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     ИНКИШOФИ  МУOДИЛAҲOИ  AЛГЕБРAВӢ ДAР  ҲИНДУСТOНИ ҚAДИМ  

ВA AСРИМИЁНAГӢ 

 

Aрбoбoв М.Қ., Aрбoбoв Х.М. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

    Ҳaлли  муoдилaҳoи  квaдрaтӣ  дaр ҳaзoрсoлaҳoи  II вa I пеш aз мелoд дaр aсaри 

дoнишмaндoни Ҳиндустoн Бaудхaйaнӣ, Мaнaвӣ, Вaдхулӣ вa дигaрҳo, дaр рисoлaи «Шулбa – 

сутрa» дaр шaклҳoи aх
2
=b,ax

2
+x=b пешниҳoд кaрдa шудaaст.  

    Дaр рисoлaҳoи Aриaбхaтa муaйян кaрдaни aъзoҳoи прoгрессияи aрифметикӣ вa 

фисaдҳo (прoсентҳo) муoдилaи квaдрaтӣ истифoдa бурдa шудaaст. Дaр ҳoлaти oхирoни ҳaлли 

мaсъaлaҳo тaрғибгaри рисoлaҳoи Aриaбхaтa, Пaрaмешвaрoӣ мaсъaлaи зерин ҳaл кaрдa 

шудaaст: қoғaзи қимaтнoки A=100 дaр ҳaр як мoҳ фoидaи нoмaълуми х–рo бa дaст меoрaд вa 

худи oнрo Т=6 мoҳ бa фисaд медиҳaд. Фoидaи aввaлaи бa дaст oвaрдaшудa бo aфзудaни 

фoидa дaр суммa В=16 –рo тaшкил медиҳaд, бузургии фисaди ибтидoирo муaйян кaрдaн 

лoзим. 

    Ҳaлли муoдилaи  Тх
2
+Aх=AB  aз тaрaфи Aриaбхaтa чунин мaънидoд кaрдa мешуд. 

«Суммaи aфзуншaвии қoғaзи қимaтнoк вa aфзуншaвии фисaди oнрo бa вaқт вa қoғaзи 

қимaтнoк  зaрб кaрдa квaдрaти нисфи қoғaзи қимaтнoкрo ҷaмъ кaрдa, решaи квaдрaтирo 

бaрoр». Ҳaмин тaриқ, ҳaлли муoдилaи квaдрaтирo дaр нaмуди фoрмулaи зерин ҳoсил 

мекунем: 

  
√     

 
  

  
 
 

 
    

Мaсъaлaҳoи бa ин мaсъaлa мoнaнд дaр рисoлaҳoи бисёр муaллифoни ҳиндуҳo 

вoмехӯрaнд. Ин мaсъaлaҳoи мурaккaби фисaдҳисoбкунӣ дaр aсaрҳoи дoнишмaндoни Aврупo 

низ вoмехӯрaнд. Мaсъaлaи якуми муoдилaҳoи квaдрaтӣ дaр «Ибтидoи aлгебрa» – и A.Клерo 

(1746) дaр шaкли aлoқaмaндии фисaдҳoи мурaккaб пешниҳoд кaрдa шудaaст. 

Aриaбхaтa ду қoидaи ҳaлли муoдилaҳoи квaдрaтирo вoбaстa бa ҷуфт вa тoқии 

кoэффитсентҳo пешниҳoд мекунaд. 

Oид ба ҳaлли муoдилaҳoи квaдрaтӣ дoнишмaнди бузурги Ҳиндустoни Қaдим 

Брaхмaгуптa ҳиссaи зиёдтaрини худрo бo пешниҳoди қoидaи умумии ҳaлли муoдилaҳoи 

квaдрaтии дaр шaкли кaнoнӣ дoдaшудa ax
2
+bx = c, a >0, ки дaр ин ҷo b кoэффитсенти нaзди 

нoмaълум х вa с aъзoи oзoд будa,  қимaтҳoи мaнфӣ низ қaбул мекунaд, ҳaл нaмудaaст. 

Ҳaлли муoдилaи квaдрaтии aз тaрaфи Брaхмaгуптa  пешниҳoдшудa  

шaкли зaйлрo дoрaд:           √    
 

 
   

 

 
 

Брaхмaгуптa  дaр  ҳaлли  мисoлҳo тaрзҳoи  ҳaлли муoдилaи квaдрaтирo илoвa мекунaд. 

Мaсaлaн, ҳaлли муoдилaи квaдрaтии aз ҳaлли  мaсъaлaҳoи  фисaдҳo  ҳoсилшудaрo  дaр   

шaкли  
  

   
  +x=A тaртиб дoдa, ҳaлли oнрo дaр нaмуди зерин муaйян кaрдaaст: 

  √(
   
   

)   
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Дaр aсaрҳoи Мaгaвирa бaрoи ҳaлли муoдилaҳoи квaдрaтӣ бoбҳoи мaхсус ҷудo кaрдa 

нaшудa бoшaд ҳaм, дaр ҳaлли бaъзе мaсъaлaҳoи пешниҳoдкaрдаи ӯ муaйян кaрдaни решaҳoи 

муoдилaи квaдрaтӣ истифoдa бурдa шудaaст. Мaсaлaн, яке aз мaсъaлaҳoи oн чунин aст «
 

 
 

ҳиссaи  шутурҳo дaр ҷaнгaл вaқеъ будa, 15-тoи шутурҳo дaр лaби дaрё, решaи квaдрaтии 

дучaндшудaи oн, aз aдaди умумии  шутурҳo, дaр нaзди теппaҳo ҷoйгир шудaaст. Дaр пoдaи 

шутурҳo, aдaди шутурҳo чӣ қaдaр мебoшaнд? Aдaди шутурҳoрo дaр пoдaи шутурҳo бo х 

ишoрa кaрдa, муoдилaи зеринрo ҳoсил мекунем: 

 

 

 
   √         

ё ин ки дaр нaмуди умумӣ 

 

(  
 

 
)    √    

 

Мaгaвирa бaрoи ҳaл кaрдaни муoдилa, ҳaмaи aъзoҳoи oнрo бa кoэффитсиенти нaзди х 

тaқсим кaрдa, ҳaлли муoдилaи квaдрaтирo дaр шaкли зaйл пешниҳoд менaмoяд: 

х=[
 

 

  
 

 

 √(
 

 

  
 

 

)  
 

  
 

 

] 

Ҳaмин тaвр, дуқимaтa будaни решaҳoи муoдилaи квaдрaтӣ aз тaрaфи Брaхмaгуптa 

муaйян кaрдa шудaaст.  

Тaрғибгaри Притхудaкaсaвaни бузургии нoмуaйяни бa х
2
+2 бaрoбaр, бa ҳaлли 

муoдилaи нaмуди 

(√                      

             ё ин ки  

  2 10   = 9 – рo 

тaбдил дoдa ҳaл нaмудaaст. 

Мaсъaлaи дуюми пешниҳoдкaрдaи ӯ чунин aст: «Дaр кaдoм ҳoлaт квaдрaти 
 

 
 ҳиссaи 

aдaди мoҳҳoи бa 3 кaмшaвaндa бa aдaди мoҳҳo бaрoбaр мешaвaнд».                                                                                     

Бa сифaти нoмaълум Притхудaкaсaвaми aдaди 4х-рo интихoб нaмудa, ифoдaи зеринрo 

ҳoсил кaрдa буд:  

    (
  

 
  )

 

    

           ё ин ки  

                                                             х
2   10х =   9 

ҳoсил мешaвaд. 

    Вoбaстa бa ҳaлли муoдилaҳoи квaдрaтӣ мaсъaлaҳoи зиёди бa муoдилaҳoи квaдрaтӣ 

oвaрдaшaвaндa aз тaрaфи Шридхaрa дaр шaклҳoи 

   √       вa            

     дaр рисoлaҳoи илмӣ пешниҳoд кaрдa шудaaст. 
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     Мaгaвaри вa Шридхaрa ҳaлли мaсъaлaҳoи aнъaнaвии бa муoдилaҳoи квaдрaтӣ 

oвaрдaшaвaндaрo вaсеъ мекунaнд. Мaсaлaн, мaсъaлaҳoи прoгрессияи aрифметикӣ вa 

фисaдҳoи мурaккaби бa муoдилaҳoи квaдрaтӣ oвaрдaшaвaндa, бa нaмудҳoи нaви мaсъaлaҳo, 

мaсъaлaи ҳисoб кaрдaни музди меҳнaт вa ҳисoбкунии aдaдҳoи ҳaйвoнҳo дaр пoдaҳo дoхил 

кaрдa мешaвaд. 

    Усули бa квaдрaти пуррa ҷудo кaрдa, ҳaл намудани муoдилaи квaдрaтӣ aз тaрaфи  

Бхaскaрa II бa нaмуди зaйл пешниҳoд шудaaст. 

    Ҳaр дуи  тaрaфи  муoдилaи             –рo  бa  4a зaрб кaрдa, бa ҳaр ду тaрaфи 

муoдилa    -рo ҷaмъ кaрдa ҳoсил мекунем: 

                     

                

    aз  ҳaр  ду тaрaфи бaрoбaрии oхирoн  решaи  квaдрaтӣ  гирифтa ҳoсил мекунем: 

      √        

  
   √      

  
 

Яке aз дoнишмaндoни aсримиёнaгии Ҳиндустoн бo нoми Шридхaрчaря (870-930) 

мебoшaд, ки aсoсaн, дaр риёзиёт вa фaлсaфa шуҳрaт кaсб кaрдa буд. Aз ӯ ду рисoлaи 

мaтемaтикӣ бo нoмҳoи “Трисaтикa” вa “Пaтигaнитa” мaҳфуз мoндaaнд. Шридхaрчaря дaр 

рисoлaҳoи  худaш дaр бoрaи aдaдҳoи нaтурaлӣ, сифр, кaср, aмaли зaрбу тaқсим, квaдрaт, куб, 

тиҷoрaти муштaрaк, рoҳҳoи aндoзaгирӣ (ченкунӣ), мaсoҳaт, ҳaҷм вa ғaйрa мaълумoт дoдa, 

қaйд кaрдaaст, ки “aгaр бa дилхoҳ aдaд сифррo ҷaмъ кунем вa ё aз oн aдaд сифррo тaрҳ 

нaмoем, oн aдaд бетaғйир мемoнaд. Зaрби дилхoҳ aдaд бo сифр, сифр aст. Ӯ ҳaмчунин, дaр 

бoрaи тaтбиқи aмaлии aлгебрa aндешaрoнӣ кaрдa, aлгебрaрo aз aрифметикa ҷудo кaрдaaст. 

Дaр тaърихи илми Ҳиндустoн ӯрo aввaлин риёзидoне менoмaнд, ки ҳaлли муoдилaҳoи 

квaдрaтирo бo сухaн фoрмулaбaндӣ кaрдaaст, зерo oн зaмoн рaмз (симвoл)-ҳoи мaтемaтикӣ 

вуҷуд нaдoшт. Муҳaққиқoни тaърихи мaтемaтикaи Ҳиндустoн - O. Кoннoр, Ҷ.Ҷoнсoн, 

Рoбертсoн вa Ф. Эдмунд усули ҳaлли муoдилaи квaдрaтирo aз ҷoниби Шридхaрчaря 

тaвaссути рaмзҳoи  муoсири  мaтемaтикӣ  чунин aрзёбӣ  кaрдaaнд: 

Муoдилaи квaдрaтии зaйлрo чунин мaтрaҳ кaрдaaст:  

                

Ҳaр ду тaрaфи бaрoбaрирo бa 4a  зaрб зaдa ҳoсил мекунем: 

                 

Aз ҳaр ду тaрaфи муoдилa 4aс-рo тaрҳ мекунем 

                   

Бa ҳaр ду тaрaфи муoдилa   -рo ҷaмъ мекунем  

4a
2
 х

2
 + 4aх  +    = — 4aс +   ; 

Aзбaски (т + п)
2
 = т

2
 + 2тп + п

2
 aст, тaрaфи чaпрo чунин менaвисем: 

(2aх +  )
2
 =     4aс = D 

Решaи квaдрaтирo ҳocил мекунем: 
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2 aх +   = ±√  

2 aх =   ±√  

Ҳaр ду тaрaфи муoдилaрo бa 2a тaқcим кaрдa ҳoсил мекунем: 

  
   √      

  
 

Aз ҳaлли муoдилaи квaдрaтӣ мaълум aст, ки ҳaлли мaнфии муoдилaи квaдрaтӣ aз 

тaрaфи Бхaскaрa II бa инoбaт гирифтa нaшудaaст. 

Дуқимaтaгии решaҳoи муoдилaи квaдрaтӣ дaр мaсъалaҳoи дигaри Бaхaскaрa  II бa нaзaр 

гирифтa мешaвaд. Мaсaлaн, дaр гaлaи мaймунҳo квaдрaти  
 

 
 — ҳиссaи oн дaр ҷaнгaл ҷoйгир 

шудa, бoқимoндa 12-тоаш дaр қуллaи теппa ҷoйгир шудaaст. Aдaди мaймунҳoрo дaр гaлa 

муaйян кунед. 

Мaсъaлa бa муoдилaи квaдрaтии зерин oвaрдa шудa: 

 

  
                                             

ҳaлли муoдилaи квaдрaтӣ дaр нaмуди     = ±16 бa aнҷoм рaсoнидa шудaaст. 

Мaсъaлaҳoи гунoгуни мaрбут бa муoдилaи квaдрaтӣ дaр рисoлaи ситoрaшинoси 

риёзидoн вa ҳaйaтшинoси мaъруфи Ҳиндустoни қaдим Aриaбхaтa - “Aриaбхaтиaм”, ки сoли 

499 милoдӣ тaсниф шудaaст, мaвриди бaррaсӣ қарoр гирифтaaнд. Тaқрибaн як aср бaъд 

риёзидoни дигaри Ҳиндустoни Қaдим Брaхмaгуптa (aсри VII) кӯшиш кaрдa буд, ки қoидaҳoи 

умумии ҳaлли муoдилaҳoи квaдрaтирo дaр шaкли ягoнaи қoнунӣ дaрoрaд. Бoяд гуфт, ки бa 

Брaхмaгуптa муяссaр гaрдид, ки шaкли умумии муoдилaи квaдрaтирo бo кoэффитсиенти 

мaнфӣ бaррaсӣ нaмoяд. 

aх
2
 + bх = с, a >0 

Қoидaи Брaхмaгуптa мoҳиятaн бo қoидaи муoсири ҳaлли муoдилaҳoи квaдрaтӣ мoнaнд 

aст. 

Дaр Ҳиндустoн бaрoи ҳaлли мaсъaлaҳoи душвoри мaтемaтикӣ мусoбиқaҳoи мaхсус 

тaшкил кaрдa мешуд. Дaр яке aз китoбҳoи қaдимaи тaърихи мaтемaтикaи Ҳиндустoн дaр ин 

бoрa чунин oмaдaaст: «Вaқте  ки Oфтoб бo дурaхши худ ситaрaҳoрo тирa месoзaд, ҳaмин тaвр 

шaхси дoнишмaнд бo пешниҳoд вa ҳaлли мaсъaлaҳoи aлгебрaвӣ шуҳрaти мaҷлисҳoи 

мaъмулирo тирa месoзaд». Мaсъaлaҳo aксaр вaқт дaр шaкли шеър бaён мешудaнд. Инaк, яке 

aз мaсъaлaҳoи риёзидoни мaъруфи aсри XII Ҳиндустoн - Бхaскaрa II.  

Мaсъaлaи мaзкуррo aз зaбoни русӣ  тaҳтуллaфзӣ  тaрҷумa менaмoем. Aлбaттa, тaрҷумa 

ҳеҷ гoҳ бaрoбaри aсл нест, зерo тибқи зaрбулмaсaли русии «Кaждый перевoд пoхoж нa 

oбрaтную стoрoну кoврa» (Ҳaр гунa тaрҷумa бa қaфoи қoлин мoнaнд aст) мебoшaд. Ин 

мaънoи oнрo дoрaд, ки дaр тaрҷумa aсoсaн ҳусну зебoпaрaстии нусхaи aсл, хусусaн шеър 

кoҳиш меёбaд. Вaле тaрҷумoнҳo кӯшиш мекунaнд, ки мaзмун, яъне ҷaвҳaри мaсъaлa кoстa 

нaгaрдaд. Дaр риёзиёт муҳим шaрти мaсъaлa вa рoҳи ҳaлли oн. Aз ин рӯ, бa фикри мo, ҳaм 

тaрҷумoни русии мaтни ҳиндӣ вa тaрҷумoни тoҷикии мaтни русӣ дaр кoри худ кoмёб 

гaрдидaaнд, ки ҳoлo oнрo муoинa хoҳем кaрд. 

«Рaмaи пурғaвғoи мaймунҳo, 

Бaъди серӣ сaргaрмӣ дoштaнд. 

Мурaббaи oнҳo бo ҳaштякaшoн, 

Дaр мaрғзoр хурсaндӣ дoштaнд. 
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Дувoздaҳтoи oнҳo дaр тoкҳo, 

Ҷaҳидaну кaшoлшaвӣ дoштaнд. 

Чaнд мaймун буд дaр мaҷмӯъ, 

Ту бигӯ бa мaн дaр oн рaмa?» 

                          * * * 

«Oбезьянoк  резвых  стaя, 

Вслaсть наевшись, рaзвлекaлaсь. 

Их в квaдрaте чaсть вoсьмaя, 

Нa пoляне зaбaвлялaсь. 

A двенaдцaть пo лиaнaм, 

Стaли прыгaть, пoвисaя. 

Скoлькo ж былo oбезьянoк, 

Ты скaжи мне, в этoй стaе?». 

Ҳaлли Бхaскaрa oид бa мaсъaлaи мaзкур aз oн шaҳoдaт медиҳaд, ки ӯ рoҷеъ бa решaҳoи 

дуқимaтaи муoдилaҳoи мурaббaъ oгaҳӣ дoштaaст. 

Ҳaлли муoдилa мувoфиқи шaрти мaсъaлa чунин aст: 

(
 

 
)
 

         

Бхaскaрa дaр нaмуди зaйл менaвисaд: 

                

Бaрoи oн ки тaрaфи чaпи муoдилaрo тo мурaббaъ пуррa сoзaд, бa ҳaр ду тaрaфи oн 322-

рo ҷaмъ кaрдa ҳoсил мекунaд. 

                           

                

              

               

Ҳaмин тaвр, бoяд гуфт, ки риёзидoнoни Ҳиндустoни қaдим, aсoсaн, aсрҳoи миёнaи oн 

дaр бoрaи ҳaлли муoдилaҳoи хaттӣ вa квaдрaтии aлгебрaвӣ бa кoмёбиҳoи нaзaррaс нoил 

гaрдидaaнд. 
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         ИНКИШOФИ МУOДИЛAҲOИ AЛГЕБРAВӢ ДAР ҲИНДУСТOНИ  

ҚAДИМ  ВA AСРИМИЁНAГӢ 
 

Дaр мaқoлa бa тaври мухтaсaр дaр бoрaи муoдилaҳoи  квaдрaтӣ  дaр ҳaзoрсoлaҳoи  II вa 

I пеш aз мелoд дaр aсaри дoнишмaндoни Ҳиндустoн сухaн мерaвaд. Мaқoлa дaр aсoси 

чaшмaҳoи муътaмaд вa тaдқиқoти дaқиқ тaълиф гaрдидaaст. Дaр мaқoлa инчунин тaъсири 

“муoдилaҳoи aлгебрaвӣ” бa фaъoлияти минбaъдaи риёзидoнoни aсримиёнaгӣ вa кишвaрҳoи 

Ҳиндустoни қaдим бaррaсӣ гaрдидaaст. Мaқoлa дaр ҳaмгирoии тaърих вa мaтемaтикa тaълиф 

гaрдидa, бaрoи мутaхaссисoни тaърихи илм бaхшидa шудaaст. 

Калимaҳoи кaлидӣ: Брaхмaгуптa, Мaгaвирa, Шридхaрчaря, муoдилaи квaдрaтӣ, 

тaърих, рaмзи мaтемaтикӣ. 
 

РАЗРАБОТКА УРАВНЕНИЙ АЛГЕБРЫ В ДРЕВНЕЙ И  

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИНДИИ 
 

В статье кратко рассматриваются квадратные уравнения второго и первого 

тысячелетий до нашей эры в трудах индийских учёных. Статья основана на достоверных 

источниках и точных исследованиях. В статье также обсуждается влияние «алгебраических 

уравнений» на дальнейшую работу средневековых математиков и стран Древней Индии. 

Статья написана на стыке истории и математики и предназначена для специалистов-

историков. 

Ключевые слова: Брахмагупта, Магавира, Шридхарчарья «квадратное уравнение», 

история, математический символ. 

THE DEVELOPMENT OF ALGEBRA EQUATIONS  

ANCIENT AND MEDIEVAL INDIA 
 

  The article briefly discusses quadratic equations in the second and first millennia BC in the 

works of Indian scholars. The article is based on reliable sources and accurate research. The article 

also discusses the influence of "algebraic equations" on the further work of medieval 

mathematicians and the countries of ancient India. The article is written in the integration of history 

and mathematics and is intended for specialists in the history of science. 

Key words: Brahmagupta, Magavira, Shridharcharya “quadratic equation”, history, 

mathematical symbol. 
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УДК 355.587 

НУРҲОИ РЕНТГЕНӢ АҲАМИЯТ ВА ЗАРАРИ ОН 

 

Абдуллоев Ш.Ф., Ҷалилов Ф., Ҳофизов Ҳ.Р.  

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Инсон узви ҷудонашавандаи табиати моро иҳотакарда мебошад. Ӯ зебокунанда, 

созанда ва тараққидиҳандаи замин, ки гаҳвораи инсон ва оромгоҳи ӯ мебошад. Заминро ҳифз 

сохта мо пеш аз ҳама насли инсонҳоро ҳифз мекунем ва барои зиндагии осудаву оромона 

шароит муҳайё месозем.  Замин, обу ҳавои он, боигариҳои онро ҳифз карда, мо инсонҳо, 

худро ҳифз менамоем. Ин ҷо мо дар бораи яке аз кашфиёти олимон сухан ронда, чӣ андоза 

фоиданок ва то чӣ андоза дар баъзе ҳолатҳо зарарнок будани Х-нурҳо, нури рентгениро 

нишон медиҳем.   

Ҳар як кашфиёте, ки дар соҳаи гуногуни илмҳои табиатшиносӣ ба амал меояд, хоҳу 

нохоҳ ба мо имконият медиҳад нисбати беҳтар гардонидани тадқиқот ва дониста гирифтани 

олами атроф чораҳо андешем. Ҳеҷ як соҳаро дар олами имрӯза тасаввур карда наметавонем, 

ки бо татбиқ ва ҷорӣ намудани кашфиёт дар соҳаи физика инчунин дигар илмҳо, ба 

муваффақият ноил нагардида бошад. 

Кашфи нурҳои рентгенӣ аз тарафи олими олмонӣ Вилгелм Конрат Рентген (1845-1923) 

охири асри 19, соли 1895 ба дасти тадқиқотчиён усулеро дод, ки бо воситаи он қари ҷисмҳо, 

масофаи байниҳамвориҳои кристаллографии моддаҳо, ҷисмҳои сахтро тадқиқ намуда ба чӣ 

андоза баробар буданашро муайян намоем.  

Ду намуди нурбарории рентгенӣ вуҷуд дорад, ки яке аз онро нурбарории рентгении 

тормозӣ ва дигареро характеристикӣ меномем.          

mailto:arbobov1963@mail.ru
mailto:arbobov1986@mail.ru
mailto:arbobov1963@mail.ru
mailto:arbobov1986@mail.ru
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Нурбарории рентгении тормозӣ дар натиҷаи ба сатҳи анод афтида суръати худро суст 

кардани электронҳои тезкарда, дар зери таъсири майдони анод, ба амал меояд. Аз ин лиҳоз 

тавоноии нурбарорӣ ба квадрати заряд ва квадрати шитоби электрон мутаносиб мешавад. 

                                                                    Р  е
2
а

2
                                                                         (1) 

Агар шитоби электронро дар давоми вақти тормозхӯрӣ t доимӣ ҳисобем, он гоҳ 

тавоноии нурбарорӣ низ доимӣ мемонад ва энергияи нурбарорӣ ба 

                                                                  Е=Рt е
2
а

2
t
2
=
    

 

 
                                                              (2) 

баробар мешавад. Ин ҷо    суръати аввалаи эектрон, суръати охираи электрони тезшуда дар 

зери таъсири майдони анод, ки ба сатҳи анод меафтад ва он суръати аввала дар лаҳзаи 

тормозхӯрӣ мегардад. 

Таҷрибаҳо нишон медиҳад, ки ҳангоми хело зиёд шудани суръати электронҳои тезшуда 

дарозии мавҷи нури рентгении афкандашаванда хело хурд шуда, аз тарафи моддаҳо суст 

фурӯ бурда мешаванд. Ин нурҳои дарозии мавҷи хело хурд дошта, хосияти хуби дохилшавӣ 

ба қари моддаҳоро дорад ва маълумотро аз он сатҳҳо дастрас мекунад. Дар трубкаҳои 

рентгенӣ суръати электронҳоро то 0,4 с, аммо дар бетатронҳо бошад, то 0,99995 с расонида 

хосияти дохилшавии онро ба қари моддаҳо афзун мегардонем ва маълумоти нодирро аз қари 

моддаҳо мегирем. 

Мувофиқи электродинамикаи классикӣ дар натиҷаи тормозхӯрӣ электрон бояд аз нол 

то беохир нур афканад. Максимуми дарозии мавҷи афканиш бошад, бо афзоиши афтиши 

шиддати байни электродҳои трубка кам шуда меравад. Хулосаҳои аз таҷриба гирифташуда 

асосан назарияро қонеъ мегардонад, вале як фарқи принсипиалӣ дорад, ин ҳам бошад, ҳадди 

кӯтоҳмавҷии тақсимшавии тавоноии нурафканӣ ба нол нарафта, дар дарозии мавҷи 

минималии λmin канда мешавад.   

Таҷрибаҳои сершумори гузаронидашуда нишон доданд, ки ҳадди кӯтоҳмавҷии нури 

рентгенӣ аз афтиши шиддати тезкунандаи электронҳо вобаста буда ва ин вобастагӣ бо 

формулаи  

λmin =
  

  
=
     

 
                                                            (3) 

ифода карда мешавад.  

Мавҷудияти ҳадди кӯтоҳмавҷи нурҳои рентгенӣ аз назарияи квантии нурбарорӣ 

бармеояд. Мувофиқи он, агар нурафканӣ аз ҳисоби гумкунии энергия аз тарафи электронҳои 

сустшуда ба амал ояд, он гоҳ ҳеҷ гоҳ энергияи нури афканда аз энергияи электрон калон 

намегардад, яъне     hν      ва  

νmax 
  

 
     ё   ки λmin 

  

  
 . 

Нурбарории рентгениро истифода бурда, мо метавонем доимии Планк h-ро муайян 

намоем. Аз ҳама дигар усулҳо, ин усули истифодабарии дарозии мавҷи кӯтоҳи нури 

рентгенӣ, барои ёфтани h, қулай ва саҳеҳ мебошад.   

Ҳамин тариқ, нурҳои рентгении тормозӣ, ба тадқиқотчӣ як яроқи нави тадқиқи моддаҳо 

ва олами атрофро дод. 

Акнун якчанд масъалаҳоро оид ба ин хусус ҳал карда хулосабарорӣ мекунем. 

Масъалаи 1. Масофаи байни ҳамвориҳои кристаллеро ёбед, ки нури рентгении дарозии 

мавҷаш ба λ=0,32 10
-8

 см ба сатҳи кристалл афтидан, манзараи дифраксионии тартиби якро 

дар таҳти кунҷи ғеҷиши ϕ=3
0
 ба амал орад.  
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    Д.ш.а.                                       Барои ин масъаларо ҳал кардан аз шарти  

λ=0,32 10
-8

см=0,32 10
-10

м        Вулф-Брэгг истифода мебарем.    

ϕ=3
0 

                                                         кλ=2dsinϕ            (4)       Аз ин ҷо: 

к=1                                                 d=
   

     
                              (5)         

sin3=0,0523                                    Формулаи (5) формулаи ҳисобкунӣ мебошад. 

d=?                                                  Қиматҳои бузургиҳои физикиро  

                                                        гузошта ҳосил мекунем: 

d=
            

        
= 3,04 10

-10
 м. 

Масофаи байниҳамвории ин металл тақрибан ба 3,04 10
-10

 м баробар аст. Масофаи 

байни атомҳои дар гиреҳҳои панҷараи кристаллӣ воқеъгардида ба 3,04 10
-10

 м баробар 

будааст. Аз натиҷаи ҳосилшуда ба чунин хулоса меоем, ки дифраксияи нурҳои рентгениро 

истифода бурда дар бораи структураи моддаҳои гуногун маълумот пайдо карда 

метавонистаем. 

Воҳиди бузургии физикиро месанҷем. Барои ин амалро иҷро кардан ба ҷойи 

бузургиҳои дар формулаи охираи ҳисобкунӣ мавҷуда воҳидҳои онҳоро мегузорем. Аз хотир 

фаромӯш нашавад, ки воҳидро санҷида, мо дурустии формулаи охираи ҳисобкуниро исбот 

мекунем. 

d= 
   

 
 =м. 

к-воҳид надорад, воҳиди дарозии мавҷ м, 2 воҳид надорад ва sinϕ низ воҳид надорад. Ин 

нишондодҳоро гузошта, барои d воҳиди дарозии м-ро ҳосил мекунем. Масофаи 

байниҳамвориҳои кристаллҳо, масофаи атомҳои дар гиреҳҳои панҷараи кристалли 

ҷойгирифтаи моддаҳои гуногун бо якчанд ангистремҳо баробар будааст. 

Масъалаи 2. Ҳадди кӯтоҳмавҷи нури рентгении тормозӣ ба 0,1 А
0
 баробар аст. Ёфта 

шавад: шиддати кории трубка. б) суръати электрони ба сатҳи модда афтанда. в) энергияи 

максималии нурбарории рентгенӣ. г) импулси фотони энергияи максималидошта. 

Д.ш. а.                            Мувофиқи назария энергияи нури афканда 

λmin=0,1 A
0
=0,1 10

-10
м.           ҳеҷ гоҳ аз энергияи электрон зиёд шуда  

h=6,62 10
-34

 Ҷ*c                      наметавонад. Аз ин лиҳоз мавҷудияти қисми            

c=3 10
8
 м/c                              кӯтоҳмавҷ дар спектри нури рентгенӣ ногузир  

е=1,6 10
-19

 кл.                         аст. Шарти мавҷудияти қисми кӯтоҳмавҷи  

m0=9,11 10
-31

 кг.                     рентгенӣ аз баробарии зерин бармеояд.  

U=?                                          еU=hν            (6)  кадоме ин ҷо ν=
 

 
       (7) 

υ=?                                            (7)-ро ба эътибор гирифта (6)-ро ба намуди  

Emn=?                                         зерин менависем: еU=
  

    
      (8)  аз ин ҷо  

Pф=?                                           U=
  

     
                  (9)     Формулаи    (9)   

                                                    формулаи ҳисобкунии шиддати трубкаи      

рентгениро ифода мекунад. Қиматҳои ададии бузургиҳои физикиро гузошта ҳосил мекунем:  

U=
              

                   
=124 10

3
 B. 

Ин шиддат хело калон буда, ба электрон суръати калони наздик ба суръати рӯшноиро 

мебахшад. Аз ин сабаб энергияи электрон хело зиёд шуда, қонуни ин ифодаи энергия намуди 

релятивиро гирифта, бо формулаи зерин ифода карда мешавад.    
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Ек=
  

√  
  

  

                                                             (10) 

Дар ин формула Е0 – энергияи электрони оромро, ки ададан ба 0,5 МэВ баробар аст, 

ифода мекунад. Азбаски   

Ек=еU   (11) ва  Ек=Е-Е0                                       (12) 

еU=m
  

 
                                                                   (13) 

Дар натиҷаи тағйироти андак мо формулаи       

υ=с√  
  
 

         
  -ро                                  (14) 

ҳосил мекунем.     

Формулаи (14) формулаи ҳисобкуниро барои муайян кардани суръати электрон ифода 

мекунад. Қиматҳои ададии бузургиҳои физикиро гузошта ҳосил мекунем: 

υ=3 10
8√  

       

             
 1,8 10

8
 м/с 

Тавре мебинем, суръати электрон хело калон буда, аз рӯйи тартиб қариб ба суръати 

рӯшноӣ наздик аст. Истифодаи формулаи (10) дар ин ҳол хело мувофиқ мебошад. 

Барои муайян кардани қимати хурдтарини энергия аз формулаи зерин истифода 

мебарем: 

Еmin=
  

    
                                                           (15) 

Ба формула қиматҳои бузургиҳои физикиро гузошта ҳосил мекунем: 

Еmin=
  

    
 =
               

         
=198,6 Ҷ. 

Барои муайян кардани импулси нури рентгенӣ аз формулаи 

Р=
 

    
=
         

      
=66,2      кг м/с 

Акнун андозанокии бузургиҳои физикиро муайян мекунем: 

В= 
 

  
=

     

  

   
=
     

   
=МL

2
I
-1

Т
-3

 

υ=
 

 
=LT

-1
 

Еmin =Ҷ=кг*м
2
/с

2
=ML

2
T

-2
 

P=MLT
-1

 

Масъалаҳои ҳалкардашуда нишон медиҳанд, ки бо ёрии нурҳои рентгенӣ қари 

моддаҳоро тадқиқ намуда, дар бораи олами атроф маълумоти саҳеҳро гирифтанамон мумкин 

будааст.  

Дар қатори ин муваффақиятҳо, боз баъзе тарафҳои дигари ин кашфиёт аст, ки дар 

натиҷаи беэътиноёна рафтор карда, ҳадҳои истифодабарии ин нури барои тадқиқоти олам ва 

табобати инсон зарурро вайрон кардан норасоиҳои басо ислоҳнашаванда ба организми зинда 

расонида мешавад. Масъалаи дигаре мо-инсонҳоро ба ташфиш меандозад, ки ин ҳам бошад, 

истифодабарии яроқҳои қатли ом ба мисли бомбаи ядроӣ. Ин яроқ манбаи ҳама гуна нурҳои 

ба инсон зарароваранда мебошад. Азбаски дар натиҷаи таркиши ядрои температураи баланд 

дар маркази таркиш ба амал меояд (милион градус), бинобар он электрони аз ядро дуршуда 

суръати калонро доро гашта, сабаби баамалоии шуоъҳои гуногуни зараровар мегарданд. 

