтиёрот (мутобиқ ба сохтори ташкилӣ, қоидаҳо дар бораи 

шуъбаҳо ва дастурамалҳои вазифавӣ); 

- омӯзиши персонал (мутобиқ ба дастуруламалҳои методӣ ва вазифаҳои хизматӣ). 

Дар шароитҳои муосир маҷмуи методҳо ва воситаҳои идоракунии лоиҳаҳо бояд 

методологияи самараноки идоракунии сармоягузориҳо бошад, ки он имкон медиҳад: таҳлили 

бозорҳои сармоягузорӣ анҷом дода шуда, маҷмуи сармоягузориҳои корхона бо арзёбии меъёрҳои 

даромади он, хавфҳо, бозоргирӣ мушаххас карда шавад; самаранокии сармоягузориҳо бо 

дарназардошти омилҳои хавф ва номуайянӣ дар чаҳорчӯби асосноккунии сармоягузориҳо ва 

бизнес-планҳо арзёбӣ карда шавад; стратегияи ташаккули захираҳои самроягузории ширкат бо 

арзёбии талаботи умумӣ ба захираҳои сармоягузорӣ, ба мақсад мувофиқ будани истифодаи 

маблағҳои ҷалбшуда ва қарзҳо таҳия карда шавад; интихоб ва арзёбии ҷолиби сармоягузории 

лоиҳаҳаои мушаххас анҷом дода шавад; сифатҳои сармоягузории олотҳои ҷудогонаи молиявӣ 

арзёбӣ карда шуда, аз ҳама самараноктарини онҳо интихоб карда шавад; банақшагирӣ ва татбиқи 

идоракунии оперативии лоиҳаҳаои мушаххаси сармоягузорӣ ва барномаҳо амалӣ карда шаванд; 

протседураи хариду таҳвил ва инчунин идоракунии сифати лоиҳаҳо ташкил карда шавад; 

татбиқи самараноки раванди сармояягузорӣ шомили идоракунӣ ва омодагии қарорҳо дар бораи 

сари вақт қатъ намудани лоиҳаҳои бефоида (фурӯши олотҳои ҷудогонаи молиявӣ) ва 

сармоягузории муҷаддад таъмин карда шавад; ба поён расонидани лоиҳаҳо ташкил карда шавад; 

ҷанбаҳои психологии идоракунии сармоягузориҳо, ки аксаран ба нишондиҳандаҳои лоиҳа дар 

маҷмуъ таъсир мерасонанд, ба назар гирифта шаванд.  
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МЕХАНИЗМҲОИ ИДОРАКУНИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР 
КОРХОНАҲОИ САНОАТИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 

Муаллифон дар мақолаи худ масъалаи механизмҳои идоракунии хавфу хатарҳои лоиҳаҳои 
сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатии вилояти Хатлонро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор додаанд. Қайд 
намудаанд, ки дар фаъолияти сармоягузории субъектҳои хоҷагидории иқтисодиёти саноат нақши 
калидиро лоиҳаҳои сармоягузорие мебозанд, ки ба чорабиниҳои ташкилӣ ва техникӣ алоқаманд буда, ба 
ҳаллу фасли вазифаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва амсоли ин равона карда шудаанд, ки дар навбати 
худ истифодаи самараноки захираҳои пулӣ, корӣ ва имкониятҳои молиявии субъектҳои бозорро дар назар 
дорад.  

КАЛИДВОЖАҲО: сармоягузорӣ, идоракунӣ, хатар, лоиҳаи сармоягузорӣ, механизм, саноат, 
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В своей статье авторы анализируют и обсуждают механизмы управления рисками инвестиционных 
проектов на промышленных предприятиях Хатлонской области. Отмечено, что ключевую роль в 
инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов индустриальной экономики играют 
инвестиционные проекты, которые связаны с организационно-техническими мероприятиями, 
направленными на решение экономических, социальных, экологических и других проблем, которые в 
свою очередь эффективно используют денежные средства. ресурсы., деловые и финансовые возможности 
участников рынка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестиции, управление, риск, инвестиционный проект, механизм, 
отрасль, экономика, финансы, участники рынка, деньги. 
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MECHANISMS OF RISK MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS IN INDUSTRIAL 
ENTERPRISES OF KHATLON REGION 

 

In their article, the authors analyze and discuss the mechanisms of risk management of investment projects 
in industrial enterprises of Khatlon region. It was noted that a key role in the investment activities of economic 
entities of industrial economy is played by investment projects, which are related to organizational and technical 
measures, aimed at solving economic, social, environmental and other problems, which in turn effectively use 
monetary resources, business and financial capabilities of market participants. 
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КӮҲҲО – ОМИЛИ РУШДИ ТУРИЗМ (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН) 
 

Азиззода Б.  

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
                    

Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳимми ба шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили 

меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар 

соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ, инчунин муаррификунандаи 

таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб меравад.  

Эмомалӣ Раҳмон 
             

Воқеан, туризм яке аз шаклҳои маъмултарини табодули хизматрасонӣ буда, дар ҷаҳон яке 

аз соҳаҳои пешбарандаи иқтисодиёт ва бо суръат рушдёбанда мебошад. Дар даҳсолаҳои охир 

туризм босуръат рушд кард. Мувофиқи нишондиҳандаҳои омори байналмилалӣ 1/3 ҳисаи аҳолии 

ҷаҳон хоҳиши доимо саёҳат кардан доранд. Тибқи маълумоти Созмони ҷаҳонии туризм (СҶТ) 

ҳоло беш аз 250 миллион нафар дар соҳаи туризм кору фаъолият доранд, 15 мамлакати ҷаҳон 

рушди иқтисодиёти худро мустақиман ба соҳаи туризм алоқаманд мекунанд. Илова бар ин, 8 

фоизи сармоягузорӣ ва 5 фоизи даромади андоз дар саросари ҷаҳон ба соҳаи туризм рост меояд 

[2, с. 6]. 

Дар баробари дигар намудҳои туризм, туризми кӯҳсор низ босуръат рушд ёфтаю паҳн 

гашта истодааст. Ин навъи туризм дар ҳудуди кӯҳҳо роҳандозӣ мегардад, ки бо саёҳат кардан 

дар қитъаҳои душворгузари релефи кӯҳӣ, нишебиҳои шадид, пиряхҳо, ағбаҳою дарёҳои 

сертуғёни кӯҳӣ алоқаманд аст. Шаклҳои махсуси фароғат вуҷуд доранд, ки онҳоро ба ҷуз 

минтақаҳои кӯҳӣ дар ҳеҷ ҷойи дигар амалӣ кардан мумкин нест. Ба намудҳои туризми кӯҳсор, 

туризми лижаронӣ, сайёҳии кӯҳӣ, кӯҳнавардӣ (алпинизм), делтапланеризм, спелеологӣ а ғайра 

дохил мешаванд [7]. 

Туризм ба ҷорӣ ва татбиқи технологияҳои пешқадам мусоидат намуда, боиси фаъол 

гардидани бозори ҷаҳонии мол ва хизматрасониҳо гашта, ҷиҳати сармоягузорӣ дар соҳаҳои 

гуногуни истеҳсолот, ҳалли масъалаҳои шуғл ва солимии аҳолӣ кӯмак менамояд. Дар аксар 

мамлакатҳо индустрияи туристӣ инкишоф ёфта, бемайлон тараққӣ карда истодааст, ки заминаи 

мустаҳками моддӣ дошта, миллионҳо одамонро бо кор таъмин менамояд ва қариб ба ҳамаи 

соҳаҳои хоҷагии халқ алоқа дорад. 

Туризм ба соҳаҳои муҳимми иқтисодиёт, ба монанди нақлиёт ва алоқа, хоҷагии қишлоқ, 

сохтмон, истеҳсоли молҳои истеъмолии халқ ва ғайра таъсири калон мерасонад, яъне ҳамчун 

катализатори тараққиёти иқтисодиёт баромад мекунад. Дар як қатор мамлакатҳо он ба соҳаи 

бузурги мустақили хоҷагӣ табдил ёфта, дар иқтисодиёт мавқеи асосиро ишғол мекунад. 

Имрӯз дар ҷаҳон соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои пешбарандаи иқтисодиёт ва босуръати 

баланд рушдёбанда ба ҳисоб меравад, - қайд кардааст Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон. 

Албатта, минтақаҳое, ки сатҳи кӯҳсор доранд, аз ҷиҳати зебоӣ аз дигар минтақаҳо, ки 

чунин шакли релеф надоранд, бартарӣ доранд. Кӯҳҳо ҳамеша инсониятро бо бузургӣ, дастнорасӣ 

ва пешгӯинашавандагии худ ба ҳайрат меоранд [3]. Биёбону даштҳо ва тундра низ зебоиҳои 

худро доранд, лекин кӯҳҳо шакли махсуси захираҳои рекреатсионӣ мебошан, ки дар минтақаҳои 

ҳамвор он дида намешавад. Ҳавои тозаи кӯҳистон, пиряхҳои азим, вартаҳои бепоёни дарёҳо ва 

даштҳои паҳновари ҳамвор, сармои шадид миёни тобистон, офтоби тоқатфарсои сӯзон, оҳанги 

дилфиреби дарёчаҳо, ғуриши тармаҳои марговар, мавҷудияти обҳои маъданӣ имкон медиҳад, ки 

намудҳои гуногуни туризм ташкил карда шавад. 

Кӯҳҳою теппаҳо тақрибан чаҳоряки сатҳи кураи Заминро ишғол намудаанду дар ин ҳудуд 

12 фоиз аҳолии Замин маскун шудааст. Онҳо дар тамоми қитъаҳои олам ҷойгиранд ва аз ҳама 

маъмул кӯҳҳои Ҳимолой, Анд, Алп, Помир, Ҳиндукуш, Тёншон, Қафқоз ва Олтой мебошанд.  

Минтақаҳои кӯҳӣ бо гуногунии шароитҳои табиӣ ва этнофарҳангӣ аз ҳамдигар фарқ 

мекунанд: аз бешазори намноки Амрикои Марказӣ то пиряхҳои минтақаи Арктикӣ ва аз 

қабилаҳои одамони замони ибтидоӣ дар кӯҳҳои Африқо ва Амрикои Ҷанубӣ то сокинони шаҳр 

дар пойтахти Боливия шаҳри Ла-Пас. 

Зеботарин манзараҳои кӯҳсор дар Испания - Коста Брава дар доманаи кӯҳҳои Пиреней, дар 

Исроил – шимолии мамлакат, дар Австрия – минтақаи Залсбург, Каринтия ва Тирол мебошанд. 

Бо дарназардошти он, ки Тоҷикистон дорои потесиали нодири табиӣ аст, барои рушди 

намудҳои гуногуни туризм, аз ҷумла туризми кӯҳсор кулли имкониятҳоро дорад, зеро 93 фоизи 
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қаламрави онро кӯҳҳо ишғол намудаанд. Мувофиқи таҳқиқоти Институти лоиҳакашии 

«Гипрогор»-и шаҳри Москваи Федератсияи Русия потенсиали рекреатсионии Тоҷикистон зиёда 

аз 10 фоизи қаламрави онро ташкил медиҳад. Танҳо дар водии Ҳисор ин нишондиҳанда 14 фоизи 

қаламрави он аст [5]. Минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурӣ дорои боигариҳои бебаҳо ва кам омӯхташада 

– чашмаҳои маъданӣ ва лойқаҳои шифобахш, ҷойҳои табобатӣ-иқлимӣ, варзишӣ, солимӣ ва 

беҳдошт мебошад. Ҳоло дар ҷумҳурӣ зиёда аз 200 чашмаҳои маъданӣ, 70 чоҳҳои 

пармакардашуда ва 18 кӯлҳои шӯр ва лойқаҳои шифобахш кафш карда шудаанд [5]. Дар натиҷаи 

таҳлил ва арзёбии ландшафтию рекреатсионӣ дар ҳудуди кӯҳсори мамлакат садҳо ҳазор 

минтақаҳои рекреатсионию туристӣ муайян гардидааст. 

Тоҷикистон дар байни кӯҳнавардон, делтапланеристҳо, туристон, сайёҳон ва дигар 

варзишгарони экстремал хеле маъруфият дорад. Ин маъруфият аз зебоиҳои бебаҳо ва шароитҳои 

табиии Тоҷикистон аст, ки мо метавонем тамоми сол дар саросари ҷумҳурӣ сайру гашт кунем. 

Тоҷикистон аз ҷиҳати шумораи рӯзҳои офтобӣ давоми сол (қариб 250 рӯз) дар байни давлатҳои 

ИДМ яке аз ҷойҳои аввалро ишғол менамояд. 

Ба шарофати хусусиятҳои хоси табиӣ-географии худ (релеф) Тоҷикистон барои рушди 

туризми кӯҳӣ ва қабули турҳои ин самти туризм имкониятҳои зиёд дорад. 

Туристон ва сайёҳон аз тағйирёбии фазои ландшафтҳои табиии ҷумҳурӣ ба ваҷд меоянд, 

зеро дар давоми якуним соати парвоз онҳо аз минтақаи иқлими гарму сӯзони водии Вахш ба 

минтақаи сарди Помир, ба яхбандиҳои кӯҳӣ мерасанд [1, с. 34-38]. 

Ноҳияҳои кӯҳӣ дар муқоиса бо ҳамвориҳо бо гуногунрангӣ ва омезиши шароитҳои табиӣ-

географӣ фарқ мекунанд. Инро минтақанокии амудии ландшафтҳо, гуногунии нишебиҳои 

ростфуромадаи кӯҳҳо, қаторкӯҳҳои сарбафалаккашида ва дараҳои тангу ҳамвориҳои байникӯҳӣ, 

мураккабии сохти геологӣ ва ғайра муайян мекунанд. 

Марвориди аслии Тоҷикистон – Помир макони шавқу завқи дустдорони кӯҳҳо, олимон, 

сайёҳону варзишгарон мебошад. Гуногунии релефи кӯҳҳои Помир ба роҳандозӣ намудани 

доираи васеи чорабиниҳои туристӣ ҳам дар фасли тобистон ва ҳам дар фасли зимистон мусоидат 

менамояд. 

Байни сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон, дар баландии 2800 метр аз сатҳи баҳр, пойгоҳи 

туристии Олтин Мазор ҷойгир аст, ки дорои манзараҳои аҷиб мебошад. Дар шимол водии 

машҳури Помиру Олой тӯл кашидааст, дар ҷануби он қуллаҳои баландтарини «боми ҷаҳон» - 

Исмоили Сомонӣ (пештара Коммунизм - 7495 м.), Озодӣ (пештара Корженевский - 7105 м.) ва 

пиряхи Федченко ҷойгир шудаанд. Дар шарқи минтақаи Олтин Мазор қуллаи Ибни Сино 

(пештара Ленин - 7134 м) ва дар ҷануб водии зебоманзари Лахш доман паҳн намудааст, ки дар 

ҳудуди он ҳанӯз дар солҳои мавҷудияти Ҳокимияти шуравӣ Лагери байналхалқии кӯҳнавардӣ 

ташкил карда шуда буд ва он то ҳол арзи ҳастӣ дорад. 

Аз ин ҷо метавон хатсайрҳои ҷолибтаринро интихоб карда, зебоии ғайриодии водии Олой 

ва дарёи Муқсуро мушоҳида намуда, то пиряхи Федченко рафта расем, қуллаҳои Исмоили 

Сомонӣ ва Озодиро фатҳ намоем, ки ин, албатта, омӯзиш ва тайёрии махсусро талаб мекунад. 

Пасон метавон ба водии машҳури петроглифҳо ба Помири Шарқӣ сафар карда, бо макони 

одамони ибтидоӣ шинос шавем. Дар ҳудуди Боғи миллии Тоҷикистон бошад шоҳпаланг (паланги 

барфӣ), хирс, бузи кӯҳӣ, архар, паррандаҳои нодир: уқоб, кабки ҳилол, саҷҷаи тибетӣ ва ғози 

ҳиндиро дидан мумкин аст. 

Қуллаи Абуалӣ ибни Сино дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон, дар системаи кӯҳии 

Помир ҷойгир аст. Ин қуллаи баландтарини қаторкӯҳи Паси Олой буда, 7134 метр баландӣ дорад 

ва ба қуллаҳои сегонаи ҳафтҳазорметраи системаи кӯҳии Помир ворид мешавад. Маҳз қуллаи 

Абуалӣ ибни Сино барои кӯҳнавардии оммавӣ нисбатан дастрас аст. Дар ин ҷо душвориҳои 

махсуси техникӣ вуҷуд надоранд ва шароити обу ҳавои ин ноҳияи Помир барои фаъолияти ин 

намуди туризм хеле мусоид мебошад. 

Аммо набояд фаромӯш кард, ки қуллаи Абуалӣ ибни Сино баландии ҳафтҳазор метр дорад 

ва ҳудуди он дар раванди фаъолияти туристӣ бе мушкилӣ буда наметавонад. Аз ҷумла, 

мушкилоти асосие, ки кӯҳнавардон ҳангоми паймудани роҳ ба қулла дучор мешаванд, ин 

баландӣ аз сатҳи баҳр, ҳарорати паст ва даврҳои номусоидии обу ҳаво мебошанд. 
Помир яке аз машҳуртарин минтақаҳои Тоҷикистон буда, дар қисми ҷанубу шарқии 

ҷумҳурӣ воқеъ гардидааст. Ин минтақаи аҷиби кӯҳсор дорои манзараҳои гуногун: биёбони 
баландкӯҳ, марғзорҳои алпӣ, дараҳои тангу чуқури дарёҳо, водиҳои зебоманзар дар баландиҳои 
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2000-3000 м., кӯлу дарёҳои баландкӯҳ мебошад. Дар ин ҷо баландтарин қаторкӯҳҳо ва 
бузургтарин пиряхҳо ҷойгиранд, ки манбаъ ва саргаҳи оби дарёҳои Осиёи Миёна мебошанд. 

Дар қаламрави Помири Ҷанубу Ғарбӣ ва Ҷанубу Шарқӣ зиёда аз 70 чашмаҳои маъдании 
дорои хусусиятҳои пурқимати физикию химиявӣ ва газдор муайян карда шудаанд. Помирро 
беҳуда коллексияи обҳои маъданӣ нагуфтаанд. 

Яке аз чунин чашмаҳои шифобахш «Гармчашма» мебошад. Гармчашма дар масофаи 45 км 
аз маркази маъмурии ВМКБ шаҳри Хоруғ ва 73 км аз маркази ноҳияи Ишкошим дур, дар қисми 
ҷанубу ғарбии вилоят ҷойгир аст. Ин чашмаи маъданӣ дар мавзеи хушманзара, дар водии амиқ 
(чуқур), дар соҳили рости дарёи ҳамномаш - Гармчашма, дар баландии 2770 метр воқеъ 
гардидааст. Кӯҳҳои гирду атрофи онро арча, буттаҳои қорти сиёҳу ангат пӯшонидаанд ва дар 
ҳудуди худи табобатгоҳ дарахтони тӯс, бед, сафедор ва ғайра мерӯянд.  

Мавҷудияти олами гуногуни ҳайвонот имконият медиҳад, ки туризми шикорӣ рушд ёбад. 
Масалан, архар (гӯсфанди Марк-Поло), ки мутахассисон онро барои шикорчиён матлубтарин 
ҷом мешуморанд, сокини ин минтақа аст.  

Чунин имконият барои Тоҷикистони марказӣ низ хос аст. Масалан, дар ин минтақа кӯҳҳои 
Фон қад афрохтаанд ва дар ҳудуди ин кӯҳҳо кӯли Искандаркӯл ва дар саршавии дарёи Шинг 
(шохоби якуми дарёи Моғиён) гурӯҳи кӯлҳои рангоранг воқеъ гардидаанд, ки онҳоро Ҳафткӯл 
меноманд. Ин кӯлҳо Ҳазорчашма, Марғзор, Хурдак, Нофин, Ҳушор, Соя, Мижгон ва Кӯли Калон 
бошукӯҳ мебошанд, ки дар дарраи танги хушманзараи дастнораси Зиндон ҷойгир шудаанд. 
Ҳамзамон нӯҳ қулла, ки аз сатҳи баҳр беш аз 5000 метр баландӣ доранд, зебоӣ ва оромии 
минтақаро нигоҳ медоранд. Баландтарин қуллаи кӯҳҳои Фон қуллаи Чимтарға мебошад, ки 5489 
метр баландӣ дорад. Ин мавзеъ на танҳо барои кӯҳнавардону сайёҳон, балки барои дигар 
дӯстдорони истироҳат ва сайру саёҳат низ дастрас мебошад.  

Ягона комплекси лижаронию туристии дар ҷумҳурӣ амалкунанда «Сафед-Дара» (собиқ 
Сафедорак) дар ҳудуди Тоҷикистони Марказӣ воқеъ гардидааст. Он дар қаторкӯҳҳои Ҳисор, дар 
минтақаи ҷолибу дилпазири кӯҳсор, дар баландии 2200 метр аз сатҳи баҳр, дар деҳаи Такоби 
ноҳияи Варзоб, тақрибан 60 километр дуртар аз шаҳри Душанбе ҷойгир шудааст. Турбазаи 
лижаронии «Сафед-Дара» соли 1976 ба истифода дода шуд. Дар ин ҷо мактаби бачагонаи 
лижаронии захираҳои олимпӣ ташкил карда шуд. База дорои бинои чорошёнаи истиқоматӣ буда, 
дар ин бино маъмурият, идораи Ассотсиатсияи лижаронии кӯҳии ҷумҳурӣ, мактаби бачагонаи 
лижаронӣ ва меҳмонхона барои туристон ҷойгир аст. 

Тобистони соли 2015 дар заминаи ин база ҶДММ «Сафед-Дара» таъсис ёфт. Пас аз 
хусусигардонӣ «Сафед-Дара» ба маркази навбунёд ва яке аз беҳтарин ҷойҳои фароғатию 
варзишӣ табдил ёфт. 

Маҷмаа 3 пайроҳаи дорои таноброҳҳо бо дарозии умумии 2000 метр буда, ҳамаи он 
чароғон гардидааст ва иқтидори истеҳсолии он дар як соат барои кашонидани ҳазор нафар одам 
пешбинӣ шудаасту бо таҷҳизоти муосири зарурӣ муҷаҳаз гардидааст. Масоҳати умумии 
минтақаи туристӣ қариб 80 гектарро ташкил медиҳад. 

Дар ҳудуди маҷмааи «Сафед-Дара» тарабхонаи «Бохтариён», меҳмонхона (4 ошёна), 
санаторияю ҳавзи пӯшида, таноброҳ (фуникулер), пайроҳаҳои лижаронӣ, дӯконҳои фурӯши 
маҳсулот, майдончаи яхин, клуби рақс, зали кино ва ғайра мавҷуд аст. Маҷмаа барои истироҳати 
инфиродӣ, оилавӣ ва кооперативӣ дар тамоми давраи сол имкониятҳои мусоид дорад. 

Дар шароити кунунӣ туризм ҳамчун моли бозорие маҳсуб меёбад, ки талабот ба он 
пайваста меафзояд. Минтақаҳои кӯҳӣ ин талаботро дар ҳоле нигоҳ дошта метавонанд, ки агар 
ландшафтҳои табиию маданӣ эҳтиёткорона истифода гарданду ҳолати аслии онҳо нигоҳ дошта 
шавад [3]. 

Бо дарназардошти ин хусусиятҳо барои ташкил ва рушди туризми кӯҳсор ба эътибор 
гирифтани чунин нуктаҳо шарт ва зарур аст: 

- коркард намудани роҳу усулҳои баландбардори маҳорати касбӣ ва бозомӯзии 
мутахассисон дар соҳаи туризми кӯҳӣ; 

- ҷустуҷӯӣ самтҳои мутаносиби экологии рушди туризми кӯҳӣ; 
- батанзимдарорӣ ва тасниф намудани намудҳои туризми кӯҳӣ, муайян ва арзёбии омилҳои 

асосии рушди ин соҳа дар шароити Тоҷикистон; 
- таҳия ва татбиқ намудани роҳу усулҳои таҳлили рушди туризми кӯҳӣ дар минтақаҳои 

ҷумҳурӣ дар асоси мувозинати байнисоҳавӣ; 
- коркарди консепсияи рушди туризми кӯҳӣ дар ҷумҳурӣ ва асоснок намудани таъсири он 

ба иқтисодиёти кишвар. 
Ҳамин тариқ, ба андешаи мо барои рушди бомуваффақияти туризми кӯҳӣ дар Тоҷикистон 

имкониятҳои воқеӣ дар самтҳои зерин вуҷуд дорад: туризми лижаронӣ, саёҳати пиёдагардӣ дар 
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ҳудуди кӯҳҳо, кӯҳнавардӣ, делтапланеризм, туризми спелеологӣ, табобат дар шароити ҳавои 
кӯҳсор, табобат дар обҳои маъданӣ ва ғайра. 
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КӮҲҲО – ОМИЛИ РУШДИ ТУРИЗМ 
(дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) 

 

Дар мақола хусусиятҳои кӯҳистон ҳамчун омили рушди туризми кӯҳӣ дар шароити Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Ба манфиатҳои рушди ин соҳа таваҷҷуҳи хоса зоҳир гардида, рушду 
ҷойгиркунии туризми кӯҳӣ дар минтақаҳои кӯҳистонии Тоҷикистон асоснок карда шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: кӯҳҳо, туризми лижаронӣ, туризми кӯҳӣ, кӯҳнавардӣ, делтапланеризм, 
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МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Азиззода Баҳриддин, унвонҷӯи кафедраи сайёҳии 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. 

 

ГОРЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
(на материалах Республики Таджикистан) 

 

В статье рассматриваются особенности гор как фактора развития горного туризма в условиях 
Республики Таджикистан. Особое внимание уделяется преимущества развития этой отрасли, и 
обосновываются развитием и размещением горного туризма во всех горных регионах Таджикистане.  
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MOUNTAINS AS A FACTOR OF TOURISM DEVELOPMENT  
(by the materials of the Republic of Tajikistan) 

 

The article discusses the features of the mountains as a factor in the development of mountain tourism in 
the conditions of the Republic of Tajikistan. Particular attention is paid to the benefits of the development of this 
industry, and justified by the development and placement of mountain tourism in all mountainous regions of 
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ТАҲВИЛИ РАҚАМӢ: НАЗАРИЯ ВА УСУЛҲОИ ТАҲЛИЛИИ ОН 
 

Қобилова Ш. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Дар замони мусоир иқтисодиёти ҷаҳон дар раванди таҳвилҳои (трасформатсия)-и нав 
қарор дорад, ки бевосита ба муносибатҳои молиявию иқтисодӣ таъсиргузор мебошад. Яке аз 
чунин таҳвилҳо ба навовариҳо дар самти технологияи рақамӣ вобаста мебошанд. Татбиқи 
минбаъдаи технологияи рақамӣ ба пойдоиши мафҳуми нав дар иқтисодиёт оварда расонид, ки 
«Таҳвили рақамӣ» ном дорад. Рақамикунонии муносибатҳои иқтисодӣ аз ҳисоби оптимизатсияи 
хароҷотҳо доир ба ҷамъоварии маълумот, нигоҳдорӣ, коркарди онҳо ва кам гардидани занҷираи 
истеҳсолӣ сабаби тағйроти ҷиддӣ дар иқтисодиёт мегарданд. Бевосита ин гуна тағйрот ба 
талаботе, ки ба сатҳи дониши коргарон, иштирокчиёни бозор, тиҷорат ва давлатӣ пешниҳод 
шудаанд, таъсири куллӣ мерасонанд. 

Соли 1995 олими информатик аз Институти технологии Массачусетси ИМА Николас 
Негропонт дар китоби худ «Ҳастии рақамӣ» консепсияи наверо пешниҳод намуд, ки ин 

http://www.alpklubspb.ru/ass/a152.htm
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консепсияи иқтисодии электронӣ буда, гузариши коркарди атомҳое, ки материяи моддаҳоро 
дарбар мегирад ба коркарди битҳо, ки сохтори материяи барномаи рамзӣ мебошад, таъмин намуд 
[1]. Яке аз хусуситяҳои хоси рақамикунонӣ ба ақидаи ӯ чунин мебошад: 

− табдили ҳаҷми физикии маҳсулот ба мгбит; 

− паст гардидани хароҷотҳои истеҳсолии маҳсулоти электронӣ; 

− характери вертуалӣ доштани муносибатҳои хоҷагидорӣ дар самти коҳиш додани талабот 
ба ашёи хом; 

− пайдоиши пулҳои электронӣ, ки дар замони муосир ҳамчун бозори криптаасъор рушд 
дорад [2]. 

Татбиқи принсипҳои технологияҳои рақамӣ ба иқтисодиёти миллӣ такони ҷиддӣ медиҳад. 
Имрӯз, ки иқтисодиёти мо дар зинаи гузариш ба иқтисодиёти саноатӣ қарор дорад, татбиқ ва 
истифодаи технологияи рақамӣ суръати ин равандро дар сатҳи зарурӣ таъмин месозад.  

Пеш аз оне, ки саҳми таҳвили рақамиро дар рушди бахшҳои иқтисоди миллӣ таҳлил 
намоем, худи мафҳуми таҳвили рақамиро бо истифода аз адабиёти хориҷӣ дида мебароем.  

Мафҳуми «таҳвили рақамӣ» (digital transformation) бевосита дар таҳлили илмӣ дар солҳои 
охир ба миён омода дар корҳои илмии олимон истифода мешавад. Аммо доир ба мафҳуми мазкур 
то ба ҳол ақидаи ягона ташаккул наёфтааст. Дар раванди гузаронидани таҳлилҳои рақамӣ олимон 
ба ақидаи худ такя намуда, таҳвили рақамиро шарҳ медиҳанд. Якчанд ақида ва равишҳоро дар 
самти ин мафҳум таҳлил мекунем. 

Мутахассисони Гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ бар он ақида ҳастанд, ки таҳвили рақамӣ ин 
пайдоиши таҷдидҳои сифатӣ мебошад, ки на танҳо дар бахши табдили рақамӣ ва дар тағйири 
пурраи сохторҳои иқтисодӣ, бо истифода аз захираҳои рақамӣ арзиши нави истеҳсолию 
хизматрасонӣ ва равандҳои рақамии бозтакрорро ифода мекунад [3]. Яъне, ба андешаи онҳо 
таҳвили рақамӣ бояд дигаргуниҳои ҷиддиро дар бахшҳо ва сохторҳои алоҳидаи иқтисоди миллӣ 
тавлид намояд, ки ин ба захираҳои рақамӣ вобаста мебошад. Дар раванди истеҳсоли молу 
маҳсулот захираҳои рақамӣ бояд бевосита иширок намоянд.  

Дар ин раванд мутахассисони Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) таҳвили рақамиро чунин шарҳ медиҳанд: татбиқи 
маълумот ва технологияи рақамӣ аз ташкил ва дигаргунсозии фаъолиятҳо иборат аст. Таҳвили 
рақамӣ ин маҷмуи самари рақамикунонии муносибатҳои иқтисодию иҷтимоӣ мебошад [4]. Дар 
асоси ин гуфтаҳо хулоса кардан мумкин ҳаст, ки истифодаи технологияҳои рақамӣ бояд низоми 
фаъолияти таҳия ва татбиқшуда такмил дода, самаранокии муносибатҳои иқтисодию иҷтимоиро 
тақвият бахшад. Инчунин, маълумоти зарурӣ барои татбиқи технологияи рақамӣ бояд дуруст ва 
саҳеҳ бошанд. 

Яке аз ташкилотҳои бонуфузтарин дар самти технологияи информатсионӣ ин Иттифоқи 
байналмилалии алоқаҳои барқӣ мебошад, ки мутахассисони ин иттифоқ доир ба мафҳуми 
таҳвили рақамӣ ақидаи зерин доранд: коркардҳои инноватсионӣ дар асоси технологияи 
иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ барои ҳалли масълаҳои гуногун татбиқ мегарданд [5]. 
Комиссияи Аврупо чунин мешуморад, ки таҳвили рақамӣ ин тағйирёбии назаррас дар тамоми 
бахшҳои иқтисодӣ мебошад, ки дар натиҷаи татбиқи технологияҳои рақамӣ дар тамоми ҷанбаҳои 
ҳаёти мардум, ба даст меоранд. Татбиқ ва истифода васеи воситаҳои техникӣ, технологияи 
рақамӣ дар истеҳсолот ва дигар бахшҳои иқтисодӣ барои мардум шароити босазо дар самти 
гузаронидани амалиётҳои молиявӣ муҳайё месозад. 

Натиҷаи таҳлили ақидаҳо доир ба мафҳуми таҳвили рақамӣ нишон медиҳад, ки дар 
адабиёти илмӣ мафҳуми таҳвили рақамӣ ҳамасамта омӯхта шудааст. Чуноне, ки дар боло қайд 
намудем, доир ба ин мафҳум то ба ҳол мутахассисони соҳа ба як назарияи мутлақ нарасидаанд. 
Мутахассисон ва ташкилотҳои марбутаи соҳа таҳвили рақамиро дар доираи фаҳмиши худ таҳлил 
ва шарҳ медиҳанд, ки ин раванд то ҳол идома дорад. Лозим ба қайд мебошад, ки бештари 
муллифон таҳвили рақмиро дар татбиқ, дурнамо ва самараи иқтисодии онро дар шароити 
дарозмуддат баҳо ва арзёбӣ мекунанд. Дар рафти таҳлил бештари муаллифон такя ба он карданд, 
ки моҳият ва муҳтавои таҳвили рақамӣ, сарҳади истифодабарии он дар тамоми бахшҳои хоҷагии 
халқ, нишондиҳандаҳои калидии таҳқили рақмӣ, омилҳои таъсиррасон ба раванди таҳвили 
рақамӣ, самтҳои асосии татбиқи таҳвили рақмӣ ва натиҷагирӣ аз ин раванд, омӯхта шавад. 

Таҷрибаи давлатҳои пешрафта нишон медиҳад, ки таҳвили рақамӣ дар асоси принсипи 
соҳавӣ татбиқ мегардад. Барнома ва лоиҳаҳое, ки дар давлатҳои пешрафта таҳия карда мешаванд 
дар асоси ҳамин принсип амалӣ мегардад. Яъне, барои ҳар яке онҳо технологияи рақамӣ дар 
асоси соҳаи онҳо ҷорӣ карда мешавад. Дар бахши молиявӣ технологияи рақамие, ки танҳо ин 
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соҳаро рушд медиҳад татбиқ ва амалӣ мегардад. Дар соҳаи тандурустӣ бошад ҳамун 
технологияҳои рақамие, ки барои ташхис ва таҳлили хун ва дигар ҷузъҳои инсон лозиманд, васеъ 
истифода мешаванд, ки самараи иқтисодиашон бештар мебошад. 

Таҷрибаи Сингапур метавонад исботи гуфтаҳои боло бошад. Яке аз сабабҳои рушди 
иқтисодиёти ин кишвар таҳия, рушд ва татбиқи барномаи зеҳни сунъӣ ба ҳисоб меравад. Дар 
давлати зикргардида зеҳни сунъӣ дар асоси панҷ соҳа татбиқ мегардад: банақшагирии сунъии 
интиқоли молҳо, раванди хизматрасонии давлатӣ, ташхиси бармаҳал ва пешгӯии бемориҳои 
давомнок (музмин), фардикунонии траекторияҳои таълимӣ ва худкорнамоии раванди 
барасмиятдарории муҳоҷират. 

Инчунин дар самти истифода ва маблағгузориҳои раванди рақамикунонӣ солҳои охир 
дигаргуниҳо ба чашм мерасанд. Барномаҳое, ки соли 2020 дар бахши тандурустӣ вобаста ба 
пайдо ва паҳншавии бемории COVID-19 таҳия ва қабул гардиданд, аз ин ҷумла мебошанд. Дар 
асоси ин барномаҳо як қатор давлатҳои дунё ба лоиҳаҳои инноватсионӣ маблағҳои калон ҷудо 
намуданд. ИМА ба мақсади дастгирии барномаи хизматрасонии телетандурустӣ дар ҳаҷми 20 
млн. доллар маблағ ҷудо намуд. Дар ин самт Иттиҳоди Аврупо низ пешқадам буда, барои 
дастгириии барномаҳои инноватсионии соҳаи тандурустӣ, ки бо истифода аз технологияҳои 
рақамӣ ба роҳ монда шуда буданд 55,2 млн. евро ихтисос намуд, ки бевосита барои татбиқ ва 
рақамикунонии соҳаи марбута такони ҷиддӣ бахшид. Дар баробари ин давлатҳо, Вазорати 
тандурустии Олмон барои дар сатҳи баланд бардоштани хизматрасониҳои фосилавӣ барои 
беморон, рушди соҳаи технологияҳои робот-духтур, қабули қарори баландсифати техникӣ, 
баландбардорӣ ва таъмини амнияти иттилоотӣ дар ҳаҷми 3 млрд. евро маблағ ҷудо намуд. 

Як гурӯҳ олимон аз Мактаби олии иқтисодии шаҳри Маскав, мафҳуми таҳвили рақамиро 
чунин шарҳ медиҳанд: ин табдили сифатии равандҳои тиҷоратӣ ё ин ки ба роҳ мондани 
фаъолияти иқтисодӣ бо истифода аз технологияҳои рақамӣ, ки ба рушд ва самари иқтисодию 
иҷтимоӣ оварда мерасонад [6]. Татбиқи технологияҳои рақамӣ дар равандҳои тиҷоратии 
корхонаҳо сифати фаъолияти онҳоро баланд мебардорад, ки ин бевосита ба натиҷаи ниҳоии он 
таъсири мусбат мерасонад. Бо истифода аз ингуна технология рушди иқтисодию иҷтимоии 
кишвар рушд намуда, ҳаргуна хизматрасониҳо дар вақти зарурӣ бо дархости шаҳрвандон ба роҳ 
монда мешавад. Дар ин раванд омилҳое ҳастанд, ки ба таҳвили рақмӣ таъсири худро бевосита 
мерасонанд. Яке аз ингуна омилҳо ин низоми интернетӣ ба ҳисоб меравад, ки пайдоиши он 
таҳвили рақамиро якбора ба зинаҳои боло бурд. Яъне, бо истифода аз интернет ва интернети 
мобилӣ корхонаҳо ва шаҳрвандон раванди таҳия ва татбиқи таҳвили рақимиро дар ҷаҳон такмил 
ва рушд медиҳанд. Маълумоти бештар доир ба омилҳои таъсиррасон ба таҳвили тақамӣ дар 
ҷадвали 1 оварда шудаанд. 

Ҷадвали 1 
Омилҳои асосии таҳвили рақамӣ 

 

Номгӯи омилҳо Маълумот доир ба омил Натиҷаи татбиқ ва таъсири омил 

Сайёрӣ ва 
пайвастшави бо 
интернет 

Рушди технологияҳои сайёрӣ ва васеъ 
паҳн шудани алоқаи интернет сабаби 
рӯй овардани мардум ва тиҷорат ба 
киберфазо гардид 

Ташаккули намудҳои нави тиҷорат, 
пастнамоии хароҷотҳои транзаксионии 
тиҷорат, тағйирёбии муносибат ва мулоқот 
бо мизоҷ 

Маълумоткунонӣ Рушди экспонсиалии ҳаҷми 
маълумоте, ки инсоният истифода 
мебарад 

Табдили маълумот ба омили асосии 
истеҳсолот ва дороии рақамии фоидаовар, 
ки намудҳои тиҷорати анънавиро куллан 
тағйир дода, абзорҳои нави даромадро 
ташаккул медиҳад.  

Компутерикунони Рушди иқтидори ҳисобии компутерҳо Баланд гардидани самаранокии қабули 
қарорҳои идоракунӣ аз ҳисоби тез намудани 
суръати корӣ 

Рушди 
технологияи 
рақамӣ 

Ихтисоршавии раванди коркарди 
маълумоти ҳаҷмаш зиёдбуда 

Баландбардории самарнокии фаъолияти 
ширкатҳо, худкорнамоии равандҳои ама-
лиётӣ ва паст намудани сатҳи хароҷотҳо 

Суръат Ба таври қатъӣ тез шудани раванду 
муносибатҳои иқтисодӣ 

Рад намудани усул ва намудҳои менеҷменти 
анънавӣ 

Экосистема Ташаккули муҳите, ки тамоми шар-
ту шароит барои рушди равандҳои 
инноватсионӣ ва технологияҳои 
рақамӣ муносиб бошад 

Гузариш ба экосистемаҳои тиҷорат, 
диверсификатсияи тиҷоратро таъмин 
менамояд. 
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Шабакакунонӣ Паҳншавии шабакаҳои технологӣ, ки 
ҳаракати як агенти иқтисодӣ ба 
арзишмандии хизматрасонӣ таъсир 
мерасонад ва боқимонда агентҳо 
барои ин хизматрасонӣ пардохт 
мекунанд. 

Ташаккули амсилаҳои нави тиҷратӣ ва 
сохтори хароҷоти ташкилот 

 

Имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ раванди таҳвили рақамӣ ба назар мерасад. Бо 
истифода аз интернет тамоми бахшҳои иқтисоди миллии мо хизматрасониҳои фосилавиро ба роҳ 
мондаанд. Махсусан, бахши бонкии кишвар дар ин ҷода пешсаф мебошад. Тамоми бонкҳои 
тиҷоратӣ ва ширкатҳои қарзию молиявие, ки бо иҷозатномаи БМТ фаъолият доранд, 
хизматрасониҳои фосилавии худро ба роҳ монда, интиқоли маблағҳои электрониро бо истифода 
аз технологияиҳои рақамӣ татбиқ доранд. Татбиқи технологияи интиқоли маблағҳои электронӣ 
- яке аз тамоюлҳои нави хизматрасониҳои пардохтӣ дар низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошад. Ташкилотҳои қарзии молиявӣ чунин усули пардохтҳои ғайринақдиро аз соли 2018 ба 
муштариёни худ фаъолона пешниҳод намуда истодаанд. Қайд кардан зарур аст, ки тибқи 
муқаррароти қисми 1 моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасониҳои 
пардохтӣ ва низоми пардохтӣ», танҳо таҳвилгари хизматрасонии пардохтӣ, ки ташкилоти қарзии 
молиявӣ мебошад, ҳуқуқи анҷом додани амалиёти интиқоли маблағҳои электрониро дорад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 17 ташкилоти қарзии молиявӣ хизматрасонии ҳамёни 
электрониро ба аҳолӣ пешниҳод намуда истодаанд. То 31 марти соли 2022 теъдоди умумии 
ҳамёнҳои электронии ташкилотҳои қарзии молиявӣ 4,3 млн. ададро ташкил дода, нисбат ба 
ҳамин давраи соли 2021 2,1 млн. адад (92,9%) афзудааст. Бо истифода аз ҳамёнҳои электронӣ 
муштариён имкон пайдо карданд, ки як қатор хизматрасониҳоро тавассути телефонҳои мобилӣ 
(смартфонҳо) ба таври ғайринақдӣ пардохт намоянд. Дар моҳҳои январ-марти соли 2022 
тавассути ҳамёнҳои электронӣ 3,4 млн. адад амалиётҳои пардохти ғайринақдӣ ба маблағи 365,1 
млн. сомонӣ анҷом дода шуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мувофиқан 30,7 фоиз 
ва 2,1 маротиба зиёд мебошад. 

Ҳамин тавр, вобаста ба мафҳуми таҳвили рақамӣ, назарияҳо доир ба ин мафҳум ва усулҳои 
таҳлилии он чунин хулосабардори намудем: 

1. Таҳвили рақамӣ ин табдили низоми идоракунии стратегӣ ба ҳисоб меравад, ки дар асоси 
он татбиқи технологияи рақамӣ дар самти амсиласозӣ, амалиёт, молу маҳсулот, хизматрасониҳо 
роҳандозӣ мегардад, ки объектро ба низоми пешрафтаи соҳаи худ муаррифӣ мекунад 

2. Таҷрибаи хориҷии таҳвили рақамӣ нишон дод, ки бештар принсипи соҳавӣ бояд ба кор 
бурда шавад. Яъне, дар асоси тақсим намудани объекти рақамикунонӣ он бояд ба соҳаҳои 
мухталиф ҷудо гардида, баъдан вобаста ба соҳаҳои технологияҳои рақамӣ татбиқ гардад. 

3. Дар ҷадвали 1 назария ва усулҳои таҳлилии таҳвили рақамӣ оварда шудаааст, ки дар он 
ақидаву андешаҳои сохторҳои марбута ва олимҳои соҳа ҷой доранд, ки аз онҳо хулосаҳои зарурӣ 
метавон баровард. 

4. Вазъи муосири рақамикунонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дод, ки дар ин самт 
бештар ташкилотҳои молиявию қарзӣ фаъолиятҳои худро пеш бурда истодаанд, ки яке аз 
маҳсулоти онҳо ҳамёни электронӣ ба ҳисоб меравад, ки рушди мунтазами солона дорад. 

5. Таҷрибаи хориҷӣ нишон дод, ки барои тезонидани таҳвили рақамӣ бояд стратегияҳо ва 
барномаҳои миллӣ коркард шаванд, ки кишварро метавонад ба фазои рақамӣ таҳвил диҳанд. 
Вобаста ба ин пешниҳод менамоем, ки барои татбиқи технологияҳои рақамӣ дар соҳаҳои 
гуногуни хоҷагии халқ чунин стратегия ва барномаҳоӣ аз тарафи вазоратҳои марбута таҳия ва 
қабул гарданд. 
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ТАҲВИЛИ РАҚАМӢ: НАЗАРИЯ ВА УСУЛҲОИ ТАҲЛИЛИИ ОН 
 

Дар ин мақола бо истифода аз адабиёти васеи илмӣ-иқтисодӣ мафҳуми таҳвили рақамӣ баррасӣ 
шудааст, ки яке аз сарчашмаҳои асосии таҳлил ба ҳисоб меравад. Дар баробари он, таълифи муаллифии 
таҳвили рақамӣ пешниҳод гардидааст. Оид ба мафҳуми таҳвили рақамӣ андеша, назария ва гуфторҳои 
олимон ва сохторҳои соҳаи мазкур дар мақола бо таври васеъ тасвир шудааст. Инчунин, усулҳои таҳлилӣ 
ва аҳамияти татбиқи технологияҳои рақамӣ дар соҳаҳои алоҳидаи хоҷагии халқ таҳлил ва арзёбӣ 
гардидааст, ки дар асоси онҳо хулосаҳои мушаххас натиҷагирӣ гардидаанд. Маълум карда шудааст, ки 
пеш аз оне, ки раванди истифодаи рақамикунонӣ оғоз гардад, бояд соҳаи он пурра омӯхта шуда, минбаъд 
технологияҳои рақамие, ки ба ин соҳа муносибанд, татбиқ гарданд. 

КАЛИДВОЖАҲО: таҳвили рақамӣ, технологияҳои рақамӣ, татбиқи технологияҳои рақамӣ, 
экосистемаҳои тиҷорат, диверсификатсияи тиҷорат.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ТЕОРИЯ И МЕТОДИ АНАЛИЗА 
 

В этой статье при использовании обширной научной экономической литературы изучения 
концепции цифровой трансформаций, которая является одним из основных источников анализа. При этом 
представлена авторская формулировка по понятие цифровой трансформаций. Кроме того, подробно 
изучены мнения, теории и высказывания ученых и концепции цифрового трасформации. Также были 
проанализированы и оценены методы анализа и важность применения цифровых технологий в отдельных 
отраслях экономики, на основе чего сделаны конкретные выводы. Выявлено, что процесс использования 
оцифровки и ее области должна быть тщательно изучены и в дальнейшем применена к соответствующим 
цифровым технологиям в этой области. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая трансформация, цифровые технологии, внедрение цифровых 
технологий, бизнес-экосистемы, диверсификация бизнеса. 
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DIGITAL TRANSFORMATION: THEORY AND METHODS OF ANALYSIS 
 

This article uses the extensive scientific and economic literature to explore the concept of digital delivery, 
which is one of the main sources of analysis. At the same time, the author's work on digital transmission was 
presented. Opinions, theories and statements of scientists and structures in this field on the concept of digital 
transmission are studied in detail in the article. Also, the methods of analysis and the importance of the 
application of digital technologies in certain sectors of the economy have been analyzed and evaluated, on the 
basis of which specific conclusions have been drawn. It was found that before the process of using digitization 
begins, its field should be thoroughly studied and further applied to the relevant digital technology in this area. 

KEY WORDS: digital delivery, digital technologies, implementation of digital technologies, business 
ecosystems, business diversification. 

INFORMATION ABOUT THE AUTOR: Qobilova Shafoatjon Tolibjonovna, Lecturer of the 
Department of Banking of Khujand State University named after аcademician Bobojon Gafurov. Phone: (+992) 
92-890-00-67; e-mail: shafoatchon@bk.ru 
 
УДК: 334.72 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

 

Джураева Х.Х. 
Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана 

 

Предпринимательство в развитых странах является важнейшим составляющим 
национальной экономики. Практически во всех странах предпринимательство разделяется на 
крупные предприятия, которые определяют уровень научно-технического и производственного 
потенциала каждого государства и на малое предпринимательство, где задействована основная 



262 

 

масса экономически активного населения, и которая предназначена для развития общественного 
производства. 

Тем не менее, развитые страны, экономика которых считается устойчивой, во все времена 

претерпели много трудностей, связанных с формированием предпринимательства, и оно 

развивалось в этих странах поэтапно. 
 

Цели поддержки малого предпринимательства 
  
    

Укрепление единого 
внутреннего рынка 
Европейского союза 

 

 

Устранение 
административных 

барьеров 

 

Унификация законодательной базы, усиление 
взаимодействия стран Европейского союза для 

более глубокого экономического 
сотрудничества 

Рис. 1. Цели поддержки малого предпринимательства. 
 

Источник: Составлено автором. 
  

Для достижения этих целей в Европейских странах была разработана Европейская хартия, 
где говорилось о значимости поддержки государством малого предпринимательства и 
обосновывались необходимость развития малого бизнеса в Европе [1]. В данном документе 
указывалось, что малый бизнес в Европе должен постоянно стимулироваться и для его развития 
необходимо создавать такие условия, при которых даже если первоначальная попытка создания 
малого бизнеса не увенчалась успехом, то будет сделана вторая попытка, конечно же, при 
поддержке государства. На основе этого документа Европейским союзом была раработана 
многолетная программа, при поддержке, которой сначала принятии Хартии было запущено 11 
проектов по реализации программы. 

Для развития малого предпринимательства в Европейских странах, разработаны и 
реализуются региональные программы, в рамках которых малый бизнес обеспечивается всем 
необходимым: от налаженного законодательства до поддержки финансового, технологического 
и информационного характера. Также необходимым считается кадровый потенциал, в связи, с 
чем на постоянной основе реализуются программы, предназначенные для обучения населения 
их вооружения знаниями в области ведения малого бизнеса.  

При рыночной экономике периодически возникают кризисы, в связи, с чем малое 
предпринимательство в Европейских странах, путем своей гибкости, адаптируется намного 
быстрее, чем в других менее развитых странах. При возникновении кризисов, малые 
предприятия в ускоренном темпе занимают те позиции на рынке, которые для крупного 
предпринимательства не является привлекательным. Так как малый бизнес даже в условиях 
кризиса функционирует нормально, то это дает возможность государству сосредотачивать свое 
внимание на более насущных проблемах. Одним словом, во время кризисов малое 
предпринимательство не становится обузой для государства.  

Еще одним фактором, влияющим на стабильность национальной экономики Европейских 
стран, является среднее предпринимательство, которое при наличии эффективно 
функционирующей инфраструктуры, высококвалифицированного персонала, высокого уровня 
финансирования и качественного осуществления работ, становится особо прибыльным и 
динамично развивающимися предприятиями, так как их количество в Европейском союзе 220 
тысяч с годовым оборотом, превышающим 50 млн. евро. 

Среди предпринимательства, средний бизнес особенно выделяется, так как у него наиболее 
высокие финансовые и экономические показатели, и его деятельность намного шире, чем 
деятельность малого предпринимательства. Также необходимо отметить, что для управления 
средними предприятиями необходим наиболее высокий уровень ведения бизнеса, что требует от 
менеджеров организации более тщательно подходить к решению задач, связанных с 
деятельностью средних предприятий. 

Для поддержки таких предприятий, государству необходимо, сперва выявить конкретные 
нужды среднего предприятия, и только затем в зависимости от деятельности, которую 
осуществляет среднее предприятие, нужно разработать бизнес – программу, отвечающей всем 
необходимым требованиям. Сюда можно отнести региональные отраслевые центры повышения 
квалификаций, специально создаваемые государством для обучения руководителей и 
работников средних предприятий, необходимым навыкам управления или работы в том 
направлении, в котором среднее предприятие осуществляет свою деятельность.  

При разнообразии критериев, безусловно, важны сквозные подходы, предполагающие 
применение единой методики для оценки уровня развития и роли сектора малого и среднего 
предпринимательства в экономиках сравниваемых стран с целью выявления лучшего опыта. 
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Используемые для этого показатели отражают основные функции, которые малые и средние 
предприятия выполняют в экономике: создание рабочих мест и обеспечение занятости 
населения, производство прибавочной стоимости и экспорт продуктов и услуг, создание новых 
отраслей и диверсификация экономики [2]. 

В Европейских странах растущему бизнесу, уделяется столько же внимания, сколько и 
малому и среднему предпринимательству. При поддержке государства, средние предприятия 
растут высокими темпами и довольно быстро превращаются в крупные предприятия. В основном 
эти предприятия, представляя собой основу предпринимательства государства, осуществляют 
производственную деятельность. И естественно здесь более высокая производительность, 
высокий уровень занятости и больше эффекта в конкурентоспособности экономики страны. К 
ним относятся предприятия, в которых работают от 50 до 1000 человек. Более наглядно это 
можно увидеть на рисунках 2 и 3. 

 
Рисунок 2. Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Европе [3]. 

 

Источник: http://мниап.рф/analytics/Malyj-i-srednij-biznes-v-stranah-Evropy 
 

В Европейских странах, малое и среднее предпринимательство отличаются в зависимости 

от регионов. Условия ведения бизнеса малыми и средними предприятиями сильно различаются 

в зависимости от регионов. Поэтому данный опыт может быть частично использован и в 

Республике Таджикистан (рис. 3).  
 

 
 

Рисунок 3. Отраслевая структура малого и среднего бизнеса в странах Европы [4]. 
 

Источник: Ресурсы http://мниап.рф/analytics/Malyj-i-srednij-biznes-v-stranah-Evropy 
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К тому же быстрорастущие предприятия больше инвестируются, что способствует их 
высокому техническому оснащению, постоянной инновационной деятельности, реализации 
своей продукции на международном рынке, признанию компании со стороны мирового 
хозяйства. Речь идет о том, что каждое быстрорастущее предприятие ставит перед собой цель 
стать в дальнейшем Транснациональной компанией (ТНК), которая является субъектом 
мирового хозяйства с более 25% зарубежными активами.  

Как видно из рисунка 3 в странах Европейского Союза в первую очередь, преобладает 
сфера торговли, затем производство, потом строительство и в-четвертых консалтинг, наука и 
инжиниринг. Хотя оборот науки и исследования намного ниже, чем в сфере торговли или в 
производстве, однако, наука Европейских стран – это фундаментальная база для поиска новых 
идей, инновационных технологий и новейших методов управления, так называемый 
контроллинг.  

В Европейском Союзе, существует специальная политика, направленная на развитие 
малого и среднего предпринимательства (рис. 4.) 

 

Политика ЕС в направлении МСП 
  

Упрощение нормативной базы, административных процедур 
  

Участие ассоциаций, представляющих интересы МСП, в принятии решений в ЕС 
  

Финансовая поддержка МСП, создающих новые рабочие места 
  

Содействие МСП в сфере исследований, инноваций и подготовки кадров 
  

Устранение нарушений в функционировании «единого рынка» и конкуренции на нем, 
снижающих эффективность деятельности МСП 
  

Повышение конкурентоспособности МСП, в том числе, в целях их выхода на внешние рынки 
  

Культивирование среди населения ЕС духа предпринимательства и поддержка различных 
форм сотрудничества между МСП 

 

Рис. 4. Политика и направленная на развитие малого и среднего предпринимательства в  
Европейских странах. 

Источник: Составлено автором. 
 

Также в настоящий момент в Европейских странах широко используются интерактивные 
инструменты, призванные обеспечить динамичное развитие малого и среднего 
предпринимательства. Для этого создаются всевозможные порталы, проводятся вебинары и 
видео конференции. Консультирование малого и среднего предпринимательства путем 
вебинаров и видео конференций, приобрели особую значимость в период пандемии, 
распространения вируса COVID 19, где в большинстве стран, был введен режим карантина. 

Структура государственной поддержки малого предпринимательства в США приведена на 
рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Структура государственной поддержки малого предпринимательства в США. 

 

Источник: Составлено автором. 
 

Президент США Конгресс США 

Адвокатура 

Исследования и анализ; 

Законопроекты;  

Стратегия развития; 

Проекты госпрограмм; 

Лоббирование; 

Защита интересов МСП; 
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Координация работ; 

Информация и связь; 

Развитие инфраструктуры; 

Международное сотрудничество. 

Генеральная инспекция 

Контроль деятельности 

Оптимизация расходов 

Экспертиза проектов 

Следственные действия 

Безопасность АМБ 

Участие в судах  

Кадровая служба 

Центральный аппарат 

Региональные отделения 

Уполномоченные организации 

Территориальная инфраструктура поддержки 
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Доля малого предпринимательства в валовом внутреннем продукте США составляет 52%, 
в общей занятости – 50,1% (более 70 млн. работающих), в количестве всех предприятий – 97,6% 
(более 23 млн. предприятий). В США действует около 40 различных государственных программ, 
направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Это технические 
программы, направленные на обучение и консультирование, программы финансовой поддержки, 
помощи в размещении контрактов, инновационные и административные программы [5]. 

В Канаде, политика государства, которая направлена на поддержку предпринимательства, 
эффективно использует все находящиеся в распоряжении государства ресурсы в целях развития 
малого и среднего предпринимательства. Эти ресурсы выражаются в ориентации на 
информацию, в эффективном применении научно-исследовательских достижений и во 
внедрении новейших технологий. В основном поддержка предпринимательства, осуществляется 
в направлении новых или в недостаточной степени развитых отраслей экономики, в целях 
увеличения производительности, экономического эффекта от производственной деятельности и 
конкурентоспособности экономики страны в мировом хозяйстве (рис. 6)  

 

 
Рисунок 6. Структура государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Канаде. 

 

Источник: Составлено автором. 
 

Доля малого предпринимательства в валовом внутреннем продукте Канады составляет 
43%, в общей занятости – 47% (более 6,4 млн работающих), в количестве всех предприятий – 
99,8% (более 2,6 млн предприятий и индивидуальных предпринимателей). Государственная 
стратегия Канады в сфере предпринимательства призвана обеспечить устойчивое развитие 
предпринимательства в условиях критических изменений на внутреннем и мировом рынках, на 
основе взаимодействия федеральных и региональных органов управления с политическими, 
общественными и частными организациями (рис. 7). 

 

Основные направления государственной стратегии Канады 
  

Совершенствование национальной инфраструктуры, поддержки малого и среднего 
предпринимательства, способной предоставить клиентам наиболее полный спектр услуг, 

позволяющих быстро реагировать на изменение внешней среды 
  

Приоритетное развитие высокоинтеллектуальных сфер деятельности 
  

Улучшение доступа к информационным продуктам и услугам 
  

Упрочнение связей между предпринимателями, региональными органами управления, членами 
Координационного совета, партнерскими организациями и заинтересованными сторонами 

  

Повышение знаний о деятельности финансовых рынков в целях расширения доступа к 
финансовым ресурсам и более эффективного их использования 

  

Повышение квалификации работников и улучшения системы управления персоналом 
  

Рисунок 7. Основные направления государственной стратегии Канады. 
Источник: Составлено автором. 
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В настоящее время в Канаде действуют 290 государственных программ, принятых 
правительством Канады, 150 бизнес-инкубаторов, 36 кластеров информационных технологий и 
100 консультативных центров, в целях поддержки и развития предпринимательской 
деятельности в стране. 