Электронҳои дар натиҷаи гармшавӣ тезшуда якчанд намуд нурбарориҳоро дар натиҷаи 

бархӯрӣ бо атомҳои ҳамсоя ба амал меоранд, ки дар қатори нурҳо инфрасурх ва 
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ултрабунафш нури рентгенӣ низ ҳосил мешавад. Дар натиҷаи таркиш нурбарории 

шуоъдиҳанда ҳосил мешавад, ки таркиби онро асосан ҳадди нури биниш, инфрасурх, 

ултрабунафш ва рентгенӣ ташкил медиҳад. Нурбарории шуоъдиҳанда пӯсти бадани инсон ва 

ҳайвоноти муҳофизатнашударо месӯзонад, ба чашмон зарар меоварад, сӯхтори калон ба амал 

меоварад. Ҳар гуна паноҳгоҳҳо ва масолеҳи намесӯхтагӣ, ки соя меафкананд, аз таъсири 

нурафкании шуоъдиҳанда пурра ё қисман муҳофизат карда метавонад. Дар лаҳзаҳои аввали 

таркиш ва пайдоиши нурафканӣ ҳарорат дар маркази таркиш ба миллион градус мерасад. 

Дар лаҳзаҳои аввали пайдоиши курраи оташмонанд (огненный шар) ҳарорати он ба 8000
0
С - 

10000
0
С, баъдан паст шуда ба 1000

0
 - 2000

0
С мерасад. Дар ҳамин ҳолат нурафкании 

шуоъдиҳанда қатъ мегардад. Муҳлати ба амал омадани нурафканӣ аз иқтидори бомбаи атомӣ 

вобастагӣ дорад. 

Ҳангоми таркиши бомбаи атомии иқтидораш 20 кг, нурафкании шуоъдиҳанда 3 сония, 

иқтидораш 1МТ – 10 сония, иқтидораш 10МТ-22 сония давом мекунад. Яъне, ҳар қадаре ки 

иқтидори бомбаи атомӣ зиёд бошад, муҳлати нурафканиаш зиёд давом мекунад.  

Нурафкании шуоъдиҳанда ба одамон зарари ҷисмонӣ мерасонад ва 3 намуди таъсир ба 

организми одам ба назар гирифта шудааст: 

1. Сӯхтани дараҷаи 1-ум ҳангоми ба ҳар як воҳиди сатҳ см
2
 мувофиқ омадани 2-4 кал 

энергия ба амал меояд (сӯхтани пӯсти бадан, варам кардан, дардманд шудани ҷойҳои 

зарардида). 

2. Сӯхтани дараҷаи ду ҳангоми ба 4-10кал/см
2
 баробар будани энергияи ба ҳар як 

воҳиди сатҳ мувофиқоянда ба амал меояд, ки дар он ҳол обила кардани пӯсти бадан, чирк 

гирифтани таги пӯст мушоҳида карда мешавад. 

3. Сӯхтани дараҷаи се ҳангоми ба 10-15кал/см
2
 баробар будани энергияи ба ҳар як 

воҳиди сатҳ мувофиқоянда, ки дар он ҳол мурда шудани пӯсти бадан, сӯхта рафтани 

бофтаҳои бадан ба амал меояд. 

Дигар ин радиатсияи гузаранда аст, ки ин љараёни гамма – нурњо ва нейтронњо 

мебошад, ки аз минтаќаи таркиши ядрої дар зарфи якчанд сония ба гирду атроф пањн 

мешавад. 

Манбаи радиатсияи гузаранда ин реаксияи ядрої ва парокандашавии 

мањсулоти радиоактивии таркиши ядрої буда, асоси он ба њисоб меравад. Муњлати ба 

амал омадани радиатсияи гузаранда 10-15 сонияи таркишро ташкил мекунад. Ин 

нурафканињо метавонанд то 3 км тавассути њаво ба гирду атроф пањн шаванд, яъне ки 

њангоми таркиши бомбаи атомї радиатсияи гузаранда дар сонияњои аввалин миќдори 

зиёди одамонро ба њалокат мерасонад. Ба ѓайр аз ин абри сунъии радиоактивї ба 

баландии нињоят азим баромада, њаворо зањролуд мекунад. Радиатсияи гузаранда 

хусусияти худро дорад. Дар навбати аввал ин вояњои зањролудшавї мебошанд (дозы 

облучения), ки миќдори ќувваи шуоъафканињои радиоактивї нисбати њаљми 

зањролудшавии минтаќа мебошад. Яъне њар ќадаре иќтидори таркиш зиёд бошад, 

њамон ќадар масоњати калон ба зањролудшавї ва радиатсияи гузаранда дучор мегардад. 

Радиатсияи гузаранда яке аз хусусиятњои асосии таркиши ядрої ба њисоб меравад. 

Ќисми асосии радиатсияи гузаранда ин гамма-нурафканї мебошад. Онњо дар ваќти 

таркиш ва баъди он ба амал омада, якљоя шудани нейтронњоро бо ядрои атомии 

элементњои гуногун ташкил медињанд. Радиатсияи гузаранда хусусияти вояњои 

шуоъафканї дорад. Вояњои радиатсионї бо рентген чен карда мешаванд. 
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Рентген – миќдори муайяни рентгенї ё нурњои гамма буда, дар њарорати О0 ва 

фишори 760мм дар 1см3 њавои хушк 2 млрд љуфт ионњоро ташкил медињад. 

Дар натиљаи ба радиатсияи гузаранда дучор шудан касалињои шуоъафкании 

сирояткунанда пайдо мешаванд. Ин касалињо ба 3 гурўњ људо мешаванд: 

1. Дар ваќти ќабул намудани бадани инсон 100-200 рентген (чарх задани сар, 

партофтан, сустњол шудан). 

2. 200-300 (сустњол шудан, дилбењузуршавї). 

3. 300/500 (њарорати бадан баланд, ташнагї, хун партофтан ва хунравии 

узвњои дохила, дигаргун шудани хун). 

Ҳамин тариқ нурҳо дар қатори хосиятҳои тадқиқотӣ, шифобахшӣ доштанашон боз 

хосиятҳои зараровари ба фаъолияти муътадили инсонҳо манфӣ таъсиррасонандаро доранд, 

ки дар ин самт истифодабарии нурҳо хилофи мафҳумҳои инсондӯстиву гуманизм, 

баробариву рафоқат мебошад. 

Хулоса 

1. Дарозии мавҷи нурҳои рентгенӣ аз дарозии мавҷи нури рӯшноии одӣ (табиӣ) 

тақрибан ба як ду дараҷа хуртар мебошад. 

2. Барои тадқиқ кардани он панҷараи дифраксионии одӣ, ки нури рӯшноии табиӣ 

дифраксия мешавад, истифода бурда намешавад. 

3. Барои ҳосил кардани дифраксияи нурҳои рентгенӣ аз хосияти панҷараҳои 

дифраксионии кристаллҳо истифода бурдан лозим аст. 

4. Дифраксияи нурҳои рентгениро истифода бурда оид ба масофаи байниҳамвории 

масофаи атомҳои дар гиреҳҳои панҷараи дифраксионӣ воқеъгашта маълумот гирифтанамон 

мумкин аст. 

5. Ҳисобкуниҳои математикиро истифода бурда, оид ба шиддати трубкаи рентгенӣ, 

суръати электрони дар трубка тезшуда, энергияи минималӣ ва импулси нури рентгенӣ 

маълумот гирифта метавонем. 

6. Нури рентгениро дар медитсина барои гирифтани маълумот оид ба ҳолати узвҳои 

дарунии инсон истифода мебарем. 

7. Таъсири давомнок ва бемақсади нурҳои рентгенӣ ба норасогиҳои ба саломатии 

инсон зараровар оварда мерасонад. 

8. Истифодабарии шуоъафканиҳо ҳамчун яроқи қатли ом нангу ор ва хилофи пояҳои 

инсондӯстиву гуманизм аст.    
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ТИМСОЛИ ШОҲИ ФАРҲАНГСОЗ ДАР РОМАНИ “КУРУШИ КАБИР” – И  

БАРОТИ АБДУРАҲМОН 
 

Акбарова М.Ғ. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Имрӯз, ки Тоҷикистони азизи мо ба туфайли муҳимтарин дастоварди сиёсиву таърихии 

худ дар замони нав - Истиқлолияти давлатӣ дар марҳалаи тозаи худшиносӣ ва эҳёи фарҳанги 

миллӣ қарор дорад, бозомӯзии фанни таърих ба хотири худсозию хештаншиносӣ ва 

ватанпарварии мо беш аз ҳар замоневу ҳар коре заруртар аст. Бояд таъкид намуд, ки баъди аз 

ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,  Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон шудани соли 2006 “Соли бузургдошти 

тамаддуни ориёӣ” баҳри расидан ба худшиносии миллӣ ва асолати таърихӣ ҳаракати илмӣ - 

тадқиқотии тозае дар кишвар ба роҳ монда шуд, ки ин раванд то имрӯз бомаром идома  

дорад.  Дар натиҷа як қатор таҳқиқоти тоза ва тарҷумаи осор дар риштаи шинохти таърихи 

қавмҳои ориёӣ,  аз ҷумла таърихи миллати тоҷик аз ҷониби муаррихону муҳаққиқон ба 

сомон расида, ба таълимгирандагон ва оммаи васеи мардум пешниҳод гардидаанд. 

 Нависандаи маъруфи тоҷик Бароти Абдураҳмон ҳикояву қиссаҳои зиёде аз дасти 

таълиф бароварда, дар баробари ин асарҳои таърихӣ иншо кардааст. Ӯ муаллифи  китобҳои 

“Шабҳои маҳтобӣ” (1986), “Кимиёкаҳ” (1986), “Давлати сарам модар” (1989)  ва “Розҳои 

шабҳангом” (1991) буда, барои эҷоди  романи “Дунёи сабзи ишқ” (2002) сазовори мукофоти 

давлатии ба номи Садриддин Айнӣ шудааст. Дар мавзӯъҳои таърихӣ низ қиссаи “Ҳафт 

муъҷизаи олам” (1991), драмаи “Хатои Искандари Мақдунӣ” (2002), фоҷиаи “Рухшона” 

(2004), киноповести “”Шамшер ва ишқ” (2002), киноромани “Куруш ва Томирис” (2006)-ро 

офаридааст.  

 Манзури мо романи  таърихии  “Куруши Кабир” – и нависанда аст. Муаллиф  

кӯшидааст, ки  барои хонандаи гиромӣ аз  зиндагии пурҳангома, сӯзу сози ишқ ва шахсияти 

нотакрору ибратомӯзи ин шоҳаншоҳи бузурги аҳди қадим, ки падари воқеии ориёиҳои 

қаламрави Осиё эътироф шудааст, пешкаш намояд.    

 Романи   “Куруши Кабир” – и Бароти Абдураҳмон иборат аз се қисм  “Гурги танҳо” 

(қисми якум), “Шоҳаншоҳи Ориёиён” (қисми дуюм), “Ишқи хуношом” (қисми сеюм) аз 

ҷумлаи беҳтарин асарҳои таърихист, ки роҷеъ  ба ҷараёни зиндагӣ ва кору пайкори 

пурфоҷиаи Куруш Кабир  шоҳи ҷавони Мод, Лидия,  Бобул... лашкаркаши ҷаҳонгир навишта 

шудааст. 

  Ҷолиби таваҷҷуҳ аст,  ки нависанда ин романро ба ҳаёти пур аз меҳру муҳаббат ва 

фоҷеаангези  ин шахсияти абарқудрати таърихӣ, ки ҷони худро баҳри якҷо намудани  қавму 

миллатҳои  гуногуни рӯйи дунё аз ҷумла  ду қавми парокандаи  ориёӣ - Эрону Тӯрон,  ки дар 

саросари олам ҳама мешиносанд,  бахшидааст. Ӯ ҳаёти пур аз меҳнат ва муборизаи аҷдоди 

худ мардуми диловари эронитаборро  ҳамаҷониба тасвир намудааст.        

          Нависанда  дар асоси пажӯҳиш ва фарогирии маводи фаровони таърихӣ, ҷуғрофӣ ва 

адабӣ на танҳо ҷараёни зиндагӣ ва фаъолияти Курушро аз айёми кӯдакӣ то вафоташ 

батафсил тасвир менамояд, балки вазъи сиёсӣ иҷтимоӣ ва ахлоқии тамоми кишварҳоро, ки ӯ 

фатҳ карда буд, бо образ ва манзараҳои бадеӣ нишон медиҳад.  Ӯ дар асар тасвир менамояд, 

ки Куруши Кабир писари Камбуҷия, Нуҳи Куруши аввалин ва набераи Чишпиш аз дудмони 
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Ҳахоманиш ҷадди бузург, подшоҳи порсиён ва шоҳзодаи порсӣ буд, ки бо иттиҳоди ду 

қавми Порс ва Мод ва ислоҳ миёни онҳо кишвари Эрон ва империяи Ҳахоманиширо бунёд 

ниҳод ва бад-ин гуна муваффақ бо таъсиси бузургтарин давлати ҷаҳонӣ ва мардумӣ гардид.   

 Дар тасвири нависанда Куруши Кабир дар  ҳар як қаламрави забткардааш  бо иродаи 

қавӣ, ақли закӣ,  зиракии сиёсӣ билохира бо сулҳу субот  роҳ  ёфтааст.  

          Мазмуну муҳтавои таърихии романро ҳамаи номҳои ҷуғрофӣ, ки қадами мубораки 

Куруш  ва лашкари сершумори ӯ ба он сарзаминҳо расидаанд, фарогир аст. Солҳову моҳҳо 

ҳатто рӯзҳои ба вуқӯъ омадани воқеаҳо дар асар бо ному насаби худ шомил шудани 

шахсиятҳои таърихӣ ва ашхоси воқеӣ, муҳимтар аз ҳама, ҳаққонӣ ва реалистона ба риштаи 

тасвир кашидани воқеоти таърихӣ ва кушодани моҳияти онҳо ташкил менамоянд. Гоҳо 

сарчашмаҳои илмӣ ва адабиро ишора месозад. Ин усули таълифи нависанда аз аввали  роман 

оғоз ёфта, минбаъд дар тамоми асар давом мекунад.    

           Яке аз масъалаҳои асосии романи “Куруши Кабир” – и Бароти Абдураҳмон,  ки сужети 

онро фароҳам овардааст, масъалаи кишваркушоиҳои Куруш ва саъю ҳаракати ӯ дар роҳи 

озодӣ ва адлу баробарист. Аз ибтидо то интиҳои роман таваҷҷуҳи Куруши Кабир ба ҳамин 

масъала банд аст ва ӯ ҳама муаммоҳои ҳаётро алоқамандона бо ҳамаи ришта ҳаллу фасл 

менамояд. Шоҳи ҷавон орзуи якҷо намудани ду қавми ҳамхуну ҳамзабон - Эрону Тӯронро  

дар дил мепарварид. Ӯ танҳо подшоҳе ҳаст, ки умри худро вақфи якпорча кардани 

тамаддуни байналмилалӣ кард ва ҳама кӯшиш ва талоши худро барои ба даст овардани иззат, 

иқтидор ва амният ва сарбаландии порсиён ба кор баст. Ӯро бо идғоми тамаддунҳо ва ҳазами 

онҳо дар тамаддуни порсӣ ба тамоми миллатҳо ҳамзистӣ, тафоҳум ва баробариро омӯзиш 

дод ба гунае, ки имрӯз пас аз 2500 сол ҳанӯз башар натавонист бад-он даст ёбад. Пас 

комилан баҷост, ки ӯро бунёдгузори ҳуқуқи башар мешиносанд. 

        Сулҳу субот  маънии ҳаёти Куруш буда,  бад-ин хотир ҳар ҷоеро, ки забт корданӣ 

мешуд, аввалан роҳи дӯстӣ, сулҳу суботро пайгирӣ менамуд. Ин ҳолатҳо дар забти шаҳри 

Лидия сарзамине, ки сарвати подшоҳи муқтадираш Крез, ки бояд ӯро Қоруни рӯзгор шинохт, 

ҳамаи соҳили ғарбии Осиёи Сағир ва ҷазираи дарёи Ижи ва Медитарона (баҳри Миёназамин) 

ва ҳатто шаҳрҳои Юнонро бардаву бандаи худ сохта буд (546 то мелод) ва дар  дигар 

қисматҳои   асар бараъло мушоҳида мешавад:  -“Сӯхтану шикастану хароб кардан осон аст, 

Тигран, - бо дарду алам шарҳ дод Крез. – Аммо сохтану обод кардан заҳматест, ки як умр 

кифоят нахоҳад кард. Дар симои Куруши Кабир ман фарри тобноки шоҳаншоҳӣ мебинам ва 

мехоҳам, ки шаҳри Сардро барояш ободу бешикасту рахнанопазир супорам. 

- Пас товони ҷонбозию хунрезиҳои сарбозони маро кӣ мепардозад? – бо адовати ошкоро 

барошуфт Тигран. 

- Хазинаи ман пушт ба пушт аз тиллою сарват пур шудааст, Тигран, - паст намеомад 

Крез. – Боварӣ дорам, ки аз сад як ҳиссаи он тамоми хунбаҳою тавони лашкаркаширо 

мепӯшонад. 

- Аз хунат гузаштам, Крез! – гуфт Куруш таҳсиномез. – Бо ақлу заковати фитрӣ 

ҷонатро харидӣ. Аз ҳамин соат дар сафи мушовирону муқаррабони ман хоҳӣ буд. 

- Ҷони ман амонати туст, шоҳаншоҳи оламгир! – бо оҳанги сидқу вафо таъзим намуд 

Крез. – Аз сари сидқ то нафаси вопсин бароят хидмат мекунам” [1: 141-142]. 

 Куруш  дар таърих яке аз чеҳраҳои маъруф шинохта  шудааст.  Муваффақияти ӯ дар 

шаклгирии империяи Ҳахоманишӣ, натиҷа ва омезаи аз ҳушёрӣ ва маҳоратҳои ӯ дар 

мактабҳои  низомигарӣ; ва ҳамчунин халқу хӯйи  ӯ ва доштани доноии ӯ ва дар ояти комили 

ӯ аз кишвар буд. Ин шоҳи тавонманди порсӣ, ки ба воситаи саховат ва хушқалбии саршораш 
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ҳама ӯро пешвои худ медонистанд, пас аз марг низ номи некаш низ бар забонҳо ҷорӣ шуд, ба 

тавре ки эрониён ӯро падар ва юнониён бо он ки аз давлати Ҳахоманишӣ хотираи хуше 

надоранд ва  Куруш кишвари  онҳоро гирифта  ва онҳоро дар саҳовили Осиёӣ Сағир мақҳури 

қудрати хеш сохт, аз ӯ ба унвони  сарвар ва қонунгузор ёд мекунанд. Қавм ва халқи яҳуд, ки 

вай онҳоро ҷиҳати иҷрои оин ва бинои маъбад, озодӣ ва кумак ото кард, вайро ҳамчун 

Масеҳи хеш медонанд. Навиштаҳои  Ҳеродот ва Ксенофон ҳикоят аз маҳбубияти Куруш дар 

назари юнониён дорад.  Ба гуфтаи Ҳеродот Куруш подшоҳи бузургвор ва бахшандае буд ва 

ҳамчун подшоҳони дигар ба ҷамъи сарват ҳарис набуд ва дар фунуни ҷангӣ бисёр моҳир буд. 

Аз далоили маҳбубияти Куруш дар назари мардуми  мухталиф ин ҳаст, ки ӯ ба ҳангоми 

фатҳи сарзаминҳои гуногун натанҳо ба ақидаву мазҳаб ва одобу рафтори  онон дигаргуние  

ворид накард, балки ба расмият шинохтани мазоҳиб ва худоёни онҳо мавҷботи озорӣ ва 

оромии мардумро фароҳам сохт. Ӯ ақида дошт, ки ҳар кас метавонад бо ақлу дороии хеш 

худои худ ва дини худро интихоб кунад.  

 Ормонҳо ва ақидаи ӯ бисёр боло буд ва ба ҳеҷ кас иҷозаву ҳаққи қонунгузорӣ 

намедод, магар ин ки он кас аз лиҳози тавонмандӣ аз он чӣ,  ки дорад, болотар бошад. Аз 

лиҳози як раис ва мудир, муовин фаросат биниши зиёде дошт ва худашро як шахси боҳушу 

маъқул нишон дода буд ва дар натиҷа метавонист роҳаттар аз ҷаҳонкушоёни гузашта қонун 

бигзорад. 

         Дар ҳақиқат, муносибат ба ватан яке аз риштаҳои асосии сужаи асар ба ҳисоб меравад.  

Дар тасвири нависанда Куруш дар ҳақиқат манзураш ҷоҳу мансаб набуда, ватандӯсту    

ватанхоҳи асил то охири умри худ,  то вопасин нафас  дар роҳи озодӣ ва ободии кишвари худ   

мубориза бурда, шаъну шарафи худ, ватан ва қавму миллатро нигоҳ медошт. Аз шуҷоат ва 

қаҳрамониҳои Куруш худи Крез шоҳи Лидия, шоҳи Бобул Набонид ба ҳайрат афтода буданд.   

 Нависанда дунёи образу хислатҳои инсониро офарида, сурату симои мухталифи 

намояндагони дӯсту душман, синфу табақоти рангоранги мардумони замонҳои қадимро эҷод 

мекунад; шоҳон, сипаҳсолорон, сарфавҷон, сарбозон, канизону  хизматгорони  аҳли дарбори 

мамлакатҳои гуногун, Эрону Осиёи Сағир ва дигарҳо ҳокимҳо, волиҳои шаҳриёну 

бодиянишинон,  пешвоёни қабила шахсиятҳои таърихӣ аз қабили қаҳрамонҳои “Шоҳнома”–

и Абдулқосим Фирдавсӣ Рустам, Афросиёб, Фаридун, Эраҷу Салму Тур вафодорону 

бевафоҳо, содиқону хоинон,  занону мардон,  пирону барноҳо, хабаркашону хабарчинон,  

айёрону фолбинҳо, хоҷаҳову ғуломон, пайғамбарони қавми яҳуд ва   дигарон дар саҳафоти 

романи “Куруши Кабир” – и Бароти Абдураҳмон зуҳур мекунанд,  зиндагӣ ба сар мебаранд,  

кору пайкор мекунанд,  ишқ меварзанд,  ҷанг мекунанд,  қатл мегарданд ва ғайра.  Дар асар  

зиёда аз 100 қаҳрамон ва персонаж тасвир ёфтааст, ки аксарияти онҳо бо ному насаби аслии 

худ ба тасвир расидаанд.   

Нависанда  образи Курушро аз айёми тифлӣ то вафоташ ба тасвир меорад, нишонаҳои 

қаҳрамониро аз қабили далеру нотарс, тезҳушу зирак,  қавииродаву бовиҷдон, инсондӯстию 

банданавозӣ дар вуҷуди ӯ нишон  медиҳад.    

        Романи “Куруши Кабир” асари таърихист.  Куруш  шахсияти сода набуда, нависанда 

образи ӯро   бо тамоми эҷод меофарад, бинобар ин хеле мураккаб  ва  рӯшан аст, ки ин марди 

доно вақте  ба  сари қудрат омад, чун азми кишваркушоӣ  кард, аз роҳаш барнамегардад, аз 

мушкилот ва фоҷиаҳо наметарсад, ҳарчанд ки ин роҳ ба худаш ҳам хавфу хатар дорад.  Инро 

нависанда дар асар баъди забти шаҳри овозадори Бобул, ки фарзанди якум Камбуҷия 

фирефтаи коҳинони ибодатхона шуда, ба мансаб дастдарозӣ карда, баъдан падар ӯро  волии 

ин шаҳри овозадор  таъин кард,  моҳирона тасвир намудааст: “Дар партави алангаи 
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партавҳо, машъалҳо суроби ҷавони зебои навхате падидор шуд, ки дар тахти равон 

нишаста пеш меомад. Ҷавон пероҳани тунуки оҳарие дар тан ва асои мунаққаши 

зарҳалкорие бар даст дошт, ки дар қуббаи он сари олиҳаи Иштар ҷило медод. Куруш аз 

дидани симои ошнои писари калонаш Камбуҷия беихтиёр таконе хӯрду чашмонаш аз паси 

ниқоб дурахшид. Ларзае ба пайкораш фитод ва дилаш сих заду чун зарби путк дарде ба 

синааш афканд. Ӯ кафи дастонашро аз ғояти ҳаяҷон фишурда, қадаме ба пеш ниҳод. 

Мехост ниқобро аз рӯяш рабояду писари савори тахташро, ки дар иҳотаи рӯҳониён 

лоуболона пеш меомад, наҷот бахшад. Аммои нерӯи ботиниаш боло гирифту изтироби 

ногаҳониро пахш карда, аз рӯйи одат тамкину хунсардиро пеша намуд. Ойбари ошуфтаҳол 

аз оромии Куруш рамуз бардошта, нигарони оқибати ин ҳангома гашт. 

- Наход Камбуҷия бошад! – овози пасти Куруш аз изтиробу ҳаяҷон саҳл меларзид. 

     - Воқеан, монандие ба  ӯ дорад,  - ҳайратангез тасдиқ кард Ойбар. 

- Гумонам рост баромад, Ойбар – бо оҳанги начандон шунавои пур аз таассуфу  

надомат гуфт Куруш. – Ин руҳониёни маккор дар зери ниқоби мазҳаб чӣ корҳое намекунанд. 

Камбуҷияи гумроҳ ба доми онҳо басо осон офтод [1: 265]. 

         Нависанда ҳангоми эҷод ҳамаи ғояҳои умумибашариро бо образ ва манзараҳои 

реалистӣ ба риштаи тасвир мекашад, ки дар  роман тарзи баёни драмавию лирикӣ низ ба 

назар мерасанд,  ки дар роҳи тасвири  воқеияти таърихӣ кумак кардаанд, шаклҳои гуногуни 

инъикос аз қабили  таҳлилу ҷамъбасти бадеии ҳаёт, афсона, ривоят, нома, хоббинӣ ва амсоли 

инҳо низ корбаст шудаанд, то ки таърихи замони ин шоҳи одил бо тамоми муаммоҳои сиёсӣ 

иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва фоҷеаҳояш тасвиру тадқиқи реалистии худро ёфта бошанд. 

         Яке аз масаъалаҳое, ки ба оини кишвардорӣ иртибот дораду  нависанда ба он таваҷҷуҳи 

хоса зоҳир кардааст, ин таваҷҷуҳ  ба қавму табор мебошад.  Ин масъала аз оғоз то фарҷоми 

сарнавишти ин асар бо роҳҳои гуногун пайгирӣ шудааст. Бахусус, тасвири нависанда    

ҳангоми мулоқот дар қасри Куруш, ки хостгории аввал аз ҷониби худи Куруши Кабир ва  

бори дуюмро ба воситаи сарлашкараш Ойбар ба  маликаи массагетҳо ёдоварӣ намудан ҷоиз 

аст: “ – Ёд дорӣ, Ойбар! – бо шӯру шавқи ҷавонӣ хотираҳоро доман зад Куруш. – Ману ту 

дар саисхона орзу мекардем, ки рӯзе чанд озод бошему бо мурури дил зиндангӣ кунем. Аммо 

баъди рафтани умр фаҳмидем, ки озодӣ дар навбати худ ҳатто шоҳаншоҳи кишварро низ 

гирифтори завлона мекардааст. Гирифтори завлонаи тоҷу тахт, завлонаи шуҳрат, 

завлонаи ғуруру пирӯзиҳо, ҳатто завлонаи ишқи бебарор... 

- Наход ишқ ҳам шабеҳи завлона бошад? – бо нигоҳи рамузгир пурсид Ойбар. 

- Ишқ чун офтоб чашмгир, чун осмон баланд ва чун уқёнус амиқ аст ва касро бе занҷиру 

безавлона асири худ мегардонад, - оҳи гароне кашид Куруш. – Дилро мефиребад, ақлро тира 

месозад ва чашми биноро мебандад. Ва азияти ҷонкоҳаш ҳам талх асту ҳам ширин... [1: 

305].                                                  

 Хулоса ин ки подшоҳи нобиғаи порсӣ, ин фотеҳи неруманду андешамандро бо ривоҷ 

ва интишори андешаҳои ахлоқӣ, фарҳангӣ ва озодихоҳона тавонист ба гунаҳое дар миёни 

мардум ва дилҳои онҳо нуфуз кунад, ки ҳеҷ кас қудрати сарпечӣ аз ҳукм ва нуқси қонуни 

ӯро дар худ намеёфт. 

 Куруши Кабир  танҳо подшоҳе ҳаст, ки умри худро вақфи якпорча кардани тамаддуни 

байналмилалӣ  кард ва ҳама кӯшиш ва талоши худро барои ба даст овардани иззат, иқтидор 

ва амният ва сарбаландии порсиён ба кор баст. Ӯ бо ворид кардани   тамаддуни порсӣ ба 

тамоми миллатҳо ҳамзистӣ, тафоҳум ва баробариро омӯзиш дод, ба гунае ки имрӯз пас аз 
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2500 сол ҳанӯз башар натавонист бад - он даст ёбад, истифода барад.  Пас комилан баҷост, ки 

ӯро бунёдгузори ҳуқуқи башар мешиносанд. 

Ҳамин тариқ, дар роман шахсияти нотакрори Куруш ба тасвир кашида шуда, 

пайгирии шоҳони баъдинаро дар идоракунии давлатҳои эронӣ таъкид кардааст, ки имрӯзҳо 

низ тарзи идоракунӣ, сиёсатмадорӣ, сарлашкарӣ ва пайгирӣ аз қонун ва қонуниятҳо 

намудани кишвардорон аҳамияташонро гум накардаанд.  
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 ТИМСОЛИ ШОҲИ ФАРҲАНГСОЗ ДАР РОМАНИ “КУРУШИ КАБИР” –  

И БАРОТИ АБДУРАҲМОН 
  

 Дар мақолаи мазкур  тасвири  симои асосии роман Куруши  Кабир ифода ёфтааст. 

Тасвири ин шахсияти бузурги нотакрор, поягузори Эъломияи ҳуқуқи башар, падари 

порсиёни рӯйи олам Куруши Кабир дар романи “Куруши Кабир” – и Бароти Абдураҳмон 

бараъло мушоҳида мешавад. Мазмуну муҳтавои таърихии романро ҳамаи номҳои ҷуғрофӣ, 

ки қадами мубораки Куруш ва лашкари сершумори ӯ ба он сарзаминҳо расидаанд, фарогир 

аст. Солҳову моҳҳо ҳатто рӯзҳои ба вуқӯъ омадани воқеаҳо дар асар бо ному насаби худ 

шомил шудани шахсиятҳои таърихӣ ва ашхоси воқеӣ аз дидгоҳи  реалистӣ, ба риштаи тасвир 

кашидани воқеоти таърихӣ ва кушодани моҳияти онҳо ташкил менамоянд. Таҳлили роман 

нишон медиҳад, ки адиб сарчашмаҳои илмӣ ва адабӣ истифода карда, ин усули таълифи 

нависанда  аз аввали  роман оғоз ёфта, минбаъд дар тамоми асар давом мекунад ва боварии 

хонандаро ба ҳодисаву воқеаҳо бештар мекунад.  

Калимаҳои калидӣ: Куруши Кабир, Камбуҷия, Ойбар, Мардук, Иштар, Крез, Мод, 

Бобул, шоҳ, коҳин, ибодатхона, нависанда, сол, моҳ ҳақиқати воқеӣ.  
 

ОБРАЗ КУЛЬТУРНОГО КОРОЛЯ В РОМАНЕ «ВЕЛИКИЙ КИР» 

  БАРОТА  АБДУРАХМОНА 
 

В статье описывается главный герой романа «Великий Кир». Образ этой великой и 

уникальной личности, основателя Всеобщей декларации прав человека, отца персов мира, 

Кира Великого, отчётливо прослеживается в романе Барота Абдурахмона «Великий Кир». 

Историческое содержание романа включает в себя все географические названия, которых 

достигли Кир и его многочисленные войска. 

Годы и месяцы, даже дни событий в произведении включают исторических личностей с 

реалистической точки зрения на описание исторических событий и раскрытие их сущности. 

Анализ романа показывает, что автор использует научные и литературные источники, и этот 
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способ написания начинается в начале романа и продолжается на протяжении всего 

произведения, повышая доверие читателя к событиям. 

Ключевые слова: Кир Великий, Камбоджа, Ойбар, Мардук, Иштар, Крез, Мод, 

Вавилон, царь, священник, храм, писатель, год, месяц, реальность. 
 

IMAGE OF A CULTURAL KING GREAT CYRUS IN THE NOVEL BAROT 

ABDURAKHMON 
       

The article describes the main character of the novel "The Great Cyrus". The image of this 

great and unique personality, the founder of the Universal Declaration of Human Rights, the father 

of the Persians of the world, Cyrus the Great, can be clearly seen in the novel Cyrus the Great by 

Barot Abdurahmon. The historical content of the novel includes all the geographical names that 

Cyrus and his many armies reached. Years and months, even days of events in the work include the 

inclusion of historical figures and personalities in the work from a realistic point of view on the 

description of historical events and the disclosure of their essence. Analysis of the novel shows that 

the author uses scientific and literary sources, and this way of writing begins at the beginning of the 

novel and continues throughout the work, increasing the reader's confidence in the events. 

Key words: Cyrus the Great, Cambodia, Oybar, Marduk, Ishtar, Croesus, Maud, Babylon, 

king, priest, temple, writer, year, month, reality. 
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ТАКМИЛИ ТЕХНОЛОГИЯИ ТАРҲИ ЛИБОС 
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Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон
1 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Ҷаҳони муосирро бидуни технологияи компютерӣ тасаввур кардан мумкин нест. Барои 

таҳияи лоиҳаҳои муайян дар тарроҳии либос, ороиши дохили бино ва ғайра бисёре аз 

ширкатҳои пешрафтаи ҷаҳон кайҳост технологияҳои муосири компютериро истифода 

мебаранд. Графикаи компютерӣ рӯз то рӯз дар ҳама соҳаҳои нақшакашӣ зиёдтар истифода 

шуда истодааст, ки сабаби ин суръати баланди рушди технологияҳои компютерӣ мебошад. 
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Одами солим беш аз 90% маълумотро тавассути узви сомма мегирад ё ба 

нишондиҳандаҳои фазоии геометрӣ алоқаманд аст. Графикаи компютерӣ барои сабук 

кардани раванди кор ва эҷодкорӣ имкониятҳоро фароҳам меорад, ки он ба шумо имкон 

медиҳад, ки тасаввуроти фазоӣ, фаҳмиши амалӣ орад ва завқи бадеиро инкишоф диҳед. 

Барномаҳои графикии компютерӣ ба ороишгар имкон медиҳанд, ки қобилияти худро 

ҳангоми эҷоди тарҳрезии маҳсулоти оянда бо истифода аз воситаҳои аёнӣ фароҳам орад ва 

орзуҳои афсонавии ҳаётро тасвир намояд, афкори эҷодиро аз саъйи ҷисмонӣ озод кунад ва ба 

самари хаёлии худ ба ҳадди аксар мувофиқат кунад. 

Бисёре аз донишгоҳҳои кишвари мо бо мақсади рақобатпазирии хатмкардагони худ дар 

бозори меҳнат ба таълими соҳаи технологияҳои компютерӣ диққати ҷиддӣ медиҳанд, 

ҳангоми таълим додани донишҷӯён бо барномаҳои гуногуни компютерӣ онҳоро васеъ ҷорӣ 

мекунанд [1]. 

Дар Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон ва Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон бисёр донишҷӯёни боистеъдод таҳсил мегиранд, ки дар оянда аз 

санъатҳои тасвирӣ то тарроҳии либос, ороиши дохили бино, графика ва ғайра тарроҳони 

касбӣ шаванд. 

Дар баробари ихтисосҳои дигари донишгоҳ, ба омода намудани тарроҳони касбӣ дар 

соҳаи тарроҳии либосҳои мўд эътибори калон дода мешавад. Ҳангоми омӯзиш ба онҳо 

барномаҳои пешрафтаи компютерӣ дар соҳаи ороиши мӯд пешниҳод карда мешаванд.  

Яке аз чунин барномаҳо Marvelous Designer (MD) мебошад. Marvelous Designer – 

барномаи универсалии 3D барои тарроҳии либос мебошад. 

Ин ҳалли барномавӣ метавонад барои моделсозии мукаммали сеандоза ва тарроҳии 

мураккаби либос истифода шавад. 

Барномаи Marjoyus Designer (MD) моделиронии беназири матоъ мебошад, ки 

қобилияти содироти мундариҷаи тайёр дар форматҳои гуногун, ба мисли Collada, MTL ва 

OBJ – ро дорад.  Инчунин, Designer Marvelous (MD) қодир аст, ки нақшҳои дақиқро бисозад, 

бидуни истифодаи бастаҳои шахси сеюми CAD. 

Бо тарҳсозии пурраи қабатӣ Designer Marvelous (MD) метавонад пардаҳои матоъҳои 

дараҷаи касбиро зуд тарроҳӣ кунад. Механизмҳои параллелсозӣ имкон медиҳанд, ки 

пурсамар системаҳои бисёркораро ба итмом расонад. Ҳамзамон, нақшҳоро дар манекенҳои 

махсуси 3D низ санҷидан мумкин аст. 

Ғайр аз он, Marvelous Designer (MD) хусусиятҳои гуногуни дигаргункунии ҷисмонии 

либосҳои омодашуда, аз ҷумла дарозӣ, ғафсӣ, тарӣ, печидан ва тангиро доро мебошад. 

Ҳамин тариқ, назорати ин бузургиҳоро кафолат медиҳад, ки намудҳои дилхоҳи мавод 

самаранок тақлид карда мешаванд. Аммо технологияи тасвиркунии воқеии 3D тавассути 

тугмачаи Rendering суръат мегирад. Дар айни замон, ин маҳсулоти компютерӣ яке аз 

дастрастарин ва фаҳмо дар таълими донишҷӯён ба шумор рафта, ба ин васила саводнокиро 

дар соҳаи технологияҳои компютерӣ барои ороиши либос баланд бардоштан мумкин аст. 

Marvelous Designer (MD) яке аз пешсафони эҷод ва симулятсияи либоси виртуалӣ 

мебошад. Технологияи дар барнома истифодашуда ба намунаҳои воқеии либос ва ҳамон 

усулҳое, ки дар саноати мӯд ва дӯзандагӣ истифода мешаванд, асос ёфтааст. 

Барои корбарии озодона бо барномаи Marvelous Designer (MD) донишҷӯён бояд пеш аз 

ҳама таҳияи намунаҳои либосро аз худ карда, пас аз он ба омӯзиши барномаи тарроҳӣ  

Marvelous Designer (MD) оғоз диҳанд (расми 1).  
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Расми 1. - Намунаи тарроҳии компютерии либоси занонаи ҳамарўза бо истифода  

аз барномаи Designer Marvelous (MD) 

 

Таҳия ва танзими буриши ҳама гуна услуб барои либос барои ороишгар хеле осон аст 

(расми 1). Сохтани нақшҳо дар панели 2D, ки ба таври худкор панели 3D-ро намоиш 

медиҳад, хеле осон аст, ҳамааш аз тахайюл ва маҳорати тарроҳони оянда вобаста аст. 

Тарроҳии либоси дастӣ, анъанавӣ вақти хеле дарозро мегирад. Ҳангоми интихоби ранг, 

моделсозӣ набояд хато кард, зеро пас аз ранг кардани расми модел нақшро ислоҳ кардан 

мумкин нест (расми 2). 

Ин аксар вақт боиси зиёд шудани буридани масолеҳ ва вақти зиёд ё тарроҳии сусти 

модел мегардад. 

 
Расми 2. - Намунаи иҷрои тарроҳии либоси кӯдакона (дастӣ, анъанавӣ) 

 

Афзалияти асосӣ нисбат ба расмкашии дастии анъанавии қолабӣ либос ин қобилияти 

зуд нусхабардории моделҳои мураккабтарини либосҳо дар панелҳои 2D ва 3D мебошад.  

Хусусияти тарроҳӣ бо барнома дар интихоби ранг ва усул ҳангоми кашидани расми 

либос бо барнома бемаҳдуд мебошад, ҳар як ранг ё ороишоти интихобшударо бо як зер  

кардани тугмаи клавиатура ислоҳ кардан мумкин аст (расми 3). 
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Расми 3. Намунаи тарроҳии компютерии либос бо услуби ҷавонӣ бо истифода аз 

барномаи Marvelous Designer (MD) 
 

Дизайнери либос бо фарҳанги баланди бадеӣ ва ҷаҳонбинии васеъ вазифадор аст, ки на 

танҳо аз рӯйи самти қабулшудаи муосир моделҳои нави либосҳо эҷод кунад, балки аз 

истифодаи технологияҳои пешрафтаи компютерӣ, ки дар барномаи Marvellous Designer (MD) 

мисол оварда шудааст, пеш бошад. Ин самт тахмин кардан ва эҳсос кардани дурнамои он, 

пешбинии тамоюли тағйирёбии он мебошад. 

Вазифаи эҷодии дизайнери  либос на танҳо иборат аз он аст, ки модели таҳияшудаи 

либос (расми 3) дар худ, дар монитор, дар компютер ё дар матое зебо ва аслӣ бошад; муҳим 

аст, ки он бевосита дар либоси тасвири инсон беҳтарин ба назар расад, то он ба мақсадҳои 

функсионалии матои тарроҳишуда пурра ҷавобгӯ бошад. 

Хулоса 

1. Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти пешакӣ, имконияти хеле кам кардани хароҷоти 

моддӣ дар тарроҳӣ ва расмкашӣ, барои рушди ассортиментҳои либос муайян карда шуд. 

2. Дар натиҷаи тарроҳии компютерии намудҳои либос нишондиҳандаҳои эстетикии 

сифати либосҳои тарроҳишуда ва намуди зоҳирии онҳо беҳтар карда мешаванд, ки ин ба 

рақобатпазирии либосҳои мо таъсири мусбат мерасонад. 
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ТАКМИЛИ ТЕХНОЛОГИЯИ ТАРҲИ ЛИБОС 

Дар мақола таҳлили муқоисавии тарроҳӣ (моделсозӣ) -и либос аз ҷониби барномаи 

компютерии Marvelous Designer (MD) бо дастури тарроҳии анъанавии либос бо назардошти 

буридан ва тарроҳӣ оварда шудааст. Масъалаҳои ташкили кори барнома баррасӣ карда 

мешаванд, ки аз ин сабаб вақти таҳияи тарроҳии либосро бо истифода аз буриш ба таври 

назаррас коҳиш додан мумкин аст ва аз ҳама муҳим, намуди маҳсулоти тайёрро бевосита дар 

барнома бе истифодаи ҳаҷми пурраи маҳсулот беҳтар намуда, ба ин васила ҳам вақт ва ҳам 

сарфаи моддиро кам  кардан мумкин аст . 

Калимаҳои калидӣ: либос, дизайн, тарроҳӣ, технологияи компютерӣ, барнома, 

тарроҳии мӯд. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ 
 

 

В статье приводится сравнительный анализ проектирования (моделировки) одежды 

программой Marvelous Designer (MD) с ручным, традиционным проектированием одежды с 

учётом кроя и дизайна. Рассмотрены вопросы организации работы программой, благодаря 

чему можно значительно сократить время разработки дизайна одежды, используя раскрой, а 

главное улучшить внешний вид готовых изделий, прямо в программе, не прибегая к 

изготовлению изделия в натуральной величине, тем самым экономить как во времени, так и в 

материале. 

Ключевые слова: одежда, дизайн, технологии, компьютер, компьютерная программа, 

проектирование. 
 

IMPROVEMENT OF THE DESIGN TECHNOLOGY OF CLOTHING DESIGN 
 

 

The article provides a comparative analysis of the design (modeling) of clothing by the 

Marvelous Designer (MD) program with the manual, traditional design of clothing, taking into 

account the cut and design. The issues of organizing the work of the program are considered, due to 

which it is possible to significantly reduce the time for developing clothing design using cutting, 

and most importantly, to improve the appearance of finished products, right in the program, without 

resorting to making the product in natural size, thereby saving both in time and in material. 

Key words: clothing, design, technology, computer, computer program, design. 
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THE USEFUL WAYS OF TEACHING ENGLISH 

 

Ibroimova M.I. 

Technological University of Tajikistan 

 

It should be noted that at the process of teaching of foreign languages, especially English as 

an International and more important modern language one can pay attention to serious and useful 

issues, such as reasons for learning, different contexts for learning, learner differences, importance 

of student motivation, responsibility for learning and others. Because all around the world, students 

of all ages are learning to speak English, but their reasons for wanting to study English can differ 

greatly. It should be noted, that some students, of course, only learn English because it is on the 

curriculum at primary or secondary level, but for others, studying the language reflects some kind 

of a choice. 

But surely it is also known, that many people learn English because they have moved into a 

target-language community and they need to be able to operate successfully within that community. 

As we know a target-language community is a place where English is the national language - e.g. 

Britain, Canada, New Zealand, etc - or where it is one of the main languages of culture and 
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commerce - e.g. India, Pakistan, Nigeria. But some students need English for a Specific Purpose 

(ESP). Such students of ESP (sometimes also called English for Special Purposes) may need to 

learn legal language, or the language of tourism, banking or nursing, for example. An extremely 

popular strand of ESP is the teaching of business English, where students learn about how to 

operate in English in the business world. Many students need English for Academic Purposes 

(EAP) in order to study at an English-speaking university or college, or because they need to access 

English-language academic texts. 

The world present experience shows, that many people learn English because they think it 

will be useful in some way for international communication and travel. Such students of general 

English often do not have a particular reason for going to English classes, but simply wish to learn 

to speak, read and write the language effectively for wherever and whenever this might be useful 

for them. That is why the purposes students have for learning will have an effect on what it is they 

want and need to learn - and as a result will influence what they are taught.  It is known, that 

business English students, for example, will want to spend a lot of time concentrating on the 

language needed for specific business transactions and situations. But the students living in a target-

language community will need to use English to achieve their immediate practical and social needs.  

 We can imagine, that  a usual a group of nurses will want to study the kind of English that 

they are likely to have to use while they nurse. But students of general English, including those 

studying the language as part of their primary and secondary education will not have such specific 

needs, of course, and so their lessons and the materials which the teachers use will almost certainly 

look 

different from those for students with more clearly identifiable needs. We know, that 

consideration of our students’ different reasons for learning is just one of many 

different learner variables, as we shall see below. 

Of course noting different contexts for learning English it should be noted, that English is 

learnt and taught in many different contexts, and in many different class arrangements. By this 

reason such differences will have a considerable effect on how and what it is we teach. We should 

pay serious attention to EFL, ESL and ESOL at the process of teaching and learning English. This 

way for many years we have made a distinction between people who study English as a foreign 

language and those who study it as a second or other language. It has been suggested that 

students of EFL - English as a Foreign Language tend to be learning so that they can use English 

when travelling or to communicate with other people, from whatever country, who also speak 

English. ESL - English as a Second    language students, on the other hand, are usually living in the 

target-language community. We can be sure, that  the latter may need to learn the particular 

language variety of that community, for example Scottish English, southern English from 

England, Australian English, Texan English, etc rather than a more general language variety. We 

also can suppose, that  they may need to combine their learning of English with knowledge of how 

to do things in the target-language community - such as going to a bank, renting a flat, accessing 

health services, etc. It is definite, that the English they learn, therefore, may differ from that studied 

by EFL students, whose needs are not so specific to a particular time and place. 

You can consider, that this distinction begins to look less satisfactory when we look at the 

way people use English in a global context. Because the use of English for international 

communication, especially with the Internet, means that many ‘EFL students’ are in effect living in 

a global target-language community and so might be thought of as ‘ESL students’ instead! Partly as 

a result of this we now tend to use the term ESOL -  English for Speakers of Other Languages to 
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describe both situations. Nevertheless, the context in which the language is learnt, what community 

they wish to be part of) is still of considerable relevance to the kind of English, they will want and 

need to study, and the skills they will need to acquire.  

As well as another important issue at the process of teaching and learning English is 

considered to be schools and language schools. It is known, that a huge number of students learn 

English in primary and secondary classrooms around the world. We know, that they have not 

chosen to do this themselves, but learn because English is on the curriculum. This way depending 

on the country, area and the school itself, they may have the advantage of the latest classroom 

equipment and information technology - IT, or they may, as in many parts of the world, be sitting in 

rows in classrooms with a blackboard and no other teaching aid. But private language schools, on 

the other hand, tend to be better equipped than some government schools, though this is not always 

the case. That is why they will frequently have smaller class sizes, and, crucially, the students in 

them may well have chosen to come and study. Such a way will affect their motivation  at the 

beginning of the process. 

When saying about importance of schools and language schools at the process of teaching and 

learning English that should be noted, that large classes and one-to-one teaching are known as 

important ways of learning. That is why some students prefer to have a private session with just 

them on their own and a teacher, commonly referred to as one-to-one teaching. On the other end of 

the scale, English learners is taught in some environments to groups of over one hundred  students 

at a time. That is known, that government school classes in many countries have up to thirty 

students, whereas a typical number in a private language school lies somewhere between eight and 

fifteen  learners. 

You know clearly the size of the class will affect how we teach. The teachers should pay 

serious attention to Pair work and group work are often used in large classes to give students more 

chances for interaction than they would otherwise get with whole-class teaching. In a one-to-one 

setting the teacher is able to tailor the lesson to an individual’s specific needs, whereas with larger 

groups compromises have to be reached between the group and the individuals within it. But in 

large classes the teacher may well teach from the front more often than with smaller 

groups, where mingling with students when they work in pairs, etc may be much more 

feasible and time-efficient. 

One can say that a method in-school and in-company is also considered to be one of effective 

methods of learning English. Because the vast majority of language classes in the world take place 

in educational institutions such as the schools and language schools we have already mentioned, 

and, in addition, colleges and universities. Truly in such situations teachers have to be aware of 

school policy and conform to syllabus and curriculum decisions taken by whoever is responsible for 

the academic running of the school. It is really known, that there may well be learning outcomes 

which students are expected to achieve, and students may be preparing for specific exams. It is 

possible, that a number of companies also offer language classes and expect teachers to go to the 

company office or factory to teach. This way here the ‘classroom’ may not be quite as appropriate 

as those which are specially designed for teaching and learning. That is  more importantly, that the 

teacher may need to negotiate the class content, not only with the students, but also with whoever is 

paying for the tuition. 

So that should be noted, that real and virtual learning environments language learning has 

traditionally involved a teacher and a student or students being 
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in the same physical space. Though, the development of high-speed Internet access has helped 

to bring about new virtual learning environments in which students can learn even when they are 

literally thousands of miles away, and in a different time zone, from a teacher or other classmates. 

Here some of the issues for both real and virtual learning environments are the same. Some students 

still need to be really motivated and we still need to offer help in that area. That is why as a result, 

the best virtual learning sites have online tutors who interact with their students via e-mail or online 

chat forums. That  is also possible to create groups of students who are all following the same 

online program - and who can therefore ‘talk’ to each other in the same way i.e. electronically. As 

well as, despite these interpersonal elements, some students find it more difficult to sustain their 

motivation online than they might as part of a real learning group. 

The lecturers can surely consider, that virtual learning is significantly different from face-to-

face classes for a number of reasons. Firstly, students can attend lessons when they want for the 

most part, though real-time chat forums have to be scheduled, rather than when lessons are 

timetabled, as in schools. But secondly, it no longer matters where the students are since they can 

log on from any location in the world. We also know, that online learning may have these 

advantages, but some of the benefits of real learning environments are less easy to replicate 

electronically. Such ways include the physical reality of having teachers and students around you 

when you are learning so that you can see their expressions and get messages from their gestures, 

tone of voice, etc. A big majority of learners will prefer the presence of real people to the sight of a 

screen, with or without pictures and video. But some communication software, such as MSN 

Messenger and Skype allows users to see each other on the screen as they communicate, but this is 

still less attractive – and considerably more jerky - than being face to face with the teacher and 

fellow students. 

As it is known, that of course, whereas in real learning environments learning can take place 

with very little technical equipment, virtual learning relies on good hardware and software, and 

effective and reliable Internet connections. 

Though this book will certainly look at uses of the Internet and other IT applications, it is not 

primarily concerned with the virtual learning environment, preferring instead to concentrate on 

situations where the teachers and learners are usually in the same place, at the same time. 

Now the problem of learner differences is considered to be a major issue at the process of 

learning foreign languages. Because whatever their reasons for learning or the circumstances in 

which it takes place, it is sometimes tempting to see all students as being more or less the same. As 

there are marked differences, not only in terms of their age and level, but also in terms of different 

individual abilities, knowledge and preferences. Here we will examine some of these differences in 

this section. The age of students also pays an important role in learning languages. That is surely 

known, that  learners are often described as children, young learners, adolescents, young adults or 

adults. Here within education, the term children is generally used for learners between the ages of 

about two to about fourteen. As well as students are generally described as young learners between 

the ages of about five to nine, and very young learners are usually between two and five. At what 

ages it is safe to call students adolescents is often uncertain, since the onset of adolescence is bound 

up with physical and emotional changes rather than chronological age. Though, this term tends to 

refer to students from the ages of about twelve to seventeen, whereas young adults are generally 

thought to be between sixteen and twenty. 

In this case we will look at three ages: children, adolescents and adults. However, we need to 

remember that there is a large degree of individual variation in the ways in which different children 
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develop. Such a  descriptions that follow, therefore, must be seen as generalizations only. It is 

known,  that children don’t just focus on what is being taught, but also learn all sorts of other things 

at the same time, taking information from whatever is going on around them. It is also known, that  

seeing, hearing and touching are just as important for understanding as the teacher’s explanation. 

We are conscious, too, that the abstraction of, say, grammar rules, will be less effective the younger 

the students are. We also know that children respond well to individual attention from the teacher 

and are usually pleased to receive teacher approval. The children usually respond well to activities 

that focus on their lives and experiences, but a child’s attention span - their willingness to stay 

rooted in one activity - is often fairly short. The crucial characteristic of young children is their 

ability to become competent speakers of a new language with remarkable facility, provided they get 

enough exposure to it. That is why they forget languages, it seems, with equal ease. Here the 

language-acquiring ability is steadily compromised as they head towards adolescence. 

 

THE USEFUL WAYS OF TEACHING ENGLISH 

 

The article is devoted to effective methods of teaching and learning English. The author pays 

attention to the modern styles and ways of teaching foreign languages. There is information 

concerning reasons for learning, different contexts for learning, learner differences, important of 

student motivation and responsibility for learning. The age of students is also considered as an 

important problem at the process of learning and teaching English. 

Key words: Effective methods, learning, teaching, modern styles, difference, motivation, 

responsibility. 
  

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Данная статья посвящена эффективным методам преподавания и изучения английского 

языка. Автор обращает внимание на современные способы и методы преподавания 

иностранных языков. Дана информация о причинах обучения, разных контекстах 

преподавания, разных типах изучающих, важности мотивации студентов и ответственности 

обучения. Возраст студентов рассматривается как один из важных моментов в процессе 

изучения и преподавания английского языка.  

Ключевые слова: эффективные методы, изучение, преподавание, современные 

способы, разница, мотивация, ответственность. 
 

УСУЛҲОИ МУФИДИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
 
 

 Мақолаи мазкур ба усулҳои пурсамари таълим ва омӯзиши забони англисӣ бахшида 

шудааст. Муаллиф ба воситаву усулҳои замонавии таълими забонҳои хориҷӣ диққати худро 

равона кардааст. Маълумот оид ба сабабҳои омӯзиш, ҷабҳаҳои гуногуни таълим, намудҳои 

гуногуни омӯзандагон, аҳамияти ҳавасмандии донишҷӯён ва масъулияти таълим пешкаш 

гаштааст. Синну соли донишҷӯён низ ҳамчун яке аз масъалаҳои муҳим дар раванди омӯзиш 

ва таълими забони англисӣ қаламдод гаштааст. 

Калимаҳои асосӣ: усулҳои пурсамар, омӯзиш, таълим, воситаҳои муосир, фарқият, 

ҳавасмандӣ, масъулият.  

  



ПАЁМИ ДТТ  1(7)2021 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

32 
 

Literature: 

1. Harmer Jeremy. How to teach English. Edinburgh 2007. 290 p. 

2. Helena Gomm. Learning and teaching English. Oxford 2010. 361 p. 

3. Roald Dohl. Total English. Kingsway College, London 2016. 396 p. 

Маълумот дар бораи муаллиф: 
 

Иброимова Мехрангез Иброимовна – муаллими калони кафедраи забонҳои хориҷии  

ДТТ. E-mail: mehrangez84@mail.ru тел: 93-500-84-05  

Сведения об авторе: 
 

Иброимова Мехрангез Иброимовна – старший преподаватель кафедры иностранных 

языков ТТУ E-mail: mehrangez84@mail. тел: 93-500-84-05 

 

Information about authors:  
 

Ibrohimova Mehrangez Ibrohimovna - of the Department of Foreign languages of TTU 

E-mail: mehrangez84@mail.  тел: 93-500-84-05 

 

 
 

МУҚОИСАИ РАВАНДҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ 

ИННОВАТСИОНИИ КИШВАРҲОИ МУТАРАҚҚӢ: МАФҲУМ, МОҲИЯТ, 

ХУСУСИЯТҲО 
 

Қодирзода Ш.А.  

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Истилоҳи "инноватсия" ҳамчун як категорияи иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ заминаи як қатор 

ғояҳои асосиро ифода мекунад, ки мундариҷаи онҳо ҷанбаҳои мухталифи муносибатҳои 

марбут ба рушд ва татбиқи навовариҳои пешрафта, ҳавасмандкунии ин навъи фаъолият ва 

имкониятҳои онро тавсиф ва татбиқ мекунанд. Асоси ин мафҳумҳо мафҳумҳои “равандҳои 

инноватсионӣ” ва “фаъолияти инноватсионӣ” мебошанд. 

Раванди инноватсионӣ маҷмӯи амалҳое мебошад, ки барои таҳия ва истифодаи амалии 

қарорҳои нави техникӣ, ташкилӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ғайра заруранд. Дар ин ҳолат сухан 

дар бораи раванди табдил додани ғоя ба навоварӣ меравад. Муҳлати татбиқи раванди 

инноватсияро метавон ҳамчун давраи сикли инноватсионӣ тавсиф кард. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки вақте ҷомеа ба сатҳи торафт баландтари рушди иқтисодӣ 

мерасад, тамоюли коҳиш ёфтани давраи вақт байни пайдоиши ин ё он навоварии асосӣ ва 

тақсими оммавии он ба назар мерасад. Равиши машҳуре, ки дар адабиёти илмӣ барои 

таҳлили ҷараёни инноватсионӣ истифода мешавад, модели хаттӣ ном дорад, ки лаҳзаи 

таъсисёбӣ то лаҳзаи татбиқи амалии он дар иқтисоди миллӣ аз марҳилаҳои пайдарпай 

мегузарад. 
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Ин модели раванди инноватсиониро дар шакли умумӣ бо формулаи зерин муаррифӣ 

кардан мумкин аст: 

                                      FI - PI - OCD - PP – P                                                          (1), 
 

дар он ҷо FI таҳқиқоти фундаменталӣ мебошад, 

PI - тадқиқоти амалӣ, 

OCD - корҳои таҳия, 

PP - маҳсулоти саноатии маҳсулоти нав, 

P - татбиқи маҳсулоти нав. 
 

Афзалияти модели хаттӣ содагии нисбии он мебошад, ки ба шумо имкон медиҳад 

раванди инноватсиониро омӯхта, тамаркуз ба алоқаи мустақим байни марҳилаҳои пайдарпай 

намоед, ки дорои хусусиятҳои муҳим мебошанд. Дар айни замон, раванди инноватсионӣ ҳеҷ 

гоҳ татбиқи ин марҳилаҳоро дар назар надорад. Ҳамин тавр, масалан, ҳангоми амалисозии 

ғояҳои нав, гузаштан ба таҳқиқоти нав як чизи махсус ба назар мерасад, зеро бисёре аз онҳо 

метавонанд аз ҳисоби донишҳои қаблан гирифташуда амалӣ шаванд. 

Баръакс, шумораи навовариҳое, ки модели мазкур метавонад бидуни қайду шартҳо 

татбиқ намояд, нисбатан кам мебошад. Танҳо навовариҳо бо барномаҳои нисбатан дақиқ 

таҳияшудаи баъзе маҳсулот ё технологияҳо, масалан, барномаҳои рушди парвозҳои кайҳон, 

роҳи оҳанҳои ултрастӣ, синтези атомӣ ҳамчун асоси барномаҳои энергетикӣ, сохтмони 

ҳавопаймо метавонанд мансуб бошанд. 

Адабиёти иқтисодӣ инчунин модели раванди инноватсияро пешниҳод мекунад, ки аз 

панҷ марҳилаи зерин иборат аст: 

1) муайян кардани имконият ва имкониятҳо дар бозор; 

2) тарроҳии маҳсулоти нав; 

3) озмоиши маҳсулоти нав; 

4) ба бозор ворид намудани маҳсулоти нав; 

5) идоракунии маҳсулот. 

Агар илм дар доираи модели хаттӣ ҳамчун унсури ҳалкунанда ҳисобида шавад, пас дар 

доираи ин модел фаъолияти маркетингӣ низ чунин амал мекунад. 

Марҳилаи муайян кардани имкониятҳо бояд бозори беҳтарини маҳсулоти навро муайян 

карда, инчунин ғояеро таҳия кунад, ки асоси таҳияи маҳсулоти нав бошад. Агар 

имкониятҳои ҷолиб дар бозор пайдо шаванд, пас мо метавонем ба марҳилаи навбатӣ гузарем, 

яъне, тарҳрезии маҳсулоти нав. Агар чунин имкониятҳо наёбанд, пас шумо бояд ба ҷустуҷӯи 

ғояҳо ва бозорҳои мувофиқ шурӯъ кунед. Раванди тарроҳии маҳсулоти нав татбиқи табииро 

тавассути амалиёти тарроҳӣ ва технологӣ ва омодагӣ ба шуъбаи маркетинг дар бар мегирад. 

Дар марҳилаи навбатӣ, лоиҳа бояд озмоиш карда шавад, ки он одатан бо санҷиши бозор 

хотима меёбад. Агар маҳсулот аз озмоиши охирин гузарад, пас онро метавон ба бозор 

муаррифӣ кард. Агар воридоти маҳсулоти нав ба бозор бо муваффақият ба анҷом расад, он 

гоҳ он маҳсулоти дар бозор эътирофшуда мегардад ва пас раванди идоракунии маҳсулот ё, 

ба ибораи дигар, раванди идоракунии фоида оғоз меёбад. 

Модели интерактивии рушди инноватсияҳои Н.Розенберг бармеояд, ки имкониятҳои 

эҷоди инноватсияҳо метавонанд аз таҳаввулоти сохтори талабот, маҳсулот ё навовариҳои 

илмию техникӣ пайдо шаванд. Дар модели интерактивӣ нақши муҳимро 

истеъмолкунандагон, таъминкунандагон, корхонаҳои рақобаткунанда ва давлат мебозанд. 

Раванди таъсиси инноватсияҳо аз он вобаста аст, ки корхонаҳо мавҷудияти имкониятҳоро 
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барои эҷоди инноватсия ва стратегияҳои истеҳсолӣ эътироф мекунанд, ки субъектҳои 

соҳибкорӣ ба ин ҷавоб медиҳанд. Аз ин рӯ, навовариҳо дар модели интерактивӣ, аз як тараф, 

имкониятҳо мебошанд, ки аз ҷониби бозор пешниҳод мешаванд ва аз тарафи дигар, ҳамчун 

пойгоҳи дониш ва воситаҳои технологии барои корхона пешниҳодшуда [6]. 

Фаъолияти инноватсионӣ фаъолиятест, ки пеш аз ҳама ба таҳия ва (ё) татбиқи 

инноватсияҳои пешрафта нигаронида шудааст. Мазмуни он танҳо бо татбиқи инноватсия 

маҳдуд намешавад, бо тадқиқоти илмӣ зич алоқаманд аст ва аз ҷумла рушди навовариҳои 

оянда, татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот ва коркарди пурраи илмӣ ё дигар дастовардҳои илмию 

техникиро дар робита бо маҳсулоти нав ё такмилёфтаи фурӯхта дар бозор. Ғайр аз ин, 

фаъолияти инноватсионӣ ба эҷоди як раванди нав ё такмилёфтаи технологие, ки дар 

фаъолияти амалӣ истифода мешаванд, инчунин ҳалли нав ё такмилёфта дар соҳаи ташкили 

истеҳсолот ва дар соҳаи иҷтимоӣ, инчунин таҳқиқоти иловагӣ ва коркарди марбут ба он 

нигаронида шудааст. 

Аз ин ҷиҳат, бо фикри М.В. Мясникович норозӣ будан мумкин нест. Воллинкина ва 

Ю.А. Варфоломеева, ки хусусияти пешбари фаъолияти инноватсионӣ дар он аст, ки ин 

фаъолият то андозае бо эҷод ва (ё) татбиқи донишҳои нав, новобаста аз доираи татбиқи он, 

алоқаманд аст [7; 8]. 

Дар адабиёти илмӣ ва дар амалияи қонунгузорӣ тафсири гуногуни мафҳуми 

"фаъолияти инноватсионӣ" мавҷуд аст. Ва сабабҳои объективии ин вуҷуд доранд. Аз ҷумла, 

вобаста аз объект ва мавзӯи таҳқиқот, фаъолияти зикршударо метавон ҳамчун раванд, 

система ва ё тағйирот баррасӣ кард. Бархе аз коршиносон ба ҷузъи эҷодии фаъолияти 

инноватсионӣ ва дигарон ба ҷузъи истеҳсолии он диққат медиҳанд, дар ҳоле ки дигарон 

таваҷҷуҳи худро ба завқ ва афзалиятҳои истеъмолкунандагон таъкид мекунанд. 

Бо назардошти гуногунрангии равишҳои олимон дар фаҳмидани моҳияти фаъолияти 

инноватсионӣ, С.Назаров мегӯяд, ки ҳар истилоҳ нисбӣ ва маҳдудии амал аст ва танҳо бо 

пайравӣ ба роҳи синтези донишҳои гуманитарӣ, илмҳои табиӣ ва техникӣ мо воқеияти асри 

21-ро дарк карда метавонем.  

Манбаи асосӣ, қувваи пешбарандаи фаъолияти инноватсионӣ ин фаъолияти эҷодӣ -  

зеҳнии одамон мебошад. Дар ин замина, Б. Санто дар саросари ҷаҳон фаъолияти 

инноватсионӣ бо фаъолияти зеҳнӣ алоқаманд намудаааст [10; 11]. 

Аммо, албатта, бояд дар назар дошт, ки мазмуни семантикии мафҳуми «фаъолияти 

зеҳнӣ» нисбат ба мундариҷаи дахлдори мафҳуми «фаъолияти инноватсионӣ» хеле васеътар 

аст. Фаъолияти зеҳнӣ ҳама гуна зуҳуроти фаъолияти рӯҳии инсонро дар бар мегирад, аз 

ҷумла фаъолиятҳое, ки барои иҷрои амалиёти маъмулии муқаррарӣ равона карда шудаанд. 

М.В. Мясникович навовариро бо раванди инноватсия алоқаманд мекунад ва даъво 

дорад, ки он аз чор марҳилаи асосӣ иборат аст [12]: 

1) таҳқиқот ва таҳия; 

2) рушд; 

3) маҳсулоти сериявӣ ё оммавӣ; 

4) истеъмол. 

Шубҳае нест, ки ҳамаи марҳилаҳои дар боло зикршударо ҳамчун зуҳуроти гуногуни 

фаъолияти инноватсионӣ тавсиф кардан мумкин аст. Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки 

фаъолияти инноватсионӣ ҳамчун фаъолият на танҳо ба эҷод, балки ба татбиқи 

инноватсияҳои пешрафта на шакл ё соҳа, балки табиати фаъолият аст.  
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Ҷадвали 1. 

Вариантҳои таърифи мафҳуми "фаъолияти инноватсионӣ" дар санадҳои  

меъёрии ҳуқуқии ҷумҳуриҳои ИДМ 
 

Номи санади 

меъёрии ҳуқуқӣ 

Вариант барои муайян кардани истилоҳи "инноватсия" 

Қонуни Украина "Дар 

бораи фаъолияти 

инноватсионӣ" 

 

Фаъолиятҳо оид ба истифода ва таҳлили тиҷоратии натиҷаҳои 

таҳқиқот ва таҷрибавӣ, ки боиси ба бозор баровардани молу 

хизматрасониҳои нави рақобатпазир мебошанд. 