Для исследования зарубежного опыта развития предпринимательства, по нашему мнению, 

необходимо также рассмотреть опыт Японии, как одной из значимых субъектов мировой 

экономики. Японская корпоративная модель экономики, доказала свою эффективность ведения 

бизнеса, тем самым поднимая на весьма высокий уровень социально-экономическое состояние 

страны. Особенно интересным в поддержке государством предпринимательской деятельности, 

является создание Общенациональной системы поддержки предпринимательства (рис. 8). В 

Японии, действие всех структур, поддерживающих малое и среднее предпринимательство 

координируются Организацией поддержки малого предпринимательства и инновационного 

развития регионов Японии, что в итоге приводит к тому, что создаются все условия для 

эффективного функционирования предпринимательской деятельности [6].  

 
 

Рисунок 8. Общенациональная система поддержки малого предпринимательства в Японии. 
 

Источник: Organization for SME and Regional Innovation of Japan. Электронный ресурс: 

http://www.smrj.go.jp. 
 

Именно поэтому, в современных условиях развитые страны, предпочитают уделять особое 

внимание крупным и средним и мелким предприятиям, которые при оптимальном 

функционировании, одновременно с развитой финансовой политикой государства способны 

стать гарантом устойчивого развития экономики.  

Что касается малого предпринимательства, то, по нашему мнению, в процессе 

осуществления своей деятельности требует меньших затрат на производство, выполнения работ 

или предоставление определенных услуг. И, естественно, малое предпринимательство меньше 

подвержено риску, так как имеет малый первоначальный вклад и узкую сферу деятельности.  

Мировая практика показывает, что малое предпринимательство характеризуется 

предприятиями, организациями имеющие среднее количество персонала или среднее количество 

работников, задействованных в процессе производства, выполнения работ или оказания услуг.  

http://www.smrj.go.jp/
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В некоторых странах, малое предпринимательство, представлено, как деятельность 
предприятий, которая осуществляется небольшой группой лиц или мелкими организациями, под 
управлением одного собственника. 

В связи с этим можно сказать, что малое предпринимательство, представляет собой 
деятельность относительно малых предприятий, у которых есть определенные критерии, 
свидетельствующие об их статусе. К таким критериям относятся, такие составляющие 
предприятия, как уставной капитал, активы предприятия, объем оборотного фонда, численность 
работников, величина доходов и тем самым прибыли и др. Но во всех развитых странах 
основным показателем малого предпринимательства, является численность работающего 
персонала. 

Еще одним положительным фактором, влияющим на развитие предпринимательства в 
развитых странах, особенно европейской части континента – это создание Маастрихтским 
договором 1992 года, и вступившим в силу с 1 ноября 1993 года о создании Европейского союза, 
который был нацелен на региональную интеграцию. 

Создание Европейского Союза позволила странам – членам действовать по одному 
принципу, реализовать единую политику, и путем поддержки друг друга, обеспечивать 
динамичное развитие экономики стран – членов Европейского Союза [7]. 

В странах Европейского союза к малому предпринимательству относятся те предприятия, 
оборотный фонд, которых составляет менее 40 млн. евро или с уставным капиталом меньше, чем 
27 млн. евро. Что касается количества персонала работающих в предприятиях малого 
предпринимательства в странах Европейского Союза, то здесь также существует свой критерий 
по численности персонала: 

- от 2 до 9 работников – мелкое предпринимательство; 
- от 10 до 49 работников – малое предпринимательство; 
- от 50 до 249 работников – среднее предпринимательство. 
В странах с устойчивой экономикой, предпринимательство в своем развитие набирает 

быстрые обороты, так как политика этих государств направлена в первую очередь на увеличение 
благосостояния населения, повышение индекса человеческого развития, на свободу сферы 
предпринимательства (в частности малого предпринимательства). Государство, предлагает для 
развития малого предпринимательства создание различных «Бизнес - инкубаторов», которые 
предназначены развивать сферу предпринимательства, путем поддержки проектов молодых 
предпринимателей. К примеру, во Франции, компания RENAULT GROUP с целью развития 
инфраструктуры региона и привлечения экономически активного населения, создает бизнес-
инкубаторы в тех малонаселенных регионах страны, где слабо развиты отрасли 
предпринимательства. В результате, осуществляется привлечение жителей другого густо 
населенного региона для работы и проживания на постоянной основе в регионах, где 
осуществляют свою деятельность созданные «Бизнес - инкубаторами» малые и средние 
предприятия.  

Для развитых стран малое предпринимательство, выступает своеобразным гарантом 
динамичного развития экономики, и тому уделяется особое внимание. В европейских странах 
малое предпринимательство, является социально-экономическим показателем развития 
национальной экономики. 

В настоящее время в Европейском Союзе функционируют и осуществляют свою 
деятельность более 20 миллионов предприятий малого и среднего предпринимательства. 
Деятельность этих предприятий составляет почти половину ВВП Европейских стран. В общем, 
в малом предпринимательстве Европейского Союза задействованы в среднем 70% населения 
страны. Особенно малое предпринимательство, представлено сферами торговли, строительства 
и пищевой промышленности. 

В Европейских странах, малому предпринимательству, ныне отводится роль стимулятора, 
способствующего развитию конкуренции, так как большинство малых предприятий находятся 
под контролем крупных предприятий, и крупные предприятия заинтересованы, чтобы малый 
бизнес процветал. Для повышения эффективности производства, они уделяют особое внимание 
вопросам разработки и внедрения новейших технологий, способных производить совершенно 
новые качественные товары или предоставлять совершенно новый качественный сервис.  

Поэтому, для стран Европейского Союза, приоритетным направлением поддержки 
предпринимательства, является поддержка малого предпринимательства, так как оно 
обеспечивает баланс интересов государства и бизнеса, что в свою очередь улучшает 
предпринимательскую среду. Также основная цель поддержки малого предпринимательства в 
Европейском Союзе состоит в том, что малый бизнес стимулирует конкуренцию во внутреннем 
рынке, когда крупные предприятия необходимы для конкурентоспособности национальной 
экономики.  
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Выводы: Государственная политика каждого государства, направлена на то, чтобы 
постоянно создавать все необходимые условия для нормального функционирования 
предпринимательства. Основная задача государства состоит в обеспечении оптимальной 
предпринимательской среды, где сможет развиваться не только малый бизнес, но и будут быстро 
расти средние предприятия. Предоставление для предпринимателей свободу действия в рамках 
закона, позволит методом концентрации выработать для каждого региона свою определенную 
программу по развитию предпринимательства, с учетом многообразия природных богатств, 
географического месторасположения, климатических условий, демографической ситуации, 
плотности населения, уровня образования, количества экономическо-активного населения и др. 

Это означает что в результате постоянного мониторинга социально-экономических 
показателей, какого-либо региона страны, менее развитые регионы, к примеру, дотационные 
регионы, становятся приоритетными при поддержке предпринимательства со стороны 
государства. 

Рассматривая развитие предпринимательства в развитых странах, по нашему мнению, для 
развития предпринимательства в Республике Таджикистан нам необходимо принять их опыт 
регулирования предпринимательской деятельности и использовать в своих национальных 
интересах.  
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САРЧАШМАҲОИ ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА МУАЙЯНКУНИИ 

ХАВФУ ХАТАРҲОИ ОН ДАР КОРХОНАҲОИ САНОАТИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Толибов Д.А., Зувайдуллоева Г.Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Баротзода Ш.М. 

Филиали Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
 

Дар шароити имрӯзаи иқтисодиёти вилояти Хатлон дар самти истеҳсоли маҳсулоти 

саноатӣ, ки омили асосии ҳал намудани масъалаҳои иҷтимоӣ дар иқтисодиёти вилоят мебошад, 

татбиқи лоиҳаҳои сармоягзорӣ нақши калидӣ дорад. Дар иртибот ба ҳамин дар вилоят сохтмон 

ва ба кор даровардани корхонаҳои саноатӣ ва дар доираи имкониятҳои мавҷудбуда давом дорад. 

Ба андешаи Бақоев Ш.С., Саидмуродов Ш.М. «...сиёсати иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

шароити муосир дар самти рушди истеҳсолоти саноати ватанӣ ҳамчун муҳаррики иқтисоди 

миллӣ ва омили аз ҳама муҳим дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ нигаронида шудааст. Дар робита 

ба ин, дар оянда ташкил намудани минтақаҳои озоди саноатӣ дар минтақаҳои кишвар аз манфиат 

холӣ нест. Барои ҳал намудани ин мушкилот, муайян намудани нақш ва аҳамияти таҳия ва 

татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ ва аз нигоҳи илмӣ асоснок намудани онҳо зарур ва 

саривақтӣ ба ҳисоб меравад» [1, с. 211].  

Лоиҳаҳои муҳимми сармоягузории минтақавӣ он лоиҳаҳое маҳсуб мешаванд, ки 

амалишавии онҳо ба вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологии минтақа таъсири назарраси 

дарозмуддат расонида метавонанд. Ҳадафи асосии ин лоиҳаҳо фароҳам овардани шароити 

мусоиди рушди минтақаҳои алоҳида ва таъмини сатҳи зиндагии сазовори аҳолӣ мебошад. 

Татбиқи ин лоиҳаҳои сармоягузорӣ соҳаҳои гуногуни системаи иқтисодии минтақаро фаро 

гирифта, ба рушди инфрасохтори истеҳсолӣ ва нақлиётӣ таъсир мерасонад, фаъолияти 

сармоягузории минтақаро пурзӯр менамояд, фазои кории минтақаро дигаргун месозад [5, с. 217].  

Ин амал, албатта ба воситаи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба роҳ монда мешавад. 

Татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ тамоми соҳаҳои иқтисодии вилоятро дарбар гирифта, ба рушди 

устувории иқтисодиёти вилоят таъсир расонида, фаъолияти сармоягузории вилоятро боз ҳам 

беҳтар менамояд. Барои исботи андешаҳо метавон далелеро дар 5 соли охир барои таъмини 

рушди устувори иқтисодӣ бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои сармоягузорӣ дар ҳаҷми беш аз 

9506, 5 млн. сомонӣ лоиҳаҳои сармоягузорӣ амалӣ карда шудаанд, пешниҳод намуд.  
 

 
Диаграммаи 1. Сохтори соҳавии сармоягузорӣ дар вилояти Хатлон. 

 

Манбаъ: Барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Хатлон дар давраи солҳои 2016-2020. – С. 115. 
 

Чи тавре аз маълумоти диаграммаи 1 маълум мегардад, 31 фоизи лоиҳаҳои сармоягузорӣ 
ба рушди соҳаҳои саноат, барои индустриякунонии иқтисодиёт равона карда шудааст. 

Ба андешаи мо, ки 31 фоизи маблағгузории лоиҳаҳо ба соҳаи саноат ростомада метавонад 
дар рушди ҳамаҷонибаи бахшҳои асосии соҳаи саноат ва дар пешрафти иқтисодиёти вилоят 
нақши муассир дошта, барои амалигардонии ҳадафи чоруми стратегӣ замина мегузорад. 

Бояд қайд намуд, ки дар доираи Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Хатлон 
барои солҳои 2016-2020 барои рушди иқтисодиёти вилоят 50 лоиҳа бо маблағи 2687,4 млн. 
сомонӣ амалӣ шудааст, ки аз ин 4,0 млн. сомонӣ ба буҷети ҷумҳуриявӣ, 19,7 млн. сомонӣ ба 
маблағҳои худӣ ва 245,1 млн. сомонӣ ба сармояи дохилӣ ва хориҷӣ ва 3,4 млн сомонӣ ба қарзҳои 
бонкӣ рост меояд. 

Вобаста ба ҳамин гуфтаҳо ва имкониятҳои ҷойдошта, Ҳукумати вилояти Хатлон бо 
мақсади расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ, яъне «Саноатикунонии рушди устувор» татбиқи 
чунин лоҳаҳои сармоягузориро барои солҳои 2016-2020 амалӣ намуда истодааст. 
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Ҷадвали 1 
Сарчашмаҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 

барои соли 2016-2020 дар вилояти Хатлон (бо млн. сомонӣ) 
  

№ Нишондиҳанда 
Солҳо 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Аз ҷумла, буҷети ҷумҳуриявӣ 980 1100 1870 100 0 

2 Маблағҳои худӣ 97900 80600 11300 8000 0 

3 Сармояи дохилӣ ва хориҷӣ 643310 691540 544515 326901 244900 

4 Қарзҳои бонкӣ 2100 4700 17100 5000 5500 

 Ҳамагӣ: 744290 777940 574785 340001 250400 
 

Манбаъ: Барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Хатлон дар давраи солҳои 2016-2020. С. 95.  
 

Мо лоиҳаҳои татбиқшудаи сармоягузории вилояти Хатлонро ба се гурӯҳ ҷудо намудем.  

1. Лоиҳаҳои хурди сармоягузорӣ;  

2. Лоиҳаҳои миёнаи сармоягузорӣ; 

3. Лоиҳаҳои калони сармоягузорӣ. 

Вобаста ба ҳамин, ҳар як лоиҳаҳои ҷудошударо ба таври муафассал дида мебароем.  

Маълумоти ҷадвал нишон медиҳад, ки татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, дар корхонаҳои 

саноатии вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2020 аз 200 то 5 млн. сомонӣ дар маҷмуъ 26 ададро 

ташкил медиҳад. 

Аз ин теъдод 19 адад бо сармоягузории хориҷӣ ва ватанӣ, 3 адад аз ҳисоби буҷети 

ҷумҳуриявӣ, 3 адад аз ҳисоби маблағҳои худӣ ва 1 адади дигар бо қарзҳои бонкӣ татбиқ карда 

шудаанд. 

Ҷадвали 2 
Татбиқи лоиҳаҳои хурди сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатии вилояти Хатлон  

барои солҳои 2016-2020 (аз 200 то 5000 млн. сомонӣ) 
 

Лоиҳа 
Муҳлат ва маблағ 

Муҳлат Маблағ 

Сармояи дохилию хориҷӣ ва ватанӣ 

Муҷаҳҳазгардонии корхонаи коркарди чарму пойафзол дар ҳудуди минтақаи озоди 

иқтисоди (МОИ) - и Данғара бо иқтидори коркарди 500 ҳазор дона пӯст ва истеҳсоли 20 

ҳазор ҷуфт пойафзол дар як сол 

2 800 

Таҷдид ва азнавсозии корхонаҳои полиграфии шаҳрҳои Бохтар ва Кӯлоб 2 1400 

Барқарорсозии иқтидори истеҳсолии корхонаҳои шароббарорӣ дар ноҳияҳои 

Хуросон ва Вахш 
4 4700 

Муҷаҳҳазгардонии истеҳсолот дар ҶСШК «Меҳровар» ва таъсиси 250 ҷойи корӣ 2 3500 

Пуриқтидоркунии корхонаи ҶСШК «ВТ- Силк»-и ш. Кӯлоб 2 3430 

Бунёд намудани корхонаҳои хиштбарорӣ бо истифода аз технологияҳои муосир бо 

иқтидори аз 3 то 10 млн. дона ва таъсиси 115 ҷойи корӣ дар ноҳияҳои Панҷ, 

Ҷалолиддини Балхӣ, Балҷувон, Ш. Шоҳин ва Қубодиён 

3 3000 

Бунёд намудани корхонаи коркарди пусту пашм (дар ҳудуди минтақаи озоди 

иқтисодӣ Панҷ) бо иқтидори 500 ҳазор дона пӯст 200,0 тонна пашм дар як сол 
2 3500 

Сохта ба истифода додани корхонаҳои коркарди пашм дар ноҳияи Муъминобод бо 

иқтидори 400 тонна пашм дар як сол 
2 350 

Азнавтаҷҳизонии корхонаҳои полиграфии шаҳрҳои Бохтар ва Кӯлоб 2 1400 

Таъсиси корхонаи полиграфӣ дар ноҳияи Данғара 2 700 

Сохтмони корхонаҳои ресандагӣ, бофандагӣ ва кешбофӣ дар ноҳияҳои Данғара, 

Ҷалолиддини Балхӣ, Қубодиён, Вахш ва Абдураҳмони Ҷомӣ 
4 2500 

Ташкили корхонаи дӯзандагӣ, роҳандозии майдонҳои сехи қолинбофӣ дар шаҳри 

Кӯлоб (100 ҷойи корӣ) 
2 4200 

Сохтмони корхонаи хишти пухта дар ҶС «ДСК» шаҳри Кӯлоб (кони Яхсу) бо 

иқтидори лоиҳавии (250 ҷойи корӣ) 
2 3500 

Ташкили корхонаи хишти пухта дар ҶДММ «Оҳану бетони Норак» (маҷрои дарёи 

Вахш) бо иқтидори 2,5 млн. дона хишт (300 ҷойи корӣ) 
3 3600 

Бунёд намудани корхонаҳои истеҳсоли қолинҳои дастӣ дар ноҳияҳои Вахш, 

Данғара, Панҷ ва МСА Ҳамадонӣ, А. Ҷомӣ, Қубодиён, Дӯстӣ ва Ҷ. Балхӣ (30 ҷойи 

корӣ) 

3 700 
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Корҳои иктишофӣ-геологии сангҳои қиматбаҳо ва ороишӣ дар мавзеи ояндадори 

ноҳияи Ш. Шоҳин 
5 1000 

Корҳои иктишофӣ-геологии мавзеъҳои дорои сангҳои қиматбаҳо ва ороишӣ дар 

ноҳияи Данғара – бо захираи 603600 кг  
3 186 

Корҳои ҷустӯию арзёбӣ дар зуҳурутҳои сурбу руҳ дар мавзеи Сурбиёни ноҳияи 

Балҷувон  
3 2100 

Ҷустуҷӯи тиллои обруфт дар фосилаи байни дарёҳои Чашмаи Латиф ва 

Шоҳкамон (ноҳияҳои Муъминобод, Ш. Шоҳин ва Балҷувон). 
4 4200 

БУҶЕТИ ҶУМҲУРИЯВӢ 

Корҳои татқиқоти геологӣ дар майдони «Ялгизкак»-и ноҳияи Қубодиён 3 2450 

Омӯзиши корҳои сейсмикӣ-геологӣ ва пешниҳоди хулоса барои сохтмони неругоҳи 

барқи обӣ дар дарғоти «Гидроузел»-и маҷрои дарёи Кофарниҳон (ноҳияи 

Шаҳритус) 

2 200 

Корҳои иктишофӣ-пармакунӣ дар майдони «Қизилтумшуқ»-и ноҳияи Ҷалолиддини 

Балхӣ 
2 1400 

МАБЛАҒҲОИ ХУДӢ 

Барқарорсозии иқтидори истеҳсолии Корхонаи нафту битуми ноҳияи Ҷ. Балхӣ бо 

таъсиси 90 ҷойи корӣ 
3 4200 

Истеҳсоли хишти рӯйкаши керамикӣ, оҳак ва гачи сохтмонӣ дар ҶСШК «Заводи 

хишт»-и шаҳри Кӯлоб бо иқтидори 5 ҳаз. дона дар 1 сол 
3 4200 

Васеъ намудани корхонаи шоҳибофӣ дар заминаи ҶДММ «Дук»-и ноҳияи Шаҳритус 2 1400 

ҚАРЗИ БОНКӢ 

Муҷаҳҳазгардонии пурраи сехи пойафзолдӯзии ҶСШК «Меҳровар»-и шаҳри Бохтар 

бо иқтидори истеҳсолӣ 30 ҳазор ҷуфт пойафзол дар як сол 
2 2800 

 

Манбаъ: Барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Хатлон дар давраи солҳои 2016-2020. – С. 75-84.  
 

Ҳаҷми маблағи лоиҳаҳои сармоягузорӣ 61416 млн. сомониро ташкил медиҳад, ки аз ин 

44766 ё худ 72,9 фоиз ба сармоягузории хориҷӣ ва ватанӣ, 4050 млн. сомонӣ ё 6,6 фоиз ба буҷети 

ҷумҳуривӣ, 9800 млн. сомонӣ ё 16 фоиз ба маблағҳои худӣ ва 2800 млн. сомонӣ ё 4,6 фоиз ба 

қарзи бонкӣ рост меояд. Тавре таҳлил нишон дод, ҳиссаи бештарро дар татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ ин сармояи хориҷӣ ва ватанӣ ташкил медиҳад. Аммо ин сармоягузориҳо аслан ба 

беҳтаршавии ҳаёти иҷтимоии мардуми вилоят равона карда шудааст. 

Ба фикри мо, равона намудани лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо мақсади беҳтарнамоии сатҳи 

зиндагии аҳолӣ, аз нигоҳи иқтисодӣ самаранок набуда, норасоиро ба миён меорад. Ба ҳамин 

хотир, онҳо бояд аз ҳисоби буҷети мақомоти маҳаллӣ дастгирӣ карда шаванд.  

Дигар ин, ки татбиқи лоиҳаҳои сармоягузоришаванда дар корхонаҳои саноатии вилояти 

Хатлон, ки аз ҳисоби сармояи хориҷӣ ва ватанӣ ба роҳ монда шудааст, аслан барои 

муҷаҳҳазгардонии корхонаи коркарди чарму пойафзол дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисоди (МОИ) - 

и Данғара, таҷдид ва азнавсозии корхонаҳои полиграфӣ, барқарорсозии иқтидори истеҳсолии 

корхонаҳои шароббарорӣ, муҷаҳҳазгардонии истеҳсолот дар ҶСШК «Меҳровар», 

пуриқтидоркунии корхонаи ҶСШК «ВТ- Силк», Бунёд намудани корхонаҳои хиштбарорӣ бо 

истифода аз технологияҳои муосир, бунёд намудани корхонаи коркарди пӯсту пашм, таъсиси 

корхонаи полиграфӣ, сохтмони корхонаҳои ресандагӣ, бофандагӣ ва кешбофӣ, ташкили 

корхонаи дӯзандагӣ, роҳандозии майдонҳои сехи қолинбофӣ, сохтмони корхонаи хишти пухта, 

бунёд намудани корхонаҳои истеҳсоли қолинҳои дастӣ, корҳои иктишофӣ-геологии сангҳои 

қиматбаҳо ва ороишӣ, корҳои ҷустӯию арзёбӣ дар зуҳурутҳои сурбу руҳ, дар шаҳру ноҳияҳои 

вилояти Хатлон мебошад.  

Маблағҳои буҷетӣ бошанд, барои корҳои татқиқоти геологӣ дар майдони «Ялгизкак», 

омӯзиши корҳои сейсмикӣ-геологӣ ва пешниҳоди хулоса барои сохтмони неругоҳи барқи обӣ 

дар дарғоти «Гидроузел», Корҳои иктишофӣ-пармакунӣ дар майдони «Қизилтумшуқ» дар 

ноҳияҳои Қубодиён, Шаҳритус, ва Ҷ. Румӣ мебошад.  

Ҷадвали 3 

Татбиқи лоиҳаҳои миёнаи сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатии вилояти Хатлон барои 

солҳои 2016-2020 (аз 5,000 то 25,000 млн. сомонӣ) 
Лоиҳа Муҳлат ва маблағ 

Муҳлат Маблағ 

САРМОЯИ ДОХИЛИЮ ХОРИҶӢ ВА ВАТАНӢ 



272 

 

Азнавтаҷҳизонии корхонаи «ХИМА-Текстил»-и ноҳияи Ёвон бо технологияи нави 

ресандагию бофандагӣ ва дӯзандагӣ бо иқтидори истеҳсолии 2000 ҳазор тонна 

нахи пахта ва ташкили 200 ҷойи корӣ 

2 182000 

Муҷаҳҳазгардонии корхонаи ҶСК «Аль Асад»-и ноҳияи Данғара оид ба коркарди 

пӯст бо иқтидори истеҳсолии 500 ҳаз дм ва ташкили 50 ҷой корӣ 
2 10500 

Пуриқтидоркунӣ ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли ангишт дар КФ «Кони 

Ангишти н. Ш. Шоҳин» бо таъсиси 35 ҷойи корӣ 
4 5600 

Ташкили сехи истеҳсоли сими алюминий ва дигар таҷҳизот дар ҶСШК 

«Трансформатор». 
3 14000 

Ба роҳ мондани истеҳсоли ноқилҳои алюминӣ ва кабелҳои миёна ва баландшиддат 

дар ҶСНК «Сомон-Кӯлоб-таҷҳизот» бо таъсиси 95 ҷойи корӣ 
2 24500 

Сохтмони корхонаҳои шакарбарорӣ дар ноҳияҳои Данғара ва Кӯшониён. 5 5300 

Насб кардани хатҳои нави технологӣ оид ба истеҳсоли шарбатҳо (сок) дар 

бастаҳои коғазии тетрапак дар ноҳияҳои Муъминобод, Темурмалик, Ш. Шоҳин, 

Балҷувон, Хуросон ва Кушониён бо иқтидори 1,5 миллион қуттии шартӣ 

2 8400 

Ташкил намудани корхонаҳои истеҳсолӣ барои коркарди пашми аввалия дар 

ноҳияҳои Вахш, Данғара, Панҷ ва Фархор (30 ҷойи корӣ) 
5 7000 

Бунёди корхонаҳои истеҳсол ва банду басти равғани растанӣ дар ноҳияҳои Ш. 

Шоҳин, Муъминобод, Данғара, Хуросон. 
2 11000 

Ташкили корхонаҳои истеҳсоли хишти пухта ва таъсиси 115 ҷойи корӣ дар 

ноҳияҳои Панҷ, Ҷалолиддини Балхӣ, Балҷувон 
3 7500 

Сохтмони коргоҳҳои пилларесӣ ва атласбофӣ дар шаҳру ноҳияҳои Бохтар, Кӯлоб, 

Кӯшониён, Шаҳритус ва Абдураҳмони Ҷомӣ 
4 14000 

Ташкил намудани корхонаи оид ба истеҳсоли гази моеъ дар шаҳри Кӯлоб аз 

ангишти кони «Шӯрообод»-и ноҳияи Ш. Шоҳин 
3 7000 

МАБЛАҒҲОИ ХУДӢ 

Таҷдид ва азнавтаҷҳизонии истеҳсолот дар ҶСШК «Ресанда» оид ба истеҳсоли 1,5 

ҳазор тонна калобаи нахтагин дар як сол ва 250 ҳ. м маътои дурушт ва ташкили 100 

нафар ҷойи корӣ 

2 16000 

Сохтмони фабрикаи бофандагии истеҳсоли матои дурушти пахтагини дар ҳаҷми 

25 ҳазор метрии тӯлонӣ (100 ҷойи корӣ) дар ҶДММ «Адолат-А», ноҳияи Фархор 
2 25000 

ҚАРЗИ БОНКӢ 

Барқарорсозии фаъолияти истеҳсолии ҶСШК «Трансформатор»-и шаҳри Бохтар 

бо иқтидори истеҳсолии 3 ҳазор дона трансформатор дар як сол 
3 15500 

Азнавтаҷҳизонидани корхонаи ҶСШК «Куҳандиз»-и ноҳияи Данғара, 

барқарорсозии иқтидорҳо оид ба коркард ва истеҳсоли 950 ҳазор дона пӯст ва 

истеҳсоли 500 ҳазор ҷуфт пойафзол дар як сол  

2 5600 

Азнавтаҷҳизониии технологии корхонаи ҶСШК «Пойафзол»-и шаҳри Кӯлоб бо 

иқтидори истеҳсолии 600 ҳазор дона пӯст ва истеҳсоли 1000 ҷуфт пойафзол дар 

як сол 

3 10500 

Манбаъ: Барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Хатлон дар давраи солҳои 2016-2020. – С. 75-84.  
 

Имрӯз бонкҳо низ дар татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва амалӣ гардонидани ҳадафи 

чоруми стратегӣ бетараф набуда, барои муҷаҳазгардонии пурраи сехи пойафзолдӯзии ҶСШК 

«Меҳровар»-и шаҳри Бохтар бо иқтидори истеҳсолии 30 ҳазор ҷуфт пойафзол дар як сол ба 

маблағи 2800 млн. сомонӣ аз ҷониби БДА «Амонатбонк» татбиқ гардидааст.  

Аз маълумоти ҷадвал маълум мегардад, ки татбиқи лоиҳаҳои миёнаи сармоягузорӣ дар 

корхонаҳои саноатии вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2020 аз 5,0 то 25,0 млн. сомонӣ 17 

ададро ташкил медиҳад, ки нисбат ба лоиҳаҳои хурди сармоягузорӣ 9 адад кам мебошад. 

Сарчашмаҳои сармоягузорӣ дар ин намуди лоиҳаҳо аз ҳисоби се сарчашма, яъне сармоягузории 

хориҷӣ ва ватанӣ, маблағҳои худӣ ва қарзҳои бонкӣ амалӣ гардидаанд.  

Ба андешаи олими рус Поляков Л.А. дар натиҷаи ҷалби сармоягузориҳои давлатӣ ё 

шахсони сеюм барои татбиқи лоиҳаҳои инвеститсионӣ тағйирёбии мусбати ҳаҷми даромад 

ташаккул меёбад, зеро ҳар қадаре ки ниёз ба сармоягузорӣ зиёдтар шавад, арзиши 

мултипликатори бадастомада зиёдтар мешавад [4, с. 18]. 

Ба андешаи мо, эҳтимолияти ба амал омадани ин хавф хеле баланд аст, зеро функсияи 

назорат оид ба тақсимоти маблағҳо ва тафтиши ноилшавӣ ба параметрҳои асосии барномаи 

сармоягузорӣ аз ҷониби давлат иҷро карда мешавад. 