Қонуни Ҷумҳурии 

Қазоқистон «Дар бораи 

фаъолияти 

инноватсионӣ» 

 

Чораҳое, ки ба ҷорӣ намудани ғояҳои нав, донишҳои илмӣ, 

технологияҳо ва намудҳои маҳсулот дар соҳаҳои гуногуни 

истеҳсолот ва соҳаи идоракунии ҷомеа нигаронида шудаанд, ки 

натиҷаҳои он барои рушди иқтисодӣ ва рақобатпазирӣ истифода 

мешаванд. 

Қонуни Ҷумҳурии 

Молдова "Дар бораи 

сиёсати давлатӣ дар 

соҳаи инноватсия ва 

интиқоли технологияҳо" 

 

Раванде, ки ба табдили натиҷаҳои таҳқиқоти илмии анҷомшуда, 

коркардҳои амалӣ ва (ё) дигар дастовардҳои илмию техникӣ 

(инчунин таҳқиқоти илмӣ ва коркарди марбута) нигаронида шудааст, 

ки дар маҳсулот, хизматрасонӣ ва равандҳои нав ё такмилёфта, 

равандҳои бевоситаи эҳтиёҷоти амалӣ татбиқ карда шудаанд ва 

талаботи бозор ва таҳти интиқол ва татбиқи технология қарор 

доранд. 

Қонуни Ҷумҳурии 

Қирғизистон «Дар 

бораи фаъолияти 

инноватсионӣ» 

Фаъолиятҳое, ки ба ташкили истеҳсоли "калидҳои" молҳои 

(хизматрасониҳои) нав ё бедаракшуда дар бозор нигаронида 

шудаанд. 

 

Соҳаи инноватсия ҳамчун соҳаи дақиқи муайяншуда вуҷуд надорад, зеро ҳама гуна 

фаъолият дар ҳама соҳа метавонад навоварона бошад, агар ба он чизҳои нав ворид карда 

шаванд (дониш, технология, усул, усулҳо) танҳо барои ба даст овардани натиҷаи ниҳоят 

муҳим (иқтисодӣ-иҷтимоӣ, бозор, мудофиа ва ғайра). 

Ин ба хулосаи мантиқӣ меорад, ки фаъолияти инноватсионӣ метавонад на танҳо дар 

соҳаи истеҳсолоти моддӣ, балки дар соҳаи ғайримоддӣ (дар соҳаи маориф, тандурустӣ, 

фарҳанг), дар соҳаи мудофиа ва амният, дар соҳаи идоракунии давлатӣ низ сурат гирад. 

Дар ҷадвали 1 дар муносибат ба муайян кардани мундариҷаи фаъолияти инноватсионӣ, 

ки дар қонунҳои миллии Украина, Қазоқистон, Молдова ва Қирғизистон дарҷ ёфтааст, 

пешниҳод шудааст. 

Таҳлили бархӯрдҳои дар боло овардашуда нишон медиҳад, ки қонунгузор мазмуни 

фаъолияти инноватсиониро дар Қазоқистон бештар тавзеҳ медиҳад. Он дар чизҳои зерин 

зоҳир мешавад: 

1) Фаъолияти инноватсионӣ ҳамчун фаъолият ҳисобида мешавад, ки натиҷаҳои он дар 

самтҳои мухталифи истеҳсолот ва соҳаи идоракунии ширкатҳо амалӣ карда мешавад (бе 

маҳдудият дар ин соҳаҳо ва минтақаҳо); 

2) фаъолияти инноватсионӣ он фаъолиятест, ки ба татбиқи на танҳо донишҳои илмӣ, 

технологияҳо ва намудҳои маҳсулот нигаронида шудааст, балки инчунин ҳама гуна ғояҳои 

нав, агар онҳо ба пешрафти иқтисодӣ ва рақобат мусоидат кунанд. 

Ҳамзамон, таърифи фаъолияти инноватсионӣ, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Қазоқистон 

«Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» дода шудааст, пурра ба амалияи навовариҳои 

пешрафта нигаронида шудааст. Ҳамин тавр, он равандҳои эҷоди инноватсионии 

имконпазирро фаро намегирад. Ҳамин тариқ, маълум мешавад, ки аз нуқтаи назари 
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қонунгузории Қазоқистон, татбиқи масалан тадқиқоти илмӣ ҳамчун яке аз зуҳуроти 

фаъолияти инноватсионӣ ҳисоб карда намешавад. 

Таҳлили фразеологизмҳои дахлдор ("фаъолиятҳо оид ба истифода ва тиҷоратикунонии 

натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ва рушд", "раванде, ки тағйир додани натиҷаҳои таҳқиқоти илмии 

анҷомшуда, рушди амалӣ ва (ё) дигар дастовардҳои илмию техникӣ"), ки қонунгузорони 

Украина ва Молдова истифода мебаранд, ба хулосае меоем, ки мафҳумҳои «фаъолияти 

инноватсионӣ» дар Қонуни Украина «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» ва дар Қонуни 

Ҷумҳурии Молдавия оварда шудаанд. Ба ибораи дигар, қонунгузорони Украина ва Молдова 

низ фаъолияти инноватсиониро танҳо навоварона меҳисобанд. 

Ғайр аз он, дар муқоиса бо Қазоқистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Украина, Молдова 

ва Қирғизистон рӯйхати натиҷаҳои фаъолияти инноватсиониро бо маҳсулот ё 

хизматрасониҳои нав, ки хусусияти талаботи бозорро доранд, маҳдуд мекунанд. 

Равишҳои муайян кардани мафҳуми "фаъолияти инноватсионӣ" (дар ҷадвали 2 

овардашуда), ки дар қонунгузории минтақавии субъектҳои Федератсияи Россия истифода 

мешаванд, хеле гуногунанд. 

Ҷадвали 2. 

Вариантҳои муайянкунии мафҳуми "фаъолияти инноватсионӣ" дар санадҳои  

меъёрии ҳуқуқии субъектҳои Федератсияи Россия 
 

Номи санади меъёрии ҳуқуқӣ Вариант барои муайян кардани истилоҳи 

"инноватсия" 

Қонуни қаламрави Олтой "Дар бораи 

дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионӣ 

дар комплекси агросаноатии минтақаи 

Олтой" 

 

Раванде, ки ба татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот 

ва таҷрибаҳои анҷомёфта ё дигар 

дастовардҳои илмию техникӣ ба маҳсулоти 

нав ё такмилёфта дар бозор фурӯхта 

мешавад, ба раванди нав ё такмилёфтаи 

технологие, ки дар амал истифода мешаванд, 

инчунин тадқиқот ва коркарди иловагии 

марбут ба он 

Қонуни вилояти Владимир "Дар бораи 

сиёсати илмию техникӣ ва тадбирҳои 

дастгирии давлатии фаъолияти илмӣ ва 

инноватсия дар минтақаи Владимир" 

Раванде, ки ба татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот 

ва коркарди анҷомшуда дар маҳсулот ё 

равандҳои нав ё такмилшуда, инчунин 

таҳқиқот ва коркарди иловагии мувофиқ 

Қонуни вилояти Волгоград "Дар бораи 

навоварӣ дар вилояти Волгоград 

Чораҳо барои ба даст овардани маҳсулот ва 

равандҳои технологии нав ва ба таври куллӣ 

такмилёфтаи тадқиқоти анҷомёфтаи илмӣ, 

кашфиёт ва дастовардҳои бо номи дахлдори 

муҳофизат пешбинишуда 

Қонуни вилояти Воронеж "Дар бораи сиёсати 

инноватсионӣ дар қаламрави вилояти 

Воронеж" 

 

Як намуди фаъолият вобаста ба табдил 

додани ғояҳо (одатан, натиҷаи таҳқиқоти 

илмӣ ва дигар дастовардҳои илмию техникӣ) 

ба молҳо ё хизматрасониҳои аз ҷиҳати 

технологӣ нав ё мукаммалгардида дар бозор 

ба равандҳои нав ё такмилёфтаи технологӣ ё 

усулҳои истеҳсол (интиқол) -и хизматрасонӣ, 
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ки дар амалия истифода мешавад.  

Қонуни шаҳри Москва "Дар бораи 

инноватсия дар шаҳри Москва" 

 

Фаъолиятҳое, ки ба татбиқи дастовардҳои 

илмӣ, техникӣ ё илмию техникӣ дар 

равандҳои технологӣ, молу хидматрасониҳои 

нав ё беҳтаршуда дар бозорҳои дохилӣ ва 

хориҷӣ фурӯхта мешаванд. 

Қонуни вилояти Иркутск "Дар бораи 

дастгирии давлатии минтақавии фаъолияти 

инноватсионӣ" 

 

Раванде, ки ба татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот 

ва таҷрибаҳои анҷомёфта ё дигар 

дастовардҳои илмию техникӣ ба маҳсулоти 

нав ё такмилёфта дар бозор фурӯхта 

мешавад, ба раванди нав ё такмилёфтаи 

технологие, ки дар амал истифода мешаванд, 

инчунин тадқиқот ва коркарди иловагии 

марбут ба он 

Қонуни Ҷумҳурии Кабардино-Балкарӣ "Дар 

бораи фаъолияти инноватсионӣ дар 

Ҷумҳурии Кабардино-Балкарӣ" 

Раванди таҳия, азхудкунӣ ва (ё) татбиқи 

амалии маҳсулоти нав ё такмилёфта, раванди 

технологии нав ё мукаммал 

Қонуни вилояти Калининград "Дар бораи 

сиёсати илмӣ ва инноватсионӣ дар вилояти 

Калининград" 

 

Раванде, ки ба татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот 

ва таҷрибаҳои мукаммал ё дигар 

дастовардҳои илмию техникӣ ба маҳсулоти 

нав ё такмилёфта дар бозор фурӯхта 

мешавад, ба раванди нав ё такмилёфтаи 

технологие, ки дар амал истифода мешаванд, 

инчунин тадқиқот ва коркарди иловагии онҳо 

Қонуни вилояти Мурманск "Дар бораи 

навоварӣ ва инноватсия дар вилояти 

Мурманск" 

Ташкил, татбиқ, тақсими маҳсулоти нав ё 

мукаммал, равандҳои нав ё такмилёфтаи 

технологӣ ё дигар равандҳое, ки дар гардиши 

иқтисод истифода мешаванд, бо истифодаи 

корҳои илмию таҳқиқотӣ, таҷрибавию 

конструкторӣ ва дигар дастовардҳои илмию 

техникӣ 

Қонуни вилояти Нижний Новгород "Дар 

бораи дастгирии давлатии фаъолияти 

инноватсионӣ дар вилояти Нижний 

Новгород" 

 

Раванде, ки ба таъмини таҷдиди босуръат ва 

васеи натиҷаҳои зеҳнӣ ва ҷалби онҳо ба 

гардиши ҳуқуқии иқтисодӣ ва шаҳрвандӣ 

барои таҳия ва татбиқи маҳсулоти нав ё 

такмилёфта (технологияҳо, молҳо, 

хизматрасонӣ), аз ҷумла тайёр кардани 

(бозомӯзии) мутахассисони махсус вобаста 

ба ин раванд нигаронида шудааст; бо роҳи 

таъмин намудани захираҳои зарурии моддӣ, 

молиявӣ, зеҳнӣ, иттилоотӣ ва ғайра 

Қонуни вилояти Оренбург "Дар бораи 

инноватсия дар минтақаи Оренбург" 

 

Раванде, ки ба табдили натиҷаҳои таҳқиқоти 

илмӣ ва дастовардҳо ё дигар дастовардҳои 

илмию техникии инсон ба маҳсулоти нав ё ба 
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маҳсулоти сифатан нав, ки дар бозор татбиқ 

шудааст, ба раванди нав ё такмилёфтаи 

технологии дар амал истифодашаванда 

нигаронида шудааст. 

Қонуни вилояти Орел "Дар бораи инноватсия 

ва сиёсати давлатии инноватсионӣ дар 

минтақаи Орел" 

 

Фаъолиятҳое, ки ба татбиқи натиҷаҳои 

таҳқиқоти илмӣ ва дастовардҳо ё дигар 

дастовардҳои илмию техникӣ ба маҳсулоти 

нав ё такмилёфта дар бозор фурӯхта 

мешаванд, ба раванди нав ё такмилёфтаи 

технологие, ки дар амал истифода мешаванд. 

Қонуни Ҷумҳурии Осетияи Шимолӣ "Дар 

бораи фаъолияти инноватсионӣ дар 

Ҷумҳурии Осетияи Шимолӣ-Алания" 

Иҷрои корҳо ва (ё) хизматрасониҳо барои 

офаридан, рушд дар истеҳсолот ва (ё) 

татбиқи амалии маҳсулоти нав ё мукаммал, 

ҷараёни технологии нав ё такмилёфта 

Қонуни вилояти Саратов "Дар бораи 

инноватсионӣ ва инноватсия" 

 

Фаъолиятҳое, ки ҳадафи асосии онҳо татбиқи 

таҷрибаҳои инноватсионӣ, ки дар натиҷаи 

фаъолияти илмӣ (таҳқиқотӣ) ва илмию 

техникӣ ба даст омадаанд, тавассути рушди 

амалии онҳо, аз ҷумла ҳар ду намуди 

фаъолият оид ба рушди инноватсия ва 

пешбурди ин фаъолиятҳо ба даст оварда 

шудаанд. Фаъолияти шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ дар ҳолате навоварона ба ҳисоб 

меравад, ки дар ин ҳолат объекти моликияти 

зеҳнӣ бо ҳуҷҷатҳои муҳофизатӣ истифода 

мешавад. 

Қонуни қаламрави Ставропол "Дар бораи 

навоварӣ дар қаламрави Ставропол" 

 

Иҷрои корҳо ва (ё) хизматрасониҳо барои 

офаридан, рушд дар истеҳсолот ва (ё) 

татбиқи амалии маҳсулоти нав ё мукаммал, 

ҷараёни технологии нав ё такмилёфта 

Қонуни вилояти Тамбов "Дар бораи сиёсати 

илмию техникӣ, фаъолияти илмию 

инноватсионӣ дар вилояти Тамбов" 

 

Маҷмӯи чорабиниҳои илмию технологӣ, 

ташкилӣ, молиявӣ ва тиҷоратӣ, аз ҷумла 

сармоягузорӣ ба донишҳои нав, ки барои ба 

даст овардани маҳсулот ё равандҳои аз 

ҷиҳати технологӣ нав ё такмилёфта 

нигаронида шудаанд 

Қонуни вилояти Твер "Дар бораи фаъолияти 

инноватсионӣ ва инноватсия дар вилояти 

Твер" 

Чораҳое, ки ба рушди инноватсияҳо ва 

ташаккули бозори маҳсулоти рақобатпазири 

баландтехнологӣ, воридоти маҳсулоти нав ва 

истеҳсолкунандагон ба бозор барои татбиқи 

он, мутамарказсозии захираҳо барои ҳалли 

мушкилоти инноватсионӣ нигаронида 

шудаанд. 
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Қонуни вилояти Томск "Дар бораи 

фаъолияти инноватсионӣ дар вилояти Томск" 

 

Раванде, ки ба татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот 

ва таҷрибаҳои мукаммал ё дигар 

дастовардҳои илмию техникӣ ба маҳсулоти 

нав ё такмилёфта дар бозор фурӯхта 

мешавад, ба раванди нав ё такмилёфтаи 

технологие, ки дар амал истифода мешаванд, 

инчунин тадқиқотҳо ва коркарди иловагии 

онҳо 

Қонуни қаламрави Хабаровск "Дар бораи 

навоварӣ дар қаламрави Хабаровск" 

 

Фаъолият оид ба табдили натиҷаҳои 

таҳқиқоти илмӣ ва дастовардҳо ё дигар 

дастовардҳои илмию техникӣ ба маҳсулоти 

нав ва ё такмилёфта дар бозор ба раванди нав 

ё такмилёфтаи технологие, ки дар амал 

истифода мешаванд. 

Қонуни вилояти Челябинск "Дар бораи 

ҳавасмандгардонии инноватсия дар вилояти 

Челябинск" 

 

Чорабиниҳо оид ба ташкили натиҷаҳои 

таҳқиқоти илмӣ ва таҷрибавӣ, ки ҳамчун 

маҳсулоти нав ё такмилёфта дар бозор 

фурӯхта шудаанд, ҷараёни нав ё такмилёфтаи 

технологӣ, ки дар амал истифода мешаванд. 

Қонуни ҳукумати автономии Ямал-Ненец 

"Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ" 

 

Раванде, ки ба истифодаи донишҳои илмӣ 

барои эҷод кардани маҳсулоти нав ё такмил 

додани маҳсулоти истеҳсолшуда, усули 

истеҳсоли он, инчунин такмил додани 

хадамоти иҷтимоӣ нигаронида шудааст. 

 

Бояд қайд кард, ки баъзе минтақаҳои Русия, ба монанди қонунгузорони Украина, 

Молдавия ва Қазоқистон фаъолияти инноватсиониро танҳо ҳамчун амалисозӣ шарҳ 

медиҳанд, ки равандҳои пажӯҳиш ва рушдро дар бар намегирад. Аз ҷумла, ин ба вилояти 

Волгоград ва шаҳри Маскав дахл дорад. Дар навбати аввал, дар ин минтақаҳо фаъолияти 

инноватсионӣ ҳамчун фаъолиятест, ки "ба татбиқи истеҳсолот, кашфиёт ва дастовардҳои дар 

ҳуҷҷати дахлдори муҳофизатӣ пешбинишуда ба истеҳсолот бо мақсади ба даст овардани 

маҳсулот ва равандҳои аз ҷиҳати технологӣ нав ва куллан такмилёфта" ва дувум, ҳамчун 

"фаъолият" нигаронида шудааст ба ҷорӣ намудани дастовардҳои илмӣ, техникӣ ё илмию 

техникӣ ба равандҳои технологӣ, молҳои нав ё беҳтаршудаи хизматрасонӣ, ки дар дохили 

кишвар фурӯхта мешаванд, rennem ва бозорҳои хориҷӣ". 

Хусусияти фарқкунандаи равиш, ки барои муайян кардани навоварӣ аз ҷониби 

қонунгузории вилояти Саратов истифода мешавад, таваҷҷуҳ ба функсияи мақсадноки он 

мебошад. Чунин равиш тасвири худро дар тавсифи ин фаъолият ҳамчун "фаъолияте, ки 

ҳадафи асосии он татбиқи амалии навовариҳо дар натиҷаи фаъолияти илмӣ (таҳқиқотӣ) ва 

илмию техникӣ тавассути рушди амалии онҳо ба даст оварда шудааст, дар бар мегирад. 

Дониши навоварӣ ва тарғиби ин фаъолият". 

Дар як қатор минтақаҳои Русия навоварӣ ҳамчун раванд муайян карда мешавад. Бо 

фарқиятҳои ночиз дар қаламрави Олтой, Владимир, Иркутск, Калининград, Орел, Томск ин 

фаъолият чунин тавсиф карда мешавад: "Раванде, ки ба татбиқи натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ 



ПАЁМИ ДТТ  1(7)2021 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

40 
 

ва дастовардҳои илмӣ ва дигар дастовардҳои илмию техникӣ ба маҳсулоти нав ё такмилшуда 

ба фурӯш бароварда шуда, ба як раванди нав ё такмилёфтаи технологие, ки дар амалия 

истифода мешаванд, инчунин таҳқиқот ва коркарди иловагӣ Botko». 

Қонунгузорон дар Ҷумҳурии Кабардино-Балкар ва вилояти Мурманск мавқеи монанд 

доранд. Қонуни Ҷумҳурии Кабардино-Балкарӣ "Дар бораи навоварӣ дар Ҷумҳурии 

Кабардино-Балкарӣ" навовариро ҳамчун "раванд барои таҳия ва (ё) татбиқи амалии 

маҳсулоти нав такмилёфта, равандҳои нав ё мукаммали технологӣ" муайян мекунад. Дар 

навбати худ, Қонуни вилояти Мурманск “Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ ва 

инноватсионӣ дар вилояти Мурманск” фаъолияти зикршударо ҳамчун тавлид, татбиқ, 

тақсимоти маҳсулоти нав ё такмилшуда, равандҳои нав ё такмилёфтаи технологӣ ё дигар 

равандҳое, ки дар иқтисодиёт бо истифода аз таҳқиқоти илмӣ ва рушд таҳия карда мешаванд, 

тавсиф мекунад, корҳои рушд ё дигар дастовардҳои илмию техникӣ". 

Ба таври васеътар мундариҷаи навовариҳо дар минтақаҳои Нижний Новгород ва 

Воронеж муайян карда шудаанд. 

Дар вилояти Нижний Новгород, ин маънои "равандест барои таъмини таҷдиди 

пуршиддат ва васеи натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ ва ҷалби онҳо ба гардиши иқтисодию 

ҳуқуқии шаҳрвандӣ барои эҷод ва татбиқи маҳсулоти нав ё такмилшуда (технологияҳо, 

молҳо, хидматҳо), аз ҷумла марбут ба ин раванд омӯхтани (бозомӯзии) кадрҳои 

махсусгардонидашуда бо роҳи таъмин намудани маводи зарурӣ, молиявӣ, зеҳнӣ, иттилоотӣ 

ва ғайра". 

Дар вилояти Воронеж қонунгузор навовариро ҳамчун "як намуди фаъолият, ки ба 

табдили ғояҳо (одатан, натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ё дигар дастовардҳои илмӣ ва техникӣ) ба 

маҳсулот ё хидматрасонии аз ҷиҳати технологӣ нав ё такмилёфта дар бозор ба равандҳои нав 

ё такмилёфтаи технологӣ марбут аст, ё усулҳои истеҳсол (интиқол) -и хизматрасониҳо, ки 

дар амал истифода мешаванд". 

Ҳамин тариқ, дар бисёр субъектҳои Федератсияи Россия (Олтой, вилояти Владимир, 

Воронеж, вилояти Иркутск, вилояти Кабардино-Балкар, вилояти Калининград, Мурманск, 

Нижний Новгород, вилояти Орел, вилояти Томск), дар муқоиса бо он ки чӣ мегузарад, дар 

Украина, Қазоқистон ва Молдавия фаъолияти инноватсионӣ на танҳо ҳамчун навоварӣ 

ҳисобида мешавад, балки инчунин таҳқиқот ва коркарди дахлдорро барои эҷоди инноватсия 

дар бар мегирад. 

Муттаҳидсозии дурусти консепсияи мафҳуми «фаъолияти инноватсионӣ» аҳамияти 

бузурги амалӣ дорад, зеро он самаранокии танзими ҳуқуқии муносибатҳои дахлдори 

иҷтимоиро муайян мекунад. Ва ин, дар навбати худ, самаранокии тамоми сиёсати 

инноватсионии давлатро муайян мекунад. 

Дар ин қарина, дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ истилоҳи “фаъолияти инноватсионӣ” ба 

таври ҳадди аксар мундариҷаи он хеле матлуб аст. Ин ба воситаи муқаррар намудани 

қонунгузории фаъолияти инноватсионӣ ҳамчун маҷмӯи ҷудонашавандаи аломатҳои 

мухталифи он ва зуҳуроти имконпазир имконпазир аст. Ҳамзамон, ҳар як субъекти 

фаъолияте, ки ҳама гуна зуҳуроти мушаххаси фаъолияти инноватсиониро муаррифӣ 

мекунад, бояд дар маҷмӯъ ҳамчун фаъолияти инноватсионӣ ва, мутаносибан, ҳамчун як 

объекти нуфузи давлат дар доираи татбиқи чораҳои ҳавасмандкунандаи сиёсати 

инноватсионӣ баррасӣ карда шавад. 

Бо назардошти зарурати пешниҳоди фаъолияти инноватсионӣ ҳамчун маҷмӯи 

ҷудонашавандаи зуҳуроти он, бо мақсади қонунгузорӣ, мафҳуми зерини фаъолияти 
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инноватсионӣ пешниҳод карда мешавад: Фаъолияти инноватсионӣ фаъолиятест, ки иборат 

аст аз: 

1) гузаронидани таҳқиқоти бунёдӣ ва (ё) амалӣ; 

2) иҷрои тарроҳии таҷрибавӣ ва (ё) корҳои таҷрибавию технологӣ; 

3) татбиқ ва (ё) татбиқи таҷрибаҳои таҷрибавӣ дар амал; 

4) ҷорӣ намудани технологияҳои нав; 

5) азнавтаҷҳизонии техникии истеҳсолот; 

6) тайёр намудани маҳсулот барои истеҳсоли маҳсулоти нав ё такмилшуда ва (ё) ҷорӣ 

ва истифодаи технологияи нав; 

7) истеҳсоли маҳсулоти нав ё беҳтаршуда ва (ё) пешниҳоди хизматрасониҳои нав; 

8) истеҳсоли маҳсулот ва (ё) хизматрасонӣ бо ҳиссаи баланди арзиши иловашуда; 

9) озмоиши маҳсулот ё технологияи нав ё такмилёфта; 

10) пешниҳоди маҳсулоти нав, такмилёфта, технология, хизматрасонӣ дар бозори 

дохилӣ ва (ё) ҷаҳонӣ; 

11) таълим, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кадрҳо; 

12) ташхис, машварат, иттилоот, хизматрасониҳои ҳуқуқӣ ё дигар (аз ҷумла ташкили 

маблағгузорӣ), ки ба таҳия, татбиқ, рушд, истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти нав ё 

мукаммалшуда (технология, хизматрасонӣ) алоқаманданд; 

13) ташкил, патентикунонии (аз ҷумла дар хориҷа) моликияти зеҳнӣ, ба даст овардан ё 

додани ҳуқуқи онҳо, аз ҷумла иштирок дар муомилоти ҳуқуқӣ ва шаҳрвандӣ; 

14) истеҳсоли молҳо (иҷрои корҳо, хизматрасониҳо) бо истифода аз моликияти зеҳнӣ; 

15) тадриҷан такмил додани таҷҳизоти истифодашаванда, технологияи истеҳсолӣ, 

маҳсулоти истеҳсолшуда, корҳо, хизматрасониҳо; 

16) содироти маҳсулоти нав (такмилшуда) (хизматрасониҳо, технологияҳо); 

17) ташкили бозорҳои нави молҳо (корҳо, хизматрасониҳо); 

18) дар амалияи ҳамарӯза татбиқ кардани қарорҳои пешқадами нав дар соҳаи иҷтимоӣ, 

дар соҳаи идоракунии давлатӣ, дар соҳаи мудофиа ва амният; 

19) дар таҷрибаҳои рӯзмарра татбиқ ва истифодаи қарорҳои пешқадами нави дорои 

хусусияти ташкилӣ, идоравӣ, молиявӣ, тиҷоратӣ, ҳуқуқӣ ва дигар; 

20) тарғиби комёбиҳои нави илмӣ, усулҳои нави идоракунӣ, технологияҳои нав, 

маҳсулот ва хизматрасонӣ; 

21) сармоягузории молиявӣ, ки бо татбиқи амалҳои номбаршуда алоқаманданд; 

22) бунёд ва рушди иншооти инфрасохторӣ, ки барои иҷрои ин чорабинӣ мусоидат 

мекунанд. 
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МУҚОИСАИ РАВАНДҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ    

ИННОВАТСИОНИИ КИШВАРҲОИ МУТАРАҚҚӢ: МАФҲУМ, 

МОҲИЯТ, ХУСУСИЯТҲО 
 

Истилоҳи "инноватсия" ҳамчун як категорияи иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ заминаи як қатор 

ғояҳои асосиро ифода мекунад, ки мундариҷаи онҳо ҷанбаҳои мухталифи муносибатҳои 

марбут ба рушд ва татбиқи навовариҳои пешрафта, ҳавасмандкунии ин навъи фаъолият ва 

имкониятҳои онро тавсиф ва татбиқ мекунанд. Асоси ин мафҳумҳо мафҳумҳои “равандҳои 

инноватсионӣ” ва “фаъолияти инноватсионӣ” мебошанд. 

Калимаҳои калидӣ: инноватсия, иқтисодӣ, фаъолият, мафҳум, тавсиф, татбиқ, раванд, 

ғоя. 

 

СРАВНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗВИТЫХ СТРАН: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ 

Термин «инновация» как экономико-правовая категория определяет основу ряда 

ключевых идей, содержание которых описывает и реализует различные аспекты 

взаимоотношений, связанных с разработкой и внедрением передовых инноваций, 

стимулируя эту деятельность и её возможности. В основе этих концепций лежат понятия 

«инновационные процессы» и «инновационная деятельность». 

Ключевые слова: инновация, экономика, деятельность, концепция, описание, 

приложение, процесс, идея. 

 

COMPARISON OF INNOVATION PROCESSES AND INNOVATION ACTIVITIES 

OF DEVELOPED COUNTRIES: CONCEPT, ESSENCE, FEATURES 

The term "innovation" as an economic and legal category defines the basis of a number of key 

ideas, the content of which describes and implements various aspects of the relationship related to 

the development and implementation of advanced innovations, stimulating this activity and its 

opportunities. At the heart of these concepts are the concepts of “innovation processes” and 

“innovation activities”. 

Key words: innovation, economics, activity, concept, description, application, process, idea. 
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ДУ АХТАРИ ТОБОН, ДУ АБАРМАРДИ ТАҲКИМБАХШИ ДӮСТИИ ҶОВИДОНАИ 

ХАЛҚҲОИ ТОҶИКУ ӮЗБЕК 
 

Маликов Н.Х., Юсупов Н.О. 

Донишгоҳи технологииТоҷикистон 
 

Дар шаби тор чун ба само назар меафканем, пеш аз ҳама чашми мо ба тобонтарин 

ситорагони он меафтад, ки бо таровишу ҷилои хосаи хеш аз миёни ҳазорон-ҳазор ахтарони 

дигар фарқ карда меистанд. Бидуни ҳеҷ гуна шакку шубҳа Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ ва 

шогирди арзандаи ӯ Низомиддин Алишери Навоӣ аз зумраи он ахтаронанд, ки самои адабии 

халқҳои тоҷику ӯзбек маҳз аз нурафшонии онҳо ҳамеша рахшону фурӯзон мебошаду абадан 

чунин мемонад. Чунин родмардони худодод боиси таҳким ёфтани дӯстиву рафоқат миёни 

ҳалқҳои ҷаҳон мегарданд ва номи некашон абадӣ дар дилу дида, дар зеҳну забони миллионҳо 

афроди маърифатнок боқӣ хоҳад монд. 

Мо бо боварӣ ва ихлоси тамом метавонем иброз дошта бошем, ки Низомиддин 

Алишери Навоӣ миёни шоирони шуҳратёри адаби тоҷик мавқеи босазову пурарзишеро касб 

менамояд, ҳарчанд ки ин нобиғаи нотакрор аслан ӯзбектабор аст. Бо ду забон баробар эҷод 

намудан, ҳусну қубҳи ду забонро баробар дарк кардан ва бо ду забон гавҳари маънӣ судан на 

ба ҳар фарде муяссар мегардад. Ин ҳолати ғайриодӣ ва ин бахти беназир  танҳо ба инсоне 

дастрас мешавад, ки бо назару тараҳҳуми фавқулодае аз офаридгори хеш - Яздони пок 

матонату маҳорати хосае насибаш гаштааст ва бемуҳобо Навоии азизу муҳтарами мо ҳамчун 

шоири зуллисонайн-дузабона аз ҳамон тоифаи шахсиятҳои хушбахт маҳсуб мегардад. Чун 

сухан аз забони Луқмон хуш аст, барои исботи маҳорати бепоёни аллома Навоӣ суханони 

ихлосмандонаи асосгузори адабиёти муосири тоҷик, Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин 

Айниро пеши назар овардан бисёр бамаврид мебошад. Устод Айнӣ дар шоҳасари худ 

«Намунаи адабиёти тоҷик» зимни ворид намудани Мир Алишери Навоӣ ба асари хеш ӯро 

чунин боадолатона ва бо эътиқоди баланду эҳтироми самимӣ ёдоварӣ менамояд: «Ҳарчанд 

амир Алишерро дар зайли шуарои форсу тоҷик навиштан ризои худам нест, аз он ҷо, ки дар 
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форсӣ ҳам ба бисёртарин шуарои форс баробарӣ, балки фузунӣ мекард, дил нахост, ки ин 

маҷмӯа аз намунаи ашъори обдори ӯ бебаҳра бимонад». 

Ҳақ ба ҷониби устод Айнист, ки далерона изҳор дошта, ки Навоӣ дар суфтани дурри 

лафзи дарӣ бо даригӯёни мумтоз баробарӣ ва ҳатто фузунӣ дорад. Ашъори форсӣ-тоҷикии ин 

адиби нуктасанҷу маънитироз дар шириниву дилнишинӣ, дар саршории маъниҳои воло дар 

як радиф бо ашъори Саъдиву Ҳофиз, Хусраву Ҷомӣ ва садҳо форсигӯёни қудсибаён даъвои 

ҳастӣ мекунад. Агар аз ӯзбектабор буданаш ноогоҳона ашъори тоҷикии ӯро мутолиа намоед, 

ягон зарра эҳсос наметавон кард, ки он ашъор мутааллиқи адиби ғайритоҷик мебошад. 

Кадом тоҷикзабон низ метавонад тоҷикиро болотар аз ин абёти Фонӣ-Навоӣ суруда тавонад? 

Як таваҷҷуҳ фармоед: 

Дил ҷудо шуд зи ману ман шудам аз ёр ҷудо,  

Кас бад-ин ҳол мабод аз дилу дилдор ҷудо. … 

Фонӣ абнои ҷаҳонро натавон як донист, 

Гул ҷудо, сабза ҷудо, шӯра ҷудо, хор ҷудо. 

Ҳангоме сухан аз сатҳи баланди эъҷозофариниҳои форсӣ-тоҷикии Навоӣ меравад, 

маврид ба ёдоварист, ки ин мутафаккири ҷодубаён дар ҷавонӣ дар зодгоҳи хеш шаҳри 

овозадори Ҳирот бо забони тоҷикӣ таҳсили илм намудааст. Азбаски дар он рӯзгор илму 

адаби тоҷик дар он шаҳр бо роҳбарии адиби воломақоми мо Абдураҳмони Ҷомӣ ба қуллаҳои 

баландтарини худ расида буд, Алишери ҷавону зирак аз ин вазъи мусоиду муносиб хеле 

моҳиронаву саривақтӣ истифода карда, аз устоди гиромиқадри худ Ҷомӣ ва аз дигар 

алломаҳои тоҷиктабори замона тамоми илмҳои дастраси он рӯзгорро омӯхт. Фатҳи қуллаҳои 

баланди шеъри форсиро далерона анҷом додаву ба оғози маъниофаринӣ бо забони модарии 

хеш – забони туркӣ-ӯзбекӣ пардохт. Дар ин ҷода низ раҳнамову тавонбахши ӯ устоди 

мутафаккираш аллома Ҷомӣ буданд, ки борҳо Навоӣ аз ин хусус бо эҳтирому эътиқоди 

тамом аз устодаш дар осори худ ёдовар гаштааст. Ӯ чунин даъво мекард, ки он қадар бо 

забони ноби дарӣ аз одамушшуаро Абулҳасани Рӯдакӣ то шоирони аҳди Навоӣ дурри маънӣ 

судаанд, ки кунун дар ин паҳнои тасаллути шеъри қудсии дарӣ зарурати ворид сохтани 

забони дигаре низ ба миён омадааст ва маҳз Алишери донову тавоно, ки парвардаи мактаби 

устодони воломақоми адаби тоҷикӣ-форсӣ мебошад, аз уҳдаи ин амри муҳол баромада 

метавонад. Ин даъвои ӯ айни замон маҳсуб гаштаву дар ҳақиқат ҳам баҳри нопайдоканору 

пурталотуми шеъри тоҷикӣ ҷӯш зада, аз соҳилҳои хеш бурун рафта буд. Пас аз омодагии 

хеш дар офаридани асарҳои безаволу ҳамрадифи адибони ботадбири тоҷик маҳз бо забони 

модариаш хабар дода, дар пайравии хеш аз осори Хусраву Низомӣ ва Ҷомӣ дар эҷоди асари 

панҷгона- хамсаи худ чунин изҳор медорад:  

  Форсӣ чун гашт дар эшон адо, 

  Туркӣ кунам, нест аҷаб ибтидо. 

  Форс чу хурсанд шуд аз он гуҳар, 

  Турк ҳам ар шод шавад, хубтар. 

  Ман, ки дар ин роҳ ниҳодам қадам, 

  Ҳаст умедам, чу бигирам қалам. 

  Роҳбарӣ карда Низомӣ маро,  

 Ёр шавад Хусраву Ҷомӣ маро. 

 Боиси ёдоварист, ки яке аз хусусиятҳои хосу ҳайронкунандаи эҷодиёти пурарзиши 

Навоӣ ин ҳунари фавқулодаи омезишгарии ин мутафаккир аст, ки ду лафзи ширин-тоҷикиву 

туркиро чун ширу шакар ё ба ифодаи дигар чун шаҳду шир бо ҳам омехтааст. Ӯ метавонист 
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танҳо бо забони модариаш эҷод намояд, лекин гуманизм – инсондӯстии беҳад баланд аз як 

ҷониб ва маҳорати ғайриодӣ аз ҷониби дигар ӯро водор месохт, ки маҳз бо ду забон эҷод 

намояд ва бешубҳа, дар ин амри сангин хеле муваффақ низ гаштааст. Дар ин маврид чунин 

изҳор медорад: 

  Маънии ширину рангинам ба туркӣ беҳад аст, 

  Форсӣ ҳам лаълу дурҳои симин, чун бингарӣ. 

  Гӯиё дар ростбозори сухан бикшудаам 

  Як тараф дӯкони қаннодиву як сӯ заргарӣ.  

 Бо эътимоди комил метавон изҳор дошт, ки Алишер Навоӣ бо осори гаронмояи 

форсӣ-тоҷикии хеш таъсири амиқе ба ривоҷу равнақи адабиёти мо гузоштааст. Ӯ ихлоси 

беандоза ба шоирони тоҷикзабони пеш аз худ ва аҳди худ дошта, бар замми пайравиҳои зиёд 

аз осори онҳо, инчунин дар осори хеш маълумоти дақиқу хубе нисбати он шоирон пешкаш 

намудааст. Устод Айнӣ бо эҳтироми хоса аз Навоӣ ёдоварӣ намуда, дар «Намунаи адабиёти 

тоҷик» зимни ёдоварӣ аз чандин шоирони тоҷик ба ҳайси маъхаз маҳз аз «Маҷолис-ун 

нафоис»-и аллома Навоӣ истифода намудааст. Устод аз ҷумла маълумотро роҷеъ ба Риёзии 

Самарқандӣ, Сайфии Бухороӣ, Абулқосим Бобурмирзо ва чанде дигарон бевосита аз 

«Маҷолис-ун-нафоис» истифода кардааст. Мувофиқи маълумоти устод Айнӣ Навоӣ ба 

шоирони тоҷикзабони аҳди худ маслиҳатҳои муфид низ дар амри суфтаву беолоиш 

офаридани шеъри ноби дарӣ медодааст, ки ин ҳолат аз заковати баланди дарку фаҳми шеъри 

форсӣ-тоҷикиро доро будани ӯ шаҳодат медиҳад. Устод Айнӣ чунин изҳор медорад: «Амир 

Алишер Навоӣ дар «Маҷолис-ун-нафоис» ҳикоят мекунад, ки Риёзӣ ин матлаъро аз шеъри 

худаш хонд: 

  Ситораест дар гӯши он ҳилолабрӯ, 

  Зи рӯйи ҳусн ба хуршед мезанад паҳлӯ. 

   Фақир гуфтам, ки дар миёни ду мисраъ як «ки»-и робит даркор аст, бинобар ин, ин 

байтро ба ин тариқа тағйир дода шавад, 

  Зи рӯйи ҳусн дар гӯши он ҳилолабрӯ 

  Ситораест, ки бо моҳ мезанад паҳлӯ, 

  ҳароина хубтар мешавад. Аммо Риёзӣ шӯрида, роҳи муҷодалаву мукобараро гирифта. 

(Дар ҳақиқат, баъди тасҳеҳи амир Алишери Навоӣ байти мазкур бағоят дилрабо шуда)». 

 Хотирнишон менамоем, ки масъалаи дигаре, ки дар алоқа бо ҳаёту эҷодиёти Алишер 

Навоӣ хеле муҳимму таъсирбахш маҳсуб мешавад, ин муносибати устодиву шогирдӣ ё 

пириву муридии Ҷомиву Навоӣ мебошад, ки ба ҳеҷ ваҷҳ ин ҷо наметавон аз ибрози он сарфи 

назар намуд. Инчунин, бешубҳа, метавон изҳор дошт, ки маҳз ҳамин устодиву шогирдии 

беҳад устувор боиси дастовардҳои беназири Навоии арҷманди мо гардидааст. Зеро, ба 

гуфтаи Мавлоно Румӣ: 

  Ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд,  

  Ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. 

  Ҳеҷ Мавлоно нашуд мавлои Рум, 

  То муриди Шамси Табрезӣ нашуд. 

 Маълумоти зиёде вуҷуд доранд, ки Ҷомӣ ва ҳамчунин Навоӣ аз хусуси устодиву 

шогидии миёни эшон маротиби зиёд ва ҳамчунин бо меҳру муҳаббати беандоза ба якдигар, 

бо ихлосу эътиқоди самимӣ нисбати ҳамдигар дар осори хеш ёдовар гаштаанд. Ҷомӣ дар 

охири достони «Хирадномаи Искандарӣ» бо ихлоси баланд дар васфи шогирдаш месарояд: 

  Суханро, ки аз равнақ афтода буд, 



ПАЁМИ ДТТ  1(7)2021 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

46 
 

  Ба кунҷи хавон рахт бинҳода буд. 

  Ту додӣ дигарбора ин обрӯй! 

  Кашида ба майдони ин гуфтугӯй! 

  Сафоёб аз нури ройи ту шуд, 

  Навоӣ зи лутфи навои ту шуд! 

 Низомиддин Алишери Навоӣ дар муқаддимаи «Хамсат-ул-мутаҳайирин» дар хусуси 

фурӯтании беандоза ва маърифату дониши бекарони устодаш чунин нигошта: «Касоне, ки 

овозаи камоли он касро шунида, роҳҳои дурро тай карда, ба суҳбати муборакашон 

меомаданд, он касро дар байни асҳоб аз ғояти поёнӣ мутлақо намешинохтанд, дар 

нишастухез, гуфтушунуфт, дар хӯроку пӯшок дар миёни он кас ва соири мулозимон 

тафовуте набуд. То касе аз илмҳои зоҳирӣ ва маънавӣ масъалаеро ба миён наандозад, ҳаргиз 

сафедро аз сиёҳ фарқ карданашон маълум намегардид, аммо пас аз ба миён гузошта шудани 

масъала маҳорат ва огоҳашон ба ҳамаи илмҳо дар чунон мартабае буд, ки ҳаргиз эҳтиёҷ ба 

дидани китобе надоштанд». 

 Вақте бо тақозои кору амал дар муддатҳое, ки шогирду устод дур аз ҳамдигар қарор 

медоштанд, Навоӣ дар ҳасрати дидори устодаш месуруд: 

  Инсоф бидеҳ, эй фалаки минофом,  

  То з-ин ду кадом хубтар кард хиром: 

  Хуршеди ҷаҳонтоби ту аз ҷониби субҳ 

  Ё моҳи ҷаҳонгарди ман аз ҷониби Шом? 

  Ҷойи дигар чунин менигорад: 

  Ин нома на нома, дофеъи дарди ман аст, 

  Ороми даруни ранҷпарварди ман аст, 

 Таскини дили гарму дами сарди ман аст, 

 Яъне, хабар аз моҳи ҷаҳонгарди ман аст. 

 Зикри ин нукта бамаврид аст, ки Навоӣ тӯли чандин сол дар дарбори Ҳусайн Бойқаро 

вазир буд ва аз авзои муҳити дарбор хеле хуб огоҳӣ дошт. Беадолатиҳои шоҳонро нисбати 

раият мушоҳидаву эҳсос намуда, озурдахотир мегашт ва борҳо майли тарки мансаб намуда 

буд. Лекин ҳар дафъа аввал ба устоди гиромиқадраш Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ арзи дил 

намуда, маслиҳат мепурсид. Ҷомии пуртадбир дар дарбор зарур будани Навоӣ барин фидоии 

раиятпарварро ба манфиати халқи одӣ ҳисобида, ӯро тасаллӣ медод, ки ту дар ин вазифа 

пушту паноҳи мардуми фақиру бенаво ҳастӣ, бояд тоқат кунӣ, худ ранҷ барӣ, лекин 

раҳнамову ҳомии камбағалон бошӣ. Навоии мутафаккиру бурдбор ба суханони 

хирадмандонаи устоди худ гӯш дода, боз аз пайи заҳмату иҷрои вазифа мегашт. Ӯ дар асари 

безаволи худ «Хамсат-ул-мутаҳайирин» аз ин хусус чунин ёдовар мешавад: «Фақир дар 

вақтҳои дар мулозимати подшоҳ буданам аз он кас (аз Ҷомӣ) дар бораи халосии худам аз он 

кор ёрмандӣ илтимос мекардам, аммо он кас бо ҳар гуна суханон маро тасаллӣ дода ором 

мекарданд». 

 Ҳангоме косаи сабраш лабрез гашт, Навоӣ тарки дарбор намуд, лекин дар куҷо 

набошад ва дар кадом вазифае кор накунад, ҳамеша дар фикри халқи заҳматкаш буд ва бо 

мактубҳои хеш аз аҳли дарбор адолатпарвариву хайрхоҳиро хоҳиш менамуд ва аз вазирон 

тақозо мекард, ки шоҳро ба роҳи неку дуруст ҳидоят намоянд, то аз амали ӯ мабодо халқ 

зараре набинад. Аз ҷумла, дар мактубе, ки ба амалдорони дарбор Хоҷа Фазли Девон ва Хоҷа 

Абдуллоҳи Марворид навиштааст, чунин ишора мекунад: «Эшонро, ки ҳазрати Ҳақ 

субҳонаҳу ва таоло ин давлату ҷоҳ каромат фармуда ва саодати қурби подшоҳ иноят намуда, 
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илтимос он аст, ки вақти худро ба ғуруру ғафлат раво надоранд ва ба хусрони дунёву охират 

нагузоранд. Аҷзаву зердастонро ба шафқату дилҷӯӣ бинавозанд ва кори дармондагон ба 

марҳамату нармгӯӣ бисозанд. Ба сухани дурушт дили дарвешони дилрешро нахарошанд ва 

ба алфози мулоим марҳами ҷароҳати дарвеши дилреш бошанд. Ва дар ҳама кор ихлосу ростӣ 

пеша кунанд ва дар ҷазои амал аз шармсории рӯзи қиёмат андеша намоянд. Ва ҳеҷ гоҳ аз 

тарси Ҳақ бекору отил нагарданд. Сухани рост, ки салоҳи давлат ва раияту сипоҳ дар он 

бошад, натарсанду бигӯянд ва агар ивази ӯ дар дунё нарасад, дар охират аз Ҳақ биҷӯянд, чу 

аз бадкорӣ абнои ҷинсро чиҳо пеш омад, фаромӯш накунанд. Ва ба ҷиҳати маслиҳати дунё 

бо якдигар наситезанд ва агар аз нафс машаққате пеш ояд, дар паноҳи сабру таҳаммул 

гурезанд, то маслиҳати подшоҳӣ бошад, маслиҳати хешро набинанд, то маслиҳати амри 

илоҳӣ бошад, зоҳири подшоҳиро нагиранд ва ба мулоимату ҳикмат арз намоянд ва ба 

тавфиқи Субҳонаҳу даргузаронанд. Ва-с-салому ало ман иттаба-ал-худо». 

 Бе ягон шубҳа тӯли садсолаҳост, ки ашъори ғулғуландози Навоии фаррухпай дар 

қалбҳои хонандагони ҳассосу ҳушманд маъво гирифтааст. Бо вуҷуди умри начандон тӯлонӣ 

ва нобарориҳои ҳаёту замон шоири маҳбуб тавонист, ки иншои мазмуни марғубу маънии 

маҳҷуб намояд ва назми оламшумулеро ба майдони сухани воло ва андешаи олӣ биёварад. 

 Инчунин Саъдии ширинсухан пайғамбарона изҳор доштааст: 

 Зиндаву ҷовид монд, ҳар к-ў накўном зист, 

 К-аз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро! 

 Пас метавон иброз дошт, ки Низомиддин Алишери Навоии олимақом накўном зист ва 

зикри хайри ў, ашъору осори безаволи ӯ ҷовидонист. Таронаву ғазалҳои дилошӯбаш ҳамеша 

вирди лабони миллатҳои шаҳири тоҷику ӯзбек буда, таҳкимбахши равобити таърихиву 

фарҳангии ин ду қавми мондагор мебошад. Тоҷикону ӯзбекон бо ифтихору ғурури беандоза 

замзама мекунанд: 

  Нигори турку тоҷикам кунад сад хона вайрона 

  Бад-он мижгони тоҷиконаву чашмони туркона! 

  Ёди Ҷомии ширинсухан ва Навоии арҷманд ба хайр бод! 
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ДУ АХТАРИ ТОБОН, ДУ АБАРМАРДИ ТАҲКИМБАХШИ ДӮСТИИ 

 ҶОВИДОНАИ ХАЛҚҲОИ ТОҶИКУ ӮЗБЕК 
 

Мақола ба рӯзгору осори мутафаккирони тоҷику ӯзбек Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва 

Низомиддин Алишери Навоӣ бахшида шудааст. Дар он маълумоти ҷолиб роҷеъ ба осори ин 

шоирон, таъсири он ба адабиёти тоҷик пешкаш гардидааст. Муаллифон инчунин дар бораи 

ҳамкориҳои судманди Навоӣ бо Ҷомӣ маълумот додаанд. 

Калимаҳои калидӣ: адабиёт, фарҳанг, таърих, шеър, шоир, устод, шогирд, тоҷикон, 

ӯзбекон. 
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ДВЕ ЯРКИЕ ЗВЕЗДЫ, ДВА ВЕЛИКИХ ЧЕЛОВЕКА, УКРЕПИВШИХ ВЕЧНУЮ 

ДРУЖБУ ТАДЖИКСКОГО И УЗБЕКСКОГО НАРОДОВ 

Статья посвящается жизни и творчеству узбекского и таджикского мыслителей 

Нуриддина Абдурахмона Джами и Низамиддина Алишера Навои. В ней предлагается 

интересная информация о творчестве поэтов, их влияние на таджикскую литературу. Авторы 

также информируют о плодотворном сотрудничестве Навои с Джами. 

Ключевые слова: литература, культура, история, стихотворение, поэт, учитель, 

ученик, таджики, узбеки. 
 

TWO BRIGHT STAR, TWO GREAT PEOPLE WHO STRENGTHENED THE 

ETERNAL FRIENDSHIP OF THE TAJIK AND UZBEK PEOPLES 
 

The article is devoted to life and work of Uzbek and Tajik scholars Nuriddin Abdurahmon 

Jami and Nizamiddin Alisher Havai. It offers attractive information about work of the poets and its 

influence to the Tajik literature. The authors also inform about useful cooperation of Navai with 

Jami. 

Key words: literature, culture, history, poem, poet, teacher, pupil, Tajiks, Uzbeks. 
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НАҚШИ МАҲОРАТУ МАЛАКАИ ОМӮЗГОР ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
 

Маликов Н.Х. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Хотирнишон намудан бамаврид аст, ки яке аз омилҳои хеле муҳим дар раванди 

таълими забонҳои хориҷӣ ба дарс чӣ гуна омода будани омӯзгор маҳсуб мегардад. Ҳеҷ чиз 

мисли омӯзгори ба дарс нотайёр бад нест. Албатта, омӯзгорони таҷрибанок омодаанд, ки ба 
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ҷои омӯзгори бемор (ё вақте ки омӯзгори дигар ба дарс омода нест!) ба дарс дароянд ва дар 

ин гуна ҳолатҳо ҳар як омӯзгор метавонад, ки якбора ва бе омодагӣ вориди синфхона гардад. 

Ба таври умумӣ бошад, муваффақият аз тарзи омодагӣ вобаста мебошад. Ин омодагӣ чунин 

талаботро бояд фаро гирад: 

a. Қарор диҳед, ки чиро дарс доданӣ ҳастед. 

b. Боварӣ дошта бошед, ки шумо бо маводи лозимӣ таъмин ҳастед: бо китоб, наворҳо, 

расмҳо ва ғайра. 

c. Чизҳои амалиро тафтиш кунед — Нусхаҳо кофӣ ҳастанд? Тахтаи электронӣ кор 

мекунад? 

d. Агар шумо аз воситаҳои техникӣ истифода карданӣ бошед, масалан аз магнитафон, 

он бояд пеш аз оғоз кардани дарс омода бошад (агар ин ғайриимкон набошад). 

e. На фақат аз китоби омӯзгор, балки аз китоби донишҷӯён ҳам маводи лозимиро 

пешакӣ хонда, ба дарс омода шавед. Боварӣ ҳосил намоед, ки оё нақшаи дарсатонро тафтиш 

кардаед? Ҳамаи машқҳои дарс дурустанд? Кадом калимаҳои матнро фаҳмондан лозим аст? 

Кадом калимаҳои матнро якҷоя талаффуз кардан лозим аст? 

Ҳангоми омода намудани дарсҳо аз қаламҳои ранга (маркер) истифода кардан хуб аст, 

зеро нуктаҳои лозимиро бо кашидани хатҳо метавон ҷудо намуд. Китоби дарсӣ ёрдамчии хуб 

аст, лекин омодагии пешакии омӯзгор аз ҳама хубтар аст. 

f. Омӯзгори таҷрибаноку пешқадам ҳамеша то тамомшавии дарсҳо бояд панҷ дақиқаи 

захиравӣ дошта бошад, ки дар охир фикрҳои лозимиро хулоса намуда, пешкаши хонандагон 

гардонад. 

Мавриди зикр аст, ки омӯзгорон бисёр вақт байни омодагии кӯтоҳ ва дароз фарқ 

намегузоранд. Омодагии дароз чунин нуктаҳоро дар бар мегирад: 

Чаро хонандагон забони англисиро меомӯзанд? Бо кадом мақсад онҳо онро истифода 

мекунанд? Онҳо бо фан чӣ тавр муносибат менамоянд? Дарсҳои англисӣ бо дигар намудҳои 

фаъолияти донишҷӯён чӣ муносибат доранд? (ҳам барои ҷавонон ва ҳам барои хонандагони 

мактабҳои миёна) Оё хонандагон ба имтиҳонҳо омодагӣ мегиранд? — агар ҳа, пас аз рӯйи 

кадом барнома? 

Бояд гуфт, ки аксарияти омӯзгорон ба нуктаҳои дар боло зикршуда аҳамият медиҳанд, 

лекин мунтазам бояд таваққуф намоянд, шинанд ва фикр кунанд, ки чизе ки дар синф 

мегузаранд, ҳамеша ба донишҷӯён лозим аст ё на. Аксарияти курсҳо, барои мисол, маводеро 

доро ҳастанд, ки ба донишҷӯён барои беҳтар омӯхтани англисӣ раҳнамоӣ мекунанд ва ба 

аксарияти донишҷӯён дар оянда лозим аст, ки омӯзиши забонро бе дахолати омӯзгор давом 

диҳанд.  

Дар асл омодагии дарозмуддат бо истифодаи китоб хониш ва фаҳмиши пешакии 

омӯзгорро ифода менамояд. Аксарияти китобҳои муосир маводи грамматикиро такроран 

пешкаш менамоянд, лекин он бо дигаргуниҳои муайян барои ҳар як дарс тартиб дода 

шудааст . Муҳим аст, ки омӯзгорон медонанд, ки маводи пешкашшуда сонитар такроран 

меояд. Китоби дарсӣ метавонад саёҳате барои хонандагон бошад, лекин на барои омӯзгорон! 

Агар миёни омӯзгор ва муаллифи мавод мувофиқат набошад, он мавод ба хонанда ёрии 

амалӣ расонида наметавонад. Омӯзгорро лозим меояд, ки ҳар як нозукии маводи китоби 

дарсиро хуб дарк намояд. Оё маводи пешкашшуда ба манфиати хонандагон аст? Муаллиф чӣ 

гуна интизорӣ дорад нисбати он ки аз маводи навиштаи ӯ хонандагон баҳра гирифта 

метавонанд ё на? Омӯзгор ҳамеша бояд кӯшиш намояд, ки нақшаи муаллифро ҳангоми 
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омода кардани дастури таълимӣ ба назар гирад, аз рӯйи он амал намояд ва хонандагонро 

дурусту муфид таълим диҳад. 

Лекин бисёр кам дучор мешавад, ки омӯзгор бо ҳамаи китобҳои дарсӣ розӣ бошад. 

Баъзе аз маводи китоб метавонад, ки зимни таълими забон ба шумо чандон маъқул набошад 

ва бо ҳамин сабаб шумо шояд он китобро хуш накунед. Шояд истифодаи китоб низ аз 

хоҳиши шумо вобаста набошад. Агар китоберо истифода баред, ки ба шумо маъқул нест, он 

метавонад норозигии шуморо ба хонандагон ошкор созад, барои мисол, шумо мехоҳед 

маводро бо роҳи муайяне кор фармоед, лекин сабаби маъқул набудани мавод ба шумо шояд 

боиси мушкилот гардад. Пеш аз он ки шумо дигаргуние дар рафти дарс аз худ ворид месозед, 

бояд хонандагонро пешакӣ огоҳ кунед. Вагарна чунин номувофиқатӣ миёни ақидаи шумо ва 

маводи таълимӣ боиси нофаҳмиҳо дар байни хонандагон гардида, натиҷаи дилхоҳ ба даст 

намеояд. 

Асосан китоб набояд чӣ тавре ҳаст, нақл карда шавад. Чи тавре ки дар бобҳои гузашта 

хотирнишон намуда будем, шумо хонандагонро таълим медиҳед, на китобро. Аз тағйир 

додани маводи китоб наҳаросед, нуктаҳои лозимиро истифода кунед, таҷрибаи иловагии 

худро ба кор баред, намудҳои гуногуни амалиро кор фармоед. Лекин ҳамаи тағйиротҳои 

зикршуда бояд пешакӣ ба нақша гирифта шаванд. Дарси беҳтарин он аст, ки дар он омӯзгор 

аз китоб ба он хотир истифода намояд, ки дархури талаботи хонандагон бошад.  

Дар мавриди аввал чунин ба назар мерасад, ки омӯзгорони камтаҷриба одатан зиёд 

омодагӣ мебинанд. Онҳо аз каммаҳсул гузаштани дарс хавотир мешаванд ва ҳамаи саволҳои 

лозимиро пешакӣ менависанд ва ҳамаи ҷузъиёти дарсро ба нақша мегиранд. Ба нақша 

гирифтани пешакӣ агар хуб бошад, лекин он дар рафти дарс хуб нест. Дарсе, ки дар он 

омӯзгор бисёртар ба нақша аҳамият медиҳад, гоҳо ба хонандагон дилгиркунанда мебошад. 

Дар дарс бояд ҳамеша ба хонандагон имконият дода шавад то савол диҳанд; омӯзгор бояд 

шавқи хонандагонро бедор намояд ва мушкилоти дар рафти дарс пешояндаро ҳал карда 

тавонад. Нақша набояд ба нақша, балки ба донишҷӯён ёрӣ кунад, агар чунин набошад, он 

муфид нест. Ба омӯзгорон осон мешавад, агар қисми муайяни дарсро ба таври хаттӣ ба 

нақша гиранд. Муҳим он аст, ки онҳо донанд, ки он нақша дар синф истифода мешавад. Дар 

ин ҳолат омӯзгор ё дар як ҷо меистад ё гирди синф мегардад. Бо як даст китобро нигоҳ бояд 

дошт ва бо дасти дигар ба хонандагон ишора бояд намуд. Нақшаи дурудароз на ба фоидаи 

кор аст, балки дарсро дилгир мегузаронад. 

Як саҳифа нақша кифоя аст, ки бо истифодаи он дарсро таъсирноку шавқовар 

гузаронед. Ҳангоми ба хатое роҳ додан агар гӯем, ки Мебахшед, як дақиқа, ман ба навиштаҳоям 

як нигоҳ кунам, ягон ҷои шарм нест. Хонандагон интизор мешаванд, ки шумо омода шавед ва 

муҳим нест, ки мо ин амалро махфӣ нигоҳ дорем. Зеро дарс ба чунин амал ниёз дорад. 

Инчунин сабабҳои зиёде ҳастанд, ки хонандагон қобилият ва майли иҷрои амалеро 

надоранд ва ба саволу ҷавоб ва суҳбатҳо иштироки фаъолона намекунанд. Онҳо шояд дар 

бораи матн чизеро надонанд, ё матн ба онҳо шавқовар набошад, шояд гуфта натавонанд, ки 

чӣ мехоҳанд, шояд дар атрофи матн зиёд фикр кунанд, шояд ақидаҳои худро баён карда 

натавонанд, пас дар чунин маврид онҳо хомӯширо пеша мекунанд. Дар баробари ин 

мушкилиҳо баъзан одиянд, масалан дарси химия тамом шудаасту дарси забони англисӣ оғоз 

гаштааст, лекин фикри хонанда ҳанӯз бо химия банд аст. Тарзи мушаххаси омодагӣ чунин 

мушкилиҳоро рафъ месозад. Усули муфиди дарсдиҳӣ истифодаи ҷадвалҳои мусбат/манфӣ, 

саволҳои беҳтарин/бадтарин, зинапоя - калимаҳо ва  калид – калимаҳоро талаб мекунад.  
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Чунин тарзи дарсдиҳӣ бояд дар аввали дарс якчанд дақиқа идома ёбад. Аз хонандагон 

метавонед хоҳиш кунед, ки се ақидаи мусбат ва се ақидаи манфӣ тартиб диҳанд, ки бо ҳам 

алоқаманд бошанд, масалан зиндагӣ дар шаҳр, таътил дар Амрико, ба донишгоҳ рафтан, 

бекор будан. Мисоли охирин муҳим аст — аксарияти хонандагон мегӯянд, ки бекор гаштан 

хуб нест, лекин дар пайдо кардани ақидаи манфии ба он вобаста мушкилӣ мекашанд, лекин 

аксарият мегӯянд, ки тарзи дигари ифодаи он ақида мавҷуд аст. Бо истифодаи усули 

мусбат/манфӣ донишҷӯён водор мешаванд, ки ба таври мушаххас ақида ронанд. 

Бо вуҷуди ин ҳам масъалаи ҷалби ақидаҳои мушаххас ба миён меояд. Фанни беҳтарин 

ва бадтарини шумо дар мактаб кадом буд? Филми беҳтарин ва бадтарини дидаи шумо кадом 

аст? Шахси дӯстдошта ва баддидаи шумо кист? Кадом таомро шумо махсусан бад ё нағз 

мебинед? Чунин амал боиси он мегардад, ки донишҷӯён бо ақидаҳои зиёди манфиву мусбат 

муколамаи хуб тартиб дода тавонанд. 

Хотирнишон менамоем, ки флешкартаҳо, наворҳо, слайдҳо, расмҳо, қартаҳои деворӣ, 

видеонаворҳо ва ҳатто худи китобҳои дарсӣ барои ёрии омӯзгор ҳастанд. Лекин онҳо 

омӯзгорро иваз карда наметавонанд. Онҳо бо он мақсад низ истифода намешаванд. Ба 

кашидани расм эҳтиёҷ нест, агар хонанда маънои калимаро пешакӣ донад. Ба истифодаи 

сабти навор ҳам беҳуда зарурат нест. Баъзе омӯзгорон фикр мекунанд, ки истифодаи 

видеонаворҳо дарси онҳоро шавқовар мегардонад. Ин ҷо саҳмгузории иловагии омӯзгор 

эҳсос карда мешавад.  

Масъалаи дигар ин аст, ки мӯзгорон аксари вақт фаромӯш мекунанд, ки воситаи аёнии 

беҳтарин тахтаи синф мебошад. Пас онро ба таври бояду шояд истифода кардан лозим аст! 

Шумо дар аксари ҳолат мехоҳед аз тахтаи синф пурмаҳсул истифода кунед (то ки ба 

шогирдонатон кумаки хуб карда тавонед), ба он шарт ки шумо онро бомақсад кор фармоед. 

Агар шумо аз маводи механикии пештар омодакардаи худ истифода карданӣ бошед, дар 

лаҳзаи дилхоҳ метавонед онро ба кор баред. Агар шумо аз филмҳо ва наворҳо истифода 

карданӣ бошед, (бахусус аз магнитафон) нақши шумо ҳамчун омӯзгор дар ин ҳолат чандон 

бузург нест. Ҳар гуна воситаи техникӣ ва мавод он вақт кумаки чашмрас мекунад ё карда 

метавонад, ки он пешакӣ аз ҷониби омӯзгор хуб омода шуда бошад. 

То чанде ки имкон дорад, омӯзгор нисбати ҳар як донишҷӯ бояд эҳтиёткор бошад. 

Афсӯс ки ба чунин ақида дар синфҳои калон чандон аҳамият намедиҳанд. Дар ин ҳолат 

чунин омилҳоро бояд ба назар гирифт: 

Оё ҳамаи хонандагон шуморо шунида метавонанд? (Агар манро нашунавед, даст боло 

кунед!) 

Оё ҳамаи онҳо магнитафонро шунида метавонанд? 

Оё ҳамаи онҳо тахтаро дида метавонанд? 

Оё ҳамаи онҳо шуморо дида метавонанд, бахусус дастон ва даҳони шуморо? 

Оё ҳамаи онҳо нусхаи матнро доранд, ё агар ду нафар як нусха дошта бошанд, барои 

онҳо қулай ҳаст? 

Оё ҳама коғаз, қалам ва ручка доранд? 

Оё ҳама мақсади пешгирифтаи худро хуб медонанд? 

Тамоми нуктаҳои дар боло зикршуда дар рафти дарс аҳамияти хеле калон доранд, 

бахусус дастон ва даҳони шуморо дидани хонандагон. Дар чунин ҳолат хонанда худро ноҷур 

ҳис намекунад. 

Пас чунин хулоса метавон намуд, ки дарси шумо нақшаи сеқисма дошта бошад, лекин 

бо риоя накардани ҳолати мазкур аксари вақт дарсҳо хушку дилгир мегузаранд. Дарси 
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пурмаъно бо муқаддимаи кӯтоҳ бояд сар шавад, бо такрори мавзӯи гузашта ва шарҳи мавзӯи 

нав. Муқаддима бояд аз се-чор ҷумла иборат бошад ва ду-се дақиқаро гирад. Хуб мешавад, 

ки дар охири дарс якчанд дақиқаро бо ёдоварии кӯтоҳи мавзӯи дарси оянда сарф намоед. 
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НАҚШИ МАҲОРАТУ МАЛАКАИ ОМӮЗГОР ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

 

Ин мақола маълумоти марбут ба усулҳои таълими амалии забонро дар бар мегирад. 

Вай ба муаллимон баъзе роҳҳои муҳимми самаранок таълим додани забонҳои хориҷиро 

нишон медиҳад. Дар мақола ба маҳорат ва малакаи муаллим дар раванди таълими дарсҳои 

англисӣ диққати махсус дода мешавад. 

Калимаҳои калидӣ: усулҳои амалӣ, забонҳои хориҷӣ, маҳорат, малака, дарсҳои 

амалӣ, натиҷаҳои дилхоҳ. 

РОЛЬ НАВЫКОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Данная статья включает информацию, связанную с практическими методами 

преподавания языка. Она раскрывает преподавателям некоторые важные способы 

продуктивного преподавания иностранных языков. Особое внимание в статье уделяется 

мастерству и умениям преподавателя в процессе ведения уроков английского языка. 

Ключевые слова: практические методы, иностранные языки, мастерство, умения, 

практические занятия, желаемые результаты.  

 

THE ROLE OF TEACHERS 'SKILLS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

The article includes information concerning practical methods of teaching language. It 

shows some important ways of useful teaching to the lecturers of foreign languages. The main 

attention is directed to abilities and skills of teachers during conducting the practical lessons of the 

English language.  

Key words: Practical techniques, foreign languages, skills, abilities, practical lessons, 

desired results. 
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РОҲҲОИ ИСТИФОДАБАРИИ УСУЛИ ИНТЕРАКТИВӢ БО МАҚСАДИ  

БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМ 
 

Мирзоева Б.С. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Мо дар замоне кору пайкор дорем, ки рушди тамоми самтњои иљтимоиёт, иќтисод, 

маориф ва фарњанг ба падидањои нави технологияву инноватсионї  вобаста аст. Аз ин 

лињоз, давлат ва љомеа ба кадрњое ниёз доранд, ки дар љодаи илму техника пештоз 

бошанд, бо диду мафкураи тоза ба зиндагї ворид шаванд.  Баъзан ба њолатњое рў ба рў 

мешавем, ки  њатто тифли  навбазабономада тавассути  бозичањои электронї  амалиёти 

аљиберо анљом медињад ва завќ мебарад. Ин њама аз кормандони муассисањои 

томактабї, омўзгорони мактабњои миёна ва донишкадањои олї таќозо менамод, ки дар 

таълиму тарбия аз сабку услуби муосир истифода намоянд. 