Масъалаи дигар дар ҷадвали мазкур нақши фаъоли бонкҳо дар татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ мушоҳида карда мешавад. Агар ҳиссаи бонкҳои тиҷоратии мамлакат дар татбиқи 



273 

 

лоиҳаҳои сармоягузории хурд дар корхонаҳои саноатии вилояти Хатлон 1 адад бошад, ин 

нишондиҳанда, дар татбиқи лоиҳаҳои миёнаи сармоягузорӣ ба се адад баробар гаштааст. Ба 

андешаи мо, ин амал аз хуб шудани фаъолияти молиявии бонкҳои тиҷоратии мамлакат шаҳодат 

медиҳад. 

Ҷадвали 4  

Татбиқи лоиҳаҳои калони сармоягузорӣ бо иштироки сармоягузории хориҷӣ ва ватанӣ дар 

корхонаҳои саноатии вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2020 (аз 25,000 то 260,000 млн сом.) 
 

Лоиҳа 
Муҳлат ва маблағ 

Муҳлат Маблағ 

САРМОЯИ ДОХИЛИЮ ХОРИҶӢ ВА ВАТАНӢ 

Ташкили корхонаҳои ресандагӣ бофандагӣ ва дӯзандагӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини 

Балхӣ 
5 259000 

Сохтмони 2 заводи коркарди алюминий дар ноҳияи Данғара бо иқтидори 200 ҳазор 

тонна дар як сол 
3 420000 

Сохтмони коргоҳи коркарди меваю сабзавот ва муҷаҳазгардонии онҳо бо таҷҳизот 

ва технологияи муосир бо иқтидори 300 тонна дар як сол дар ноҳияҳои 

Абдураҳмони Ҷомӣ, Дӯстӣ, Хуросон, Данғара, Восеъ, Ҷалолиддини Румӣ, Ш.Шоҳин 

ва Муъминобод 

5 25600 

Бунёд намудани корхонаи сементбарорӣ бо иқтидори 1,0 млн. тонна солона ва 

таъсиси 360 ҷойи корӣ дар кони «Туюн тоғ»-и ноҳияи Шаҳритус 
3 600000 

Сохта ба истифода додани корхонаи сементбарорӣ бо иқтидори 1,2 млн. тонна ва 

таъсиси 400 ҷойи корӣ дар ноҳияи Данғара 
3 700000 

Сохтмони фабрикаи ресандагӣ дар ноҳияи Данғара бо иқтидори коркарди 3000 

ҳазор тонна нахи пахта (барои 200 ҷои корӣ) 
2 147000 

Сохтмони фабрикаи дӯзандагӣ дар шаҳри Кӯлоб ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо 

маҳсулоти дӯзандагӣ (300 ҷойи корӣ) 
2 105000 

 

Манбаъ: Барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Хатлон дар давраи солҳои 2016-2020. – С. 75-84.  
 

Гуфтан мумкин аст, ки дар татбиқи лоиҳаҳои калони сармоягузорӣ дар корхонаҳои 
саноатии вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2020 аз 25,0 то 260,0 млн. сомонӣ танҳо 
сармоягузорони хориҷӣ ва ватанӣ ҳисса доранду халос. Илова бар ин, аз лоиҳаи татбиқшуда 2 
лоиҳа ба муҳлати 5 сол, 3 лоиҳа ба муҳити 3 сол ва 2 лоиҳаи дигар дар давоми ду сол дар 
иқтисодиёти вилояти Хатлон татбиқ карда шудаанд.  

Дар робита ба ин, яке аз самтҳои муҳимми арзёбии иқтисодиёти вилояти Хатлон таҳияи 
воситаҳои идоракунии лоиҳа барои фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, аз ҷумла баҳодиҳии хавфҳои 
лоиҳаҳо мебошад. 

Аз ин рӯ, барои таъмини фоидаи сармоягузорон дар шароити хавфу хатар дар корхонаҳои 
саноатии вилояти Хатлон мавҷудияти суғуртаи сармоягузориро тақозо менамоянд. Зеро хавфу 
хатари сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатӣ ин дар шароитҳои номуайяни сармоягузорӣ сар 
задани эҳтимолияти аз даст додани фоида мебошад. Нишонаҳои ин хатарҳо бояд дар раванди 
таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба ҳисоб гирифта шавад. Дар ин маврид хавфу хатарҳо 
бояд баҳогузорӣ карда шаванд. Дар адабиёти иқтисодӣ усулҳои гуногуни ҳисоб намудани сатҳи 
хавфҳо мавҷуд мебошад. Дар байни онҳо аз ҳама усулҳои маъмултарини ҳисоб ин усули 
баҳодиҳии оморӣ, усули муқоисакунӣ, усулҳои мантиқӣ-эҳтимолӣ ва гурӯҳи усулҳои таҳлилӣ 
мебошанд. Аз байни усулҳои мазкур, ки ҳангоми ҳисоб амсилаҳои математикӣ истифода 
мегарданд, усули беҳтарин ин усули оморӣ ба ҳисоб меравад [3, с. 8]. 

Раванди арзёбии хавф зинаҳои муайян кардани ҳалли мушкилот, оқибатҳои имконпазири 
иқтисодӣ, хусусан оқибатҳои нохуш, ки онҳо дар натиҷаи татбиқи қарори қабулшуда ба миён 
меоянд, инчунин паҳлуҳои интегралии хавф, ки он дар навбати худ аз ду ҷанбаи алоқаманд – 
сифатӣ ва миқдорӣ иборат мебошад, фаро мегирад. Одатан дар ҳолати муайян намудани дараҷаи 
хавф паҳлуи миқдории он арзёбӣ мегардад, ки он аксаран ба параметрҳои сифатии он мувофиқат 
менамояд. Тарзи ҳале, ки дар ҳолати мавҷудияти хавф қабул мегардад, пеш аз ҳама, бояд аз 
мавқеи эҳтимолияти ба даст омадани натиҷаҳои интизоршаванда ва майлкунии имконпазири он 
аз мақсадҳои пешгузошташуда арёбӣ карда шавад.  

Вақтҳои охир таваҷҷуҳи хоса ба усулҳои таҳлилии баҳодиҳии хавфҳо, яъне усулҳое, ки 
тақсимоти эҳтимолиро ба назар мегиранд, зоҳир карда мешавад. Ин усулҳо, чун қоида, барои 
арзёбии хавфҳои лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ҳисобҳои молиявии корхонаҳои истеҳсолӣ истифода 
мешаванд. 
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Қайд намудан зарур аст, ки барои ҳалли масъалаи дурнамои сатҳи хавфҳо, истифодаи 
ҳамаи усулҳои оморӣ-иқтисодӣ дар асоси маълумоти қатори вақтӣ мувофиқи мақсад мебошад. 
Усулҳои мухталифи овардашударо ба эътибор гирифта, формулаи ҳисоб намудани сатҳи хавфро 
пешниҳод менамоем: 

СХ𝑡 =
ҲИ𝑡−ҲФ𝑡

ҲИ𝑡
 .                      (1) 

дар ин ҷо, СХ𝑡 – сатҳи хавф дар давраи 𝑡; ҲИ𝑡 – ҳаҷми истеҳсол дар давраи 𝑡; ҲФ𝑡 – ҳаҷми фурӯш 

дар давраи 𝑡. 

 Ҷадвали 5 

Динамикаи нишондиҳандаҳои ҳаҷми истеҳсол ва фурӯш дар корхонаҳои саноатии вилояти 

Хатлон барои солҳои 2013-2019, ҳаз. сомонӣ 
 

№ Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ҶДММ «Хуаксин Ғаюр Семент»-и н. Ёвон (истеҳсоли семент) 

1 Ҳаҷми истеҳсол 117490,8 387576,6 558020,3 527232,7 475393,6 537736,1 573548,2 

2 Ҳаҷми фурӯш 117490,8 386765,2 553411,4 516411,4 473159,9 516119,6 569774,1 

ҶДММ «Зироатшоҳ»-и н. Фархор (коркарди пахта) 

1 Ҳаҷми истеҳсол 33973,8 18378,7 33657,6 41000,0 35762,7 47801,6 32139,6 

2 Ҳаҷми фурӯш 31215,6 17215,5 32413,3 39567,6 33617,2 46406,9 30734,5 
 

Манбаъ: Тибқи Маълумоти омории Сарраёсати агентии омори вилояти Хатлон таҳия шудааст.  
 

Барои ҳисоб намудани сатҳи хавф дар корхонаҳои саноатии истеҳсолӣ, маълумотҳои 

омории ҶДММ «Хуаксин Ғаюр Семент»-и н. Ёвон ва ҶДММ «Зироатшоҳ»-и н. Фархорро барои 

давраи солҳои 2013-2019 истифода менамоем (ҷад. 5): 

Формулаи (1)-ро истифода намуда, сатҳи хавфи молиявии корхонаҳои саноатии 

истеҳсолии корхонаҳои дар ҷадвали боло овардашударо ҳисоб менамоем (ҷадвали 6): 

 Ҷадвали 6 

Динамикаи сатҳи хавфи молиявӣ дар корхонаҳои саноатӣ 
 

№ Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ҶДММ «Хуаксин Ғаюр Семент»-и н. Ёвон (истеҳсоли семент) 

1 Сатҳи хавфи молиявӣ 0,000 0,002 0,008 0,021 0,005 0,040 0,007 

ҶДММ «Зироатшоҳ»-и н. Фархор (коркарди пахта) 

1 Сатҳи хавфи молиявӣ 0,081 0,063 0,037 0,035 0,060 0,029 0,044 
 

Манбаъ: Муаллифон дар доираи маълумоти омории сарраёсати агентии омори вилояти Хатлон таҳия карда 

шудааст.  
 

Маълумоти ҷадвал нишон медиҳад, ки сатҳи хавфу хатар дар ҶДММ «Хуаксин Ғаюр 

Семент»-и н. Ёвон (истеҳсоли семент) соли 2013 ба сифр баробар буда, дар соли 2019 ба 0,007 

омада расидааст, ки ба фаъолияти корхонаи мазкур хатар надорад. Яъне, фаъолияти корхона дар 

ҳолати хуб қарор дорад. Аммо дар ҶДММ «Зироатшоҳ»-и н. Фархор (коркарди пахта) вилояти 

Хатлон ҳолати ташвишоварро мушоҳида намудан мумкин аст. Сатҳи хавфи молиявӣ дар 

корхонаи мазкур дар соли 2013 ба 0,081 баробар мебошад, ҳамин нишондиҳанда дар соли 2019 

ба 0,044 баробар гаштааст. Гарчанде, ки сатҳи хавфу хатар нисбат ба соли 2013 0,037 паст 

гардида бошад ҳам, ҳанӯз ҳолат ташвишовар боқӣ мемонад.  

Ҳамин тариқ, мунтазам баланд гардидани сатҳи хавфи молиявӣ корхонаи истеҳсолиро 

метавонад ба муфлисшавӣ оварда расонад. Бинобар ин, барои раҳоӣ ёфтан аз ҳолати 

муфлисшавӣ, усулҳои зиёди кам кардани хавфҳо ба монанди: суғуртаи худтаъмини хавфҳо, 

ташкили диверсификатсияи маҳсулот, амалисозии банақшагирии алтернативӣ ва ғайра мавҷуд 

аст, ки истифода намудани онҳо муфид мебошад. 

Хавфу хатарҳои лоиҳаи сармоягузорӣ ҳамчун мавзуи мубрами таҳқиқотӣ дар вилояти 

Хатлон ба ҳисоб меравад. Таҳқиқоти диссертатсионии Бақоев Ш.С., Сафоев А.К., мақолаҳои 

илмии Мирсаидов А.Б., Саидмуродов (Баротзода) Ш.М. яке аз сарчашмаҳои асосии илмии 

ватанӣ дар соҳаи лоиҳаҳои сармоягузорӣ мебошад. Сарфи назар аз шумораи зиёди нашрияҳо, 

дар айни замон норасоии таҳқиқот дар самти миқдори хавфҳои лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ки бо 

сармоягузории воқеӣ алоқаманданд, вуҷуд доранд.  
Дар иртибот ба ҳамин, вазифаи таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва истифодаи самараноки 

онҳо дар шароити имрӯзаи вилояти Хатлон, хеле мубрам гардидааст. Ҳол он ки ҳама 
иштирокчиёни лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар шароити хавфу хатар аз татбиқ намудани лоиҳаҳо 
интизори манфиат мебошанд.  
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Идоракунии хавфу хатари сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатӣ дар навбати худ бояд ба 
иттилооти мониторинги ҷории корхона ба таври доимӣ ва фаврӣ дастрасӣ дошта бошад ва дар 
мавриди зарурӣ усулҳои дар пойгоҳ мавҷудбудаи идоракунии хавфҳоро истифода барад                 
[7, с. 177].  

Ба андешаи Бақоев Ш.С. арзёбии самаранокии иҷтимоӣ-иқтисодии лоиҳаҳои сармоягузорӣ 
дар раванди таҳияи лоиҳаҳо мавқеи марказиро ишғол менамояд. Зеро мақсади ниҳоии таҳия ва 
татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба даст овардани фоиданокӣ ва самаранокии иҷтимоӣ-иқтисодӣ 
мебошад. Вале натиҷаи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ҳамчун афзоиши фоиданокӣ бо хавфҳои 
гуногун, пеш аз ҳама, хавфҳои иқтисодӣ алоқаманд аст [2, с. 129]. 

Лоиҳаи сармоягузорӣ ин маҷмӯи мақсадҳо ва ҳаракатҳои амалии вобаста ба иҷро намудани 
маблағҳои сармоягузорӣ, оид ба таъмин намудани натиҷаҳои муайяну мушаххаси молиявию 
иқтисодӣ, истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ мебошад [6, с. 204]. 

 

 
 

Расми 1. Хавфу хатарҳои лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатии вилояти Хатлон 
 

Манбаъ: Таҳияи муаллифон. 
 

Ба андешаи мо, сар задани хавфу хатарҳо ба омилҳои вақт алоқамандӣ дорад. Зеро 
лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои муҳлати дуру дароз таҳия гардида, истифодаи фоидаи ояндаи он дар 
фосилаи вақти тӯлонӣ ба даст оварда мешавад. Дар ин робита, фосилаи вақте ки ҳангоми таҳияи 
лоиҳаи сармоягузорӣ татбиқи он, ба он мақсади гирифтани фоида аз лоиҳа бошад, дар ин ҳолат он 
бо хавфу хатар рӯ ба рӯ мегарданд. Аз ин ҷост, ки таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар 
давраи дарозмуддат пайдоиши хатарҳо ва омили вақт вобаста мебошад. Сар задани хавфу хатар, 
пеш аз ҳама, дар давраи татбиқ эҳтимолияти зиёд дорад. Сармоягузорӣ ин аз даст додани маблағи 
ҳозира ба хотири даромади оянда мебошад ва аз ин рӯ, вақт ва хавф ба ҳамдигар алоқамандии зич 
доранд. Дар робита бо ин, хатарҳои сармоягузорӣ аз рӯи шаклҳои зуҳурот ва манбаъҳои 
пайдоишашон дар ҷараёни таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ бояд ба ҳисоб гирифта 
шаванд, ки мо онро дар расми 1 пешниҳод намудаем. 

Ҳамин тариқ, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки самти аввал ин бастани созишномаи 
сармоягузорӣ бо роҳи ҷалби маблағ аз сармоягузорони хориҷӣ ва ватанӣ барои татбиқи лоиҳаи 
сармоягузорӣ мебошад. Шарти муҳимми ин созишнома тақсими хавфҳо дар доираи лоиҳа байни 
ҳамаи иштирокчиёни раванди сармоягузорӣ мебошад. Созишномаи сармоягузорӣ созишномаи 
мушаххаси байни иштирокчиён дар доираи лоиҳа буда, ба сармоягузор пешниҳоди чораҳои  
муайянро дар соҳаи дастгирии давлатӣ ва ҳимояи манфиатҳо дар фаъолияти иқтисодӣ кафолат 
медиҳад. 

Инчунин маблағгузории лоиҳаҳои сармоягузорӣ ҳолатеро пешбинӣ менамояд, ки дар онҳо 
манбаи пӯшонидани хароҷоти дарозмуддат, гардиши пулии аз ҷониби лоиҳа бадастомада низ 
нишон дода мешавад.  

Самти дувум маблағҳои худӣ мебошад, ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он барои як давраи муайян ҷиҳати ҳалли 
мушкилоти муҳимми стратегӣ ва рушди инфрасохтори вилоят равона мешавад.  

Самти сеюм қарздиҳӣ мебошад, ки аз ҷониби бонкҳои тиҷоратии ҷумҳурӣ дода мешаванд. 
Ба назар гирифтан муҳим аст, ки афзоиши ҳиссаи маблағҳои қарзӣ метавонад ба бад шудани 
вазъи молиявӣ ва афзоиши хавфи уҳдадориҳои қарзӣ оварда расонад. Маблағгузории қарзӣ ҷалби 
манбаъҳои тарафи сеюмро барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ (маблағҳои ташкилоти 
молиявӣ ва қарзӣ, сармоягузорони тарафи сеюм) пешбинӣ менамояд. 

Самти маъмултарини маблағгузории лоиҳаҳои сармоягузорӣ аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ 
мебошад, ки татбиқи онҳо ба рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Хатлон равона карда шудааст. 
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Афзалиятҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи рушди сармоягузорӣ бо дарназардошти ҳадафҳо 
ва вазифаҳои дар санадҳои асосии стратегии минтақа, аз ҷумла консепсияҳо ва стратегияҳои 
рушди дарозмуддати иҷтимоию иқтисодӣ, барномаҳои соҳавӣ мебошад.  

Ҳамин тариқ, татбиқи фаъолияти самарабахши лоиҳаҳои сармоягузорӣ яке аз самтҳои 
рушди вилояти Хатлон буда, манбаъҳои гуногуни маблағгузории лоиҳаҳои сармоягузориро, ки 
ба рушди иҷтимоию иқтисодии вилоят нигаронида шудаанд, пешбинӣ менамояд. 

Имрӯз манбаъҳои маблағгузории лоиҳаҳои сармоягузорӣ воситаи асосии ноил шудан ба 
вазифаҳои афзалиятноки стратегии рушди вилоят мебошанд. Ҳамзамон, дар доираи фаъолияти 
сармоягузорӣ ба Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он 
лозим аст, ки хавфҳои сармоягузориро ба назар гиранд ва воситаҳои оптималии маблағгузории 
лоиҳаҳои сармоягузориро бо дар назардошти самаранокии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ интихоб 
намоянд. 
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САРЧАШМАҲОИ ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА МУАЙЯНКУНИИ ХАВФУ 
ХАТАРҲОИ ОН ДАР КОРХОНАҲОИ САНОАТИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 

Муаллифон дар мақолаи худ, масъалаи сарчашмаҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва 
муайянкунии хавфу хатарро дар корхонаҳои саноатии вилояти Хатлон мавриди таҳлил қарор додаанд. 
Қайд мегардад, ки татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба рушди устувории иқтисодиёти вилоят таъсир 
расонида, фаъолияти сармоягузории вилоятро боз ҳам беҳтар менамояд. 
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ИСТОЧНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ И 
РИСКОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Авторы в своей статье анализируют источники реализации инвестиционных проектов и выявляют 
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SOURCES OF IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS AND IDENTIFICATION OF 
RISKS AND RISKS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES OF KHATLON REGION 

 

The authors in their article, analyze the sources of implementation of investment projects and identify their 
risks in the industrial enterprises of Khatlon region, noting that the implementation of investment projects will 
affect the sustainable development of the region's economy and further improve investment activity. 
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МУАЙЯН НАМУДАНИ АРЗИШИ ЗАМИН – МЕХАНИЗМИ АСОСИИ 

ТАФРИҚАБАНДИИ АНДОЗИ ЯГОНА ДАР ХОҶАГИҲОИ КИШОВАРЗӢ 
 

Элмуродов Х.З., Набиев И.И.  
Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур 

 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри дар амал татбиқ намудани стратегияи рушди устувори 
иқтисодӣ, ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии рақобатпазир ва ба ин васила 
густариш додани иқтидори содиротии мамлакат аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
чораҳои назаррасу судманд мавриди амал қарор гирифта истодааст. Яке аз фишангҳои молиявие, 
ки ба ин раванд таъсири мусбат мерасонад, ин имтиёзҳои амалкунандаи қонунгузорӣ дар андоз 
мебошад.  

Маврид ба қайд аст, ки хоҷагиҳои кишоварзӣ, ки фаъолияти асосии онҳо истеҳсоли 
маҳсулоти кишоварзӣ дар асоси истифодаи қитъаи замин ва амволи дигари ба аъзоёни хоҷагиҳо 
таалуқдошта мебошад, аз рӯйи ин ё он намуди андоз мувофиқи Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон андозсупоранда маҳсуб меёбанд. Аз ин рӯ, низоми андозбандӣ бояд тавре роҳандозӣ 
карда шавад, ки ба тамоми фаъолияти хоҷагидории корхонаҳо новобаста аз шакли моликияташон 
монеа эҷод накарда, балки ҳавасмандии онҳоро таъмин созад. Бо дарназардошти масоили 
ҷойдошта дар шароити кунунӣ омӯзиши усулҳои муосири таҳқиқи арзиши замин ва алоқамандии 
он ба тафриқабандии андози ягона дар корхонаҳои кишоварзӣ, ки ба самаранокии иқтисодии 
маҳсулоти кишоварзӣ таъсиргузор аст, ба мақсад мувофиқ мебошад.  

Дар ин замина, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади хубтар гардонидани фазои 
соҳибкориву сармоягузорӣ дар самти беҳсозии имкониятҳои дастрасии қарзҳои хурд ба 
соҳибкорону хоҷагиҳои деҳқонӣ, такмилу содагардонии низоми воридоту содироти молу 
маҳсулот, ҷорӣ кардани усули «равзанаи ягона»-и бақайдгирии фаъолияти субъектҳои 
соҳибкорӣ як силсила тадбирҳоро анҷом бахшид. Ҳамзамон, бо мақсади сода ва оммафаҳм 
намудани санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии соҳаи андоз, ки ба рушду нумӯи соҳаи кишоварзӣ равона 
шудаанд, аҳамияти хоса дода шуда истодааст.  

Андози замин ба гурӯҳи андозҳои мустақим дохил мешавад. Андози заминро ҳамон 
истифодабарандагоне месупоранд, ки ба онҳо қитъаи замин барои истифодаи бемуҳлат, 
муҳлатнок ва ё чун мероси якумра дода шудааст. Он бо дарназардошти ҷойгиршавии қитъаи 
замин, арзиши кадастрии замин, таъйиноти истифодабарӣ ва хусусияти экологии қитъаи замин 
муқаррар карда мешавад [5-6]. Объекти андозбандӣ қитъаи замин буда, супорандагони ин 
намуди андози замин шахсони ҳуқуқӣ ва воқеие мебошанд, ки заминро бояд ҳар чи бештар 
мақсаднок ва самарабахш истифода баранд.  

Мувофиқи моддаи 298-и Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолкунандагони 
маҳсулоти кишоварзӣ супорандагони андози ягона мебошанд. Маблағи андози ягона аз натиҷаи 
фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ вобаста набуда, дар шакли пардохти устувор барои воҳиди 
масоҳати замин дар муддати як сол муқаррар карда мешавад. 

Бояд иттилоъ дод, ки истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар қисми фаъолияте, ки 
бо андози ягона андозбандӣ мегардад, аз пардохти андозҳои зерин озоданд: 

- андоз аз фоида; 
- андоз аз арзиши иловашуда; 
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард; 
- андози замин. 
Аз супоридани андози замин инҳо озод мебошанд: 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D2%B3%D0%BE%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D2%9B%D0%B8%D0%BC
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- замини мамнуъгоҳҳо, боғҳои миллӣ ва ботаникӣ, ки номгӯйи онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тасдиқ кардааст; 

- заминҳое, ки ташкилоти буҷетӣ, Бонки миллии Тоҷикистон ва муассисаҳои он тибқи 
ҳуҷҷатҳои таъсисӣ истифода мебаранд; 

- заминҳое, ки таҳти хати мушоҳида (дар тӯли сарҳади давлатӣ) қарор доранд; 
- заминҳои захираи озоди давлатӣ. 
Меъёрҳои андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳудуди 

минтақаҳои кадастрӣ ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, бо ҳисоби сомонӣ аз як гектар муайян 
шудаанд. Андози замин бо роҳи зарб намудани объекти андозбандӣ (масоҳати қитъаи замин) ба 
меъёрҳои дахлдори андози замин ба ҳар як воҳиди майдони замин ҳисоб карда мешавад. Меъёри 
андоз аз як гектари замин тибқи модаи 273-и Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар миқёси 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бо дарназардошти минтақаи кадастрӣ ва намудҳои замин ҳар 5 сол 
бо пешниҳоди Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар 
мувофиқа бо мақомоти ваколатдори давлатӣ муқаррар карда мешавад. 

Боиси зикр аст, ки мақоми ваколатдори давлатӣ ҳамасола меъёри андози заминро мутобиқи 
сатҳи таваррум дар соли гузаштаи андоз, ки аз ҷониби мақоми ваколатдор дар соҳаи омор муайян 
карда мешавад, индексатсия (намоябандӣ) намуда, он ҳангоми ташаккули буҷети давлатӣ барои 
соли буҷетӣ ба назар гирифта мешавад.  

Меъёрҳои андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳудуди 
минтақаи кадастрии Вахш мутобиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.01.2014, №33 
чунин аст (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 
Меъёрҳои андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳудуди 

минтақаҳои кадастрии Вахш (бо ҳисоби сомонӣ аз як гектар) барои соли 2017 
 

№ 
Номгӯи минтақаи 
кадастрӣ ва шаҳру 

ноҳияҳо 

Заминҳои кишт Дарахтзорони бисёрсола 

обёрии 
табиӣ 

обёрии 
мошинӣ 

лалмӣ 
обёрии 
табиӣ 

обёрии 
мошинӣ 

лалмӣ 

1 Вахш 251,07 186,50 10,77 294,09 200,85 10,77 

2 А. Ҷомӣ 240,69 178,81 7,37 282,03 192,43 7,37 

3 Бохтар 253,41 188,31 7,52 296,81 202,66 7,52 

4 Вахш 271, 70 201,76 12,53 318,33 217,88 12,53 

5 Ёвон 153,34 113,89 10,77 179,69 122,66 10,77 

6 Қубодиён 261,84 194,41 10,38 306,69 209,45 10,38 

7 Ҷайҳун 271,70 201,76 10,38 318,33 217,37 10,38 

8 Н. Хусрав 243,18 180,60 10,38 284,78 194,41 10,38 

9 Панҷ 281,57 209,11 10,58 329,81 225,25 10,58 

10 Сарбанд 240,69 178,81 10,58 281,92 192,43 10,58 

11 Хуросон 230,07 170,92 10,77 269,53 184,00 10,77 

12 Ҷ. Балхӣ 285,33 212,00 17,57 334,30 228,30 17,57 

13 Дӯстӣ 285,88 212,33 10,38 334,85 228,65 10,38 

14 Шаҳритус 243,18 180,60 10,38 284,78 194,41 10,38 
 

Сарчашма: Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон, меъёрҳои андози ягона барои 
истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳудуди минтақаҳои кадастрӣ ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, аз ҷумла 
минтақаҳои кӯҳӣ (бо ҳисоби сомонӣ аз як гектар) барои соли 2017. 

 

Бояд тазаккур дод, ки меъёрҳои андози ягона дар ноҳияҳои минтақаи кадастрии Вахши 
вилояти Хатлон дар асоси натиҷаҳои даври якум ва дуюми корҳои баҳои замин, ки солҳои 80-
уми асри гузашта иҷро гардида буд ва он бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
меъёрҳои тафриқанокии пардохти истифодаи замин барои ноҳияҳои маъмурии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», аз 15.11.1993, таҳти №563, ҳамчун меъёрҳои заминавии (базавӣ)-и андоз аз замин 
бо нархҳои соли 1991 тасдиқ гардидааст, меъёрҳои андози замин ва андози ягона ба шароити 
кунунии ҳолати воқеии заминҳои кишоварӣ мутобиқ набуда, то имрӯз ҳамчун меъёри асосӣ доир 
ба минтақаҳои кадастрӣ бо дарназардошти сатҳи таваррум аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз нав тасдиқ шуда истодаанд.  

Меъёрҳои андози ягона, ки барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ барои соли 
2017 аз ҷониби мақомотҳои ваколатдор доир ба минтақаи кадастрии Вахш муайян гардидаанд, 
онро ба арзиши кадастрии заминҳои ноҳияҳое, ки арзёбӣ шудаанд, муқоиса намоем, пас чунин 
меъёрҳоро дар бар мегирад (ҷадвали 2). 

 
 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Ҷадвали 2 
Меъёрҳои андози ягона барои заминҳои корами обёрии табиӣ дар ноҳияҳои минтақаи 
кадастрии Вахш тибқи замимаи қарори №33 бе назардошти арзиши кадастрии замин 
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1 Қубодиён 10040,44 68 1,07 6932,27 120033 261,84 
2 Ҷ. Балхӣ 11250,08 50 1,06 4814,59 93562 285,33 
3 Дӯстӣ 6338,62 56 1,07 5541,08 102644 285,88 
4 Шаҳритуз 6627,53 68 1,04 6981,28 120646 243,18 
5 Ёвон 13106,28 72 1,09 7338,45 125111 153,34 

Ҳисоби миёнаи баркашидашуда: 47362,95 63 1,07 6362,33 112909 251,07 
 

Сарчашма: ИДЛЗ «Тоҷикзаминсоз», шуъбаи экспедитсияи хокшиносӣ ва баҳои замин, ҳисоботи омории нархи 
замин ва андози ягона барои заминистифодабарандагони ноҳияҳои минтақаи кадастрии Вахши вилояти Хатлон ва 
ҳисобҳои муаллифон. 

 

Аз маълумоти расмии ҷадвали 2 ба таҳқиқ расид, ки меъёри андози ягона бе дар 
назардошти баҳои иқтисодии заминҳо муайян гардидаанд. Маълум карда шуд, ки арзиши 
кадастрии замини корами обёрии табии ноҳияи Ёвон 125111 сомонӣ, меъёри андози ягона 153,34 
сомонӣ ва ин нишондодҳо дар ноҳияи Ҷ. Балхӣ – мувофиқан 93562 - 285,33 сомониро ташкил 
медиҳанд. Бояд изҳор дошт, ки ҳангоми муайян намудани ин меъёрҳо дар минтақаи кадастрии 
Вахш арзиши кадастрии замин, ки он ҳолати воқеии заминро ифода менамояд, ба эътибор 
гирифта нашудааст (ҷавали 2). 

То амали Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳои замин» [3] андозбандии 
заминҳои кишоварзӣ мувофиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи меъёрҳои 
андози замин ва андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ», аз 3 январи 
соли 2014, таҳти №33, ки барои минтақаҳои кадастрӣ пешбинӣ гардидааст, мавриди татбиқ қарор 
мегирад. 

Дар мавриди ситонидани андози замин ва андози ягона аз заминистифодабарандагони 
кишоварзии ноҳия, нишондоди сифати хок, мавқеи ҷойгиршавии замин, ҳосилхезии табиии хок 
ва хусусияти технологии замин ба назар гирифта намешуд. Ҳамчунин, то давраи гузаронидани 
баҳои замин, нархи 1 га замини кишоварзӣ вобаста ба фоиданокии (рента)-и замин, ки дар 
шароити имрӯзаи иқтисоди бозоргонӣ аҳамияти калон дорад, муайян карда намешуд.  

Таҳқиқоти анҷомдодаи муаллифон дар ноҳияи минтақаи кадастрии Вахши вилояти Хатлон 
нишон дод, ки ҳангоми тафриқаи меъёри андози ягона аз рӯйи нишондоди арзиши замин 
тақсимоти одилонаи андози заминро ба миён меоварад (ҷадвали 3). 

Ҷадвали 3 
Меъёрҳои андози ягона барои заминҳои корами обёрии табиӣ дар ноҳияҳои минтақаи 

кадастрии Вахш бо дарназардошти арзиши кадастрии замин 
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1 Қубодиён 10040,44 68 1,07 6932,27 120033 266,91 
2 Ҷ. Балхӣ 11250,08 50 1,06 4814,59 93562 208,05 
3 Дӯстӣ 6338,62 56 1,07 5541,08 102644 228,25 
4 Шаҳритуз 6627,53 68 1,04 6981,28 120646 268,27 
5 Ёвон 13106,28 72 1,09 7338,45 125111 278,20 

Ҳисоби миёнаи 
баркашидашуда: 

47362,95 63 1,07 6362,33 112909 251,07 

 

Сарчашма: ИДЛЗ «Тоҷикзаминсоз», шуъбаи экспедитсияи хокшиносӣ ва баҳои замин, ҳисоботи омории нархи 
замин ва андози ягона барои заминистифодабарандагони ноҳияҳои минтақаи кадастрии Вахши вилояти Хатлон ва 
ҳисобҳои муаллифон. 
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Аз таҳқиқоти мукаммал бармеояд, ки то ҳол дар он шаҳру ноҳияҳои минтақаҳои кадастрии 
ҷумҳурӣ, ки арзёбии баҳои замин фаро гирифта нашудааст, аз рӯйи меъёрҳои амалкунандаи 
андози ягона бе дарназардошти арзиши замин андозбандӣ карда шуда, он дар корхонаҳои 
кишоварзӣ тафриқа карда намешаванд. 

Аз натиҷагирии илмии мо маълум карда шуд, ки корҳои баҳои иқтисодии замин имконият 
медиҳад, ки меъёрҳои воқеии арзиши замин муайян гардида, андози замин вобаста ба сифат ва 
арзиши замин тафриқа ва ҳисоб карда шавад. Чунин афзалияти услуби баҳодиҳӣ, аз як тараф, 
заминистифодабарандагони кишоварзиро водор ва аз тарафи дигар, ҳавасманд мегардонад, ки 
заминро мувофиқи ҳосилхезии табиии хок истифода бурда, андози заминро сари вақт пардохт 
намоянд. 

Таҳқиқот шаҳодат медиҳад, ки ҳангоми тафриқа намудани меъёрҳои андози ягона ба 
арзиши воқеии замин, меъёрҳои андози ягонаи муайянгардида ба ноҳияҳои минтақаи кадастрии 
Вахш аз тарафи мақомотҳои ваколатдори давлатӣ номукаммал арзёбӣ гардида, ҳолати воқеии 
замин ба эътибор гирифта нашудааст (ҷадвали 2). 

Ҳамин тариқ, мо пешниҳод менамоем, ки ҳангоми истифодабарии меъёрҳои миёнаи андози 
замин ва андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳудуди минтақаҳои 
кадастрӣ, корхонаҳои кишоварзӣ ва тарҳи замин зарур аст, ки бо дарназардошти арзиши воқеии 
кадастрии замин ба ҳамаи намудҳои заминҳои кишоварзӣ аз сари нав тафриқабандӣ гардида, 
ҳисоб карда шаванд.  
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МУАЙЯН НАМУДАНИ АРЗИШИ ЗАМИН – МЕХАНИЗМИ АСОСИИ ТАФРИҚАБАНДИИ 
АНДОЗИ ЯГОНА ДАР ХОҶАГИҲОИ КИШОВАРЗӢ 

 

Дар доираи мақолаи мазкур меъёри андози ягона барои молистеҳсолкунандагони кишоварзии 
ноҳияҳои минтақаи кадастрии Вахш бо ҳисоби сомонӣ ба воҳиди замин таҳқиқ гардида, ба исбот расонида 
шудааст, ки то давраи гузаронидани корҳои баҳои замин, нархи 1 га замини кишоварзӣ вобаста ба 
фоиданокии (рента)-и замин, ки дар шароити густариши иқисодиёти бозорӣ аҳамияти калон дорад, вобаста 
мебошад.  

Ҳамчунин, аз таҳқиқоти мувофиқ маълум гардид, ки ҳангоми тафриқабандии меъёри андози ягона 
аз рӯйи нишондоди арзиши замин тақсимоти одилонаи андози заминро дар минтақа ва ҷумҳурӣ ба миён 
меоварад. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ - ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ЕДИНОГО НАЛОГА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

В контексте данной статьи изучена ставка единого налога для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в районах Вахшской кадастровой зоны в сомони за единицу земли и было доказано, 
что до проведения земельно-оценочных работ цена 1 га земли сельскохозяйственного назначения зависит 
от земельной ренты, которая в условиях развития рыночной экономики имеет большое значение. 

Соответствующие исследования также показали, что при дифференциации ставки единого налога в 
зависимости от стоимости земли создается справедливое распределение земельного налога в регионе и 
стране. 
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DETERMINING THE VALUE OF LAND IS THE MAIN MECHANISM OF DIFFERENTIATION OF 

A SINGLE TAX IN AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

In the context of this article, the rate of a single tax for agricultural producers in the districts of the Vakhsh 
cadastral zone in somoni per unit of land was studied and it was proved that before carrying out land appraisal 
works, the price of 1 hectare of agricultural land depends on land rent, which is of great importance in the 
conditions of market economy development. 

Relevant studies have also shown that when differentiating the single tax rate depending on the value of 
land, a fair distribution of land tax in the region and the country is created. 
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МУҚАРРАРСОЗИИ ҲАДАФҲО ВА НАЗОРАТ ДАР СОХТОРИ ИДОРАКУНИИ 

БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ 
 

Барнои Файзи Тағоймуродзода 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Бонкҳои тиҷоратӣ ба корхонаҳо, ташкилотҳо, кооперативҳо, соҳибкорон барои тараққӣ 

додани базаи моддию техникӣ, сохтмони корхонаҳо, муассисаҳои савдо, хуроки умумӣ, 

шабакаҳои хурди савдо ва ғайра қарзхои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат медиҳанд, инчунин қарзҳо 

барои эҳтиёҷоти муваққатӣ, бинобар мушкилоти молиявӣ ва барои мақсадҳои дигар дода 

мешавад.Системаи бонкҳои тиҷоратӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан дар асоси табдилдиҳии 

бонкҳои махсусгардонидашудаи қаблан амалкунанда, инчунин филиалҳои бонкҳои тиҷоратӣ 

ташаккул ёфтаанд (ҷадвали 1).  

Ҷадвали 1 

Сохтори низоми бонкӣ (адад, дар охири давра) давра – 2021 сол 
 

№ Номгӯй I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Низоми бонкӣ 70 70 70 68 65 64 64 64 64 64 64 64 

1. Ташкилотҳои қарзии молиявӣ 69 69 69 67 64 63 63 63 63 63 63 63 

1.1. Бонкҳо 19 19 19 18 16 15 15 15 15 14 14 14 

1.1.1. Бонкҳои анъанавӣ 18 18 18 17 15 14 14 14 14 13 13 13 

1.1.1.1 Филиалҳои бонкҳои хориҷӣ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.1.2 Бонкҳои исломӣ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.2. Ташкилотҳои маблағгузории хурд 50 50 50 49 48 48 48 48 48 49 49 49 

1.2.1. Ташкилотҳои амонатии қарзии 

хурд 
18 18 18 18 17 17 17 17 17 18 18 18 

1.2.2. Ташкилотҳои қарзии хурд 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1.2.3. Фондҳои қарзии хурд 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
 

Сарчашма: Бюллетени омори бонкӣ соли 2021. – С. 18. 
 

Аз ҷадвал маълум мегардад, ки шумораи бонкҳо аз оғози соли 2021 то охири ҳамин сол аз 

19 то ба 14 бонк боқӣ мондааст. Панҷ бонке, ки дар ин давра муфлис эълон гаштаанд – ин ҶСК 

«Тоҷиксодиротбонк», ҶСК «Агроинвестбонк», ҶСП «Бонки Осиё», ҶСП бонки духтаронаи БМП 

Покистон дар Тоҷикистон ва ҶСП «Кафолатбонк», инчунин ду ташкилоти молиявии хурд 

(ҶДММ ТҚХ «Мадина ва Ҳамкорон» ва ҶСП ТМХ «СМТ-Сармоя) мебошанд. 

Сабаби ба ин ҳолат дучор гаштани бонкҳои тиҷоратии ватаниро роҳбари БМТ Ҳоким 

Холиқзода дар суст ба роҳ монда шудани фаъолияти баҳисобгирии идоракунӣ, ояндасозӣ ва ба 

ҳисоб нагирифтани хавфҳо дар ин ташкилотҳои молиявӣ медонад. 

«Ҳар як хавф, аз ҷумла хавфҳои қарзӣ, фоизӣ ва дигар хавфҳои амалиётҳои молиявӣ бояд 

пешбинӣ карда шаванд. Мутаассифона, ин кор сурат намегирад. Илова бар ин, сабаби асосии он 

мудирияти нодуруст дар давраи бӯҳрони иқтисодии молиявӣ мебошад», - гуфт раиси БМТ зимни 

посух ба саволи саволнома (савол аз Sputnik Тоҷикистон) [2]. 

«Бонки миллӣ бояд дар самти гузаронидани ислоҳоти дурусти пулию қарзӣ, беҳтар 

намудани фаъолияти бонкҳо, коҳиш додани сатҳи хавфҳо ва ҷорӣ намудани усулҳои идоракунии 
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корпоративӣ чораҳои мушаххас андешад» - омадааст дар Паёми Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2017 [4]. 

Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон дар солҳои 2016-

2020 як қатор тадбирҳо оид ба такмили заминаҳои институтсионалии рушди низоми бонкӣ, тоза 

кардани он аз ташкилотҳои қарзии рақобатнопазир ва мушкилидошта, ҷорӣ намудани 

стандартҳои байналмиллалии баҳогузорӣ ва мониторинги устувории бонкҳои тиҷоратӣ, коҳиш 

додани ҳаҷми қарзҳои беэътимод ва сахттар кардани талабот нисбати ташкилотҳои қарзӣ 

андешида шуданд. Дар маҷмӯъ, ин тадбирҳо баромадани низоми бонкиро аз вазъи буҳронӣ 

таъмин намуданд [3, с. 4]. 

Сектори бонкҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути як қатор қонунҳо, аз ҷумла қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки Миллии Тоҷикистон», қонун «Дар бораи фаъолияти 

бонкӣ», «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор», «Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои 

қарзӣ», «Дар бораи ташкилотҳои хурди молиявӣ», «Дар бораи кафолати давлатии пасандози 

шахсони воқеъӣ», «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят 

бадастоварда, маблағгузории тероризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом», «Дар 

бораи фаъолияти бонки исломӣ», «Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ», 

«Дар бораи ипотека» ва ғайраҳо танзим карда мешавад. 

Дар чунин шароит таъмини устувории низоми бонкии кишвар такмил додани механизми 

идоракунии омилҳои дохилӣ ва берунии он, ҷорӣ намудани низоми ташхис ва назорати 

устувории низоми бонкӣ бо дарназардошти таҷрибаи байналмилалӣ, принсипҳои алтернативии 

бонкдорӣ, ташаккул ва татбиқи сиёсати мутавозуни бонкӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои 

муосири иттилоотиро дар фаъолияти бонкӣ дар назар дорад, ки имкон медиҳанд равандҳои бонкӣ 

автоматӣ карда шаванд.  

Чи гунае ки дар боло қайд карда шуд, асоси ба муваффақият ноил гаштани бонкҳо ин 

дуруст ба роҳ мондани низоми идоракунӣ ва назорат мебошад. Дар самти идоракунӣ яке аз 

масъалаҳои асосӣ ин муайян намудани ҳадаф ва роҳҳои ба он ноил гаштан мебошад. Ҳадафи 

асосии корхона дар марҳалаи ташаккулёбии он муайян карда мешавад ва дар давоми фаъолияташ 

бетағйир боқӣ мемонад. Таърифҳои гуногуни ҳадафи асосӣ (рисолат)-ро аз сарчашмаҳои гуногун 

пешниҳод мекунем [23-24; 18]: 

- мақсади асосии ташкилот, маънои мавҷудияти он; 

- маънои мавҷудияти ширкат аз нуқтаи назари қонеъ кардани ниёзҳои муштариён, амалӣ 

намудани бартариятҳои рақобатӣ, ҳавасмандгардонии кормандони ширкат; 

- сабаби равшан ифодаёфтаи мавҷудияти он. Ҳадафҳо барои иҷрои ин рисолат таҳия карда 

мешаванд; 

- ин фалсафа ва мақсади бунёдшавӣ, маънои мавҷудияти корхона аст. 

Инчунин таърифҳои дигархелаи рисолат низ мавҷуданд. Ба сифати мисол метавон 

рисолати ширкати Matsushita-ро мисол овард, ки Коносуке Матсушита онро «мубориза бо 

камбизоатии ҷомеа ва баланд бардоштани некӯаҳволии он» муайян кардааст [13, с. 27].  

Биниш - тасаввурот оид ба ояндаи корхона ва роҳҳои ба ин натиҷа ноил гардидан. Агар 

ҳадафи асосиро ба таври умумӣ шарҳ доданӣ бошем, пас биниш бояд хеле мушаххас бошад. 

Масалан, «беҳтарин ширкат дар соҳа гаштан» ин биниш аст, на ҳадафи асосӣ.  

Бонкҳо низ ба монанди ширкатҳои истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ ҳадафи асосии фаъолияти худро 

доранд.  

Чи хеле ки дар боло зикр кардем муайян сохтани ҳадафҳои асосии ташкилот низ яке аз 

вазифаҳои аввалиндараҷаи бахши назорати бонкҳои тиҷоратӣ мебошад. 

Назорат – консепсияи идоракунии самараноке, ки ба фаъолияти бомуваффақияти 

ташкилот дар муҳлати дарозмуддат, зиёд намудани фоида, пайдо намудани мақоми 

рақобаттобовар дар бозор, равона карда шудааст, мебошад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахши назорат ва ё контроллинг нав аст. Гарчанде ки вазифаҳои 

ин шуъбаро дар бонкҳои тиҷоратии ватанӣ қисман шуъбаҳои хавф, ояндабинӣ ва банақшагирӣ 

иҷро намоянд ҳам, ба ақидаи мо, ин ҳанӯз барои фаъолияти устувори бонкҳо дар муҳлати 

дарозмуддат, эътимоднок будани онҳо кифоя нест. Яъне, мо бояд таҷрибаи муваффақи давлатҳои 

ғарбро омӯхта, назоратро дар бонкҳои тиҷоратии ватанӣ дар сатҳи лозима ба роҳ монем.  

Гарчанде ҳангоми пурсиш намояндагони бонкҳои тиҷоратӣ хизмат ба халқу ватан, 

беҳбудии сатҳи зиндагии аҳолӣ, дар бозори молиявии кишвар мақоми пешсафро ба даст овардан, 

рақобаттобовар будан, ба сатҳи болотар гузаронидани иқтисодиёти кишвар барин ҳадафҳоро 
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номбар намоянд ҳам, дар асл инҳо ҳадафҳои асосӣ нею, балки ҳадафҳои ҳамроҳ бо ҳадафи асосӣ 

мебошанд. Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ мақсади асосии ҳар як фаъолияти соҳибкорӣ фоида 

мебошад. Бонкҳои тиҷоратӣ, ки аксаран дар шакли ҷамъияти саҳҳомӣ ташкил ёфтаанд, шакли 

коллективии соҳибкорӣ ба ҳисоб мераванд. Дар низоми иқтисоди бозоргонӣ ҳар як ташкилоте, 

ки мақсади дар оянда зинда мондану рушд карданро дошта бошад, бояд, пеш аз ҳама, фоидаи 

бадастоварандаро ҳамчун ҳадафи асосӣ қарор диҳад. Зеро ки ҳадафҳои дигар ба монанди васеъ 

намудани фаъолият, рушд намудан, мавқеи рақобаттобоварро соҳиб гардидан, бозорҳои нав ба 

нави калонро аз худ кардан танҳо дар асоси фоидаи бадастоварда имконпазир мегардад. 

Ҷадвали 2 
 

 Нишондиҳандаи фоидаи чоряксолонаи бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон (млн. сомонӣ) 
 

 Номи бонк давра 
31.12. 

2019 

31.03. 

2020 

30.06. 

2020 

30.09. 

2020 

31.12. 

2020 

31.03. 

2021 

30.06. 

2021 

30.09. 

2021 

31.12. 

2021 

1 ҶСК «Ориёнбонк» 83,6 91,0 79,8 121,1 160,0 96,7 115,7 115,2 127,7 

2 БДА ҶТ «Амонатбонк» 42,0 10,0 23,9 41,0 51,3 14,0 33,3 56,6 66,2 

3 ҶСК «Бонки Эсхата» 58,9 12,6 26,1 68,1 77,2 35,9 68,1 89,8 116,0 

4 ҶСК «Тавҳидбонк» -2,5 1,0 3,0 4,0 3,7 3,6 4,4 4,8 4,4 

5 
ҶСП «Аввалин бонки 

молиявии хурд» 
18,3 2,9 3,5 7,0 12,7 5,5 11,8 17,7 29,1 

6 

Филиали бонки 

«Тиҷорат»-и ҶИЭ дар 

ш.Душанбе 

0,3 1,7 2,7 4,1 6,2 0,0 -1,7 -2,5 -337,7 

7 
ҶСП «Халик бонк 

Тоҷикистон» 
13,0 1,2 0,3 4,2 5,6 -2,9 0,3 2,0 -5,2 

8 ҶСП «Бонки Арванд» 10,2 2,4 1,6 2,6 3,3 0,9 2,2 6,2 9,0 

9 ҶСП «Спитамен Бонк» 11,3 -0,5 7,6 5,8 5,1 -0,4 4,9 5,1 5,5 

10 
ҶСП «Бонки байнал-

милалии Тоҷикистон» 
13,9 3,3 7,7 9,2 12,1 3,8 12,5 17,1 21,5 

11 
ҶСП «Коммерсбонк 

Тоҷикистон» 
8,2 1,3 3,6 5,4 6,0 1,2 3,0 6,1 11,2 

12 ҶСК «Алиф Бонк» 1,9 3,7 4,5 4,1 -0,8 -1,1 -8,4 -12,6 1,9 

13 
ҶСП «Бонки рушди 

Тоҷикистон» 
17,8 1,1 0,7 -0,4 0,3 -25,8 -29,6 -46,0 -41,8 

14 
КВД БССТ 

«Саноатсодиротбонк» 
___ ___ ___ ____ 4,3 6,7 13,6 23,3 30,5 

 

Таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти сомонаи бонки миллӣ / http://nbt/tj/ 
 

Дар байни бонкҳои амалкунандаи кишварамон, ки 14 бонкро ташкил медиҳанд, дутоашон 

давлатӣ буда, яктоаш филиали бонки хориҷӣ - Филиали бонки «Тиҷорат»-и ҶИЭ дар ш. Душанбе, 

чортоашон дар шакли ҷамъиятҳои саҳҳомии шакли кушода ва ҳафтояшон дар шакли ҷамъиятҳои 

саҳомии шакли пӯшида ташкил ёфта, фаъолият менамоянд. Яъне аксарияти бонкҳои тиҷоратии 

амалкунандаи кишварамон шакли ташкили ҳуқуқии ҷамъиятҳои саҳҳомиро доранд ва 

мувофиқан аз рӯи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ амал 

менамоянд.  

Чи хеле ки аз ҷадвали 2 маълум мегардад бонкҳо бо нишондиҳандаҳои гуногун фаъолият 

менамоянд. Дар байни 14 бонки амалкунанда, ки муддати аз чоряки охири соли 2019 то чоряки 

охири соли 2021-ро дар бар мегирад се бонки фоидаи бештаринро бадастоварда ин ҶСК 

«Ориёнбонк», ҶСК «Бонки Эсхата» ва БДА ҶТ «Амонатбонк» мебошанд. Бояд қайд намуд, ки 

бонкҳои мазкур дар айни замон ҳамчун бонкҳои низомсоз дониста мешаванд. Сабаби бо 

муваффақият амал намудани бонкҳои мазкурро таҳлил менамоем.  

Яке аз омилҳои асосии зиёд намудани фоида ин сиёсати дурусти идоранамоӣ мебошад. 

Бахши назорат дар идоранамоии муносиби бонкҳои тиҷоратӣ кумакрасони менеҷмент мебошад. 

Хизмати бахши назорат дар таъминоти ахбори саривақтӣ ва дуруст ба нақша гирифтани 

фаъолияти ояндаи он ва назорат аз болои иҷроиши ин нақшаҳо мебошад.  

Амалан фаъолияти ин бахш барои пешравии фаъолияти ташкилоту корхонаҳои 

Тоҷикистон, аз он ҷумла бонкҳо бисёр муфид ва саривақтӣ мебошад. Барои ҷорӣ намудани 

назорат (контролинг) дар ташкилотҳои Тоҷикистон аз таҷрибаи давлатҳои пешрафта истифода 
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бурдан лозим аст. Дар бонкҳои Тоҷикистон, гарчанде ин шуъба бо ин ном амал нанамояд ҳам, 

вале баъзе аз вазифаҳои онро шуъбаҳои хавфи бонкӣ ва банақшагирӣ иҷро менамоянд. Ба 

ҷадвали зер таваҷуҳ намуда, ин масъаларо таҳлил менамоем. 

Ҷадвали 3  
Нишондиҳандаҳои асосии бонкҳои низомсози кишвар (млн. сомонӣ) 

 

  Нишондиҳандаҳо 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

ҶСК «Ориёнбонк» 

Дороиҳо 3 167,9 4 034,2 4 067,1 

Уҳдадориҳо 2 406,1 3 114,3 3 040,8 

Сармояи тавозунӣ 761,8 919,9 1 026,3 

Фоидаи соли ҷорӣ  83,6 160,0 127,7 

БДА ҶТ «Амонатбонк» 

Дороиҳо 4 161,1 4 969,6 4 437,7 

Уҳдадориҳо 3 732,2 4 511,6 3 862,0 

Сармояи тавозунӣ 428,8 457,9 575,7 

Фоидаи соли ҷорӣ  42,0 51,3 66,2 

ҶСК «Бонки Эсхата» 

Дороиҳо 2 105,2 2 444,0 3 248,9 

Уҳдадориҳо 1 715,4 1 993,4 2 674,4 

Сармояи тавозунӣ 389,8 450,5 574,5 

Фоидаи соли ҷорӣ  58,9 77,2 116,0 
 

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти сомонаи БМТ / http://nbt/tj/ 
 

Аз рӯи ҷадвал маълум мегардад, ки дар байни бонкҳои овардашуда самаранокии 

фаъолияти ҶСК «Бонки Эсхата» баландтар мебошад, зеро бо дороиҳои нисбатан камтар ин 

ташкилоти молиявӣ тавонистааст фоидаи бештарро соҳиб гардад.  

Чи хеле ки қайд гардид ҳадафмуайянкунӣ барои ноил гардидан ба натиҷаи дилхоҳ кори 

аввалиндараҷа мебошад. Дар ин самт ҶСК «Бонки Эсхата» моҳирона амал намуд. Дар соли 2019 

миқдори марказҳои хизматрасонии ин бонк 189 ададро ташкил менамуд. Ин нишондиҳанда дар 

соли 2020 ба 173 адад ва дар таърихи 31.12.2021 сол ҳамагӣ 141 ададро ташкил намуд. 

Нишондиҳандаи даромади фоизии холиси ин бонк бошад мувофиқан соли 2019 16,4%, соли 2020 

15,1% ва соли 2021 7,2 фоизро ташкил намуд. Ҳол он ки аз рӯи ҷадвали 2 маълум аст, ки фоидаи 

ин ташкилот дар ин давраҳо рӯ ба афзоиш буда, мувофиқан 58,9 млн. сомонӣ, 77,2 млн. сомонӣ 

ва 116 млн. сомониро ташкил медиҳад.  

Аз ин хулоса баровардан мумкин аст, ки ҶСК «Бонки Эсхата» сиёсати хуби идоранамоиро 

ба роҳ монда, ҳадафҳои худро гоҳ дар самти васеъшавӣ ва гоҳ дар самти зиёд намудани фоида 

таҳия ва амалӣ намудааст. Яъне, то охири соли 2019 дар самти васеъшавӣ – зиёд намудани 

шумораи марказҳои хизматрасонӣ ва ҳангоми ба даст овардани миқдори зарурии мизоҷон бо 

ихтисор намудани марказҳои хизматрасонии бонкӣ ва шумораи умумии коргарон, ин марказҳоро 

кам намуда, корро тавассути банкоматҳо ва интернетбанкинг пеш бурдааст. Дар ин ҳолат 

хароҷот аз ҳисоби маоши коргарон, иҷорапулӣ ва дигар навъи пардохтҳо кам гашта, даромад 

мисли пештара боқӣ мемонад. Дар натиҷа фоидаи ин ташкилоти молиявӣ аз ин ҳисоб зиёд 

мегардад.  

ҶСК «Ориёнбонк» аз рӯи нишондиҳандаи фоида дар байни бонкҳои тиҷоратии кишвар ҷои 

аввалро ишғол менамояд, гарчанде ки сармояи тавозунии он низ дар соли 2021 ба 1026,3 млн. 

сомонӣ баробар буда, бештарин буд. Самаранокии бештарро ин бонк дар байни бонкҳои 

тиҷоратии кишвар дар охири соли 2020 нишон дод. Дар ин давра бо сармояи тавозунии 919,9 

млн. сомонӣ 160 млн. сомонӣ фоидаи соф ба даст овард. 

Дар муддати таҳқиқшаванда, яъне аз соли 2019 то охири соли 2021 нишондиҳандаҳои ин 

бонк рӯ ба болоравӣ буда, дар байни онҳо махсусан меъёри пардохтпазирии ҷориро қайд намудан 

лозим аст. Яъне, дар ин бонк ҳама вақт маблағҳои пулии барои фаъолият лозим мавҷуд буд.  

Сеюмин бонк, ки ҳамчун бонки низомсоз шинохта мешавад ин БДА Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Амонатбонк» мебошад. Ин ташкилоти молиявӣ дорои базаи васеътарини мизоҷон мебошад. Аз 

ҷадвал маълум аст, ки дороиҳои умумии ин бонк нисбат ба ду бонки таҳлилшаванда дар тамоми 

давраи гирифташуда зиёд мебошад. Ин аз он далолат мекунад, ки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба 

ин бонк боварии бештар доранд.  

Чи тавре Ушакова Д.И. қайд намудааст, боварӣ ин бузургие ба ҳисоб меравад, ки 

баҳодиҳии он мушкил аст [6, с. 101]. 

Тибқи нишондиҳандаҳои оморӣ соли 2019, БДА Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» дар 

ҳудуди кишвар бо 75 филиал, 509 маркази хизматрасонии бонкӣ ва 232 нуқтаи интиқоли маблағ 
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ба мардум хизмат расонидааст. Дар ин сол активҳои бонк 39% ва сармояи он 12% зиёд 

гардидаанд. Шумораи амонатгузорони ин бонки давлатӣ низ сол аз сол афзоиш ёфта, дар соли 

2019 ба 1,1 млн. нафар расиданд. Дорандагони кортҳои пардохтии ин бонк дар як соли охир 47% 

зиёд гардидаанд. Тибқи омори Бонки Миллии Тоҷикистон, аз ҳаҷми умумии кортҳои бонкии 

баровардашуда 74 фоизи онҳо ба БДА Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» рост меояд                        

[5, с. 89]. 