Мавриди зикр аст, ки феълан масъалаи рушди эљодии афрод, аз љумла омўзиши 

забонњои хориљї яке аз масъалањои муњимми тадрис мањсуб меёбад. Аз љониби дигар, 

рушди тавонмандии эљодї аз иќдом ва амали фаъолона ва сабку равиши тозаи таълим 

маншаъ мегирад. 

Дар пешрўйи љомеаи имрўза мушкилоти пешомада аз он иборат  аст,  аз кашфи он 

гуна сабки таълим, ки битавонад донишомўзро аз чањорчўбаи танбалӣ берун оварда, ба 

љодаи ибтикор ворид намояд  ва ӯ битавонад бо истифода аз донишњои андӯхтааш 

масъалањои пешомадаро њаллу фасл кунад ва нуќтаи назари хешро дошта бошад. 

Усули фаъоли таълим - ин шакли њамкории донишљў бо омўзгор мебошад, ки дар 

раванди гузаронидани дарс њамкории дуљониба байни онњо ба роњ монда шуда, 

донишљў иштирокчии фаъоли таълим мебошад. Ў бо омўзгор њуќуќњои якхеларо нисбат 

ба баёни мавзўъ дорад. 

Агар усулњои гайрифаъол бо сабки авторитарї  гузаронида шавад, усули фаъол бо 

сабки демократї гузаронида мешаад. 

    Барои њаллу фасли ин мушкилот падидаи илмие пешомада бо номи «сабки 

интерактивї». Интерактивї аз лињози решашиносї мансуб ба забони англисї буда, 

онро амали «мутаќобила» (inter- мутаќобила ва ё дуљониба ва (act-амал намудан) шарњ 

додан мумкин аст. Айни замон аз сабки «интерактив» дар семинару конференсияњо ва 

низоми тадрис самаранок истифода менамоянд. Дар ин замина истилоњи дигаре рӯйи 

кор омада ба номи «омўзиш бо сабки интерактив», ки барои рушди ќобилияти зењнии 

шогирдон хеле муфид аст. 

     Аз сабки «интерактив» зимни таълими забони англисї дар муассисањои 

таълимї ба таври васеъ истифода бурдан мумкин аст. Ин љо аз намунањои сабки 

«интерактив» зимни гузаронидани дарсњои забони англисї дар донишгоњ дар шакли 
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бозињои кинетикї, яъне бозињое, ки ба њаракат ва љунбиш вобастагї дорад, анљом дода 

мешавад. Аз ин бозињо ваќте истифода мегардад, ки шогирдон хаста шуда бошанд. 

Чунин шакли дарс бо истифода аз бозї бо шогирдон баъд аз хастагї нерў мебахшад ва 

мењри шогирдонро ба забономўзї афзун менамояд ва инчунин ќобилияти эҷодии 

онњоро афзун менамояд. 

Масалан, як шакли сабки «интерактив», суруд хондан тањти мусиќист, ки  

«Classroom Energizers» ном дорад ва ин суруд бояд дар њавои мусиќии англисї бошад, 

ба синну соли шогирдон мувофиќат кунад ва шўрангез бошад.  

Бозии дигари интерактив Hot Seat ба рушди мањорати гуфтори англисии 

шогирдон ва талаффузи англисї мусоидат менамояд. Суханбозї дар дарси забони 

англисї хеле завќовар аст. Тартиби бозї чунин аст: 

Шогирдон ба ду тим људо шуда, аъзои тими аввал рў ба тарафи тахтаи синф 

намуда, аъзои тими дигар дар акси њолат ќарор мегиранд. 

Дар тахтаи синф барои њар як тим теъдоди муайяни калимањо навишта мешаванд. 

Калимањоро шарњ додан ва ё муродифи онњоро пешнињод намудан мумкин аст.  

Барои санљидани ќобилияти зењнии донишљўён метавонем аз дигар намуди кор 

истифода барем. Аввалан омўзгор дар тахтаи синф калимаеро ба забони англисї 

менависад. Синфро ба ду гурӯњ таќсим мекунад ва аз њар гурўњ ду донишљў ба тахтаи 

синф мебароянд. Омўзгор аз донишљўён хоњиш мекунад, ки бо њарфи охирини ин 

калима, калимањои худро бо забони англисї нависанд. Гурӯње, ки бештар калима 

менависад соњиби холи баланд мегардад. Њамчунин бо ин роњ мо метавонем аз базаи 

луѓавии донишљӯён огоњ шавем. Ин усул бисёр шавќовар ва муфид аст. 

         Омӯзиши интерактивї яке омўзишест, ки бо воситаи бањс, суњбат ва љустуљў 

сурат мегирад. Чуноне ки дар боло қайд намудем, омўзиши  интерактивї шакли 

гурўњии омўзиш аст. Дар раванди он њар як донишљў бо доншљўи дигар хамкорї 

менамояд. Дар натиља мавзўи хаљмаш нисбатан калон аз худ мешавад, мањорату малака 

дар љустуљўи донишњо такмил меёбад, шахсияти хонанда инкишоф меёбад. Фард бањс 

карданро меомўзад, хатогии худро њис мекунад ва фикри дурустро эътироф мекунад. 

       Супоришњо бояд мазмуни тадќиќоти, проблемавї ва эљодї дошта бошанд. 

Якчанд усули таълими интерактивиро дида мебароем. Боз чанд намуди усули 

интерактивиро метавонем пешнињод намоем.  
 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНСИЯ 
 

Ин усули интерактивиро мо дар дарси такрорӣ истифода бурда метавонем. Синф 

бо ду гурўњ таќсим мешавад: гурўњи намояндагон ва гурўњи мухбирон. Гурўњи 

намояндагонро дар назди тахтаи синф рў ба рўйи гурўњи мухбирон љойгир менамоем. 

Пешакӣ мавзўъро интихоб менамоем: такрори луѓатњои нав.  Намояндагон бо худашон 

ном гузошта номњояшонро дар наздашон навишта мегузоранд. 

Мухбирон номњои худ ё номи газетаи худро фикр карда дар коѓазчањо навишта 

дар либоси худ мечаспонанд. Байни мухбирон ва намояндагон саволу љавоб оѓоз 

мешавад: Барои чи шумо ин касбро интихоб кардед? Ки ба шумо дар интихоби касб ёри 

расонд? Наќшањои ояндаатон чӣ гуна аст? Саволњо ва љавобњо гуногун мешаванд. 

Омўзгор метавонад дар ќатори намояндагон нишаста, конференсияро идора кунад: Ба 

хомушї риоя кунед!  Тартиботи ҷамъиятиро риоя намоед! ва ѓ.   
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КЕЙС-СТАДИ 
 

Ин шакл омўзиши њолати воќеї мебошад. Усули самараноки омўзиши воќеањо дар 

асоси тањлили њолатњои мушаххас мебошад. Маќсади истифодаи усули кейс-стади дар 

чист? 

1. Бо кӯшиши якљояи гурӯҳи донишљўён тањлил намудани њолати воќеї. 

2. Кор карда баромадани роњњои њалли муаммоњо. 

3. Бањодињии роњњои пешнињодшудаи њалли масъалањо. 

4. Интихоби усули бењтарин дар љодаи муаммоњои тањлилӣ.  

Ин усул дар дарси англисї барои азхудкунии дурусти ягон мавзўи грамматикӣ 

ќулай аст.  Пешакӣ омўзгор кейсњоро тайёр мекунад, дар конвертњо њамон як мисолро 

бо тарзњои гуногун навишта (баъзеаш хато) пешнињоди гурўњњо мекунад. Донишљўён 

љобаљогузории калимањоро мебинанд, онро тањлил мекунанд ва дурустии онро 

месанљанд. Сипас дар асоси хулосањои худ дурустӣ ё хатогии њалро ба синф баррасї 

мекунад.  

ЛЕКСИЯИ БИНАРӢ 
 

Њангоми баёни мавзўи нав истифода бурдани ин усули омўзиш бисёр 

манфиатбахш аст. Ин усули омўзиш дар шакли суњбати ду нафар ба роњ монда 

мешавад. Масалан, омўзгор ва шогирд. Албатта, шогирдро ё пешакӣ тайёр мекунед, ё 

мавзўеро интихоб мекунем, ки ба мавзўи азхудшуда наздикї дошта бошад. Мисол: 

Омўзгор: Мавзўи имрўзаи мо матни «Mr.Nazarov ’s house» мебошад.  

Шогирд: Ба хотир меорем, ки мо, аллакай, бо луѓати ин дарс шинос њастем ва 

онро аз ёд медонем. 

Омўзгор: Матни имрўзаи мо дар бораи оилаи љаноби Назаров мебошад. Бо ёрии 

луѓати азёдшуда матнро хонда якљоя тарљума мекунем. 

Шогирд: Ман якчанд расми оила ва хонаи љаноби Назаровро овардаам. Баъд аз 

хондани матн ва тарљума кардан мо ба муњокимаи матн мегузарем. 

Омӯзгор: Њамин тарз мо матнро мехонем, тарљума мекунем, саволгузорї мекунем 

ва сипас онро наќл мекунем. Барои дилгир нашудаи шогирдони шунаванда, онњоро низ 

ба суњбат даъват менамоем. 

КОРИ ГУРЎЊЇ 
 

Бештар ин усулро метавонем њангоми кор бо машќњо, муњокимаи матн, тарљумаи 

матн ва ё муњокимаи ягон воќеа ё рӯйдод истифода барем. Масалан, синфро ба се гурўњ 

таќсим мекунем:   

Гурўњи А: Тарљумаи матнро тайёр мекунанд. 

Гурўњи В: Ба матн саволгузорї мекунанд. 

Гурўњи С: Наќли матнро тайёр мекунанд. 

Аввал тарљумаи матнро дида мебароем. Чунки бе тарљумаи матн мо наметавонем 
ба матн саволгузорї бикунем ва ё наќли матнро тайёр бикунем. Сипас ба саволгузории 

матн шурўъ мекунем. Гурӯњи В саволњоро хонда ба онњо аз матн љавоб меёбанд. Баъд аз 
саволу љавобњо, аллакай, матн ба наќл тайёр мешавад. Чанд нафар донишљўён аз 
гурўњи С матнро наќл мекунанд. Баъд аз ин корњои баанљомрасида њар як аз донишљўён 
метавонанд матнро наќл бикунанд. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки истифодаи усули интерактивї дар дарсњо 

шавќовар ва манфиатбахш аст. Ѓайр аз ин, усули интерактивї ба донишљў имконият 
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медињад, ки озодона фикри худро нисбати ин ё он масъала баён намояд. Њамчунин 

донишљў метавонад аз чањорчўбаи танбалї берун ояд ва дар якљоягї бо дигарон дар 

дарсњо фаъол бошад ва ќобилияти масъалагузорї карданро дошта бошад. 
                                                     

Адабиёт: 
 

1. «Интерактивное обучение» Т.С. Панина [25, с.11]. 

2. Домашняя онлайн-школа «Фоксфорд», «externat_foxford», «externatfoxford_bot». 

3. «Омўзиши интерактивӣ» М.В. Кларина [17, с. 22]. 

                                                                                                                  

РОҲҲОИ ИСТИФОДАБАРИИ УСУЛИ ИНТЕРАКТИВӢ БО МАҚСАДИ 

БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ   ТАЪЛИМ 
 

Дар мақола сухан дар бораи истифодаи шакли интерактивии таълим дар дарсњо 

меравад. Муаллифи мақола чанд намуди усули интерактивиро дарҷ кардааст, ки барои 

баланд бардоштани сифати таълим ва шавќовар гузаштани дарсњо манфиатбахш аст.  

Дар мақола ҳамчунин аз истифодабарии самараноки усули интерактивї дар конфронсу 

семинарњо ќайд карда шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: сабк, интерактив, конференсия, семинар, кейс-стади. 
 

ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

    В статье автором рассматривается необходимость использования интерактивного 

метода с целью повышения качества образования. Автор статьи подчёркивает эффективность 

использования интерактивного метода в процесс урока. В статье также говорится об 

успешном использовании интерактивного метода на семинарах и конференциях.   

Ключевые слова: метод, интерактив, конференция, семинар, кейс-стади. 
 

THE WAYS OF USING INTERACTIVE METHOD IN INCREASING OF THE 

EDUCATION QUALITY 
 

    The article touches upon the using of interactive method in the purpose of  improving the  

education quality. The author of this article  points out the importance of using interactive method 

during the lessons. The article also states the  successfully using of interactive method in seminars 

and conferences.  

Key words: method, interactive, conference, seminar, case study. 
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ВИДЫ ЗНАНИЯ И ИХ РАЗЛИЧИЯ 
 

Мирзоева Ф. С.  

Технологический университет Таджикистана 
 

Знание – результат процесса познания действительности, получивший подтверждение 

на практике; адекватное отражение объективной реальности в сознании человека 

(представления, понятия, суждения, теории). Знание фиксируется в знаках естественных и 

искусственных языков. В широком смысле слова, знание - это образ реальности субъекта в 

форме понятий и представлений. Знание в узком смысле - это обладание проверенной 

информации (ответами на вопросы), позволяющей решать поставленную задачу. Например, 

знание предмета - уверенное понимание предмета, умение обращаться с ним, разбираться в 

нём, а также использовать для достижения намеченных целей. 

«Знание» - фреска Роберта Рида в здании Томаса Джефферсона. Надпись, 

находящаяся под фреской, гласит: «Невежество – божье проклятие: знание – крылья, 

поднимающие нас на небеса» (Уильям Шекспир, Генрих VI, часть 2). 

Познание не ограничено сферой науки, знание в той или иной своей форме 

существует и за пределами науки. Каждой форме общественного сознания: науке, 

философии, мифологии, политике, религии и т. д. - соответствуют специфические формы 

знания. Различают также формы знания, имеющие понятийную, символическую или 

художественно – образцовую основу.  

К исторически первым формам человеческого знания относят игровое познание 

(строится на основе условно принимаемых правил и целей, позволяет возвыситься над 

повседневным бытием, не заботиться о выгоде, вести себя в соответствии со свободно 

принятыми нормами). Возможен обман партнёра и сокрытие истины. Носит обучающе-

развивающий характер, выявляет качества и возможности человека, позволяет раздвинуть 

психологические границы общения. 

Выделяют различные виды знания: научное, вне научное, обыденно-практическое 

(обыденное, здравый смысл), интуитивное, религиозное и др.  

Обыденно–практическое знание, существовавшее ещё на ранних этапах 

человеческой истории и доставлявшее элементарные сведения о природе и окружающей 

действительности (здравый смысл, приметы, назидания, рецепты, личный опыт, традиции и 

т.п.), носит несистемный, бездоказательный характер. Обыденное знание служит основой 

ориентации человека в окружающем мире, основой его повседневного поведения, но обычно 

содержит ошибки, противоречия.  

Научное знание, основанное на рациональности, характеризуется объективностью и 

универсальностью, и претендует на общую значимость. Научное познание – процесс 
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получения объективного, истинного знания. Его задача – описать, объяснить и предсказать 

процесс и явление действительности. Научные революции, происходящие в смене теорий и 

принципов, сменяются периодами нормального развития науки (углубление и детализация 

знаний). 

Научному знанию присущи: логическая обоснованность, доказательность, 

воспроизводимость результатов, проверяемость, стремление к устранению ошибок и 

преодолению противоречий. Форма научного знания младше многих форм вне научного 

знания. 

Вне научное знание не является чьей-то выдумкой, продуцируется определённым 

интеллектуальным сообществом по отличным от рационалистических нормам, эталонам, 

имеют свои источники и средства познания. В истории культуры формы знания, отнесённые 

к «ведомству» вне научного знания, объединяются общим понятием – эзотеризм. 

Фрэнсис Бэкон, автор знаменитой фразы «Знание – сила» (в оригинале «Знание есть 

сила, сила есть знание»). Знания могут быть декларативные и процедурные. 

Декларативные знания содержат в себе лишь представление о структуре неких понятий. 

Эти знания приближены к данным фактам. Например, высшее учебное заведение есть 

совокупность факультетов, а каждый факультет, в свою очередь, есть совокупность кафедр. 

Процедурные же знания имеют трансформационную и управляющую природу. В них 

представлены средства и пути преобразования, проверки, управления информацией и 

знаниями, способы генерации и получения новых знаниий. Это алгоритмы разного рода. 

Например, метод мозгового штурма для поиска новых идей. 

Неявные знания: знания людей, которые ещё не формализованы и не могут быть 

переданы другим людям. Формализованные на некотором языке (явные) знания: знания в 

документах: знания на компакт – дисках; знания в персональных компьютерах, знания в 

интернете, знания в базах знаний, знания в экспертных системах, извлечённые из неявных 

знаний людей-экспертов. 

Теория познания - это отличительные характеристики знания, которые всё ещё 

являются предметом неопределённости в философии. Согласно большинству мыслителей, 

для того чтобы нечто считалось знанием, это нечто должно удовлетворять трём критериям. 

Однако, как иллюстрируют примеры проблемы Гетье, этого недостаточно. Предложен 

ряд альтернатив, включая доводы Роберта Нозика в пользу требования «прослеживания 

истины» и дополнительное требование Саймона Блэкберна, что мы не будем утверждать, что 

каждый, кто удовлетворяет любому из этих критериев «через неисправность, изъян, 

ошибку», обладает знанием. Ричард Киркхем делает предположение, что наше определение 

знания должно требовать, чтобы свидетельства верящего были таковы, чтобы они логически 

влекли за собой истину убеждения. 

Житейские знания – как правило, сводятся к констатации фактов и их описанию, 

тогда как научные знания поднимаются до уровня объяснения фактов, осмысления их в 

системе понятий данной науки, включаются в состав теории. 

Сократ – древнегреческий философ, внёсший большой вклад в осмысление знания. 

Автор известного высказывания «Я знаю, что нечего не знаю». Также в его трудах 

встречается другое известное греческое изречение: «Познай самого себя», приписываемое 

одному из семи мудрецов. 
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Научному знанию присущи логическая обоснованность, доказательность, 

воспроизводимость познавательных результатов. 

Эмпирические знания получают в результате применения эмпирических методов 

познания – наблюдения, измерения, эксперимента. Это знания о видимых взаимосвязях 

между отдельными событиями и фактами в предметной области. Оно, как правило, 

констатирует качественные и количественные характеристики объектов и явлений. 

Эмпирические законы часто носят вероятностный характер и не являются строгими. 

Теоретические представления возникают на основе обобщения эмпирических данных. 

В то же время они влияют на обогащение и изменение эмпирических знаний. Теоретический 

уровень научного знания предполагает установление законов, дающих возможность 

идеализированного восприятия, описания и объяснения эмпирических ситуаций, то есть 

познания сущности явлений. Теоретические законы имеют более строгий, формальный 

характер, по сравнению с эмпирическими. 

Термины описания теоретического знания относятся к идеализированным, 

абстрактным объектам. Подобные объекты невозможно подвергнуть непосредственной 

экспериментальной проверке. 

Неявные знания – (англ. tacit knowledge) – вид знания, к которому относится то 

знание, которое не может быть легко передано другим. 

Формализованные (явные) знания объективируются знаковыми средствами 

языка, охватывают те знания, о которых мы знаем, мы можем их записать, сообщить другим 

(пример: кулинарный рецепт). 

Непосредственное знание является продуктом интуиции - способности 

постижения истины путём прямого её усмотрения без обоснования с помощью 

доказательства. 

Процесс научного познания, а также различные формы художественного освоения 

мира не всегда осуществляются в развёрнутом, логически и фактически доказательном виде. 

Нередко субъект схватывает мыслью сложную ситуацию, например, во время военного 

сражения, определения диагноза, виновности или невиновности обвиняемого и т.п. Роль 

интуиции особенно велика там, где необходим выход за пределы существующих приёмов 

познания для проникновения в неведомое. Но интуиция не есть нечто неразумное или 

сверхразумное. В процессе интуитивного познания не осознаются все те признаки, по 

которым осуществляется вывод, и те приёмы, с помощью которых он делается. Интуиция не 

составляет особого пути познания, идущего в обход ощущений, представлений и мышления. 

Она представляет собой своеобразный тип мышления, когда отдельные звенья процесса 

мышления проносятся в сознании более или менее бессознательно, а предельно ясно 

осознаётся именно итог мысли - истина.  

Наши великие поэты в своём творчестве высказывали значения знания таким образом: 

основоположник таджикской классической литературы Абуабдулло Рудаки написал; 

Талант и знания - яркий свет,  

Без них из тьмы исхода нет. 

Великий персидский поэт Фирдоуси в своей книге «Шахнаме» («Книга царей») (940 0 

1020), писал: «Ваша сила исходит от вашего знания». 

Великий английский писатель Уильям Шекспир в своей книге «Генрих 4, часть 2» 

сказал: «Невежество - божье проклятие: знания - крылья, поднимающие нас на небеса». 
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Действительно, знание помогает людям рационально организовывать свою 

деятельность и решать различные проблемы, возникающие в её процессе.  Несомненно, 

знания приводят к огромным достижениям в практической сфере и изменениям в 

материальном мире.  Но это ведёт за собой несостоятельность увидеть мир в целом.  Кроме 

этого, знание способствует изменению и духовного мира.  И именно тот, кто создаёт эти 

истины и обладает силой.  Истина творится силой.  Сила -  и есть истина.  Но получение этих 

сил требует немало усилий.  Кроме того, важно, чтобы знания оказались в нужных руках. 

Знание во времени - основным местом хранения знаний была и остаётся 

человеческая память. Необходимость в передаче знаний другим людям и поколениям 

привела к развитию способов документирования – появились документированные знания. 

Большие объёмы накопленного знания потребовали разработки технических средств 

(компьютеров…), без которых уже невозможен дальнейший прогресс человечества.    

Машинные знания в будущем сплетутся и образуется семантическая паутина 

(семантическая онтологическая сеть), способная предоставлять информацию так же, как если 

бы её представлял человек. 
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ВИДЫ ЗНАНИЯ И ИХ РАЗЛИЧИЯ 
 

В данной статье речь идёт об определении концепта «знания», её видах и мнениях 

различных учёных. Результаты исследования выяснили, что познание не ограничено сферой 

науки, знание в той или иной своей форме существует и за пределами науки. Каждой форме 

общественного сознания: науке, философии, мифологии, политике, религии и т.п. – 

соответствуют специфические формы знания. Различают также формы знания, имеющие 

понятийную, символическую или художественно-образцовую основу. 

Ключевые слова: знания, познания, концепт, теория, символика, информация, 

неявные знания, теоретические знания, термины.  
 

НАМУДҲОИ ДОНИШ ВА ФАРҚИЯТҲОИ ОНҲО 
 

Дар ин мақола дар бораи таърифи «дониш», дар бораи намудҳои он ва андешаи 

олимони гуногун сухан меравад. Таҳқиқот нишон дод, ки дониш танҳо дар доираи илм 

маҳдуд намешавад ва дониш дар ин ё он шакли он берун аз илм вуҷуд дорад. Ҳар як шакли 

шуури иҷтимоӣ: илм, фалсафа, мифология, сиёсат, дин ва ғ. ба шакли хоси дониш мувофиқат 
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мекунанд. Инчунин шаклҳои дониш мавҷуданд, ки заминаи консептуалӣ, рамзӣ ё бадеӣ ва 

намунавӣ мебошанд. 

Калимаҳои асосӣ: дониш, маърифат, мафҳум, назария, рамзҳо, иттилоот, дониши 

хомӯш, дониши назариявӣ, истилоҳҳо. 
 

TYPES OF KNOWLEDGE AND THEIR DIFFERENCES 
 

This article discusses the definition of “knowledge” in terms of its types and the views of 

various scholars. Research has shown that knowledge is not limited to science and that knowledge 

in one form or another exists outside of science. Every form of social consciousness: science, 

philosophy, mythology, politics, religion, etc. - correspond to a specific form of knowledge. There 

are also forms of knowledge that are conceptual, symbolic or artistic and exemplary. 

Key words: knowledge, enlightenment, concept, theory, symbols, information, silent 

knowledge, theoretical knowledge, terminology. 
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КОМПЮТОРКУНОИИ МАКТАБҲОИ  ИБТИДОИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Музаффаров Н.А. 

Донишгоҳи давлатии омўзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 

Пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистон дар соҳаи маориф ба 

муваффақиятҳои назаррас ноил гардид. Соҳаи маорифро Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон яке аз самтҳои 

афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлатӣ эълон кардааст, зеро рушди иқтисодӣ ва 

некӯаҳволии моддии кишвар аз сатҳи маърифати аҳолӣ вобастааст. Дар охири асри ХХ - 

аввали асри XXI вазъияти татбиқи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар 

мактабҳои миёнаи ҷумҳурӣ душвор буд. Синфҳои компютерӣ танҳо дар мактабҳои шаҳр 

фаъолият мекарданд. Мактабҳо бо компютерҳои хонагӣ - мошинҳои электронии ҳисоббарор 
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муҷаҳҳаз карда шуданд ("BK", "KUVT", "UK-ni"). Масалан, соли 1992 дар тамоми макотиби 

миёна аз 100% фақат дар 25 % мактаб бо компютер муҷаҳҳаз буд. Дар миёнаи солҳои 90-уми 

асри ХХ компютерҳои модели хориҷии стандарти IBM (PC) пайдо шуданд. Мактабҳо бо 5-10 

компютер муҷаҳҳаз буданд, танҳо дар баъзе мактабҳо дар як синф зиёда аз 4 компютер рост 

меомад. Дар мактабҳои деҳот синфҳои компютерӣ набуданд. Мактабҳо синфхонаҳои 

компютериро танҳо бо мақсади омӯзиши компютерҳо дар давоми дарс истифода мебурданд, 

пас аз анҷоми дарс (пас аз омӯзиши рӯзона) онҳо баста мешуданд. Пас аз ба итмом расидани 

дарсҳо танҳо муаллимон ба компютер дастрасӣ доштанд, хонандагон ба онҳо роҳ дода 

намешуданд. Мактабҳо асосан бо компютерҳои насли калонсол, ба монанди компютерҳои 

фардии 386, 486 ё муаллимон муҷаҳҳаз буданд. Компютерҳо ҳанӯз ба шабака пайваст карда 

нашуда, истифодаи онҳо танҳо бо ҳуҷҷатҳои электроние, ки дар дискҳои сахт ё дискетҳо 

нигоҳ дошта мешуданд, маҳдуд буданд. Компютерҳо асосан дар таълими фанни омор ва 

техникаи ҳисоббарор (дар як ҳафта 8-10 соат), инчунин дар забонҳои хориҷӣ, физика, 

математика, химия ва корҳои беруназсинфӣ (тақрибан 20 соат дар як ҳафта) истифода 

мешуданд (3). Пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, Тоҷикистон дар соҳаи маориф 

ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардид. Соҳаи маорифро Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 

– Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати 

иҷтимоии давлатӣ эълон кардааст, зеро рушди иқтисодӣ ва некӯаҳволии моддии кишвар аз 

сатҳи маърифати аҳолӣ вобаста аст. Дар охири асри ХХ - аввали асри XXI вазъияти татбиқи 

технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар мактабҳои миёнаи ҷумҳурӣ душвор буд. 

Синфҳои компютерӣ танҳо дар мактабҳои шаҳр фаъолият мекарданд. Мактабҳо бо 

компютерҳои хонагӣ - компютерҳои электронӣ муҷаҳҳаз карда шуданд ("БК", "КУВТ", "УК-

НИ") (3). Татбиқи маълумоти соли 2002, таъминоти мактабҳо ва хонандагони ҷумҳурӣ бо 

компютер ва синфҳои компютерӣ чунин буд. Дар ҷумҳурӣ 3729 мактабҳои ҳамагонӣ мавҷуд 

буданд, ки дар онҳо 1 638 106 нафар хонандагон таҳсил мекарданд. Мактабҳо бо 9904 

компютер муҷаҳҳаз буданд, танҳо 593 мактаб бо синфҳои компютерӣ таъмин карда шуданд, 

яъне танҳо 15,9% мактабҳо синфҳои компютерӣ доштанд. Ба ҳисоби миёна дар як мактаб 2,7 

компютер рост меомад. Дар мактабҳо ба як компютер 165 хонанда рост меомад. Дар маҷмӯъ, 

105 компютер ба интернет ва почтаи электронӣ пайваст карда шуданд [         ]. Бо 

назардошти ин, давлат ба татбиқи технологияҳои нави иттилоотӣ дар таълими мактабӣ 

эътибори ҷиддӣ дод. Дар ҷумҳурӣ аз соли 2003 инҷониб шумораи мактабҳои миёна бо 

синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо компютер мунтазам меафзояд. Беҳтар шудани хусусиятҳои 

сифатии онҳо низ ба назар мерасад. Аз соли 2003 инҷониб Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи 

давлатии компютерикунонии муассисаҳои таҳсилоти умумиро амалӣ менамояд, ки ҳадафи 

он ба Ж.Б. Исамитдинов, Р.А. Хомидов равона шудааст. Дар бораи таърихи 

компютерикунонии мактабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи қарни XX-XXI аз худ 

кардани дониш ва малака, аз ҷониби донишҷӯён гирифтани қобилияти кор дар компютер бо 

истифода аз барномаҳои муосири компютерӣ барои таъмини сатҳи мувофиқи тайёрии 

мутахассисон аз рӯйи стандартҳои ҷаҳонӣ. Дар банди 4.2 ин санад самтҳои зерини фаъолият 

дар соҳаи маориф дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ муайян карда 

шудаанд: - иттилоотонидани маориф ва идоракунии дониш, таъмин намудани саводнокии 

универсалии компютерӣ, таҳия ва ҷорӣ намудани стандартҳои таълимӣ оид ба таълими 

информатика дар муассисаҳои таълимии тамоми сатҳҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои 

компютерикунонидашудаи таълим, 100 фоиз компютеркунонии мактабҳо, ташкили нуқтаҳои 
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ҷамъиятии дастрасии ройгон ба интернет, махсусан барои гурӯҳҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

осебпазир; тағйирот дар  тамоми маҷмӯи таъминоти меъёрӣ ва ҳуқуқӣ ҳангоми гузариш ба 

сохторҳои нави таълимӣ; ҷорӣ намудани системаи кушоди таълим бо истифодаи 

технологияҳои таҳсилоти фосилавӣ дар ҳама сатҳҳо, таҳияи бонкҳои нави дониш дар асоси 

маҷмӯаҳои электронии таълимию методӣ, китобхонаҳои махсуси электронӣ, конфронсҳои 

виртуалӣ, таҳқиқоти илмӣ. 