Аз ин рӯ, зикр намудан ба маврид аст, ки БДА Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» бо 

дастрасӣ ба маблағҳои буҷетӣ ҳарчӣ бештар кӯшиш намуда истодааст, то ба аҳолӣ, махсусан ба 

соҳибкории хурду миёна, қарзҳои имтиёзнок пешниҳод намояд, ки дар маҷмуъ ин боиси рушди 

иқтисодиёт мегардад. Ин ҷо метавонем қайд кунем, ки омили муҳим барои инкишофёбии ин 

бонк ин боварии аҳолӣ дониста мешавад. Яъне, бо доштани мақоми давлатӣ, БДА Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Амонатбонк» тавонистааст ба боварии аҳолӣ сазовор гардад. Ин омил дар рушди 

минбаъдаи ин бонк ба ақидаи мо таъсири калидӣ дорад [7, с. 7]. 

Чи хеле ки қайд намудем яке аз вазифаҳои асосии системаи идоракунии ташкилот муайян 

кардани ҳадафҳо, интихоби стратегияҳои афзалиятнок мебошад, ки татбиқ ва риояи онҳо бояд 

бақои ширкат ва мавқеи устувори онро дар муҳлати дарозмуддат таъмин намояд. «Муайян 

намудани ҳадафҳо ва ба сӯи онҳо раҳнамоӣ кардан вазифаи аввалиндараҷаи низоми идоракунӣ 

мебошад. Ҳадафҳо ҳам барои онҳое, ки идора мекунанд ва ҳам барои онҳое, ки иҷро мекунанд, 

дастури асосӣ мебошанд» [15, с. 272].  

Салоҳияти роҳбарият дар муайян кардани ҳадафҳои дорои аҳамият ва миқёси гуногун ба 

даромаднокии ширкат, ҳолати молиявӣ ва мавқеи бозории он бевосита таъсир мерасонад. Бар 

замми қобилияти тамаркуз кардани ҳадафҳо ба ноил шудан ба нишондодҳо ва хусусиятҳои 

зарурии иқтисодӣ, менеҷмент бояд қобилияти фароҳам овардани шароит барои ноил шудан ба 

ҳадафҳоро дошта бошад [16]. 

Ба ибораи дигар, ҳангоми муайян кардани ҳадафҳо дар баробари хусусияти «Чӣ» 

хусусияти «Чи тавр» ниҳоят муҳим аст. Интихоб ва асосноккунии мақсадҳо дар зери мафҳуми 

«муқаррарсозии мақсадҳо», ки дар назарияи идоракунӣ мавқеи муҳимро ишғол менамояд, 

фаҳмида мешаванд. 

Фаҳмидани аҳамияти бузурги таҳия намудан ва ноил шудан ба ҳадафҳои корхона боиси 

пайдоиши «идоракунии ҳадафҳо» (management by objectives, MBO) гардид. Маънои MBO «таҳия 

намудани мақсадҳои равшан, дақиқ, воқеӣ ва дар айни замон чандир» барои ҳамаи кормандон 

мебошад [14, с. 276-277]. 

Дар назарияи контроллинг ба масъалаҳои муқаррар намудани ҳадафҳои ташкилот ва 

таҳияи нишондиҳандаҳо диққати кофӣ дода мешавад, аммо хусусиятҳои таъсири мутақобилаи 

системаҳои идоракунии мақсаднок ва назорат амалан фаро гирифта нашудаанд. Сабаби ба таври 

аниқ шарҳ дода нашудани нақши назорат дар раванди муайян кардани мақсадҳо, ба фикри мо, 

масъалаи ҳалнашуда оид ба мавқеи назорат дар системаи идоракунӣ мебошад. Бо дарназардошти 

вазифаҳои назорат, хулоса баровардан мумкин аст, ки дастгирии системаи идоракунӣ ҳадафи 

афзалиятноки назорат мебошад. Мувофиқи он, назорат бояд дастгирии идоракунандагонро дар 

татбиқи консепсияи «идоракунӣ аз рӯи ҳадафҳо» таъмин намояд. 

Э. Майер чунин мешуморад, ки гузоштани ҳадафҳо ин муайян намудани моҳияти 

фаъолияти ширкат, уҳдадориҳои он дар назди мизоҷон, кормандон, сармоягузорон, 

таъминкунандагон - дар маҷмуъ, масъулият дар назди муҳити зист, муқаррар кардани меъёрҳо 

ва арзишҳои ахлоқӣ барои раванди муайянсозии мақсадҳо мебошад [17, с. 38].  

Вазифаи бонки калон чун қоида васеъ ва ба андозаи муайян абстрактӣ ифода меёбад. Он 

мақсадҳои мушаххас надорад, аксар вакт чунин «идеалҳо»-ро, монанди хизмат ба ҷамъият, ба 

шаҳрвандон, мизоҷон, беҳтар намудани ҳаёти ҳалқ, хизмат ба Ватан эълон мекунад.  

Миссия метавонад самт ва майдони фаъолият, бозореро, ки ширкат дар он фаъолият 

мекунад, дарбар гирад, дар ҳоле ки фоида ҳамчун худи ҳадаф қариб ки ҳамеша вуҷуд надорад.  

Ин хулосаҳо, ба гуфтаи муаллиф, барои созмонҳои бахши ғайрибонкӣ низ табиист.  

Изҳороти ҳадафи асосии якчанд бонкҳои ватаниро баён мекунем:  

Рисолати (миссияи) ҶСК «Бонки Эсхата» - Имконият фароҳам овардан барои рушд. 

Биниши ҶСК «Бонки Эсхата» - таҳкими садоқати муштариён, эътимоди институтҳои 

ҷаҳонии молиявӣ ва шарикон имконият медиҳад, ки дар бозори молиявии Тоҷикистон мақоми 

пешсафро касб намуда, коргаронамон, саҳҳомонамон ва ҷамъияте, ки мо дар вай фаъолият 

мекунем, рушд намоянд [19]. 
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Рисолат ва арзишҳои ҶСП «Халиқ бонк Тоҷикистон» – Рисолати Бонк аз он иборат аст, ки 

дар Тоҷикистон дар тамоми қишрҳои бозори молиявӣ (бонкӣ, суғурта, коғазҳои қиматнок, 

лизинг) дар сатҳи стандартҳои байналмилалӣ хизматрасонӣ намуда, ба ин васила бехатарӣ, 

ҷойгиркунӣ ва афзоиши маблағҳои муштариён ва саҳмдоронро таъмин намояд. 

Рисолати ҶСП «Бонки байналмилалии Тоҷикистон» – Муваффақияти тиҷорат ва фоидаи 

дарозмуддат танҳо дар сурате имконпазир аст, ки ширкат ба ҷамъият таваҷҷуҳ намояд, яъне 

стратегияи тиҷоратии ширкат беҳтар кардани сифати зиндагии одамонро дар назар дорад. Танҳо 

дар ин сурат ширкат метавонад ба худ мавҷудияти дарозмуддат ва фоидаоварро кафолат диҳад. 

Ин хусусан дар мавриди ба аҳолӣ расондани хизматҳои молиявӣ дахл дорад. Баланд 

бардоштани дараҷаи некуаҳволии молиявии одамон яке аз омилҳои муҳимтарини беҳтар 

намудани сифати зиндагии аҳолӣ мебошад. 

Дастаи мо бар ин бовар аст, ки осон кардани дастрасии мардум ба манобеи молиявӣ, аз 

ҷумла тавассути пешниҳоди манобеи қарзии арзон ба қишрҳои осебпазири ҷомеа, бешубҳа, 

некуаҳволии мардумро беҳтар мекунад [21]. 

Рисолати ҶСП «Спитамен Бонк» – Таъмини хизматрасониҳои бонкӣ бо сифати баланд ва 

эътимоднок дар асоси технологияҳои пешрафта бо мақсади васеъ намудани дастрасӣ ба маблағ, 

мусоидат ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва инчунин беҳтар кардани сифати зиндагии аҳолӣ.  

Арзишҳои ҶСП «Спитамен Бонк» – Таваҷҷуҳ ба мизоҷон. Хизматрасонии саривақтӣ ва 

босифат тавассути эҳтиром; дарки талаботи муштариён, инчунин муносибати баробар. 

Ростқавлӣ ва шаффофият. Ростқавлӣ ва шаффофият нисбат ба худаш, ҳамкорон ва 

муштариёни Бонк. Маблағгузории масъул. Таъмини мизоҷон бо маълумоти пурра ва шаффоф, 

инчунин интихоби дурусти маҳсулот ва хизматрасониҳои мувофиқи бонкӣ. 

Шиори бонк бо вазифаи Бонк вобастагии амиқ дошта, ба шахс мерасонад, ки «Спитамен 

Бонк» барои беҳтар намудани некуаҳволии мардум хизмат мекунад: Шоиста зиндагӣ намо [22]. 

Ин ҷо мехостем қонуни дастони ноаёни Адам Смитро хотиррасон намоем. Яъне дилхоҳ 

шакли фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла молиявӣ танҳо дар асоси хизмат ба ҷамъият метавонад 

соҳиби фоидаи бештарин, мавқеъ ва мақоми воло гардад. 

 Яке аз ақидаҳои маъмултарин оид ба муқаррар кардани маҷмуи ҳадафҳо, ки асосан дар 

ширкатҳои калон ва махсусан бонкҳо истифода мешаванд, сохтани системаи иерархивии 

ҳадафҳо мебошад, ки сохтори ҳадафи асосиро ошкор менамояд, унсурҳоеро муайян месозад, ки 

амалисозии онҳо ба ин ҳадафи асосӣ меоваранд. Амалиёти мантиқие, ки асоси ин ҷараён 

мебошад, декомпозитсия ном дорад.  

Декомпозитсия як усули илмӣ аст, ки сохтори масъаларо барои иваз кардани ҳалли 

масъалаи калон бо ҳалли як қатор масъалаҳои хурдтар ва соддатари алоқаманд истифода 

мебарад. 

Нақшаи визуалии системаи ҳадафҳоро, ки дар натиҷаи таҷзияи мақсади асосӣ ба даст 

омадааст, аксаран «дарахти мақсадҳо» меноманд [7]. Дар фаҳмиши баъзе муаллифон дарахти 

ҳадафҳо метод аст, ки ба назари мо, нодуруст аст, зеро дарахти ҳадафҳо шакли графикии ҷараёни 

декомпозитсия (таҷзияи калон ба хурд) мебошад. 

Ислоҳоти иқтисодие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1991 инҷониб ба амал омад, ба 

пояҳои бунёдии сохтори иқтисодию иҷтимоӣ таъсир расонд. Дигаргуниҳои куллӣ дар 

иқтисодиёт боиси зиддиятҳо ва буҳрони тамоми системаи иқтисодии давлат гардиданд. Дар 

оғози давраи гузариш дар кишварамон коҳиши назарраси истеҳсолот, бекории оммавӣ, ноором 

шудани бозори пул, табдил ёфтани таваррум ба гиперинфлятсия ва ҷанги шаҳрвандӣ дида 

мешуд. Ҳамаи ин падидаҳои номатлуб ба иқтисодиёти кишвар таъсири манфӣ - се маротиба 

гузаронидани ислоҳоти пулӣ, афзоиши нобоварӣ ба низоми бонкӣ, хавфи баланди молиявӣ ва 

поён рафтани сатҳи зиндагии қариб тамоми аҳолӣ расонид. Якчанд бонкҳои тиҷоратӣ ва давлатӣ 

муфлис шуданд, аз ҷумла бонкҳои калон дар давраи задухӯрдҳои шаҳрвандӣ дар мамлакат 

захираҳои бузурги молиявиро аз даст доданд. Дар ин гуна вазъиятҳои мураккаби сиёсию 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҳадафи асосии ташкилотҳои молиявӣ, махсусан бонкҳо ин зинда мондан, 

фаъолият намудан ва даромад гирифтан буд.  

Аз ин ҷо хулоса баровардан мумкин аст, ки ҳадафҳои асосӣ ва мақсадҳои дар пеш 

гузошташудаи ширкатҳои ватанӣ, аз ҷумла бонкҳои тиҷоратӣ аз шароит ва муҳити дар он 

фаъолият мекардагиашон бармеояд. 

Дар шароити муосири ҳолати сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии дар давлат ҷойдошта бонкҳои 

тиҷоратӣ ҳадафҳои худро бояд дар асоси принсипҳои зерин муайян намоянд: 
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1. Бонкҳои тиҷоратӣ бояд рисолати асосии худро муайян намоянд. 

2. Дар асоси рисолат вазифаҳоро пайи ҳам тавре тақсимот ва амалӣ намоянд, ки дар охир 

ба ҳадафи асосӣ ноил гарданд. 

3. Ҳангоми муайян намудани мақсадҳо дар баробари манфиатҳои худӣ, инчунин 

манфиати шарикон, мизоҷон, ҷомеа ва давлатро ба эътибор гиранд. 

4. Ҳадафҳои асосии худро муайян намуда, нақшаи расидан ба онро кашида вазифаи ҳар 

як субъекти вобаста - роҳбарон, коргарон, шарикон, таъминкунандагон ва ғайраро аниқ намоянд. 

5. Ҳангоми таҳия намудани нақшаи расидан ба ҳадафҳо аз усули декомпозитсия истифода 

намоянд. 

6. Ҳангоми таҳияи мақсадҳо ва вазифаҳои ҷорӣ рисолати асосии ташкилотро сарфи назар 

накунанд. 

Дар шароити иқтисоди бозорӣ бонкҳои тиҷоратӣ ташкилотҳои мустақиланд, ки барои 

муваффақият ва нокомиҳои худ бо дороиҳо, обрӯ ва мавқеи худ ҷавобгаранд.  

Таҷрибаи давлатҳое, ки дар сохтори иқтисоди бозорӣ таҷрибаи кофӣ доранд, нишон 

медиҳад, ки барои ба муваффақият ноил гаштан дилхоҳ ташкилот бояд низоми идора ва 

назоратро хуб ба роҳ монад.  

Дурнамои рушди бахши бонкӣ бештар аз он вобаста аст, ки мушкилоти ин бахш чи тавр 

ҳал карда мешаванд. Қайд кардан зарур аст, ки камбудиҳои бахши бонкии Тоҷикистон ҳарчанд 

вижагиҳои хоси худро доранд, аммо аксаран дар маҷмуъ камбудиҳои амсилаи иқтисодии 

кишварро такрор мекунанд. Мушкилоти асосии рушди бахши бонкӣ дар Тоҷикистон инҳоянд:  

- кам будани сармоягузорӣ;  

- маҳдуд будани имкониятҳои низоми бонкӣ дар соҳаи қарздиҳӣ ба иқтисодиёти кишвар; 

- номутаносибии минтақавӣ ва соҳавӣ дар иқтисодиёт; 

- ноустувории макроиқтисодӣ; 

- беэътимод будани низоми бонкии кишвар; 

- мушкилоти институтсионалӣ; 

- ношаффофият ва мутамарказии баланди низоми бонкӣ.  

Ба дурнамои рушди бахши бонкии кишвар омилҳои дохилӣ ва берунӣ таъсир мерасонанд. 

Ҳалли мушкилоти дар боло зикршударо, пеш аз ҳама, ба омилҳои дохилидавлатии рушд ва ба 

омилҳои берун аз давлат – дар муҳлати кӯтоҳу миёна – вазъи буҳрони молиявию иқтисодии 

ҷаҳонӣ ва вазъи бозорҳои молиявии ҷаҳонӣ, ки вазъияти сектори бонкии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро бештар муайян мекунад, таъсир мерасонад. 
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МУҚАРРАРСОЗИИ ҲАДАФҲО ВА НАЗОРАТ ДАР СОХТОРИ ИДОРАКУНИИ  

БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ 
 

Дар ин мақола оид ба бонкҳои тиҷоратии амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, якчанд бонкҳои 

муфлисгашта маълумоти мушаххас баён гашта, сабабҳои асосии ба ин ҳолат расидани онҳо баррасӣ 

шудааст. Инчунин нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ аз манбаъҳои оморӣ оварда 

шуда, сабабҳои муваффақият ва норасоиҳои онҳо аз ҷониби муаллиф мавриди таҳлил қарор гирифтааст. 

Таърифҳои гуногуни ҳадафи асосӣ (рисолат) аз сарчашмаҳои гуногун пешниҳод гардида, нақши 

назорат дар муқаррарсозии ҳадафҳо ва расидан ба ин ҳадафҳо баррасӣ шудааст. 

Нишондиҳандаи фоидаи семоҳаи тамоми бонкҳои амалкунандаи кишвар дар ҷадвал оварда шуда, 

аз байни онҳо се бонки нишондиҳандаҳояшон беҳтарин, ки низомсоз ба ҳисоб мераванд, таҳлил ва баррасӣ 

гардидааст. 

Муносибатҳои мутақобилаи бахши назорат, муқаррасозии мақсадҳо ва менеҷмент қайд гардида, 

нақши ҳадафмуайянсозӣ ва роҳҳои ба ин ҳадафҳо ноил гардидан барои пешравии кори бонкҳо ва умуман 

иқтисодиёти кишвар нишон дода шудааст. 

Асоснок карда шудааст, ки салоҳияти роҳбарият дар муайян кардани ҳадафҳои дорои аҳамият ва 

миқёси гуногун ба даромаднокии ширкат, ҳолати молиявӣ ва мавқеи бозории он бевосита таъсир 

мерасонад. 

Изҳороти ҳадафи асосии якчанд бонкҳои ватанӣ оварда шуда, омилҳои дохилӣ ва беруние, ки ба 

натиҷаи фаъолияти бонкҳо таъсир мерасонанд, баррасӣ гаштааст. Инчунин қайд шудааст, ки боварӣ ба 

бонкҳо ба фаъолияти бобарори бонкҳои тиҷоратӣ таъсир мерасонад. 

Мушкилоти асосии рушди бахши бонкӣ дар Тоҷикистон ошкор ва роҳҳои аз ин вазъият баромадан 

аз нигоҳи муаллиф пешниҳод гаштааст. 

Дар асоси омӯзиши дақиқ ва таҳлилҳои ҳамаҷониба, ҷиҳати ба ҳолатҳои муфлисшавӣ дучор 

нагаштани бонкҳои тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дурнамои рушди онҳо дар асоси хуб ба роҳ 

мондани фаъолияти менеҷмент, бахши назорат ва идоракунии мақсаноки бонк аз ҷониби муаллиф як 

қатор тавсияҳо пешниҳод гардидааст, ки метавонанд заминаи мусоид фароҳам оварад.  

КАЛИДВОЖАҲО: бонкҳои тиҷоратӣ, низоми идоракунӣ, назорат, ҳадафи асосӣ, фоида, 

декомпозитсия, боварӣ ба сохтори бонкӣ, дарахти ҳадафҳо. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Барнои Файзи Тағоймуродзода, ассистенти кафедраи 

назарияи иқтисоди Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 988-00-95-79. 
 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ И КОНТРОЛЛИНГ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ  

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

В данной статье представлена конкретная информация о действующих коммерческих банках 

Республики Таджикистан, нескольких обанкротившехся банков и причны сложившихся ситуаций. Также 

из статистических источников представлены основные показатели деятельности коммерческих банков, 

автором проанализированы причины хороших и плохих результатов их деятельности. 

Из разных источников приведены различные определения основной цели (миссии), обсуждена роль 

контроля в постановке целей и достижении этих целей. 

Квартальный показатель прибыли всех действующих банков страны представлен в таблице, и среди 

них были проанализированы и обсуждены три банка с лучшими показателями, которые считаются систем 

образователями. 

Отмечаются взаимоотношения сферы контроля, целеполагания и управления, раскрывается роль 

целеполагания и путей достижения этих целей для улучшения работы банков и экономики страны в целом. 

Обосновано, что компетенция руководства в определении целей разной важности и масштаба 

напрямую влияет на прибыльность компании, ее финансовое состояние и положение на рынке. 

https://ibt.tj/about/#info
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Приведено изложение миссий ряда отечественных банков, а также проанализированы внутренние 

и внешние факторы, влияющие на результаты деятельности банков. Также отмечается, что доверие к 

банкам влияет на успешную деятельность коммерческих банков. 

Выявлены основные проблемы развития банковского сектора Таджикистана и предложены пути 

выхода из сложившейся ситуации. 

На основе тщательного изучения и всестороннего анализа, во избежание банкротства коммерческих 

банков Республики Таджикистан и перспектив их развития, на основе налаженного контроля и управления 

банком, автором предложен ряд рекомендаций, что позволяет создать благоприятную среду. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммерческие банки, система управления, контроль, основная цель, 

прибыль, декомпозиция, доверие к банковской структуре, дерево целей. 
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GOAL-SETTING AND CONTROLING IN THE MANAGEMENT STRUCTURE OF  

COMMERCIAL BANKS 
 

This article provides specific information about the existing commercial banks of the Republic of 

Tajikistan, several bankrupt banks and the reasons for the current situations. Also, from statistical sources, the 

main indicators of the activities of commercial banks are presented, the author analyzes the reasons for the good 

and bad results of their activities. 

Various definitions of the main goal (mission) are given from different sources, the role of control in setting 

goals and achieving these goals is discussed. 

The quarterly profit of all operating banks in the country is presented in the table, and among them, three 

banks with the best performance, which are considered systemic, were analyzed and discussed. 

The relationship between the spheres of control, goal setting and management is noted, the role of goal 

setting and ways to achieve these goals to improve the work of banks and the country's economy as a whole are 

revealed. 

It is substantiated that the competence of management in setting goals of different importance and scale 

directly affects the company's profitability, its financial condition and position in the market. 

A presentation of the missions of a number of domestic banks is given, as well as internal and external 

factors influencing the results of banks' activities are analyzed. It is also noted that trust in banks affects the 

successful operation of commercial banks. 

The main problems of the development of the banking sector in Tajikistan are identified and ways out of 

this situation are proposed. 

Based on a thorough study and comprehensive analysis, in order to avoid the bankruptcy of commercial 

banks of the Republic of Tajikistan and the prospects for their development, on the basis of well-established control 

and management of the bank, the author proposed a number of recommendations, which allows creating a 

favorable environment  

KEY WORDS: сommercial banks, management system, control, main goal, profit, decomposition, trust 

in the banking structure, tree of goals. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ САРМОЯГУЗОРӢ 
 

Шералиева М.Н. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Дар шароити гузариш ба муносибатҳои иқтисодии бозоргонӣ иқтисодиёти кишвар дар 

самти фаъолияти корхонаҳои агросаноатӣ ба якчанд монеа ва душвориҳо дучор меояд, ки барои 

пешгирӣ ва бартараф намудани он, пеш аз ҳама, барои муҳайё сохтани шароит ҷиҳати 

сармоягузорӣ зарур аст. Таҷрибаи давлатҳои ҳамсоя ва ҷаҳон нишон медиҳад, ки танҳо ба 

туфайли истифода аз сармояи дохилӣ ва хориҷӣ аз буҳрони шадиди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ 

баромадан мумкин аст. 

Ҷалби сармоягузорӣ, пеш аз ҳама, бо мақсади азнавсозӣ ва таҷдиди корхонаҳои истеҳсолӣ 

ва коркарди комплекси агросаноатӣ бояд ба роҳ монда шавад.  

Ҳангоми таҳлили мафҳуми «сармоя» ҳамчун омили истеҳсолот дар адабиёти муосири 

иқтисодӣ асосан ба се намуди он аҳамият медиҳанд: 

- «Сармояи ҷисмонӣ», ки аз маҷмуи воситаҳои моддӣ иборат буда, дар давраҳои гуногуни 

истеҳсолот истифода бурда шуда, маҳсулнокии меҳнати инсонро афзун менамояд (дастгоҳ, 

таҷҳизот, иншоот, компютер ва ғайра); 
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- «Сармояи молиявӣ» - маҷмуи воситаҳои пулӣ ва ифодаи пулии арзиши коғазҳои 

қимматнок. Вазифаи сармояи молиявӣ ба вуҷуд овардани шароити муфид баҳри ба ҳам 

пайвастани омилҳои истеҳсолот мебошад. Бо захираҳои молиявиаш соҳибкор воситаҳои 

истеҳсолии зарурӣ мехарад ва миқдори муайяни қувваи коргариро киро мекунад, ки баъд 

ҷараёни истеҳсолот оғоз меёбад. 

- «Сармояи инсонӣ». Чун омили истеҳсолот сармоя ҳамагуна захираҳои маҳсулдеҳ 

(дастгоҳ, таҷҳизот, иншоот, технологияи навтарин ва коркард) мебошад. Соҳибкорон тавассути 

онҳо неъматҳои иқтисодиро баҳри гирифтани фоида ба вуҷуд оварда метавонанд. 

Мафҳуми «Бозори сармоя» - бисёрҷабҳа мебошад: он бозори активҳои сармоявӣ, бозори 

сармояи қарзӣ ва бозори хизматрасонии сармояро ба ҳам алоқаманд мекунад. Бозори сармоя 

баҳамтаъсиррасонии талаботи корхона ба сармояи қарзӣ, ки барои маблағгузорӣ лозим аст, аз як 

тараф ва таклифоти воситаҳои қарзиро, ки корхонаҳо ва хоҷагиҳои хонагӣ пешниҳод менамоянд, 

аз тарафи дигар, ифода менамояд. 

Бозори сармоя на фақат бозори захираҳои инвеститсионӣ, балки боз бозори худи 

неъматҳои сармоявӣ мебошад. Ҳардуи ин бозорҳоро меъёри фоиз муттаҳид мекунад. Дар 

мавриди харидани неъматҳои сармоявӣ ва ҳам гирифтани қарзҳои инвеститсионӣ дар ҷои аввал 

масъалаи меъёри фоиз меистад. 

Сармоя ҳамагуна амволе (дастгоҳ, таҷҳизот, бинои истеҳсолӣ, пул, саҳмия) мебошад, ки ба 

моликаш дар давраи ҷорӣ даромад меорад. Мафҳуми «сармоя» барои муайян кардани шакли 

меҳнатӣ дар воситаҳои истеҳсолот таҷассумёфта, ки дар навбати худ мол ва хизматрасониро ба 

вуҷуд меоварад, истифода бурда мешавад. 

Мафҳуми инвеститсия ин сармояи ҳоло дар воситаҳои истеҳсолот таҷассум наёфта, вале 

барои ба вуҷуд овардани онҳо (воситаҳои истеҳсолот) гузошташуда, мебошад. 

Инвеститсия (аз калимаи лотинии invesire - либос пӯшондан) сармоягузорӣ ба муҳлати 

дароз барои ин ё он тиҷорат мебошад. Инвеститсия сармоягузориест, ки аз ҷониби корхонаҳо, 

бонкҳо ва дигар сохторҳо сурат мегирад. 

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузориҳои хориҷӣ» (№260 аз 

12.05.2007) чунин мафҳумҳо истифода шудаанд: 

Сармоягузорӣ - ҳама гуна шаклҳои ҳуқуқи молу мулкӣ (ба истиснои молу мулке, ки ба 

истифодабарии шахсӣ ва ё бо фаъолияти фурӯши мол бе коркарди он алоқаманд аст) бо шумули 

маблағ, коғазҳои қимматнок, таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ ва натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, ки 

ба сармоягузор аз рӯи ҳуқуқи моликият мансубанд ва аз тарафи ӯ ба объектҳои фаъолияти 

сармоягузорӣ бо мақсади гирифтани фоида ва ё расидан ба натиҷаи дигари назарраси фоиданок 

гузошта шудаанд; 

Сармоягузор шахси воқеӣ ва ҳуқуқие мебошад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сармоягузорӣ мекунад [5]. 

Сармоягузорони хориҷӣ. Ба сифати сармоягузорони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

инҳо эътироф карда мешаванд: 

- давлатҳои хориҷӣ ва воҳидҳои маъмурию ҳудудии онҳо дар шахси мақомоти ваколатдор; 

- созмонҳои байналмиллалӣ; 

- шахсони ҳуқуқии хориҷӣ; 

- созмонҳои хориҷие,ки шахсони ҳуқуқӣ набуда мутобиқи қонунгузории давлатҳои хориҷӣ 

ташкил шудаанд; 

- шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд. 

Сармоягузорони ватанӣ шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие мебошанд, ки сармоягузори хориҷӣ 

набуда, фаъолияти сармоягузориро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамоянд. 

Фаъолияти сармоягузорӣ амали сармоягузор вобаста ба гузоштани сармоя ба истеҳсоли 

маҳсулот ва ё тарзи дигари истифодаи он бо мақсади ба даст овардани фоида ва ё муваффақ 

шудан ба натиҷаи дигари назаррас ва ғайра мебошад. 

Яке аз сарчашмаҳои муҳимтарини тараққиёт ин сармоягузории дохилӣ ё хориҷӣ мебошад. 

Барои бардоштани сатҳи иқтисодиёти кишвар ва зиндагии аҳолӣ сармоягузории дохилӣ ва 

сармояи хориҷӣ зарур аст. Аз рӯи назария сармоягузорӣ ин маҷмуи манбаҳои иқтисодиёт 

мебошанд, ки ба такрористеҳсоли воситаҳои асосии истеҳсолот равона карда шудаанд.  

Самтҳои сиёсати сармоягузорӣ бояд: 

- ташкили шароит барои ҷоннок кардани фаъолияти сармояи мустаҳками хориҷӣ ва 

сармояи хусус;. 