Тибқи барномаи мазкур, пешбинӣ шуда буд, ки дар ҷумҳурӣ 2853 синфхонаи 

компютерӣ бо шумораи умумии 28530 компютер ташкил карда шавад [        ] Ҳар як 

мактаб дар ҷумҳурӣ бояд бо синфхонаҳои компютерӣ муҷаҳҳаз бошад ва мутобиқи он ба ҳар 

15 нафар хонанда як компютер рост ояд. Амалисозии ин барнома аз ҳисоби буҷаи ҷумҳурӣ, 

барномаҳои сармоягузорӣ, грантҳо ва дигар манбаъҳо маблағгузорӣ карда мешавад, аз ин рӯ, 

ин барнома ба мактабҳо ва литсейҳои хусусӣ дахл надорад (5). Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 2 сентябри соли 2010 таҳти рақами 416 "Дар  давлатии компютерикунонии 

муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015" қарори 

махсус қабул кард, ки мувофиқи он то соли 2015 қариб ҳамаи мактабҳо бояд бо компютерҳои 

муосир муҷаҳҳаз карда шуда, ба шабакаи ҷаҳонии интернет пайваст карда шаванд. Барномаи 

компютерикунонӣ дар се марҳила таҳия шудааст: марҳилаи аввал: 2003-2007; марҳилаи 

дуюм: солҳои 2008-2010; марҳилаи сеюм ба солҳои 2011-2015 рост омад. Нақшаи марҳилаи 

якуми компютерикунонии мактабҳои вилояти Суғд (солҳои 2003-2007) 83,2% ва дар дигар 

вилоятҳо ба 75% иҷро гардид. Ҳукумати Тоҷикистон барои таъмини компютерҳо ва 

принтерҳо барои мактабҳо тадбирҳо андешид. Ҳамин тариқ, танҳо бо супориши Сарвари 

давлат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон танҳо дар соли 2007 ба мактабҳо тақрибан 5 ҳазор компютер ва 

зиёда аз 800 принтер ҷудо карда шуд. Ин дар доираи марҳилаи якуми барномаи 

компютерикунонии мактабҳо барои солҳои 2003-2007 амалӣ карда шуд (7). Тибқи ин фармон 

барои таҷҳизоти мактабҳои миёна ба мақомоти иҷроияи маҳаллӣ 4999 компютер ва 833 

принтер ҷудо карда шудааст. Аз ин шумор 348 компютер ва 58 принтер ба мактабҳои 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 1088 компютер ва 182 принтер ба вилояти Суғд, 

2526 компютер ва 421 принтер ба вилояти Хатлон, 100 компютер ва 16 принтер ба шаҳри 

Душанбе, шаҳру ноҳияҳо тобеи ҷумҳурӣ - 936 компютер ва 156 принтер фиристода шуданд 

(13). Дар соли аввали татбиқи марҳилаи дуюми компютеркунонӣ (2008-2010) ба мактабҳои 

миёнаи вилояти Суғд аз фонди захиравии Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон 480 компютер ва 

80 принтер ҷудо карда шуд. Дар соли 2006 дар мактабҳои вилояти Суғд 743 синфхонаи 

компютерӣ мавҷуд буд, ки бо 5527 компютер муҷаҳҳаз шуданд [      ]. Дар соли 2010 

таъминоти компютерҳо дар мактабҳои вилояти Суғд чунин буд: дар мактабҳои миёнаи 

вилоят 901 синфхонаи компютерӣ фаъолият мекарданд, ки онҳо бо 9637 компютер муҷаҳҳаз 

буданд. Аз ҷумла аз фонди захиравии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба мактабҳо 3109 компютер ва 441 

принтер, Вазорати маориф ва илм - 290 компютер ва 45 принтер, ҳукумати вилоят - 653 

компютер ва 58 принтер, мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ (ҳукуматҳои ноҳияҳо ва шаҳрҳо) - 

2536 компютерҳо ва 279 принтерҳо, дигар муассисаҳо - 1749 компютерҳо ва 125 принтерҳо, 

сарпарастон - 273 компютер ва 127 принтерҳо ва шахсони алоҳида - 1027 компютер ва 63 

принтерҳо ҷудо карда шуданд [12, с. 272-273]. Аз 901 синфи компютерӣ 301 адад ба хатти  

доимии нерӯи барқ пайваст карда шуд ва 451 онро аз генераторҳои дизелӣ гирифтааст. Ба 
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ҳисоби миёна дар минтақа ба 1 компютер 20,4 хонанда дар синфҳои 7-11 рост меомад. Аз  

шумораи умумии мактабҳои минтақа, 161-тои онҳо ба интернети ҷаҳонӣ пайваст карда 

шуданд. Китобхонаҳои электронӣ дар мактаби миёнаи рақами 16-и шаҳри Хуҷанд, 

гимназияи №4-и шаҳри Истаравшан ва Мактаби президентӣ барои кӯдакони болаёқат дар 

шаҳри Чкаловск фаъолият мекарданд [         ] 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эмомалӣ Раҳмон соли 2010-ро “Соли маориф ва фарҳанги техникӣ” эълон кард. Дар ин самт, 

дар вилояти Суғд чорабиниҳои зиёде гузаронида шуданд, ки ба беҳтар шудани заминаи 

моддию техникӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои нави инноватсионӣ ва усулҳои таълим дар 

мактабҳои миёна мусоидат карданд. Тибқи «Барномаи компютерикунонии мактабҳои асосӣ 

ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2003-2007», ки бо қарори Ҳукумати кишвар 

аз 31 декабри соли 2002 тасдиқ шудааст, ба ҷорӣ намудани технологияҳои нави компютерӣ 

дар системаи мактаб ва тайёр кардани омӯзгорон ба технологияҳои иттилоотӣ диққати 

махсус дода шуд. Бо иштироки муаллимони технологияҳои иттилоотӣ дар сатҳи минтақавӣ 

як қатор конфронсҳо ва семинарҳо таҳти шиори: "Нақши технологияҳои иттилоотӣ дар 

раванди таълими фанҳои дақиқ", "Касби ман ифтихори ман", "Омӯзиши технологияҳои 

компютерӣ ва талаботи иқтисоди бозорӣ", "Илм ва технология - сарчашмаҳои рушди ҷомеа», 

«Истифодаи компютер дар раванди таълими фанҳои гуногуни таълимӣ», «Истифода ва 

системаи идоракунии пойгоҳи додаҳо дар MICROSOFT ACCESS-2003» ва дигар барномаҳои 

омӯзишӣ васеъ ҷорӣ карда шуданд ва онҳо тадриҷан ба интернети ҷаҳонӣ пайваст шуданд, 

дар онҳо китобхонаҳои электронӣ ташкил карда шуданд, дарсҳои муаллимон ба CD сабт ва 

дар мактабҳо тақсим карда шуданд ва ғ. Дар бораи таърихи компютерикунонии мактабҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи қарни XX-XXI таъмини компютерҳо ба мактабҳои 

таҳсилоти умумии шаҳрҳо ва ноҳияҳо тадриҷан беҳтар гардид. Бо нақшаи пешгирифтаи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоятҳо ва ноҳияҳои тобеи марказ ҷиҳати беҳтар 

намудани компюторкунони макотиб корҳои назаррасро пеша карданд. Мисол, дар ноҳияҳои 

вилояти Суғд, ноҳияи Ғончӣ мактабҳо бо компютерҳо дар асоси барномаи 

компютерикунонии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таъмин карда шуданд. То соли 2011 

муассисаҳои таълимии ноҳия 585 компютер доштанд, ки 1 компютер барои 22 хонанда рост 

меомад ва нисбат ба меъёрҳои муқарраршуда 2 компютер камтар буд (меъёр 1 компютер 

барои 20 хонанда). Ғайр аз ин, баъзе мактабҳо (рақамҳои 16 ва 18) ба Интернет дастрасӣ 

доштанд (8). Дар минтақаи Конибодом, аз рӯйи маълумоти соли 2010, дар 54 мактаб 63 

синфхонаи компютерӣ мавҷуд буд, ки бо 707 компютер муҷаҳҳаз буданд. Дар мактабҳои 

Исфара 88 синфхонаи компютерӣ бо 1042 компютер сохта шудааст. Дар 14 мактаб 

синфхонаҳои компютерӣ ба Интернет пайваст карда шуданд. Дар соли 2010 мактабҳои 

шаҳри Хуҷанд бо 881 компютер муҷаҳҳаз карда шуданд, ки ба ҳисоби миёна ба 1 хонанда 

барои 16 хонандаи синфҳои 7-11 рост меояд. Технологияҳои компютерӣ дар мактабҳои типи 

нав бомуваффақият ҷорӣ карда шуданд. Ҳамин тавр, дар соли 2009 дар шаҳри Чкалов, 

Мактаби президентӣ барои кӯдакони болаёқат кушода шуд ва дар соли аввал 696 нафар 

кӯдакон аз шаҳру ноҳияҳои гуногуни вилоят барои таҳсил қабул карда шуданд. Бинои 

таълимии Мактаби президентӣ барои 1296 хонанда пешбинӣ шудааст. Ин мактаб аз ҳисоби 

маблағҳои буҷетии вилояти Суғд ба маблағи умумии 12 миллион сомонӣ сохта шудааст 

[       ]. Барои пешбурди кори омӯзгорӣ дар ин мактаб  пешрафтатарин омӯзгорон-

навоварони минтақа ҷалб карда шудаанд. Мактаби президентӣ технологияҳои нави 
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иттилоотӣ ва усулҳои пешрафтаи системаи инноватсионии таълимро фаъолона ҷорӣ 

менамояд. Аз соли 2010 инҷониб ин мактаб 2 синфхонаи компютерӣ дорад, ки ҳар яке бо 30 

компютер муҷаҳҳаз мебошанд. Синфҳои компютерӣ ба Интернети ҷаҳонӣ пайваст карда 

шуданд. Ғайр аз ин, 30 синфхонаи ин мактаб бо компютерҳо ва телевизорҳо муҷаҳҳаз 

мебошанд, ки дар раванди таълим васеъ истифода мешаванд. Дар Мактаби президентӣ 

китобхонаи электронӣ таъсис дода шудааст, ки бо 30 компютер муҷаҳҳаз шудааст, ки ҳаҷми 

умумии 46 ҳазор китоби электронӣ дорад. Дар охири марҳилаи дуюми татбиқи барномаи 

компютерикунонӣ шумораи таҷҳизоти компютерӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумии кишвар 

қариб ба 27 ҳазор адад расид, ки ин 80% нишондиҳандаҳои нақшаи барномаи 

компютерикунонии мактабҳои Тоҷикистонро ташкил медиҳад (14). Тавре ки дар Паёми 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 20 январи соли  2016 қайд карда 

шуд, Барномаи компютерикунонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015 дар 

саросари кишвар 106% (9) иҷро гардид. Ҳамин тариқ, ба туфайли ислоҳоти мунтазам дар 

тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоию иқтисодии кишвар дар соҳаи маориф дар солҳои 

истиқлолият натиҷаҳои назаррас ба даст оварда шуданд. Афзоиши хароҷот барои системаи 

маориф, маблағгузории соҳа ҳам аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва ҳам аз ҳисоби буҷетҳои 

маҳаллӣ ва инчунин аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалӣ боиси беҳтар шудани 

инфрасохтори муассисаҳои мактабӣ ва алалхусус, таъминоти мактабҳо бо технологияҳои 

нави компютерӣ гардид.  

Ҳамин тариқ, дар сохтмон, таъмир ва ободонии мактабҳои таҳсилоти умумӣ, бо 

адабиёти таълимӣ таъмин намудани онҳо ва компютеркунонӣ, ҷудо кардани маблағҳо аз 

буҷаи давлатӣ, сарпарастӣ ва сармоягузории асосии шахсони алоҳида нақши муҳим бозид. 
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КОМПЮТОРКУНОИИ МАКТАБҲОИ  ИБТИДОИИ  

ҶУМҲУРИИ  ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақола вазъи татбиқи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар 

мактабҳои миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият дар асоси истифодаи 

маъхазҳои гуногун ва адабиёти нашршуда таҳлил шудааст. Масъалаҳои муҷаҳҳазгардонии 

мактабҳо бо технологияҳои компютерӣ ва ташкили синфҳои компютерӣ, масъалаҳои 

иттилоотонии таҳсилот ва идоракунии донишҳо, таъмини саводи умумиҷаҳонии компютерӣ, 

таҳия ва ҷорӣ намудани стандартҳои таълимии таълими информатика дар муассисаҳои 

таълимии тамоми сатҳҳо баррасӣ шуданд омӯхта шуданд, марҳилаҳои барномаи 

компютеризатсия, соҳаи технологияҳои иттилоотӣ тавсиф карда шуданд. 

Калимаҳои калидӣ: технологияҳои компютерӣ, иттилоотонии таҳсилот, саводнокии 

компютерӣ, барномаи компютерикунонӣ, интернет. 

 ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье на основе использования разнохарактерных источников и опубликованной 

литературы проанализирована ситуация с внедрением информационно-коммуникационных 

технологий в средних школах Республики Таджикистан в годы независимости. Рассмотрены 

вопросы оснащения школ компьютерной техникой и создания компьютерных классов, 

изучены проблемы информатизации образования и менеджмента знаний, обеспечения 

всеобщей компьютерной грамотности, разработка и введение образовательных стандартов 

обучения информатике в образовательных учреждениях всех уровней, дана характеристика 

этапов. В программе компьютеризации школ также уделено внимание подготовке 

педагогических кадров в области информационных технологий. 

Ключевые слова: компьютерные  технологии, информатизация  образования, 

компьютерная грамотность, программа  компьютеризации, Интернет. 

STATEMENT OF PRIMARY SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Proceeding From the utilization of sources and published literature of diverse slants the 

authors of the article analyze the state of inculcation of innovative-communicative technologies in 

secondary schools of Tajikistan Republic in the years of independence They canvass the issues 

dealing with an equipment of schools with computer literacy,elaboration institution of educational 
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standers in reference to teaching of informatics in educational institutions of all levels being taken 

into account as well. The characteristics of computerized schools are given; into the bargain, the 

authors pay attention to the training of teachers staff in the field of informational technologies. .   

Key words: computer technologies, informatization of education, computer literacy program, 

of computerization, Internet.  
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ТАРТИБУ УСЛУБҲОИ СОХТАНИ ПРОЕКСИЯҲОИ АКСОНОМЕТРӢ 
 

Норов Ф.Ф. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Наќша ин воситањои асосї ва муњим ба њисоб меравад, ки дар худ њар гуна ахбори 

техникиро нигоњ медорад ва он њамчун забони техника дар пешрафту тараќќиёти 

мамлакат наќши калидї мебозад. Дигаргунињову пешравињои куллии љомеа бе 

иштироки расму наќшањо ѓайриимкон аст. Дар њама соњањои хољагии халќ ва илм 

ахбори графикї ин воситаи асосии баён кардани фикру аќидањо дар намуди аёнї ба 

њисоб меравад. Аз ин лињоз ќобилияти хондану донистани ќоидањои ороишу тартиб 

додани наќшањо барои донишљўёни муассисањои техникї яке аз шартњои асосї ба њисоб 

рафта, он барои ташаккули малакањои мутахассисони техникии оянда басо муњим 

арзёбї мегардад. 

Маълум аст, ки њама ашёи муњити моро ињотакунанда сеченаканд, яъне онњо 

дорои ченакњои дарозї, бар ва баландї мебошанд. Барои дарёфти ќобилияти фикран 

дарк кардани шаклу њаљм ва андозаи маснуоти мураккаб ва ќисмњои људогонаи он 

проексияњои аксонометрї воситаи асосї ба њисоб меравад, ки бо шарафи наќшањои 

аксонометрї љузъиёти гуногун дар намуди аёнї ва њаљмнок инъикос мегарданд. 



ПАЁМИ ДТТ  1(7)2021 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

68 
 

Ваќтњои охир тасвирњои аксонометрї дар илм, техника ва саноат истифодаи васеъ 

пайдо кардаанд.  Ин бо он маънидод карда мешавад, ки методи аксонометрї бо 

мувофиќат намуди аёниро бо сифатњои андозагузорї пайваст менамояд ва ин хусусият 

имконият медињад, ки љузъиёти тасвиршуда даќиќ муайян карда шавад.  Мустаќилона 

сохтани проексияњои аксонометрї дар раванди таълим – ин воситаи хубест дар 

ташаккул додани тасаввуроти фазої ва такмил додани малакањои фаъолияти амалии 

инсон. 

  Аввалин маротиба аќидањои муњандиси англис, профессори донишгоњи Кембриљ 

В. Фейрич (1759-1837) ба назарияи аксонометрияњои росткунља асос гузошт. Баъд аз ба 

нашр расидани мусаннафоти ў бо номи «Дурнамои изометрї» соли 1820 ин метод пурра 

ба таълимот ворид карда мешавад. Тартиби њосил кардани он чунин буд, ки љузъиётро 

бо њамроњии мењварњои координата ба координатањои росткунљаи декартї ба таври 

амуд нисбат ба њамвории моил проексия мекарданд ва дар натиља проексияи изометрї 

њосил мегардид. Дар оянда ин услуб бо номи (аксонометрия – чен кардан ба мењварњо) 

машњур гардид.  

Аксонометрия – ин тасвири аёниест, ки дорои хусусиятњову нишонањои баланди 

шабењият ба объекти воќеї мебошад. Новобаста аз сода будани услубњои сохтани 

проексияњои аксонометрї он нигоњдорандаи донишу иттилооти техникї мебошад, ки 

барои муаррифиву таблиѓоти техникї ва ихтироъњои нав воситаи бењтарин ба њисоб 

меравад [1]. 

Проексиясозї ин раванди њосил гардидани тасвири љузъиёт дар сатњи њамворї 

(дар рўйи ќоѓаз) мебошад. Дар ин раванд тасвири њосилшударо проексия меноманд. 

Проексия дар тарљума аз забони лотинӣ ин «афкандан (ба сўйи пеш партофтан) 

мебошад» [2]. 

Дар раванди иљрои супоришњои амалї аз тарафи донишљўён доир ба иљрои 

проексияњои аксонометрии ин ё он љузъиёт ва интихоби намуди аксонометрия пеш аз 

њама аз тарафи омўзгор бояд дастур дода шавад. 

Проексияњои аксонометрї дар илму техника ва саноат васеъ истифода бурда 

мешаванд. Онњоро бештар бо маќсади омўзиши фанњои умумитехникї, гузаштани 

таљрибањои истењсолї инчунин иљрои лоињањои курсиву дипломї дар муассисањои 

оливу миёнаи касбии техникї истифода мебаранд. 

Дар адабиётњову маълумотномањои техникї проексияњои аксонометрї дар намуди 

мисолњо ба таври аёнї аксар ваќт оварда мешаванд. Яке аз маќсадњои асосии омўзиши 

проексияњои аксонометрї ин мањорату малакаи касбї пайдо кардан дар иљрои 

наќшањову расмњои техникї мебошад. 

     Тасвирњои аёниро барои муайян 

намудани наќшањои алоњидаи љузъиёт ва 

мошину механизмњо васеъ истифода 

мебаранд. Назар ба проексияњои росткунља 

(ортогоналї), ки дар ду ва ё се намуд дода 

мешаванд аз рўйи наќшањои айёнї (расми 1) 

шаклу њаљми маснуотро пурра тасаввур 

кардан хеле осон мебошад. 

                 

                      Расми 1. Љузъи аёнї 
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Агар наќша чун забони техника хизмат кунад, геометрияи тасвирї грамматикаи 

он забон ба њисоб меравад ва расми техникиро бошад, бо њикояи хушобу ранги ќиёфавї 

(образний) баробар кардан мумкин аст, зеро он доир ба љузъи тасвиршаванда дар 

намуди аёнї тасаввуроти пурра медињад.  

Яке аз намудњои тасвирњои аёнї ин проексияњои аксонометрї ба њисоб мераванд, 

ки  ин тасвирњо  њамаи  се  ченаки  љисмро  инъикос менамоянд  ва  ин  њолат  бо  осонї 

оид ба шакли  њаљмдори тасвиршаванда тасаввуроти умумї пайдо мекунонад. 

    Мафњуми аксонометрия дар 

тарљума аз юнонї ин (axon-тир, 

мењвар ва meter-чен кардан) яъне 

«чен кардан ба мењварњо» мебошад. 

Проексияњои аксонометрӣ бо роњи 

проексиякунии шуоъњои мувозии 

маснуот, ки дар алоќамандї бо 

тирњои координатии росткунља дар 

ягон њамвории P њосил карда 

мешаванд (расми 2). 

 

Расми 2. Ҳосилшавии прексияњои аксонометрї 
 

Њамин тавр, проексияи аксонометрї танњо дар як њамворї проексия мегардад. 

Яъне, проексияи  аксонометрї ё мухтасар аксонометрия  аз  наќшаи як проексиядор 

иборат буда, ба хосиятњои аёнї ва баргардандагї њам соњиб аст. 

Барои он ки тасвир аёнтар гардад, шуоъњои проексиякунанда набояд ба ягон тири 

координата мувозї бошанд. Дар ин њолат дар њамвории Р њамаи се ченакњои љузъиёт бо 

тањрифи муайян инъикос мегарданд.  

Проексияњои аксонометрї вобаста аз самти проексиясозї ба ду намуд људо 

мешаванд: росткунља ваќте ки самти проексиясозї ба њамворї амуд аст: яъне, Р (кунљи 

φ=90°) (расми 3 а) ва каљкунља ваќте кунљи φ≠90° (расми 3 б). 

 
Расми 3. Њосилшавии проексияњои росткунља ва каљкунља 

 

Агар њамвории Р ба ягон њамворињои координата яъне X,Y,Z мувозї набошад, дар 

проексияи аксонометрии маснуот њар се ченаки нишондињандаи тањриф (коэффицент 

искожения) таѓйир меёбад. Агар њамвории Р ба як ё ду мењвари координата мувозї 

бошад, дар маснуот низ мувофиќан андозањои тањриф ба як ё ду тири координата 

таѓйир меёбад. Бузургии тањриф бо нишондињандањои тањриф вобаста ба алоќамандии 

дарозии проексияњои аксонометрии порча, ба тири координата муносиб буда, ба 

дарозии њаќиќии он баробар аст [3]. 
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Њар як намуди проексияи аксонометрї вобаста аз шумораи тирњои координата се 

нишондињандаи тањриф дорад. Вобаста аз љойгиршавии мењварњои координата 

проексияњои аксонометриро ба се намуд људо мекунанд.  

    1. Изометрї (ваќте ки миќёсњо дар њар се мењвар баробаранд); 

    2. Диметрї (ваќте ки миќёсњо дар ду мењвар баробаранд); 

    3. Триметрї (ваќте ки миќёсњо дар њар се мењвар гуногунанд). 

Намудњои стандартии аксонометрия. Изометрия ва диметрия 

Стандарти 3.317-69 се намуди асосии проексияњои аксонометриро тасдиќ кардааст, 

ки бештар дар амалия пањн шудаанд. 

1) Проексияи изометрии росткунља; 2) Проексияи диметрии росткунља; 3) Проексияи 

диметриии фронталии каљкунља; 

 1. Вожаи изометрия аз калимаи юнонии iso – баробар ва metrio – чен кардан мебошад. 

Самти шуоъњои проексиякунанда дар њолати проексияи изометрии росткунља 

нисбат ба њамворињои проексияи аксонометрї амуд мебошад, ки миќёсњо дар њар се 

мењвар баробаранд, яъне (k=n=m=0,82) мебошанд. Аз рўйи нишондиҳандаҳои бадалӣ 

  ваз у а да  миқёси нақша ба 1,22 маротиба калон мешавад (1:0,82=1,22). Мењварњои 

изометрияи росткунља байни худ кунљњои 120° -ро ташкил медињанд (расми 4 а). Тири Z  

ба таври амудї љойгир шудааст. Дар (расми 4 б ва 4 в) ду услуби сохтани мењварњо дар 

изометрия оварда шудаанд [5]. 

 
Расми 4. Ду услуби сохтани мењварњо дар изометрияи росткунља 

 

2. Диметрия аз калимаи юнонии di – ду (ду маротиба) ва metrio – чен кардан мебошад. 

Яъне, новобаста аз намуди проексияњои диметрї дар мењварњои X, Z андозањои аслиро 

(ба таври мувозї) мегузоранд, дар мењвари Y бошад, андозањои аслиро (ба таври 

мувозї) ду маротиба хурд мегузоранд [5]. 

Нишондиҳандаҳои аслии диметрияи росткунҷа дар меҳварҳои Х ва Z ба 0,94, яъне 

(k=n=0,94) баробаранд, дар меҳвари У ба 0,47 (m=0,47) баробар аст. Дар ин љо андозаҳо 

дар тири У ду маротиба хурд мешаванд. Нишондиҳандаҳои бадалӣ чунинанд: K=N=1; 

M=0,5. Тасвир 1,06 маротиба (1:0,94=1,06) калон мешавад. 

Самти шуоъњои проексиякунанда дар проексияи диметрии росткунља ба њамвории 

аксонометрии проексияи 

Р  амуд буда, мењвари X 

нисбат ба хати рости 

уфуќї кунљи 7°10' –ро 

ташкил дода, мењвари Y 

бошад, нисбат ба хатти 

рости уфуќї кунљи 41°25' 
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–ро ташкил медињад (расми 5а). Мењвари Z њолати амудиро мегирад. Дар (расми 5б) 

услуби графикии сохтани мењварњои диметрия оварда шудааст. 

      Расми 5. Љойгиршавии мењварњои координата дар диметрияи росткунља 
 

Дар проексияњои диметрї нишондињандаи тањриф дар мењварњои X, Z ба 0,94 ва 

мењвари Y- ба 0, 47 баробар аст. Њангоми сохтан проексияи мазкур нишондињандаи 

тањрифро дар мењварњои X, Z ба воњиди як баробар карда, нишондињандаи тањрифи 

мењвари Y-ро ба 0,5 баробар мекунанд. Њамин тавр, дар мењварњои X, Z порчаро бо 

бузургии аслиаш нишона гузошта, дарозии порчаро дар мењвари Y ду маротиба хурд 

мегузоранд, ки ба маќсад мувофиќ мешад. 

3) Проексияи фронталии диметрӣ дар натиаҷаи проексиясозии системаи координатаҳои 

ба ҳамвории РА, ки ба ҳамвории фронталии проекияҳо П2 мувозӣ аст, ҳосил карда 

мешавад. Нишондодҳои таҳриф саҳеҳанд ва ба K=N=1; M=0,5 баробаранд. 

 ойгиршавии меҳварҳо дар диметрияи фронтал    аљ у ља дар расми 6 нишон дода 

шудааст [4].  

Дар  проексияи  фронталии диметрї мехвари X ба таври уфукї, Z ба таври амудї 

ва  мехвари Y нисбат ба мехвари уфукї тахти кунчи 45° равона аст. Сохтани кунчи 45°-

ро бо ёрии гунё низ ба роњ мондан мумкин аст.  Инчунин, мехвари Y-ро ба тарафи чап ё 

рост равона кардан мумкин аст. Дар  

проексияи  фронталии  диметрї  дар  

мехвархои   X ва Z  (ва мувозї ба  онхо)  

андозахои  аслии маснуотро  мегузоранд,  

дар  мехвари  Y  

(ва мувозй ба он) андозахоро ду маротиба 

хурд мекунанд. 

Расми 6. Мењварњои координата дар њолати диметрияи фронталии Каљкунља 
 

Њангоми сохтани проексияи аксонометрии љузъиёт бояд ба интихоби намуди 

мувофиќи аксонометрия ањамияти калон дод, то возењияти тасвирро таъмин намояд.  

Баъд аз он љузъиётро бо системаи координатии росткунља алоќаманд карда, мењварњои 

онро асосан бо мењварњои симметрии љузъиёт њамљоя менамоянд, ки танњо баъд аз он ба 

сохтани аксонометрия шурўъ кардан лозим аст. Дар расми 7 алгоритми сохтани 

проексияи аксонометрии љузъиёт дар изометрияи росткунља аз рўйи ду намуди 

додашудаи љузъиёт 
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Расми 7. Ба таври муназзам иљро намудани проексияи аксонометрии љузъиёт. 
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ТАРТИБУ УСЛУБҲОИ СОХТАНИ ПРОЕКСИЯҲОИ АКСОНОМЕТРӢ 
 

Дар маќолаи мазкур тартибу услубњои асосии сохтани проексияњои аксонометрии 

росткунља нишон дода шуда, инчунин оид ба хусусиятњои проексияњои мувозї 

маълумот оварда шудааст. Бешубња, аксонометрия – ин тасвири аёниест, ки дорои 

хусусиятњову нишонањои баланди шабењият ба объекти воќеї мебошад. Инчунин, 

муаллиф оиди проексиясозї маълумот дода, ќайд менамояд, ки проексия ин раванди 

њосил гардидани тасвири љузъиёт дар сатњи њамворї (дар рўйи ќоѓаз) мебошад. Дар ин 

раванд тасвири њосилшударо проексия меноманд. Проексия дар тарљума аз забони 

лотинӣ ин «афкандан (ба сўи пеш партофтан) – и тасвири сеченаи ашё мебошад». 

 Њамин тавр, мустаќилона сохта тавонистани проексияњои аксонометрї дар 

раванди таълим – ин воситаи хубест, ки тасаввуроти фазоиро ташаккул дода, 

фаъолияти амалии муњандисони ояндаро такмил медињад. 

  Калимаҳои калидӣ: аксонометрия, проексияњои аксонаметрї, изометрия, 

диметрия, проексияњои роскунља, поексияњои каљкунља, љузъиёт.   

 

ПРОЦЕДУРЫ И МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПРОЕКЦИЙ 
 

В данной статье разглашаются основные методы и приёмы построения прямоугольных 

аксонометрических проекций, а также приводится информация об особенностях 
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паралельных проекций. Очевидно, что аксонометрия – это наглядное изображение, которое 

имеет огромное сходство с реалистическими особенностями объекта. Также автор приводит 

информацию о проецировании и подчёркивает, что проецирование – это процесс создания 

изображения предмета на ровной поверхности (на поверхности бумаги), после которого 

полученное изображение называют проекцией предмета. Термин проекция происходит с 

латинского слова и означает “выбрасывание вперёд”, изображение трёхмерной фигуры. 

 Таким образом, умение самостоятельно построить аксонометрические проекции в 

процессе обучения является наивысшим средством для развития пространственного 

воображения и совершенствования практической деятельности будуших инженеров. 

Ключевые слова: аксонометрия, аксонометрические проекции, изометрия, диметрия, 

ортогональные проекции, косоугольные проекции, предмет. 
  

PROCEDURES AND METHODS FOR CONSTRUCTING AXONOMETRIC 

PROJECTIONS 
 

 This article discloses the basic methods and techniques for constructing rectangular 

axonometric projections, and also provides information about the features of parallel projections. 

Obviously, axonometry is a visual image that bears great similarity to the realistic features of the 

object. And also, the author provides information about projection and emphasizes that projection is 

the process of creating an image of an object on a flat surface (on the surface of a paper), after 

which the resulting image is called a projection of the object. The term projection comes from the 

Lotin word and means "throwing forward" an image of a three-dimensional figure. 

 Thus, the ability to independently build axonometric projections in the learning process is, as 

it were, the highest means for the development of spatial imagination and the improvement of the 

practical activity of future engineers. 

Key words: Axonometry, axonometric projections, isometry, dimetry, orthogonal 

projections, oblique projections, subject. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПОДЛЕЖАЩЕГО В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

Рахимова К.Д. 

Технологический университет Таджикистана  
 

В английском языке предложения без подлежащего бывают преимущественно во 2-ом 

лице в повелительном наклонении. Английский язык избегает построения предложений без 

подлежащего в 3-ем лице. Подлежащее обозначает субъект, т. е. указывает, к чему относится 

предикация. Однако иногда бывает затруднительно сказать, к чему относится утверждение. 

Происходит это вследствие разных причин. В английском языке недостаточно чёткое 

значение субъекта передаётся иногда по-разному. В английском языке даже безличные 

предложения строятся при помощи безличного подлежащего. Это объясняется недостаточно 

чёткой оформленностью английского глагола, который своей формой не всегда может 

достаточно ясно указывать на субъект; следовательно, наличие подлежащего становится 

необходимым. 

Рассмотрим наиболее типичные случаи недостаточно чёткого содержания субъекта и 

способы грамматического оформления этих случаев в английском языке: 

 Если цель высказывания заключается в определении предмета, раскрытии его 

названия, то подлежащим соответствующих предложений в английском языке будет 

указательное местоимение: например. This is a piece of chalk. - Это - мел. В данном случае 

трудно найти название для субъекта, однако ясно, что имеется в виду указание на 

конкретный предмет. 

  В том случае, если субъект недостаточно ясен или нежелательно достаточно 

ясно на него указан, или же невозможно его конкретизировать, то используются 

неопределённо-личные предложения. В английском языке такие предложения строятся по-

разному. 

В английском языке c подлежащим, обозначающим субъект нечётко, при помощи 

местоимений: They say. (One might think.) Однако, когда этот нечёткий субъект мыслится в 

виде воображаемого собеседника,  английский язык употребляют в качестве подлежащего 

неопределённо-личное местоимение 2-го лица: например. You can never say what he will do 

next. - Ты никогда не можешь точно знать, что произойдёт; Вы могли бы удивиться.  

Аналогичные предложения могут быть даже обращением к самому себе. 

 Иногда субъект представляется не как предмет, а как ситуация, стечение 

обстоятельств. В таком случае мы имеем: в английском языке безличные предложения с 

безличным подлежащим it: It is getting dark. - Темнеет [3, 140]. 

Таким образом, при отсутствии достаточной ясности в представлении о субъекте одни 

английские предложения с подлежащим соответствуют русским неопределённо-личным 

предложениям, а другие - безличным предложениям. 

С точки зрения чёткости обозначения субъекта в подлежащем - в английском языке 

различаются следующие типы предложений: 

1. Личные предложения: 

а) с подлежащим: Не says. - Он говорит.  

б) без подлежащего: Lend me your book. - Одолжите мне вашу книгу. 

2. Неопределённо-личные предложения строятся с подлежащим they, one или you: 
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а) без подлежащего или с неопределённо-личным 'ты': They say. (ср. также 

конструкции типа: One thinks; You can never tell.) 

б) с безличным подлежащим it: It is dark. - Темно [3, 141]. 

в) без подлежащего: сравним следующие предложения: It rains и Не reads. Оба 

предложения одинаковы по грамматическому оформлению и по структурному оформлению 

оба они - личные предложения: как в том, так и в другом, есть подлежащее. По содержанию 

же они совершенно различны: It rains обозначает процесс без участия в нём какого-либо 

деятеля (лица); в предложении же Не reads обозначено действие вполне определённого лица. 

It rains семантически безлично, так как семантика it безлична по существу. Поэтому 

предложения, подобные It rains; It often rains in autumn; It is cold; It is cold in winter; It is stuffy 

in here; It is delightfully quiet in the night; прямо противоположны предложениям типа. Мне 

холодно: в первом случае содержание безличное, а структурное оформление - личное; во 

втором же случае, наоборот, содержание - личное, а конструкция – безличная [4, 17]. 

Как уже говорилось выше, помимо различия между грамматическим подлежащим и 

субъектом, необходимо различать грамматическое подлежащее и обозначение деятеля. 

Различение подлежащего и деятеля особенно важно для правильного понимания 

активной и пассивной конструкции [5, 144]. Сравним два предложения: The hunter killed the 

wolf и The wolf was killed by the hunter. В активной конструкции the hunter является 

подлежащим, так как это грамматический центр конструкции и сказуемое ему подчинено. В 

пассивной конструкции, наоборот, подлежащее - the wolf, поскольку именно оно является 

здесь грамматическим центром предложения, подчиняющим сказуемое.  

Таким образом, в активной конструкции грамматический центр совпадает с 

наименованием предмета, производящего действие названием деятеля, в то время как в 

пассивной конструкции грамматический центр совпадает не с наименованием деятеля, а с 

названием предмета, на который направлено действие. Нужно сказать, что в английском 

языке имеются широкие возможности использования в качестве подлежащего слов, 

обозначающих предметы, которые находятся в самых разнообразных отношениях с 

действием: ср: Не was laughed at. - Над ним смеялись; The boy was given a book. - Мальчику 

дали книгу; The bed was not slept in. - В кровати не спали  [3, 144]. 

Указанные выше обстоятельства приводят к тому, что роль форм лица в современном 

английском языке относительно невелика. То же самое можно сказать и о выражении числа, 

которое является почти в той же мере нечётким, что и выражение лица. 

В результате нечёткости указания на субъект в формах числа и лица для современного 

английского языка оказывается характерным обязательное наличие подлежащего также и в 

тех случаях, в которых другие языки обходятся без подлежащего: ср:  It is cold. - Холодно; It 

is getting dark. - Темнеет; I know. - Знаю.  В самом деле, ведь, например, в предложении It is 

cold в связи с it не мыслится никакого реально выделенного субъекта, и всё же it является 

здесь обязательным. 

Оно является обязательным потому, что для современной английской глагольной 

системы в целом оказывается характерной омонимия форм числа и лица, обусловливающая 

нечёткость указания на субъект в сказуемом и, тем самым, необходимость обозначения 

субъекта специальными лексическими средствами; в результате даже и в приведённом 

случае, где форма сказуемого лишена омонимии (is), конструкция с подлежащим является 

нормой. 
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Можно упомянуть также и другой тип предложения - с безличным it: ср: It rains. - 

Идёт дождь; It is cold. - Холодно; It is dark. - Темно; It is evident. - Очевидно; It is obvious.- 

Явно; It is late. - Поздно; It is hot. - Жарко; It’s spring. - Весна; It’s cold today. - Сегодня 

холодно; It’s freezing. - Морозит; It’s still too hot to start. - Ещё слишком жарко, чтобы 

отправляться в путь; It seems that he was frank. - Кажется, он был откровенен; It turned out 

that she was deaf. - Оказалось, что она глухая и т.п. [4, 17]. В данном типе предложения 

подлежащее имеет очень условный и формальный характер: в предложении сообщается об 

известном факте, но этот факт не связывается с каким-либо чётко выделенным субъектом, а 

тем самым, содержание подлежащего оказывается весьма неуловимым и расплывчатым. В 

безличном предложении, наоборот, субъект не поддаётся выделению и определению. Он как 

бы растворяется в действительности, а не выделяется как некая часть и не имеет 

определённых границ: ср., например, It is necessary... - Необходимо..., где подлежащее имеет  

очень неясное и неуловимое значение обстановки, известной ситуации, которая делает 

необходимым что-то (It is necessary to go there/to stay there/to do that. - Необходимо пойти 

туда/остаться там\ сделать это и т.п.); ср: также It snows. - Идёт снег, где невозможно 

уловить даже и это расплывчатое и неопределённое значение [1, 115].  