291 

 

- фароҳам овардани иқлими мусоиди сармоягузорӣ ҳам барои сармояи хориҷӣ ва ҳам барои 

сармояи дохилӣ; 

- гузаронидани сиёсати қарзӣ - пулӣ, ки ба васеъ кардани маблағгузорӣ ва мусоидат кардан 

ба маблағгузориҳои дарозмуддат равона карда шудааст; 

- пурзӯр кардани базаи молиявӣ барои сармоядорон тавассути амалӣ гардонидани сиёсати 

амортизатсионӣ ва васеъ кардани маблағи асосӣ; 

- дастгирии ҳаматарафаи рушди сохибкории хурд ва миёна, инчунии ривоҷ додани рақобат; 

- тараққӣ додани инфрасохтори истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва бозориро дар бар гирад. 
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НАҚШИ КЛАСТЕРҲОИ САНОАТӢ ДАР ТАЪМИНИ  

РАҚОБАТПАЗИРИИ МИНТАҚАҲО 
 

Самадова З.А., Ниёзова М.У. 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон  
 

Дастовардҳои илми муосир ва рақобати шадид дар бозори молу маҳсулоти саноатӣ 

самтҳои рушди корхонаҳои саноатӣ ва иқтисодиётро тағйир доданд. Дар шароити муосир таъсис 

ва рушди сохторҳои саноатӣ ба баланд бардоштани рақобатпазирии корхонаҳо аз ҳисоби рушди 

кооператсияи истеҳсолӣ ва ҳамгироӣ, ҳамчунин рушди инноватсионии низомҳои иқтисодӣ ва 

алалхусус кластерҳои саноатӣ равона мегарданд.  
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Чи тавре ки маълум аст, солҳои охир ба масъалаи кластерикунонӣ таваҷҷуҳи олимону 

мутахассисон афзудааст. Чабҳаҳои мухталифи кластерикунонӣ дар асарҳои олимони ватанӣ, аз 

ҷумла Мирсаидов А.Б., Гулов М.И., Каримов Р.А., Хомутова Л.Ф. ва дигарон инъикоси худро 

ёфтаанд. Вале то ҳол масоили сиёсати кластерӣ ба таври кофӣ таҳқиқ нашудааст ва баҳснок боқӣ 

мондааст.  

Пайваста ба ин дар як қатор санадҳои муҳимми сатҳи давлатӣ масъалаи консепсияи 

кластерии рушди иқтисодӣ баррасӣ гардидааст. Чунончи, дар Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба сифати афзалиятҳои рушди минтақа дар 

радифи дигар чораҳои муҳим ташаккулдиҳии комплексҳои ҳудудию саноатӣ кластерҳо муайян 

гардидааст, ки дар доираи он фароҳам овардани шароит барои дар минтақаҳои кишвар 

ташаккулдиҳии кластерҳои мухталифи энергетикӣ, саноатӣ, нақлиётию логистикӣ, озуқаворӣ ва 

таълимӣ, ки унсурҳои ҷудонопазири занҷирҳои мавҷудаи ҷаҳонӣ ва минтақавии арзиши 

иловашуда ва омили баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ хоҳанд буд, 

пешбинӣ гардидаанд [9, с. 38].  

Ҳамчунин дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат, 

дар тағйирот аз 23 декабри соли 2021 ҷиҳати сурат гирифтани рушди босуръати минтақаҳои 

кишвар дар асоси татбиқи чораҳои ҳавасмандгардонии фаъолият дар соҳаи саноат, инчунин, 

фароҳамсозии шароит барои ташаккул ва рушди паркҳои технологӣ (индустриалӣ), аз ҷумла 

минтақавӣ; амалисозии ташкил ва рушди кластерҳои саноатӣ дар минтақаҳои кишвар бо 

дарназардошти стратегияи рушди минтақаҳо ва тарҳи банақшагирии минтақавии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; амалигардонии чораҳои ҳавасмандгардонӣ нисбат ба кластерҳои саноатӣ бо 

дарназардошти дастгирии методӣ, ташкилӣ, коршиносӣ, таҳлилӣ ва иттилоотии рушди кластери 

саноатӣ, аз ҷумла минтақавӣ муқаррар карда шудааст [7].  

 Барои рушди бомуваффақонаи корхонаҳо ва дар маҷмуъ иқтисодиёти кишвар ба роҳ 

мондани аксуламали илм ва истеҳсолоти саноатӣ, ҳамчунин истифодаи васеи қарорҳо ва 

дастовардҳои илмию техникии рақобатпазир зарур аст.  

Ба самаранокии иттиҳодияҳои кластерӣ аз рӯйи ду самт баҳо додан мумкин аст: кластер 

ҳамчун субъекти бозор ва ҳамчун корхонаи алоҳидае, ки дар ҳайати кластер аст. Ҳамзамон 

самаранокии кластерро аз нуқтаи назари натиҷаҳои иқтисодиёти минтақавӣ ва миллӣ баррасӣ 

кардан мумкин аст.  

Олимони соҳа дуруст меҳисобанд, ки амалкарди бомуваффақонаи кластер метавонад ба 

баланд бардоштани рақобатпазирии минтақа мусоидат намояд, суръати болоравии истеҳсоли 

маҷмуи маҳсулоти минтақаро тезонад, ҳиссаи истеҳсолоти иқтисодиёти минтақаро дар маҷмуи 

маҳсулоти дохилӣ зиёд намояд [3, с. 10]. Ҳамчунин фаъолияти бомуваффақонаи кластер ба 

таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва ба ин васила баланд бардоштани шуғлнокии аҳолӣ, афзун намудани 

пояи андозӣ ва дигар натиҷаҳо меорад [2, с. 8]. 

Мавҷудияти иттиҳодияҳои кластерии пешсаф дар ҳудуди минтақа нуфузи ҷузъи 

инноватсионии рушди минтақаро фароҳам меорад ва бо ин ба ташаккули фазои мусоиди 

сармоягузорӣ мусоидат намуда, рейтинги минтақаро боло мебардорад [1, с. 13]. 

Зимни баҳогузории кластер чун субъекти бозор ва самаранокии амалкарди он 

нишондиҳандаҳои муайян, ба монанди фоида, таъсирпазирӣ ба инноватсияҳо, ҷузъҳои 

молиявиро истифода бурдан мумкин аст. Ғайр аз ин, корхонаҳо бо мақсади с0оҳиб шудан ба 

обрӯву нуфуз ба кластери самаранок кӯшиши ворид шуданро доранд [4]. 

Дар ин бобат олими ватанӣ Каримов Р.А. қайд менамояд, ки кластер ба иштирокдороне, ки 

дар ҳайати он мебошанд, метавонад самараи синергетикӣ диҳад, зеро онҳо бо истифода аз 

имкониятҳои табодули таҷрибаи мусбат ва кам кардани хароҷот аз истифодаи якҷояи ҳамон як 

хизматрасонии таҳвилгарон бурд мекунанд [6, с. 13]. 

Бояд қайд намуд, ки дар ташкил ва рушди кластерҳо давлат низ мавқеи муҳимро ишғол 

менамояд. Олими ватанӣ Темиров К.О. меҳисобад, ки «дар ин раванд давлат нақши духеларо 

мебозад. Аввалан, ӯ ҳамчун кафил баромад намуда, асосҳои институтсионалии рушди кластерро 

таъмин менамояд. Дуюм, мақомоти ҳокимияти минтақавӣ дар симои соҳибкори мустақил дар 

ҷараёни кластеркунонӣ бо мақсади таъмини устуворӣ ва суботи рушди муттаҳидшавии кластерӣ 

иштирок менамояд» [10, с. 20]. 

Самарабахшии амалкарди кластер ба самтҳои зерини иқтисодиёти минтақа таъсири 

назаррас мерасонад: 
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- рушд ва мустаҳкамгардонии сохти низоми инноватсионии минтақа, таъсиси бандҳои 
камикунандаи он бо роҳи ҷалби бизнеси хурд ва миёна ҷиҳати иҷрои бомуваффақияти лоиҳаҳои 
инноватсионӣ ва барномаҳое, ки барои баланд бардоштани рақобапазирии минтақа мусоидат 
мекунанд;  

- густариши робитаҳои барои тарафҳо фоиданок байни ҳама унсурҳои низоми 
инноватсионии минтақа; 

- ташаккули дурнамои низоми минтақавии иқтисодиёт чун субъекти комили 
инкишофёбандаи рақобатпазир, ки қодир аст афзалиятҳои рақибии худро дар бозорҳои дохилӣ 
ва беруна амалӣ намояд (расми 1).   

 
Расми 1. Самтҳои рушди минтақа дар асоси таъсиси кластерҳои саноатӣ. 

 

Ҳар як самти кластерро, ки ба рушди минтақа таъсир мерасонад, дар маҷмуаи ҷабҳаҳои 
зерин баррасӣ кардан мумкин аст: ҷабҳаи молиявӣ, ҷабҳаи андозӣ, ҳуқуқӣ, ҷабҳаи тарифӣ, 
мавҷудияти инфрасохтор, манбаъҳои маъмурӣ, сиёсӣ ва ғ.  

Олими рус Горетов И.Н. ақида дорад, ки рушди робитаҳое, ки барои амалкарди 
бомуваффақонаи кластери инноватсионии минтақа камӣ мекунанд, дар ҳолати иҷрои шартҳои 
зерин имконпазир аст [5, с. 54]:  

- ихтисори маблағгузории буҷавӣ ва пешниҳоди шартҳои қарздиҳии дохилӣ дар тамоми 
занҷири ташкили маҳсули нави инноватсионӣ; 

- коркарди чораҳои дастгирии ҷоришавии натиҷаҳои коркардҳои илмию таҳқиқотӣ ва 
таҷрибавию тарҳрезӣ (КИТТТ), ки аз тарафи иштирокчиёни кластер иҷро шудааст; пешбарии 
тиҷоратикунонии натиҷаҳои КИТТТ; таъсиси ҷузъи шабакаи кластерӣ ҷиҳати ташкили 
маблағгузории ибтидоӣ; 

- ҷалби маблағҳои хусусӣ барои дастгирии чораҳо ҷиҳати таъсиси истеҳсолоти илмталаби 
рақобатпазир бо арзиши иловагии баланд; 

- дар асоси ҳамкории мутақобили ба ҳам фоидабахш бо ташкилоти тиҷоратӣ таъсиси 
низоми маблағгузории лоиҳаҳои инноватсионӣ, ки рақобатпазирии истеҳсолкунандагони 
саноати аз ҷиҳати технологӣ пешрафтаро ба таври назаррас баланд мебардоранд; 

- таъсиси низоми чораҳои дастгирии лоиҳаҳои инноватсионие, ки ба истеҳсоли маҳсулоти 
рақобатпазир, аз ҷумла қоидаи интихоб, ташаккули лоиҳаҳои нав, қоидаҳои танзими 
маблағгузории КИТТТ, муайянкунии принсипҳои аксуламали иштирокчиёни кластер дар соҳаи 
истифодаи маҳсули нави инноватсионӣ, натиҷаҳои КИТТТ равона шуда бошанд; 

- сарҷамъ кардани иқтидори илмию техникӣ бо мақсади дар муҳлатҳои кӯтоҳ ба бозори 
маҳсулоти аз лиҳози технологӣ баланд баровардани истеҳсолоти худ, ташаккули механизми 
таъмини молиявии лоиҳаҳо дар асоси маблағгузории саҳҳомӣ, низоми интихоби лоиҳаҳои 
перспективӣ, ба занҷир ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти инноватсионӣ ворид намудани ҷузъҳои 
илмӣ, истеҳсолӣ, инжинирингии татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ; 

- дар дохили иттиҳодияҳои кластерӣ таъсис ва мустаҳкамгардонии сохторҳои аз лиҳози 
уфуқӣ ва амудӣ ҳамгирошудаи соҳаҳои илмию истеҳсолӣ, технологӣ, таълимӣ ва ғайра; 

- дар асоси муносибатҳои зерпудратӣ ба роҳ мондани ҳамкории мутақобила бо корхонаҳои 
хурд ва миёнаи инноватсионӣ баҳри таъмини пайвастҳои камикунанда ҷиҳати баланд 
бардоштани афзоиши истеҳсоли инноватсионӣ;  

- дар доираи кластер таъсис додани марказҳо ҷиҳати дастгирии ҷузъи инноватсионии 
кластер, ки бо интиқоли технология, инжиниринг, шартномаҳои зерпудратӣ, таъминоти 
иттилоотӣ, вазифаҳои тиҷоратӣ, таъсиси бизнес-инкубаторҳо, сохторҳои молиявӣ, омода ва 

Рушди корхонаҳо - иштирокчиёни кластер 

Рушди кластер 

Фароҳам овардани 

шароит барои рушди 

минтақа чун низоми 

том ва амалӣ намудани 

афзалиятҳои рақибӣ 

 Рушди унсурҳои сохтории 

низоми инноватсионии 

минтақа, ки баландбардории 

рақобатпазирии минтақаро 

таъмин менамояд 

 Мустаҳкамгардонии 

робитаҳо байни унсурҳои 

алоҳидаи низоми 

инноватсионии минтақа 

Рушди минтақа 
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азнавтайёркунии мутахассисони дорои маърифати инноватсионӣ, маркетинг ва идоракунии 
инноватсионӣ машғул бошанд;  

- бо мақсади баланд бардоштани самаранокии фаъолияти асосии кластер таъмин намудани 
иштирокчиёни иттиҳодияҳои кластерӣ бо иттилооти илмию техникӣ, ҳуқуқӣ, молиявӣ ва ғ. 

Дар консепсияи кластерии созмондиҳии низоми инноватсионии минтақавӣ ба мустаҳкам 
кардани робитаҳо байни субъектони алоҳидаи иттиҳодияи кластерӣ диққати калон ҷудо карда 
мешавад, ки он барои пешбарии ташкилию техникии натиҷаҳои КИТТТ дар истеҳсолоти 
саноатӣ, ташкили низоми чораҳо оид ба дастгирии молиявии КИТТТ, паҳнкунии дониш ва 
технологияҳо байни иштирокчиёни сохти кластерӣ зарур аст.  

Ба вазифаҳои асосии кластери минтақавӣ ҳамчун низоми мукаммал оид ба амалигардонии 
афзалиятҳои рақибӣ дар бозорҳои дохилию беруна дохил мешаванд: 

- таъсиси низоми иттилоотии кластер, ки ба фаъолгардии фаъолияти инноватсионӣ 
мусоидат менамояд; 

- таҳияи нақшаҳои дурнамои рушди кластери инноватсионӣ дар доираи татбиқи 
афзалиятҳои рақибӣ; 

- бо мақсади таъмини рушди бомароми кластери инноватсионӣ гузаронидани таҳқиқоти 
таҳлилӣ ҷиҳати пешгӯии самтҳои фаъолияти он ва таъмини ҷузъҳои зарурӣ, аз ҷумла бо 
захираҳои меҳнатӣ; 

- ҳамоҳангсозии лоиҳаҳои рушди кластерҳои минтақавӣ бо дарназардошти махсусият ва 
афзалиятҳои рушди минтақаҳо; 

- такомули низоми таълими қувваи коргарӣ бо мақсади пайдо намудани донишҳои нав, 
баландбардории тахассусмандӣ ва мубодилаи таҷриба барои таъмини рушди афзалиятҳои 
рақибии кластери минтақавӣ; 

- ташкили низом ҷиҳати такрористеҳсолкунии захираҳои меҳнатӣ, аз ҷумла ҷалб ва 
мутаҳкамгардонии кадрҳои омӯзгорӣ, коркарди маводи методии илмию амалӣ ҷихати таъмини 
омодакунии кадрҳо барои фаъолияти инноватсионии кластери минтақавӣ, ташаккул додани 
дархост барои мутахассисони дараҷаҳои миёна ва олӣ барои фаъолияти инноватсионӣ; 

- баланд бардоштани малакаи касбии иқтидори меҳнатии мавҷудбудаи тамоми ҷузъҳои 
иттиҳодияҳои кластерӣ бо мақсади таъмини ҷараёни истеҳсоли инноватсионии самаранок ва 
оптималӣ; 

- ҳамкорӣ бо сохторҳои соҳибкорӣ бо мақсади мутобиқгардонии инноватсияҳои 
амалишаванда ба меъёрҳои рушди кластер; 

- ташкили бозори маҳсулоти илмию техникӣ; 
- ташаккули фарҳанги дохиликластерии бунёди муносибати мутақобила байни 

иштирокчиёни кластер, ки дар паҳнкунии донишҳо, малакаю таҷриба, мақсаднокии 
гузаронидани таҳқиқот, ташкили комплекси муштараки дониш ва малака ҷиҳати азхуд ва 
ҷорикунии навоварӣ дар доираи амалкарди кластер, эҷоди ворисӣ дар мустаҳкамгардонӣ ва 
рушди сохти кластерӣ ифода меёбад. 

Амалкарди босамари кластери инноватсионӣ ба рушди тамоми маҷмуаи ҷузъҳои иқтидори 
минтақа, ба монанди ташкилдиҳандаҳои зеҳнӣ, илмию техникӣ, саноатӣ таъсир мерасонад. 

Зери мафҳуми ҷузъи зеҳнии иқтидори минтақа мавҷудияти донишҳо, арзишҳо, малакаҳое, 
ки барои амалкарди инноватсионии кластер заруранд ва захираҳои инсонии минтақа дорост, 
фаҳмида мешавад. Ба он ниҳодҳо ва муассисаҳои иҷтимоӣ дохил мешаванд, ки қабул, нигоҳдорӣ, 
инкишофи донишҳоро ҷиҳати истифода дар рушди инноватсионии низоми кластерӣ таъмин 
менамоянд. 

Рушди ҷузъи зеҳнии иқтидори минтақа ба чандирии иқтисодиёти минтақа нисбат ба амали 
тағйирёбандаи муҳити беруна дар асоси инкишофёбии ҷабҳаҳои касбӣ, эҷодӣ, тахассусӣ, 
арзишмандӣ, ҳамчунин қобилияти ҷуброн кардани тарафҳои заифи рушди иқтисодиёти минтака 
бо ташаккулдиҳии сармояи зеҳнии минтақа, ба монанди сармояҳои инсонӣ, институтсионалӣ, 
истеъмолӣ мусоидат менамояд [8, с. 57].  

Зери мафҳуми сармояи инсонии минтақа дониш ва малакаҳои амалӣ, қобилияти 
фикрронии эҷодӣ, қобилият ба фаъолияти инноватсионӣ, арзишҳои ахлоқӣ фаҳмида мешавад.  

Барои муайян кардани динамикаи афзоиши иқтидори инсонӣ индекси рушди иқтидори 
инсонӣ истифода бурда мешавад, ки он нишондиҳандаи ҷамъбастии дарозумрӣ, дараҷаи 
маълумотнокӣ, бузургии даромад ба ҳар сари аҳолӣ мебошад. 

Зери сармояи институтсионалӣ қобилияти истифодаи иқтидори мавҷудбуда, яъне сармояи 
инсонӣ баҳри инкишофи ниҳоди институтсионалии минтақаро фаҳмидан мумкин аст.  

Сармояи истеъмолии минтақа бо мавҷудияти робитаҳои устувор бо мизоҷон ва 
истеъмолкунандагон дар ҳудуди минтақа шарҳ дода мешавад.  
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Ҷузъи илмию техникии иқтидори инноватсионии минтақа бо худ қобилияти соҳаи 
фаъолияти илмию техникиро ҷиҳати фароҳам овардани замина барои рушди инноватсионии он, 
малакаи истифодаи конструктивии донишҳои нав дар доираи ҳамкориҳои судманди байни 
муассисаҳои илмӣ, ҳокимияти минтақа ва талаботи бозор шарҳ медиҳад.  

Дар натиҷаи ҳамкориҳои мутақобилан фоидабахш ҳатман динамикаи мусбати афзуншавии 
нишондиҳандаҳои захиравии минтақавӣ, аз қабили хароҷот барои корҳои илмию таҳқиқотӣ ва 
таҷрибавию тарҳрезӣ, шумораи муҳаққиқон ва диг. таъмин мегардад. 

Зери мафҳуми ҷузъи саноатии иқтидори инноватсионии минтақа қобилияти истеҳсоли 
молу хизматрасонӣ бо истифода аз дастовардҳои илму техника фаҳмида мешавад, ки дар 
инноватсияҳо асос ёфта, ба талаботи бозори ҷаҳонӣ мутобиқат менамояд ва ҳамзамон ба 
афзоиши даромади воқеии аҳолӣ мусоидат мекунад. 

Барои инкишоф додани ҷузви саноатӣ ташкили амсилаҳои нави идоракунии истеҳсолот бо 
ҳамкории ҳамаҷониба ва самараноки байни иштирокчиёни ҷараёни инноватсионӣ тавассути 
ташаккули кластери инноватсионӣ зарур аст.  

Сатҳи инкишофи ҷузви саноатии минтақа бо миқёси КИТТТ, ҳаҷми истеҳсоли саноатии 
маҳсулоти аз лиҳози технологӣ баланд, ҳаҷми содироти технологияҳо, ҳиссаи истеҳсолоти 
корхонаҳои саноатии ба инноватсия нигаронидашуда тавсиф карда мешавад. 

Ташкили корхонаҳои нави инноватсионии фаъол дар минтақа ба ташаккули нуфузи 
инноватсионии минтақа, фаъолгардии фаъолияти инноватсионӣ, зиёдшавии шумораи ҷойҳои 
корӣ, ҷалби кадрҳои нави умедбахш барои фаъолияти инноватсионӣ дар минтақа мусоидат хоҳад 
намуд. 

Ҷузъи инвеститсионии иқтидори инноватсионии минтақа бо худ қобилияти имкониятҳои 
истеҳсолии минтақа ҷиҳати таъмини ҷараёни истеҳсоли инноватсионии молу хизматрасонӣ, 
рушди устувори иқтисодиёти минтақаро дар асоси инноватсияҳо ифода менамояд. Барои 
таъмини инвеститсияҳо дар минтақа мавҷудияти захираҳои моддӣ, молиявӣ ва зеҳнӣ зарур аст. 
Махсусан дар фаъолияти инноватсионӣ захираҳои зеҳнӣ муҳиманд, ки дар натиҷа захираҳои 
молиявиро муайян мекунанд. 

Ба муваффақиятҳои ҷараёни ташаккул ва амалкарди кластери инноватсионӣ дар минтақа 
тааллуқ доранд:  

- ташкил ва такомули омилҳои пешрафтаи истеҳсолот, ки рушди иқтидори 
инноватсиониро муайян мекунанд; 

- тамаркузи захираи дониш дар соҳаи иттилооти илмӣ, техникӣ, бозорӣ, ки ба эҷоди 
маҳсулот ва хидматҳои инноватсионӣ мусоидат мекунанд; 

- ташкили инфрасохтори инноватсионии минтақавӣ, ки рушди равандҳои инноватсиониро 
муайян мекунад; 

- ҷалби сармоя барои рушди фаъолияти инноватсионӣ, ки ба баланд бардоштани иқтидори 
инноватсионии минтақа нигаронида шудааст; 

- таъсис ва ислоҳоти заминаи ҳуқуқии татбиқи фаъолияти инноватсионӣ дар минтақа. 
 Инфрасохтори инноватсионии минтақавӣ маҷмуи корхонаҳо, ташкилотҳо ва 

муассисаҳоро дарбар мегирад, ки дар ташкил ва фаъолияти инноватсионии минтақа саҳм доранд. 
Инфрасохтори инноватсионии минтақа шароити заруриро барои рушди фаъолияти 

инноватсионӣ фароҳам меорад, ки он ба коҳиш додани хатарҳо ва номуайянии фаъолияти 
инноватсионӣ мусоидат мекунад, манбаи тавлиди ғояҳои нав ва қобилиятҳои тафаккури 
инноватсионӣ мегардад.  

Ҳамин тариқ, ҳамкории муштараки самарабахши тамоми ҷузъҳои иқтидори 
инноватсионии минтақа метавонад манбаи афзоиши рақобатпазирии минтақа дар бозорҳои 
дохилӣ ва хориҷӣ гардад. 
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НАҚШИ КЛАСТЕРҲОИ САНОАТӢ ДАР ТАЪМИНИ РАҚОБАТПАЗИРИИ МИНТАҚАҲО  
  

Дар мақола масъалаҳои ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ баррасӣ гардида, нақши 
кластерикунонӣ дар таъмини рақобатпазирии минтақа нишон дода шудааст. Муаллифон асоснок 
намудаанд, ки дар асоси рушди инноватсионии низомҳои иқтисодӣ, аз ҷумла кластерҳои саноатӣ 
рақобатпазирии минтақа таъмин мегардад. Дар ин замина шартҳои асосии рушди минтақа нишон дода 
шудаанд. Ҷузъҳои таркибии иқтидори минтақа, ба монанди ташкилдиҳандаҳои зеҳнӣ, илмию техникӣ, 
саноатӣ чун таъмингари рушди кластери саноатии минтақа мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Нақши 
инфрасохтори инноватсионии минтақа дар фаъолияти инноватсионии минтақа нишон дода шудааст. 
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РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ  

  

В статье рассмотрены вопросы формирования и развития промышленных кластеров и показана роль 
кластеризации в обеспечении конкурентоспособности региона. Авторами обосновывается, что на основе 
развития инновационных экономических систем, в частности промышленных кластеров, можно 
обеспечить конкурентоспособность региона. На этой основе приведены основные условия, необходимые 
для развития региона. Также в статье рассмотрены структурные составляющие потенциала региона, такие 
как интеллектуальные, научно-технические промышленные, которые могут обеспечить развитие 
промышленных кластеров в регионах. Показана роль региональной инновационной инфраструктуры в 
инновационной деятельности региона.  
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THE ROLE OF INDUSTRIAL CLUSTERS IN ENSURING REGIONAL COMPETITIVENESS 
 

The article deals with the formation and development of industrial clusters and shows the role of clustering 
in ensuring the competitiveness of the region. The authors substantiate that on the basis of the development of 
innovative economic systems, in particular industrial clusters; it is possible to ensure the competitiveness of the 
region. On this basis, the main conditions necessary for the development of the region are given. The article also 
discusses the structural components of the region's potential, such as intellectual, scientific and technical industrial, 
which can ensure the development of industrial clusters in the regions. The role of the regional innovation 
infrastructure in the innovation activity of the region is shown. 
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РУШДИ НИЗОМИ ИННОВАТСИОНӢ ВА БАЛАНД БАРДОШТАНИ 

РАҚОБАТПАЗИРИИ МАҲСУЛОТИ ВАТАНӢ 
 

Муртазоев О.Қ., Бобоев Ҷ.И.  

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
 

Дар шароити имрӯза навоварӣ дар истеҳсолот ва рақобатпазирии мамлакат мафҳумҳои 

гуногунпаҳлӯ ба ҳисоб мераванд, ки қобилияти мамлакатро барои ноил гардидан ба суръати 

баланди рушди иқтисодиро ифода менамоянд. Асоси иқтисодиёти бозориро рақобат ташкил 

медиҳад, ки  қувваи ҳаракатдиҳандаи  инкишофи муносибаҳои тарафайни субъектҳои дар 

муҳити иқтисодии муайян амалкунанда ба ҳисоб меравад. Таҷриба нишон медиҳад, ки аксари 

кишварҳои ҷаҳон мавриди кушодагардонии иқтисодиёти худ дар давоми даҳсолаҳо ин масъаларо 

таҳти назорати давлат қарор медиҳанд.  

Ба ҳамаи мо маълум аст, ки низоми муосири иҷтимоӣ-иқтисодии Тоҷикистон бо гузариш 

аз навъи такрористеҳсоли инкишоф ба навъи инноватсионии инкишоф тамоюл дорад, ки 

амалишавии он аз рушди фаъолияти инноватсионӣ вобастагии зич дорад. Ин навъи инкишофи 

муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ дигаргунсозиҳои куллиро дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт ва 

ҳаёти ҷомеа тақозо менамояд. Имрӯз зарур аст, ки давлат ба инкишофи зерсохтори равандҳои 

инноватсионӣ, аз ҷумла таъминоти иттилоотии он, низоми молиявӣ-иқтисодӣ, дастгирии 

истеҳcолӣ-технологӣ, низоми дастгирӣ, татбиқи натиҷаҳои илмӣ дар истеҳсолот, низоми 

омодасозӣ ва такмили ихтисоси кадрҳо диққати ҷиддӣ дода мешавад. Вазифаҳои асосии 

фаъолгардонии равандҳои инноватсионӣ дар мамлакат аз баланд бардоштани самаранокии 

истеҳсолот ва рақобатпазирии молу хизматрасониҳо, диверсификатсия ва такмили сохтори 

истеҳсолот ва содирот, истифодаи технологияҳои пешқадами истеҳсолот иборат мебошад. Тавре 

зикр намудем, дар шароити муосири инкишофи муносибатҳои иқтисодӣ ва пешрафти илмӣ-

техникӣ таъмини рақобатпазирии саноати мамлакат танҳо бо роҳи инкишофи фаъолияти 

инноватсионӣ имконпазир аст [4]. Чунки, дар шароити ҳозира дар сатҳи корхона ракобатпазирӣ 

аз рӯйи маҳсулоти истеҳсолмешуда ба вучуд омада, дар натича корхонаҳои ватанӣ бо корхонаҳои 

азими дигар давлатҳо хоҳ нохоҳ рақобат хоханд намуд. Аз ин ру, дар адабиёти иқтисодӣ се 

нуқтаи назар оид ба муайяннамоии рақобат мавҷуд аст: 

- рақобатро ҳамчун мусобиқа дар бозор муайян менамоянд; 

- рақобатро ҳамчун унсури механизми бозорӣ, ки имконияти мувозинат намудани талабот 

ва таклифотро медиҳад, дида мебароянд; 

- рақобатро ҳамчун меъёри муайянкунандаи навъи бозори соҳавӣ муайян мекунанд. Яъне, 

ки рақобат - ин мубориза барои гирифтани фоида буда, рақобатпазирӣ бошад, ин истеҳсол ва 

пешниҳоди молу маҳсулот ё хизматрасонӣ мебошад. Аз ин рӯ, рақобат дар тамоми соҳаҳои 

фаъолият ва шароити муборизаи рақобатноки иқтисодиёти бозорӣ, ҳамчун қувваи пешбарандаи 

корхонаҳои истеҳсолӣ ҳисобида мешавад. 

Чи тавре, ки олим ва иқтисодчии амрикоӣ Майкл Портер иброз медорад, 

мукаммалгардонии мунтазами истеҳсолот дар асоси ҷоринамоии навовариҳои стратегӣ, яъне 

технологияҳои сатҳи баланд ва шабакаи таҷҳизотии онро таъмиркунанда, таҷрибаи пешқадами 

истеҳсолӣ, хизматрасонии муосири маркетингӣ, сарчашмаи бартарияти рақобатии устувор на 

фақат барои корхонаҳо, соҳаҳо, балки мамлакатҳо шуда метавонад, ки дар он ҷо такрористеҳсоли 

босуръати навъи соҳибкорию инноватсионӣ таъмин карда мешавад. Майкл П. исбот мекунад, ки 

мамлакатҳо метавонанд бартариятҳои рақобати худро аз даст диҳанд, агар аз мунтазам 

муосирнамоии истеҳсолот даст кашанд, чунки суръати истифодаи навовариҳо ва зудамалии 

соҳибкорон ба навовариҳои ширкатҳои рақиб рақобатпазирӣ сохторҳои соҳибкориро таъмин 

менамояд. 

Айни замон, рушди саноати миллӣ, ташаккули низоми иқтисоди инноватсионӣ ва баланд 

бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ яке аз самтҳои афзалиятноки кишвар ба ҳисоб 

меравад. Бинобар ин, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси васеи Ҳукумат санаи 24 январ доир ба 

натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2003 ва вазифаҳои 

навбатӣ дар соли 2004 қайд намуд, ки «…баланд бардоштани сифати маҳсулоти саноатӣ, 

таҳқими мавқеи рақобатпазирии истеҳсолкунандагони молҳо ва ташаккули талабот, ки дар қонеъ 

гардонидани он маҳсулоти босифат нақши муҳим дорад, инчунин навсозии истеҳсолот, ворид ва 
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ҷорӣ кардани технологияи замонавӣ бояд самтҳои асосии рушди саноати мамлакат гарданд. Бо 

роҳи навсозии хатҳои истеҳсолӣ ва технологияҳои гуногуни соҳаи саноат, тақвияти назорати 

техникӣ, ҷорӣ намудани низоми муосири сифат, истифодаи самарабахши механизмҳои 

ташкилию иқтисодии сиёсати давлатӣ рақобатпазирии истеҳсолоти саноатиро таъмин намудан 

мумкин аст. Сарфи назар аз тамоюли номусоиди пешрафти сохторӣ дар саноат густариши 

рақобат шарти муҳими афзоиши иқтисодиёти ҷумҳурӣ мебошад» [6].  

Боиси тазаккур аст, ки дар тули 30 соли Истиқлолияти давлатӣ давраҳои душворро паси 

сар намуда, дар муносибатҳои бозорӣ ва иқтисодиёти миллӣ бурд намуд. Ҳамзамон, дар таҳкими 

низоми молиявию пулӣ ва дараҷаи баланди рақобатпазирии корхонаҳои ватанӣ дар бозорҳои 

байналхалқӣ ба дастовардхои назаррас ноил гардида, тамоми шароитҳо барои истеҳсоли 

маҳсулоти рақобатпазир муҳайё карда шуд. Дар ҳамин замина, воридоти мошинҳо, таҷҳизот ва 

қисмҳои эҳтиётии онҳо аз пардохти боҷи гумрукӣ ва андоз аз арзиши иловашуда озод гардида, 

фарсудашавии миёнаи қисмҳои фаъоли мошинҳо ва таҷҳизотҳо бо сармоягузориҳои дохилию ва 

хориҷӣ барои истеҳсоли молҳои ватанӣ бартараф гардиданд, ки маҳсулотҳои ракобатпазир 

истеҳсол карда шавад.  

Дар шароити муносибатҳои бозории мукаммалёфта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон падидаҳои 

таъмини рақобатпазирии корхонаҳо яке аз мавзӯъҳои мубрам ҳисобида мешавад. Яке аз 

маҳакҳои муҳими таъмин рақобатпазирӣ ин афзоиши ҳосилнокии меҳнат, ки ба коркарди 

қарорҳои самараноки таъминкунандаи инкишофи он дар асоси ҷоринамоии стратегияи 

инноватсионӣ дар ҳама сатҳи идоракунӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин сабаб қайд кардан мумкин аст, 

ки муборизаи рақобатӣ ҳамчун ҷанбаи калидӣ барои ташаккулёбии кластерҳои саноатӣ ҳисоб 

меёбад [13, с. 120]. 

Қобили зикр аст, ки кластерҳо дар рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ нақши 

пешбарандаро иҷро менамоянд. Яъне, ки гурӯҳи корхонаҳои ба ҳам алоқаманд, ташкилоту 

муассисаҳои ғайритиҷоратии ба фаъолияти корхонаҳо алоқаманд, ки дар соҳаҳои муайян аз рӯи 

аломати ҷуғрофӣ муттаҳид гардида, бо ҳам рақобат менамоянд ва ҳамзамон якдигарро пурра 

мекунанд.  

Аз ин лиҳоз, ҷиҳати коҳиш додани шиддати омилҳои берунӣ ба иқтисодиёт ва амалӣ 

намудани ҳадафи чоруми миллӣ-саноатикунонии босуръати мамлакат тибқи «Барномаи 

саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025» ташкил намудани 

кластерҳои саноатӣ ва дар заминаи ашёи хоми маҳаллӣ ба истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ афзалият 

дода шудааст. Маҳз кластерҳо амбуҳи ҳалкунандаи барои мувваффақияти рақобати заруриро дар 

соҳаҳои муайян ба вуҷуд меоранд. Бинобар ин, яке аз вазифаҳои асоси дар низоми таъмини 

рақобатпазирии баланди иқтисодиёти миллӣ муайян намудани иқтидори кластеркунонии 

иқтисодиёти миллӣ мебошад. Барои иҷрои ин вазифа гузаронидани таҳлили устувории 

рақобатии соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ зарур мебошад, ки зери ин мафҳум решагирии 

субъектҳои хоҷагидор дар муҳит, қобилияти дар давраи дарозмӯҳлат нигоҳ доштани 

рақобатпазирии хусуси бо истифода аз имкониятҳои муҳити беруна фаҳмида мешавад.  

Дар айни замон, ташаккули кластерҳои саноатӣ ва иқтидори инноватсионӣ дар рушди 

саноати миллӣ ба баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ замина мегузорад. 

Кластерҳои саноатӣ бо барномаи истеҳсолӣ такя намуда, ба дараҷаи сифати молу 

хизматрасониҳо оварда мерасонад. Аз ин лиҳоз, дар иқтисодиёти глобалӣ рушди кластерҳо 

равиши муосири рушди низоми саноат ва соҳаи хизматрасониҳоро ба воситаи минтақаҳои 

алоҳида дар бар гирифта, нақши калидиро мебозанд. Таҳқиқҳо нишон медиҳад, ки иқтидори 

иқтисодӣ ва истеҳсолиро корхонаҳо дар бозори дохилӣ ва берунӣ ҳамеша баробар нигоҳ дошта 

наметавонанд. Аз ин рӯ, дар доираи муттаҳидии ягонагӣ ё кластерӣ фаъолият намудани 

корхонаҳо боиси иқтидори зиёди иқтисодӣ ва истеҳсолиро дар бозори дохилӣ ва берунӣ гардида, 

дар кӯтоҳтарин мӯҳлат сифату молу маҳсулот беҳтар мегардад, рақобатпазирӣ ва бозоргирии 

маҳсулотҳо таъмин мегардад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки равиши воқеии кластерӣ ба ташкили истеҳсолот ё 

кластеризатсияи саноат ба рушди инноватсионии саноатӣ ҳам минтақаҳои алоҳида ва ҳам дар 

маҷмӯъ кишвар мусоидат мекунад. Таҷрибаи кишварҳои пешрафта низ нишон медиҳад, ки худи 

кластер такони навоварона ва афзоиши рақобатпазирии корхонаҳоро дар иқтисоди миллӣ ба 

вуҷуд меорад [7, с. 108]. Дар шароити  муносибатҳои бозорӣ агар корхона рақобатпазирии 

маҳсулот ва ё хадомоти худро таъмин карда натавонад, ягон кумакҳои молиявӣ ва 

сармоягузориҳои дохилию хориҷӣ имкони наҷоти корхонаи истеҳсолиро надорад. Бинобар ин, 
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асоси рақобатпазирӣ сатҳу сифати маҳсулот буда, беҳтаршавии сифат дар навбати худ баланд 

намудани сифати ашёи хом, масолеҳ, маҳсулоти васлкунанда, бо усулҳои ташкили истеҳсолот 

ҷорӣ намудани технологияҳои пешқадам ва меҳнатро тақозо менамояд. Аз ин ру, вазифаи баланд 

бардоштани сифати маҳсулот хусусияти маҷмӯи гирифта, тамоми соҳаҳои саноати мамлакатро 

дар бар мегирад. 

Қобили зикр аст, ки яке аз роҳҳои баланд бардоштани рақобатпазирии корхонаҳои ватанӣ 

ҳангоми баромадан ба бозори ҷаҳонӣ, ин стандартикунонӣ, сертификатсияи маҳсулот ва 

мувофиқ намудани стандартҳои миллӣ ба талаботи сатҳи байналхалқӣ мебошад. 

Стандартикунони ва сертификатсияи маҳсулот бо таъсири тамоюлҳои муосири таъмини 

бехатарии маҳсулоти таъиноти маишӣ, нигоҳдории саломатӣ ва ҳифзи муҳити зист аҳамияти 

рузафзунро пайдо карда истодааст.  

Барои баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва рақобатпазирии маҳсулот корхона 

бояд сифати маҳсулотро беҳтар созад. Зеро, дар корхона кафолати истеҳсоли маҳсулоти 

рақобатпазир, ҳамаҷониба идора намудани низоми сифат зарур мебошад [3, с. 103]. Мақсади 

баҳодиҳӣ ба рақобатпазирии корхона муайян кардани мавқеи корхона дар бозор, минтақа ва 

ҷаҳон мебошад. Рақобатпазирии корхона ин қобилияти рақобат дар бозор ва ба даст овардани 

манфиатҳои иқтисодӣ нисбат ба рақибон мебошад [1, с. 156].  

Беҳтар гардидани робитаҳои иқтисодии хориҷӣ аз дохилшавии Тоҷикистон ба Созмони 

Умумиҷаҳонии Савдо (СУС) вобаста буда, Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 марти соли 2013 расман 

159-умин узви Созмони Ҷаҳонии Савдо (СУС) гардид.  

Лозим ба ёдоварӣ аст, ки барои инкишофи истеҳсолоти ватанӣ воридшавии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба узвияти СУС аз нигоҳи сиёсӣ ва ҷараёни ҷаҳонишавӣ, зарурати худро пайдо 

намуд. Агар ба сохтори содироти иқтисодиёти давлатҳо назар афканем, яъне узвияти ба ин 

созмони бонуфузи ҷаҳонӣ ба давлатҳое, ки дорои иқтидори бузурги содиротӣ, бозори дохилии 

калон ва саноати тараққикарда доранд, бештар фоидабахш мебошад.  

Таҳлили робитаҳои беруниқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нигоҳи таъмини бехатарии 

иқтисодӣ ва рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ нишон медиҳад, ки имкониятҳои низоми 

саноати мамлакатро пурра истифода намуда, имрӯз махсулотхои ватанӣ ракобатпазир мебошанд. 

Бинобар ин, корхонаҳои муштарак бо шарикони хориҷӣ дар доираи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ як 

шакли ҳамкории дуҷонибаро меноманд. Махсусан, дар Ҷумҳури Тоҷикистон якчанд корхонаҳои 

муштараки азим барои рушди иқтисодиёт дар соҳаҳои гуногун фаъолият менамоянд, ки дар 

рушди соҳаҳои хоҷагии халқ ва бо молҳои рақобатпазир таъмин намудани бозори дохилӣ, саҳми 

назаррас доранд [9, с. 176]. 

Қобили зикр аст, ки самтҳои асосии фаъолияти корхонаҳои муштарак дар қаламрави 

кишвар гуногун буда, бештар ба коркард ва истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ равона гардидаанд. Аз 

ин рӯ, ҳиссаи умумии корхонаҳои муштарак дар соҳаҳои саноати мамлакат сол аз сол афзоиш 

меёбад. Бешубҳа, дар асоси маълумотҳои экспертҳо ҳамасола ҳаҷми умумии сармоягузории 

мустақими хориҷӣ дар ҷаҳон миллиардҳо долларро ташкил медиҳад. Бинобар ин, дар 

диаграммаи 1 теъдоди корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст.  
 

Диаграммаи 1. Шумораи корхонаҳои муштараки фаъолияткунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

давоми солҳои 1991-2019 (бо адад) 
 

 
Сарчашма: Дар асоси маълумотҳои АОНПҶТ, Омори солонаи 2021. саҳ. 370-371 тартиб дода 

шудааст.   
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Аз нишондиҳандаҳои диаграммаи 1 мушоҳида карда мешавад, ки соли 1991 шумораи 

корхонаҳои муштараки фаъолияткунанда дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ 46 ададро 

ташкил намудааст. Дар ин давра, яъне соли 1995 ин нишондиҳанда ба 210 адад барбар гардид, 

ки афзоиш нисбати соли 1991 бештар аз 4,5 баробарро ташкил медод. Дар давоми солҳои 1991-

2019 пайваста зиёд гардидани шумораи корхонаҳои муштарак дар қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон натиҷаи сиёсати бомуваффақият ва хирадмандонаи Пешвои миллат дар соҳаи 

иқтисод мебошад. Агар соли 2000 миқдори умумии корхонаҳои муштарак 108 ададро ташкил 

намуда бошанд, ин нишондиҳанда соли 2019 ба 624 адад расидааст, ки афзоиш 516 ададро 

ташкил медиҳад. Ҳанӯз аз давраҳои аввали ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ Ҳукумати 

мамлакат заминаҳои асосии қонунгузориро пайваста таҳким бахшида, аз ҳамаи имкониятҳо 

самаранок истифода бурда истодааст, ки мақсад аз ин таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои нави корӣ, 

беҳдошти зиндагии шоистаи шаҳрвандон ва табдил додани Тоҷикистон ба кишвари 

содиркунандаи молу маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ба ҳисоб меравад. 

Бинобар сабаби бештари корхонаҳои муштараки фаъолияткунанда, дар қаламрави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Душанбе рост меоянд, ин ҷо зарур шуморидем, ки ҳиссаи 

онҳоро дар шакли диаграммаи зерин нишон диҳем. Яъне бо сабабҳои гуногун шумораи 

корхонаҳои муштарак, ки аз ҳаҷм ва шарту шароити мавқеи сармоягузорӣ вобастагӣ дорад, давра 

ба давра тағйир ёфтааст, ки нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои муштарак дар 

диаграммаи 2 оварда шудааст.   
 

Диаграммаи 2. Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои муштарак 

дар давоми солҳои 2000-2019 (млн. сомонӣ) 
 

 
Сарчашма: Дар асоси маълумотҳои АОНПҶТ, Омори солонаи 2021. – С. 370-371 тартиб дода 

шудааст.  
 

Мувофиқи факту рақамҳои диаграммаи №2 аз нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти 

корхонаҳои муштарак дар давоми солҳои 2000-2019 бештари он ба шаҳри Душанбе рост меояд. 

Шояд, ки аз талаботи ҳудуди минтақавӣ ва ворид гардидани сармояҳои мустақими хориҷӣ ба 

Тоҷикистон вобастагӣ бошад. Чунки, сармоягузорони хориҷӣ он минтақаҳои мамлакатро 

интихоб менамоянд, ки инфрасохтори молиявиашон тараққикарда мебошад, тақозои аҳолӣ дар 

он ҷо пардохтпазир аст, инчунин корхонаҳои бештари саноатӣ то соли 1991 дар он ноҳияҳо 

фаъолият менамуданд.  

Бинобар ин муҳим аст, ки давлат бо механизмҳои иқтисодӣ ва маъмурии худ ба рушди 

фаъолияти рақобатноки соҳибкорони истеҳсолкунандаи маҳсулот ва хизматрасонӣ дахолат 

намуда, барои истеҳсоли молҳои рақобатпазири онҳо имконият фароҳам оварад [11, с. 58]. 

Дар асоси нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ пас аз кушода шудани сарҳади гумрукӣ бо 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон давоми чанд соли охир якчанд корхонаҳои муштарак ба истифода дода 

шудаанд. Аз ҷумла: корхонаи муштараки истеҳсоли техникаи маишии «Артел Авесто 

Электроникс», ки моҳи феврали соли 2019 дар шакли Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд бо 

иштироки ҳиссавии байни ду ширкат дар ҳаҷми 50/50- фоизӣ ташкил карда шуд [8, с. 388]. 

Бештари мамлакатҳои ҷаҳон дар шароити имрӯза, аксари рақобатпазирии молҳои худро 

тавассути истифодаи навовариҳо, истифодаи технологияи баланд, ки бе инкишофи нерӯи илмию 

техникӣ имконнопазир аст, таъмин месозанд. Чунки, ҳамкории муштараки самарабахши тамоми 

ҷузъҳои иқтидори инноватсионии минтақа метавонад манбаи афзоиши рақобатпазирии минтақа 

дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ гардад [12, с. 293]. Аз ин лиҳоз,  барои дар муборизаи 

рақобатноки бозорӣ ишғол намудани мавқеи даркорӣ сиёсати давлатӣ дар баланд бардоштани 

2000 2005 2010 2015 2019

Ҷумҳурии Тоҷикистон 124,2 459,1 1735,1 3818,1 18171

ш. Душанбе 14,5 199 890,5 2549,7 11787,1

Вилояти Суғд 105,9 209,3 732,9 1243,9 2817,8

Вилояти Хатлон 3,5 41 2,6 0,3 2736,7

НТҶ 0,3 9,8 109,1 21,4 783,9
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сифати молу хизматрасониҳои ватанӣ якчанд паҳлӯҳоро дар бар мегирад, ки дар расми 1 пурра 

оварда шудааст. 

 
 

Расми 1. Сиёсати давлатӣ дар баланд бардоштани сифати молу хизматрасониҳои ватанӣ 
 

Сарчашма: Дар асоси омӯзиши сарчашмаҳои илмӣ ва Барномаи давлатии сифат барои солҳои 2013-

2015, аз ҷониби муаллифон коркард шудааст. 
 

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки бо техника ва технологияи кафомонда иқтисодиёти 

рақобатпазирро сохтан мумкин нест. Бо назардошти ин лозим меояд, ки дар Ҷумҳурии 

Точикистон дар сохтори омилҳои афзоиши иқтисодиёт ба тезонидани пешрафти илми техникӣ, 

тараққи додани соҳаҳои илмталаб ва сохахо бо технологияи баланда муосир, маблаггузорӣ ба 

сармояи асосӣ ва инсонӣ, ба инноватсия бартарии зиёд диҳем [10, с. 98]. 

Бо назардошти ин, сиёсати давлатӣ ҷиҳати рушди саноати миллӣ ва ташаккули низоми 

иқтисоди инноватсионӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ пайваста бурда 

мешавад. Сарфи назар аз афзоиши суръати рушди иқтисоди миллӣ, иқтисодшиноси ватанӣ 

Комилов С.Ҷ. қайд менамояд, ки «…дар шароити иқтисоди бозорӣ ва қобилияти кофии 

рақобатпазирӣ, саноат, корхонаҳо метавонанд, ки устуворона дар муҳити рақобати шадид 

фаъолият намоянд ва даромад ба даст оранд» [5, с. 223].  

Баланд бардоштани сифати молу хизматрасониҳо барои таъмини содироти маҳсулоти 

молистеҳсолкунандагони ватанӣ ба бозорҳои ҷаҳонӣ ва ҳамроҳшавии давлат ба низоми иқтисоди 

СИЁСАТИ ДАВЛАТӢ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ МОЛУ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ВАТАНӢ 

-  фароҳам овардани шароит барои коркард ва истеҳсоли молҳои босифат, аз ҷиҳати энергетикӣ 

самаранок ва дар бозорҳои дохилӣ ва ҷаҳонӣ рақобатпазир, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо мутобиқи 

талаботи стандартҳои байналмилалӣ ва аврупоӣ, ки талаботи истеъмолкунандагонро қонеъ 

мегардонад; 

-  мусоидат ҷињҳати баланд бардоштани иқтидори содиротии ҷумҳурӣ тавассути бартараф намудани 

монеаҳои техникӣ дар савдо бо давлатҳои хориҷӣ ва дар ин замина ҳалли масъалаи ҳамроҳшавии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ, инчунин рушди афзалиятноки соҳаҳои иҷтимоӣ ва 

иқтисодии давлат. 
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- дар амалия татбиқ намудани санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва меъёрию техникӣ дар соҳаи 

бамеъёрдарории техникӣ ва стандартонӣ;  

- гузаронидани сертификатсияи маҳсулот, низоми идоракунии сифат ва идоракунии муҳити зист бо 

мақсади тасдиқи мутобиқати онҳо ба талаботи давлатӣ ва байналмилалӣ;  

- ҷорӣ намудани технологияҳои сарфаҷӯии захираҳо ва аз ҷиҳати энергетикӣ самаранок;  

- ҳавасмандгардонӣ оид ба истеҳсоли намудҳои нави молҳои рақобатпазир;  

- истеҳсоли намудҳои нави маҳсулоти рақобатпазир;  

- рушди бамеъёрдарории техникӣ ва стандартонӣ, аз ҷумла дар соҳаи сарфаҷӯии захираҳо ва 

энергетикӣ;  

- такмили низоми таълим ва тайёр намудани мутахассисон дар соҳаи сифат;  

- такмили шакл ва усулҳои идоракунии сифат дар тамоми сатҳҳои истеҳсолот;  

- рушди низоми тасдиқкунандаи мутобиқати маҳсулот, хизматрасониҳо, низомҳои идоракунии ҳайати 

корӣ бо дарназардошти талаботи байналмилалӣ;  

- такмили таъминоти иттилоотӣ дар соҳаи сифат ва рақобатпазирӣ;  

- фаъол намудани кор. 

- фароҳам овардани шароит, ки барои истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ, дар оянда пур 

намудани бозори истеъмолӣ бо молҳои босифат, бехатар ва аз ҷиҳати энергетикӣ самаранок, дар 

истеҳсолоти саноатӣ ҷорӣ намудани усулҳо ва шаклҳои муосири идоракунии сифат, солимгардонии 

муҳити зист ва сарфаҷӯии захираҳои моддию энергетикӣ мусоидат мекунанд, иборат мебошад. 
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 - оид ба маҳсулот, аз ҷумла таҳияи регламентҳои техникӣ ва стандартҳои давлатии ба ҳамдигар алоқаманд барои 

маҳсулоти саноатӣ, ки бо стандартҳои байналмилалӣ ҳамоҳанг шудаанд, стандартҳои давлатӣ бо 

нишондињандаҳои бартаридоштаи истеъмоли энергия барои гурӯҳҳои гуногуни мошину таҷҳизот, ки ба таври 

марҳилавӣ баланд бардоштани талабот ба самарабахшии энергетикиро пешбинӣ менамояд;  

- оид ба маҳсулоти хӯрокворию кишоварзӣ, аз ҷумла таҳияи регламентҳои техникӣ ва стандартҳои давлатии ба 

ҳамдигар алоқаманд барои маҳсулоти хӯрокворӣ ва кишоварзӣ, ки бо стандартҳои байналмилалӣ њамоњанг 

шудаанд, тањияи усулњои нави назорати моддањои зараровар дар шир ва мањсулоти ширї;  

- оид ба маҳсулоти маҷмӯаи сӯзишворию энергетикӣ ва коркарди нафтӣ, аз ҷумла таҳияи маҷмӯи стандартҳои 

давлатие, ки истеҳсоли намудҳои нави ин гуна маҳсулот ва намудҳои алтернативии сӯзишвориро таъмин 

менамояд. 
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ҷаҳонӣ аҳамияти аввалиндараҷа дорад. Афзоиши ҳаҷми содирот танҳо дар сурати зиёд намудани 

истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва васеъ намудани номгўи он имконпазир мегардад [2, с. 1]. 

Яъне, ки васеъ намудани самтҳои асосии рушди ҳамкориҳои давлатӣ ба бахши хусусӣ, ҳамчун 

омили баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон собит карда 

шудааст. 

Ҳамин тавр, лозим аст бо истифодаи васеъ аз технологияҳои муосир ҳаҷми истеҳсоли молу 

маҳсулоти ивазкунандаи воридотро зиёд карда, талаботи бозорро бо маҳсулоти рақобатпазири 

ватанӣ таъмин намоем ва ҷиҳати тақвияти иқтидори содиротии кишвар ва барои таъсиси ҷойҳои 

нави корӣ тадбирҳои зарурӣ андешем. Чунки, дар шароити муосир бартарияти рақобати 

корхонаҳо мувофиқи ташкили тамоми системаи фаъолияти корхона ва алоқаи байни онҳо ва кабл 

аз ҳама дар асоси навовариҳо муайян карда мешавад. Зеро, ки навоварӣ ба маънои васеъ бо 

технологияҳои муосир муҷаҳҳаз гардонидан, такмил додани роҳҳо ва усули пешбурди корро дар 

бар гирифта, дар дигаргун намудани мол ё раванди истеҳсол, истифодаи роҳҳои нави фурӯши 

мол ва афкори нави маркетингӣ накши асосиро мебозад. Аз ин лиҳоз, дар шароити ҷаҳонишавӣ 

ва шиддат ёфтани рақобати байналхалқӣ корхонаҳои миллиро зарур аст, ки сатҳи 

рақобатпазирии худро пайваста баланд намоянд. Зеро ки ҳангоми баромадан ба бозори ҷаҳонӣ 

муҳити амалигардонии фаъолияти соҳибкорӣ аз шароитҳои иқтисодиёти миллӣ, ки аз таъсири 

рақобати байналхалқӣ тавассути ҳимояи давлати эмин буд, фарқияти кулли дошта, корхонаҳои 

ватанӣ танҳо ба бартариятҳои рақобатии худ такя хоҳанд намуд. 
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ТАШАККУЛИ НИЗОМИ ИҚТИСОДИ ИННОВАТСИОНӢ ВА БАЛАНД БАРДОШТАНИ 
РАҚОБАТПАЗИРИИ МАҲСУЛОТИ ВАТАНӢ 

 

Дар бозорҳои ҷаҳонӣ рақобатпазирии иқтисодиёт дар натиҷаи дурнамо ва корҳои бисёрнақшагӣ ба 
амал омада, дилхоҳ давлат бӯҳронҳои иқтисодии амиқу вазнинро аз сар мегузаронад. Азҷумла, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пас аз пош хурдани Иттиҳоди шуравӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ мушкилотҳои ниҳоят вазнинро паси 
сар намуд, ки боиси рушд накардани иқтисодиёт гардид. Дар натиҷа,  рақобатпазирии иқтисодиёт ва 
азхудкунии бозорҳои молии минтақа, дар сатҳи зарурӣ таъмин карда нашуд. Камшавии истеҳсолот қариб 
дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт ба амал омад, вале аз ҳама ҳолати вазнин дар саноат, хусусан дар соҳаҳои 
базавӣ ва коркардшавандаи он ба назар мерасид.  

Дар мақолаи мазкур, ташаккули низоми иқтисоди инноватсионӣ ва баланд бардоштани 
рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудаст. Чунки, асоси иқтисодиёти 
бозориро навоварии истехсолӣ ва дараҷаи баланди рақобатпазирии корхонаҳои ватанӣ дар бозорҳои 
байналхалқӣ ташкил медиҳад. Дар асоси таҳлилҳои ҳамаҷониба, аз ҷониби муаллиф як қатор тавсияҳо 
пешниҳод гардидааст, ки метавонанд заминаи мусоид фароҳам оварад.  

КАЛИДВОЖАҲО: корхона, рақобатпазирӣ, кластерҳои саноатӣ, истеҳсолот, иқтисодиёт, 
маҳсулоти ватанӣ, сифат, стандартикунонӣ, ҷаҳонишавӣ, рушд. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

На мировых рынках конкурентоспособность экономики возникает в результате дальновидности и 
многоплановой деятельности, и каждая страна переживает глубокие и серьезные экономические кризисы. 
Например, после распада Советского Союза и гражданской войны Республика Таджикистан пережила 
очень серьезные проблемы, которые привели к отсутствию экономического развития. В результате 
конкурентоспособность экономики и развитие финансовых рынков региона не были обеспечены на 
необходимом уровне. Падение производства произошло практически во всех отраслях экономики, но 
наихудшая ситуация наблюдалась в промышленности, особенно в ее базовых и перерабатывающих 
отраслях. 

В данной статье исследуется формирование инновационной экономической системы и повышение 
конкурентоспособности отечественной продукции. Ведь основой рыночной экономики являются 
производственные инновации и высокая степень конкурентоспособности отечественных предприятий на 
международных рынках. На основе всестороннего анализа автор предложил ряд рекомендаций, которые 
могут послужить благоприятной основой. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предприятия, конкурентоспособность, промышленные кластеры, 
производство, экономика, отечественные продукты, качество, стандартизация, глобализация, разработка. 
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FORMATION OF AN INNOVATIVE ECONOMIC SYSTEM AND INCREASING THE 
COMPETITIVENESS OF NATIONAL PRODUCTS 

 

In global markets, the competitiveness of the economy is the result of a vision and planned activities, and 
each country is experiencing deep and serious economic crises. For instance, after the collapse of the Soviet Union 
and the civil war, there were very serious problems in the Republic of Tajikistan that resulted in a lack of economic 
development. As a result, economic competitiveness and the development of the region's financial markets have 
not been assured to the level required. The decrease in production occurred in almost all sectors of the economy, 
but the worst situation was observed in the industry, especially in its basic and processing industries. 

This article looks at the formation of an innovative economic system and increasing the competitiveness of 
national products. Because the basis of the market economy is production innovation and a high level of 
competitiveness of national enterprises in international markets. Based on a complete analysis, the author has 
proposed a number of recommendations which may provide a favorable basis. 

KEY WORDS: enterprise, competitiveness, industrial clusters, production, economy, domestic products, 
quality, standardization, globalization, development. 
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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 

резюме приводятся ключевые слова (до 10 слов) на таджикском, русском и английском языках. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное заключение и 

отзыв специалистов о возможности опубликования. 

В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) с указанием ученой степени, ученого 

звания, должность, название организации, адрес, телефон, е-mail. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, редколлегией не принимаются. 

Рукописи не возвращаются.  
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