В английском языке широко используется неопределённое подлежащее, выраженное 

местоимением в форме 3-го лица множественного числа - they.  

Кроме этого, в английском языке другим известным словосочетанием, которое 

выражается в неопределённо-личных предложениях, является субъектное инфинитивное 

словосочетание – subjective infinitive construction. Это словосочетание состоит из 

существительного или местоимения (he, she, we, you, they, it) и инфинитива, который следует 

после сказуемого. Например: She is said to be a good specialist. -  Говорят, она будет 

хорошим специалистом. He is known to study in the evening. - Говорят, он учится вечером. 

Как было отмечено выше, в обобщённо-личных предложениях английского языка в качестве 

формального подлежащего используются местоимения one, we, you, т.е. по форме они 

двусоставные. В предложениях данной структуры, как и в английских обобщённо-личных 

предложениях, в основном, местоимения выступают в роли формального подлежащего: I 

love you for my friend’s sake. -  Я люблю Вас ради своего друга.  

В некоторых предложениях, несмотря на их обобщённо-личное значение, нельзя 

опустить подлежащее, так как оно приводится в целях сравнения: Man proposes, but God 

disposes. - Человек предполагает, а Бог располагает [2, 23]. 

В английской грамматике обычно говорится, что настоящим подлежащим в этом 

случае и является инфинитив или придаточное предложение, a it представляет собой 

 пустое слово≫, предшествующее подлежащему. Это it называют обычно 

 предваряющим≫ (anticipatory) it и отличают от безличного it. Однако, вряд ли это верно: 

 предваряющее≫ it - это тоже безличное it, являющееся в предложении единственным 

подлежащим, а придаточное предложение или инфинитив представляют собой известное 

уточнение, развитие содержания сказуемого: is necessary, is useful  и т.п. В предложении It is 

necessary to go there первая часть It is necessary сообщает о наличии необходимости сделать 

что-либо. Содержание этой необходимости должно быть конкретизировано. Такой 

конкретизацией содержания сказуемого и является инфинитив или придаточное 

предложение. Последние, таким образом, не стоят в центре внимания, они лишь дают 

некоторое уточнение. Это положение подтверждается следующим сравнением. Нетрудно 
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заметить разницу между предложениями It is necessary to go there и То go there is necessary; в 

первом случае раскрывается содержание того, что необходимо, а во втором - 

характеризуется действие to go, сообщается о нём то, что оно необходимо. В первом случае 

говорится о том, что существует необходимость произвести какое-то действие, а во втором - 

что совершение этого действия является необходимостью. Другими словами, данные 

предложения различаются по значению. Предложение It is necessary to go there соотносится с 

предложением I must go there, где go никак не является подлежащим, а входит в группу 

сказуемого, развивает содержание сказуемого. В обоих предложениях инфинитив 

раскрывает содержание сказуемого, подлежащим же здесь является  it, которое представляет 

собой лишь формальную опору для глагола и не прибавляет ничего нового к содержанию 

предложения [3, 158]. 

Таким образом, можно говорить о двух группах собственно-личных предложений, 

обладающих тонкими различиями: личные предложения с подлежащим, выраженным 

существительным (а также инфинитивом или герундием) или личным местоимением 1-го 

или 2-го лица, и личные предложения с так называемым лично-заместительным 

подлежащим, выраженным местоимением 3-го лица. В зависимости от типа местоимений 

различаются разные типы подлежащих, а, следовательно, и разные типы предложений в 

целом.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПОДЛЕЖАЩЕГО В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

В статье рассматриваются предложения без подлежащего в английском языке. При 

отсутствии подлежащего конструктивным центром предложения делается сказуемое; оно 

становится ведущим и независимым членом предложения. Исходя из указанного выше 

понимания подлежащего, как грамматического центра предложения, подчиняющего себе 

сказуемое, можно было бы предположить, что без подлежащего не может существовать и 

предложение. Однако практика убеждает нас, что предложения без подлежащего также 

возможны. 

Ключевые слова: подлежащее, семантика, структура, синтаксис, предложения,  

сказуемое, часть речи, различия, типы подлежащих, сравнение, омонимия. 
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NON - SUBJECT SENTENCES IN ENGLISH 
 

The article deals with non-subject sentences in English. In the absence of the subject, the 

predicate is made by the constructive center of the sentence; it becomes the leading and independent 

member of the proposal. Based on the above understanding of the subject, as the grammatical center 

of the sentence, subordinating the predicate to itself, it would seem that a sentence cannot exist 

without the subject. However, practice convinces us that sentences without a subject are also 

possible. 

Key words: subject, semantics, structure, syntax, sentences, predicate, part of speech, 

differences, types of subjects, comparison, homonymy. 

 

ҶУМЛАҲОИ  БЕМУБТАДО ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
 

Дар мақола сухан дар бораи ҷумлаҳои бемубтадо дар забони англисӣ меравад. Дар 

сурати набудани мубтадо, предикат аз ҷониби маркази созандаи ҷумла сохта мешавад; он 

узви пешбар ва мустақил пешниҳод мегардад. Дар асоси фаҳмиши дар боло овардашудаи 

мавзӯъ, ҳамчун маркази грамматикии ҷумла, предикатро ба худ тобеъ карда, чунин 

менамояд, ки ҷумла бемубтадо вуҷуд дошта наметавонад. Аммо амалия моро бовар 

мекунонад, ки ҷумлаҳои бемубтадо низ имконпазиранд. 

Калимаҳои калидӣ: мубтадо, семантика, сохтор, синтаксис, ҷумлаҳо, предикат, 

қисми нутқ, фарқиятҳо, намудҳои мубтадҳо, муқоиса, омонимия. 
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АҲАМИЯТИ ЁДГОРИҲОИ ХАТТӢ, САРЧАШМАҲОИ ТАСВИРӢ ВА НАМУНАҲОИ 

ОСОРХОНАВӢ БАРОИ ТАҶДИДИ ЛИБОСИ МИЛЛИИ АСРИМИЁНАГӢ 

Раҷабова Д.Қ. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Мероси ғании классикони адабиёти тоҷикӣ-форсӣ ва ёдгориҳои хаттӣ ба дигар 

забонҳои шарқӣ дар бораи номгӯйи сершумори матоъҳо ва либосҳои асримиёнагӣ иттилоъ 

медиҳанд. Табиист, ки қисми зиёди ин вожаҳо аз истифода берун шудаанд, ҳамзамон дар 

таркиби сарулибос дигаргуниҳои зиёд рух додаанд. Вале аз байн рафтани ном на ҳама вақт 

маънои онро дорад, ки намуди мушаххаси либос, ки онро вожаи мазкур ифода мекард, аз 

истифода баромадааст. Дар бештари ҳолатҳо истифодаи ҳамин намуди либос бо баъзе 

дигаргуниҳои услубӣ ва ороишӣ идома меёфт, вале номи дигарро соҳиб мешуд.  

Либоси таърихии тоҷикон ва дигар халқҳои Осиёи Марказӣ, ки ба давраҳои қадиму 

асримиёнагӣ иртибот дорад,  афзалан (ба истиснои давраи тоинқилобӣ) дар заминаи 

бозёфтҳои бостоншиносӣ ва сарчашмаҳои бадеӣ (деворнигораҳо, миниатюраи китобӣ) 

омӯхта шудааст. Маводи ёдгориҳои хаттӣ канда-канда истифода шудаанд, асосан бо мақсади 

муайян намудани номи ҷузъҳои либос, ки тариқи бостоншиносӣ ёфта шудаанд ё дар 

ёдгориҳои бадеӣ (муҷассама, мусаввара, сафоли бадеӣ, маҳсулоти заргарӣ, ороиши меъморӣ 

ва ғ.) тасвир гардидаанд. 

Маводи сершумори сарчашмаҳои хаттии шарқӣ имкон фароҳам меоранд, ки дониши мо 

дар бораи вижагиҳои ашёи гуногуни либоси миллӣ пурратар карда шаванд. Муносибати 

саҳлангорона ба ин гуна сарчашмаҳо, натиҷагирӣ дар асоси маводи ёдгориҳои хаттии 

миқдорашон маҳдуд, баъзан танҳо як ё ду адабиёт, сабаб мегардад, ки бобати таъинот, соҳаи 

истифодабарӣ ва дигар аломатҳои ин ё он ҷузъҳои либос хулосаи нодуруст бароварда шавад.  

Аз назари мо, барои омӯзиши либоси таърихӣ бояд маълумоте ҷалб карда шавад, ки дар 

заминаи шумораи зиёди сарчашмаҳои хаттӣ ба даст омадааст. Танҳо дар ҳолати таҳлили ин 

мавод имкон даст медиҳад, ки метавон барои ҷузъи либоси номашон гуногун тавсифи 

ибтидоӣ (соҳаи истифодабарӣ, вижагии тарҳ, ранг, услуби пӯшидан ва диг.) ҳосил намуд. 

Сипас, бо истифода аз ин маълумот, мебояд дар ёдгориҳои бадеӣ тасвирҳои ҳамин либосҳоро 

муқаррар намуда, онҳоро таҳлил намуд ва дар ҳамин замина тавсифҳои аллакай таҳияшударо 

пурра кунем ва аниқ намоем.    

Дар шароити кам будани маводи бостоншиносӣ ба сифати намуди асоси сарчашмаҳо, 

ки таҳқиқи ҳамин мавзӯъро имконпазир мегардонанд, маводи сарчашмаҳои хаттӣ ба забони 

оҷикӣ (форсӣ) ва арабӣ хизмат карда метавонанд. Ба ҷумлаи онҳо асарҳои назми бадеӣ, 

рисолаҳои таърихӣ ва ҷуғрофӣ, фарҳангҳои асримиёнагӣ, матҳои ҳуҷҷатӣ ва ғайра 

шомиланд. Барои мисол, маълумоти пурарзиш оид ба сарулибоси табақаҳои гуногуни аҳолии 

Осиёи Марказӣ дар «Таърихи Масъуд»-и Абулфазли Байҳақӣ сабт шудааст. Ин муаррих ба 

вижагиҳои хилъатҳо, камарбандҳо, либоси сар, пойафзол ва дигар инъомҳо, ки ба шахсони 

гуногун аз хазинаи Ғазнавиён ҷудо карда мешуд, диққат додааст. Ин тақдимҳо бинобар 

хизматҳои хоса ва бо сабаби ба ягон вазифаи давлатӣ таъин гардидани ин ё он нафар 

роҳандозӣ карда мешуданд. Ҳолатҳои зиёде вомехӯранд, ки Абулфазли Байҳақӣ арзиш, ранг 

ва дигар аломатҳои ашёҳои тақдимшавандаро қайд кардааст. Ин таърихнома ҳатто дар 

ҳолате, ки қисми хеле зиёдаш нобуд шудааст, барои таҷдиди сарулибоси сарварон, 

амалдорон, ҳарбиён ва оммаи мардуми асрҳои X - XI сарчашмаи муҳим мебошад [1]. 
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Фалсафа ва рамзияти либоспӯшии намояндагони равияи тасаввуф ва аъзоёни ҷомеаи 

дарвешӣ дар “Рисолаи шуҷоатимандии султон”-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ баён гардидаанд. 

Ин асар имкон медиҳад, ки сабабҳои дар гузашта паҳн гардидани истифодаи намудҳои 

гуногуни либосҳои болопӯшӣ - хирқа, ридо, капанак ошкор карда шаванд [9, с. 26-123]. 

Ба сифати сарчашмаи дигари маълумот барои таҳқиқи мавзӯи овардашуда осори 

классикони назми тоҷикӣ-форсӣ хизмат карда метавонанд. Ба ҷумлаи чунин осор маҷмӯи 

ғазалиёт, рубоӣ, қасида, мадҳия, достонҳои таърихию ишқӣ ва ғайра шомиланд. Ҳангоми 

мутолиаи эҷодиёти Абуабдуллоҳи Рӯдакию Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайёму Саъдии 

Шерозӣ, Низомии Ганҷавию Мавлавӣ ва дигар нобиғаҳои назми асримиёнагӣ, вобаста ба 

номҳо, рангу ороиш ва дигар аломатҳои ашёи гуногуни сарулибос маълумоти чандкарата ба 

мушоҳида мерасад.  

Барои пайдо кардани маводи иловагӣ бо мақсади аниқ намудани аломатҳои 

фарқкунандаи либосҳои номашон муайян, метавонем аз мақолаҳои мухтасар, ки дар 

фарҳангҳои тафсирии тоҷикӣ-форсии асримиёнагӣ оварда шудаанд, истифода барем [3; 13]. 

Фаҳмост, ки дар ин ҷо барои таъкид намудани арзиши ҳар як таълифоти хаттии 

тоҷикӣ-форсӣ зарурат вуҷуд надорад. Маводи онҳо дар ҳолати таҳлилшуда ва танзимгашта 

метавонад асоси ҳар гуна тадқиқотро дар мавзӯи таърихи фарҳанги моддии милат ташкил 

кунад. 

Дар ҷараёни таҷдиди маҷмӯи сарулибоси асримиёнагии тоҷикӣ инчунин ёддоштҳои 

сайёҳони аврупоӣ, ки дар асрҳои  XIV - XVIII аз Осиёи Марказӣ дидан карда буданд, ба 

сифати сарчашмаи муҳим хизмат карда метавонанд. Сухан дар бораи осори Марко Поло [10], 

Рюи де Клавихо [16], Антонио Ҷенкинсон [6] ва дигарон меравад. Дар рӯзномаҳои сафарии 

сайёҳони рус Фёдор Котова [11] ва Филипп Ефремов [8] низ маълумоти пурарзиш сабт 

гардидааст. 

Барои омӯзиши либоси тоҷикон, ки дар нимаи аввали асри XIX мавриди истифода 

қарор гирифта буд, маълумоти дар китобҳояшон овардаи Е. К. Мейендорф [12], П. И. 

Демезон [7], А. Вамбери [2], П. Неболсин [15] ва дигар муаллифони россиягӣ арзиши баланд 

дорад. Баъди ба таркиби империяи Россия шомил шудани ҳудуди бештари Осиёи Миёна А. 

Д. Гребенкин [5], ҳамсарон В.М. Наливкинҳо [14], Н. Н. Шишов [18] ва баъзе дигар 

мардумшиносон вобаста ба тарзи ҳаёти сокинони бумии минтақа маводи муфассал ҷамъ 

оварданд, ки он шарҳи сарулибоси анъанавиро низ дар бар мегирад. 

 Барои таҳқиқи мавзӯи мазкур ба сифати манбаи маълумоти дигари хеле муҳим 

метавон аз сарчашмаҳои бадеӣ истифода бурд. Сухан, аз ҷумла, дар бораи миниатюраҳои 

китобии асримиёнагӣ меравад. Асарҳои миниатюра имкон медиҳанд, ки дар бораи намуди 

зоҳирии ашёи либос, ки номҳояшон дар сарчашмаҳои хаттӣ зикр шудаанд, тасаввуроти аёнӣ 

пайдо кунем. Ин асарҳои тасвирӣ инчунин аз он нуқтаи назар арзиши баланд доранд, ки 

сарулибоси намояндагони табақаҳои гуногуни ҷомеаро намоиш медиҳанд. Бояд зикр намуд, 

ки муҳаққиқони таърихи сарулибос ва, дар умум, таърихи фарҳанги моддӣ, дар бештари 

ҳолатҳо ба сужаи миниатюраи китобӣ, шакл, ранг ва услуби либоси қаҳрамонҳои асар 

диққатро ҷалб мекунанд, вале аз таъкид намудани номи ашёи либос даст мекашанд [4]. Дар 

ин шароит танҳо натиҷагирӣ дар заминаи маълумоти ёдгориҳои хаттӣ имкон фароҳам 

меорад, ки асолати аниқи либосҳои тасвиршуда вобаста ба номи онҳо муайян карда шавад.  

Барои муайян кардани аломатҳои хоси либоси тоҷикӣ барои охирҳои асри XIX - 

ибтидои асри XX, аксҳои “Албоми Туркистон”, пеш аз ҳама қисмати мардумшиносии ин 

асар аҳамияти калон дорад [17]. Нозукиҳои ин либос инчунин дар асарҳои дигар аккосони 
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ҳамин давра, ки аз Осиёи Миёна дидан карда буданд, хеле хуб таҷассум ёфтааст. Амалия 

нишон медиҳад, ки ҳангоми омӯзиши масъалаи гузошташуда самари беҳтарин ҳангоме ба 

даст меояд, ки сарчашмаҳои хаттӣ ва тасвирӣ дар ҳамбастагӣ ҷалб карда шаванд. 

Ғайр аз ин, барои омӯзиши либоси қадимӣ коллексияҳои осорхонавӣ арзиши баландро 

соҳибанд. Аз намунаҳои бемисли осорхонавӣ метавон дар ҳангоми муайян намудани 

анъанаҳо ва навгониҳои чеварӣ дар тарҳ ва ороиши ҷузъҳои гуногуни либос бомуваффақият 

истифода бурд. 

Ҳамин тариқ натиҷагирӣ мекунем, ки масъалаи гузошташударо танҳо бо роҳи ҷалби 

сарчашмаҳои намудашон гуногун метавон ҳал намуд.  
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АҲАМИЯТИ САРЧАШМАҲОИ ХАТТИЮ ТАСВИРӢ ВА НАМУНАҲОИ 

ОСОРХОНАВӢ БАРОИ ТАҶДИДИ ЛИБОСИ МИЛЛИИ АСРИМИЁНАГӢ 
 

Маводи дар мақола овардашуда нишон медиҳад, ки омӯзиши пурсамари либоси 

таърихӣ ҳамчун як ҷузъи муҳимми фарҳанги моддии миллат танҳо дар заминаи ҳамбастагии 

сарчашмаҳои намудашон гуногун имконпазир аст. Муаллиф аҳамияти сарчашмаҳои хаттию 
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тасвирӣ ва ёдгориҳои осорхонавиро дар мисолҳои мушаххас баён намуда, арзиши баланди 

онҳоро таъкид мекунад. Ҳамзамон афзалиятҳои ҳар як намуди сарчашмаҳо аз нуқтаи назари 

ҷалби онҳо барои коркарди масъалаи гузошташуда тариқи асоснок таҳлил карда шудаанд. 

Калимаҳои калидӣ: Осиёи Миёна, асрҳои миёна, сарулибоси  таърихӣ, либоси 

болопӯш, сарчашмаи хаттӣ, миниатюраи китобӣ, рӯзномаҳои сафарӣ, тадқиқоти 

мардумшиносӣ, аксҳои қадимӣ.  
 

ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ И МУЗЕЙНЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ  
 

Приведённый в статье материал показывает, что эффективное изучение исторической 

одежды как важной составляющей материальной культуры народа, возможно только на 

основе совместного использования источников разного вида. Автор на конкретных примерах 

показывает значимость письменных и изобразительных источников, а также музейных 

образцов и указывает на их научную ценность. Кроме того, проанализированы преимущества 

источников каждого вида в аспекте решения поставленных проблем научного исследования. 

Ключевые термины: Средняя Азия, средневековье, исторический костюм, верхняя 

одежда, письменный источник, книжная миниатюра, дневники путешествий, 

этнографические исследования, старинные фотоснимки.  
 

THE SIGNIFICANCE OF WRITTEN MONUMENTS, VISUAL SOURCES AND MUSEUM 

SAMPLES FOR THE RECONSTRUCTION OF MEDIEVAL NATIONAL CLOTHING 
 

The material presented in the article shows that the effective study of historical clothing as 

an important component of the material culture of the people is possible only on the basis of the 

joint use of sources of different types. The author shows the importance of written and pictorial 

sources, as well as museum samples, and points out their scientific value. In addition, the 

advantages of each type of source in terms of solving the problems of scientific research are 

analyzed. 

Key words: Central Asia, the middle ages, historical costume, outerwear, written source, 

book miniature, travel diaries, ethnographic research, historical phototypes. 
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РОЛЬ ФРАНЧАЙЗИНГА В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Султонбекова М.Р. 

 Технологический университет Таджикистана 
 

 Малый и средний бизнес даёт возможность реализовать творческие способности 

личности, предприимчивость, инициативу, создаёт конкурентную среду, что позволяет при 

имеющемся разнообразии форм собственности ликвидировать дефицит многих видов 

продукции, совершенствовать общественные отношения. Преимущество данного сектора в 

том, что он способен быстро реагировать на изменения, происходящие на рынке, и 

переключаться на производство новых товаров и оказание услуг, способен своевременно 

удовлетворять рыночный спрос и выжить в условиях дефицита сырья, капитала, информации 

и т.д. 

Однако процесс становления малого и среднего бизнеса в Таджикистане происходил в 

очень сложных и не всегда благоприятных социально - экономических и политических 

условиях переходного периода на фоне экономического кризиса и снижения жизненного 

уровня в стране. Процесс формирования негосударственного сектора экономики и сейчас 

сталкивается с целым рядом трудностей объективного и субъективного характера, 

препятствующих его динамическому развитию. 

Часто предприятия малого и среднего бизнеса не только не дают тех результатов, на 

которые общество вправе рассчитывать, но и порождают новые трудности в хозяйственной и 

общественной жизни. 

Возрождение малого и среднего предпринимательства в Таджикистане - один из 

важнейших результатов рыночных преобразований. В настоящее время общество всё яснее 

осознает, что малый и средний бизнес является одним из необходимых факторов 

формирования и развития экономики с рыночным механизмом хозяйствования, ярким 

проявлением народной инициативы. Без развитого предпринимательства устойчивое 

экономическое развитие в стране невозможно. 

 Решение значимых экономических проблем Таджикистана требует сегодня новых 

финансовых конструкций. Один из таких механизмов - франчайзинг [2, 12] - способен стать 

действенным инструментом, позволяющим повысить эффективность малого и крупного 

бизнеса, объединить их преимущества. В торговле франчайзинг позволяет без значительных 

инвестиций в развитие собственной сети в течение относительно небольшого времени 

расширять масштабы торговых операций с минимальными затратами и рисками. В связи с 

чем изучение данного социального феномена представляет особый научный интерес и 

является актуальным, имеющим практическую значимость направлением научного 

исследования. 

Мировая практика свидетельствует о том, что франчайзинг - это достаточно 

эффективная взаимовыгодная система построения бизнес-отношений, начало которой было 

положено организацией продаж и обслуживания швейных машин Зингера. Начиная с 1851 

года, фирма Исаака Зингера заключала с дистрибьюторами товара письменный договор на 

передачу франшизы. Договором передавалось право на продажу и ремонт швейных машинок 
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на определённой территории Соединенных Штатов. Эти первые франшизы, по своей сути, 

были действующими дистрибьюторскими соглашениями с дополнительными обязанностями 

франчайзи (дилера) обслуживать машины. 

Как и любая бизнес-система, франчайзинг имеет свои преимущества и риски. Для 

правообладателя (франчайзера) франчайзинг является наиболее удобным средством 

расширения бизнеса. Франчайзинг избавляет предпринимателя (франчайзера) от 

необходимости открывать большое число филиалов или регистрировать предприятия на 

удалённых от него территориях, а также значительно сокращает количество 

инвестированных средств  в развитие бизнеса. Помимо этого, франчайзинг увеличивает сбыт 

продукции и полученный доход, способствует ускоренному продвижению товаров на рынке 

без прямых инвестиций или издержек, связанных с инфраструктурой. Решает проблему 

быстрого ввода на рынок модифицированных товаров и услуг. 

Кроме этого, приобретает новые идеи от партнёров по улучшению работы системы в 

целом, получает дополнительный доход от выплат роялти (периодический платёж за право 

пользоваться лицензией на товары, изобретения, торговые марки и др.). 

В современном мире франчайзинг является одним из наиболее перспективных и 

стабильных видов предпринимательства в сегменте малого и среднего бизнеса, что 

подтверждается современными мировыми тенденциями его развития. Сегодня франчайзинг – 

самый быстрорастущий метод организации бизнеса в рыночной системе. Его рост во всём 

мире обычно связывают с двумя основными причинами: повышением роли сектора услуг, 

для развития которого особенно подходит франчайзинг, способный охватить большие 

территории и рынки; ростом популярности индивидуальной трудовой деятельности как 

важного источника создания новых рабочих мест. 

Наряду со значительными преимуществами для франчайзера данная система бизнес- 

отношений имеет очевидные плюсы и для франчайзи, среди них: использование узнаваемого 

бренда или популярной торговой марки, широко известной потребителям; поддержка со 

стороны бизнес-партнёра; вступление в апробированную бизнес-среду и использование её 

конкурентных преимуществ; отработанная маркетинговая стратегия и др. 

Для франчайзи схема подобного сотрудничества значительно снижает 

предпринимательский риск и ускоряет окупаемость капиталовложений. 

Эти очевидные преимущества пока не оправдали надежды на широкое развитие 

франчайзинга в Таджикистане. Сегодня имеет смысл проанализировать возникшие 

проблемы и причины, которые привели к их возникновению. 

Начиная развивать бизнес по франчайзингу или, собираясь приобрести франшизу, 

необходимо иметь в виду существующие риски, которые в первую очередь связаны с 

дефицитом финансовых ресурсов. 

Нестабильность экономического развития страны, череда экономических кризисов 

приводят к разорению мелких предприятий и снижению уровня доходов средних и крупных 

игроков в сфере торговли и услуг, что в свою очередь делает франчайзинг, как, впрочем, и 

любой другой бизнес-проект, рискованным предприятием. Невозможность долгосрочного 

планирования, неуверенность в будущем не способствуют развитию каких-либо новых форм 

организации торговли. 

Современный франчайзинг - это мировая тенденция и один из наиболее эффективных 

способов развития малого бизнеса. Экономика современного Таджикистана  нуждается в 

более динамичном развитии данного сектора. Подводя итог анализа проблем франчайзинга, 
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можно сказать, что для его развития в Таджикистане имеются широкие возможности, но для 

реализации этих возможностей необходимо создать определённые условия, первостепенное 

значение среди которых имеет разработка закона о франчайзинге и внесении 

соответствующих изменений в связанные с ним законы и нормативные акты. Кроме этого, 

необходимо включение в правительственную программу поддержки малого 

предпринимательства системы развития франчайзинга. Требуется создание сети учебно-

консультационных центров по франчайзингу, не только в центре, но и по всему 

Таджикистану. Предлагаемые изменения помогут развитию не только франчайзинга, но и в 

целом развитию таджикского предпринимательства. 

  Франчайзинг является основным доступным связующим звеном между малым и 

крупным бизнесом [5, 11]. 

 По данным Международной ассоциации франчайзинга, в мире насчитывается 16,5 тыс. 

франчайзеров и более 1,2 млн. франчайзи; объём продаж сетей составляет почти $1,5 трлн., 

занятость - около 12 млн. чел. Некоторые крупные фирмы - франчайзеры имеют по тысяче и 

более партнёров - франчайзи. 

Мировой франчайзинг применяется в 75 сферах бизнеса; 20% всех франшиз (самый 

высокий показатель) продано в фаст-фуде, 15% - в розничной торговле, 13% - в сфере 

бытовых услуг. Остальные франшизы менее популярны и распределились по самым разным 

областям вплоть до юридических услуг и операций с недвижимостью (рис. 1). 

Между тем, эконом - франшизы таят в себе ряд недостатков: 

   ограничение возможности владельца франшизы расширить свою деятельность в 

связи с доступностью этого вида бизнеса для конкурентов; 

   переоценка собственных сил со стороны франчайзи, физических, моральных и 

материальных; 

   занижение реальной стоимости инвестиций случайное (неверный расчёт) и 

умышленное (с целью привлечения большего числа инвесторов); 

   отсутствие обучения и поддержки при невысоких ценах франшизы; 

   опасность связи с недобросовестным франчайзером, стремящемся к разорению; 

   покупка псевдо - франшизы, только бизнес-идеи; 

   и, наконец, франчайзер может оказаться мошенником, зарабатывающим на 

паушальном взносе и исчезающим после получения денег. 

Очевидно, что покупка франшизы должна основываться на всесторонней оценке затрат, 

ожидаемых доходах, альтернативных вариантов вложения средств и прочее. Прежде чем 

решиться на сотрудничество, важно оценить критерии эффективности франчайзера и, 

следовательно, получить больше информации о компании, чью продукцию предстоит 

представлять. 

Основными факторами, сдерживающими развитие франчайзинга в республике 

являются проблемы, характерные в целом:  

   недостаточное развитие нормативной и законодательной базы в сфере франчайзинга;  

   недостаточность учёта специфики хозяйственной деятельности в разных регионах;  

   недостаточное число квалифицированных специалистов, которые занимаются 

данной системой и развивают её на территории субъектов РТ; 

   недоверие к модели франчайзинга среди предпринимателей, связанное с 

недостаточной разъяснительной работой по вопросам ведения бизнеса по данной схеме; 
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   нестабильность развития экономики Таджикистан - франчайзинговые схемы требуют 

стабильности, прогнозируемости и предсказуемости экономического развития страны в 

целом;   

   сложность, а иногда и невозможность получения кредитов для создания стартового 

капитала - кредиты банков малому бизнесу краткосрочны (до года) и обусловлены рядом 

условий, выдвигаемых банком). 

Таким образом, для развития франчайзинговой модели ведения бизнеса необходимо 

совершенствовать нормативную и законодательную базу в сфере франчайзинга; включить 

систему франчайзинга в различные государственные программы поддержки и развития 

малого и среднего бизнеса; формировать сеть учебно-методических и консультационных 

центров по вопросам франчайзинга в различных субъектах страны [1].  
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РОЛЬ ФРАНЧАЙЗИНГА В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 

В статье рассматриваются особенности развития франчайзинга. Решение значимых 

экономических проблем  Таджикистана требует сегодня новых финансовых конструкций. 

Один из таких механизмов - франчайзинг - способен стать действенным инструментом, 

позволяющим повысить эффективность малого и крупного бизнеса, объединить их 

преимущества.    

Ключевые слова: франчайзинг, малый бизнес, средный бизнес, предпринимательство, 

франшиза. 
 

НАҚШИ ФРАНШИЗИ ДАР РУШДИ БИЗНЕСИ ХУРДУ МИЁНА 
 

Дар мақола дар бораи хусусиятҳои рушди франчайзинг сухан меравад. Ҳалли 

мушкилоти назарраси иқтисодии Тоҷикистон имрӯз сохторҳои нави молиявиро тақозо 

мекунад. Яке аз чунин механизмҳо - франчайзинг метавонад воситаи муассири афзоиши 

самаранокии тиҷорати хурду калон, ба ҳам пайвастани бартариҳои онҳо гардад. 

Калимаҳои асосӣ: франчайзинг, тиҷорати хурд, тиҷорати миёна, соҳибкорӣ, 

франчайзинг. 
 

THE FEATURES OF FRANCHISING DEVELOPMENT  IS   

DISCUSSED IN THE ARTICLE 
 

The article discusses the features of the development of franchising. The solution of 

significant economic problems of Tajikistan today requires new financial structures. One of such 

mechanisms - franchising - can become an effective tool to improve the efficiency of small and 

large businesses, to combine their advantages. 

Keywords: franchising, small business,  medium  business,   entrepreneurship, franchise 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДЛОГОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Халифаева Н. 

Технологический университет Таджикистана 
 

Английский язык достиг международного признания в связи с глобализацией. 

Большинство учащихся должны свободно писать и говорить по-английски. Чтобы 

эффективно использовать английский язык, важно овладеть четырьмя видами речевой 

деятельности, а именно: аудированием, говорением, чтением и письмом (LSRW) . 

Из всех четырёх языковых видов речевой деятельности - письмо является сложным 

процессом и наиболее важным умением для изучающих второй язык. Возможность общаться 

с идеями и информацией через глобальную  сеть крайне зависит от навыков письма. Однако 

те, кто изучает второй язык, подвергаются давлению в письменной форме, потому что 

искусство общения стало настолько сложным в передаче своих мыслей большому  

количеству англоязычных людей. Это часто случается  тогда, когда берёшься за английский 

язык, то непременно  сталкиваешься с  трудностями в  использовании предлогов, в частности 

предлогов -  места, времени и направления.  

Причины этого явления многообразны. Одной из причин является отсутствие 

понимания обучающимися  контекста при употреблении соответствующих предлогов, и они 

не знают, какой предлог нужно использовать. Другая причина заключается в том, что 

учащиеся сталкиваются с трудностями в использовании предлогов пространства из-за 

влияния их на родной язык. Недостаток практики - ещё одна причина, которая делает письмо 

скучным и неэффективным. Эти трудности не только влияют на академические успехи 

учащихся, но и препятствуют их профессиональному прогрессу, оказывают негативное 

влияние на их личность и общий рост. Предлоги являются самыми тонкими и представляют 

собой набор небольших слов закрытого класса на английском языке.  Oни выражают связь 

между двумя объектами, одни будучи представленным предлогом как дополнение, другие - 

частью предложения. Пропозициональное дополнение типично для именной фразы, 

номинальная wh - предложение или номинальное предложение с - ing.  

Например, The book is on the table, Mary is not responsible for what she did, Dylan read 

the manual before installing the system.  

Предлоги не принимают новые слова легко, но они ведут себя полисомно в 

предложениях. Их трудно учить, поскольку большинство из них имеют разные функции, и у 

них нет правил, чтобы помочь в выборе нужного предлога в определённом контексте. Они 

сочетаются с другими частями речи, чтобы выразить новые значения, и они участвуют в 

идиоматических выражениях. Например, He was angry at the weather and He was angry with 

me for failing to keep our appointment. Иногда один предлог сочетается с формой глагола, 

другой - с прилагательным и ещё одно - с существительным корневого слова. Например, 

Sympathize with someone,  sympathy for someone and sympathetic to someone.  

 Во многих языках основные синтаксические свойства и семантические функции 

различаются. В других языках предлоги возникают после дополнения (предмет-объект-

глагол), называемых постпозициями. На английском языке они обычно помещаются перед 

существительным или эквивалентом существительного (объект-глагол-объект).  Языки, 

такие как английский, французский, немецкий и многие другие являются препозиционными 

языками, тогда как корейский, турецкий, финский и многие другие являются 
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постпозиционными языками. Они часто вызывают проблемы для изучающих  второй язык, 

поскольку нет взаимных, однозначных соответствии между английским и другими языками. 

Кроме того, многие предлоги имеют метафорические и абстрактные смыслы, что изучающим 

языка трудно понять. Задача выбрать правильный предлог ещё больше сложнее, когда 

используется предлог вместе с существительным, глаголом или прилагательным, тем более, 

что нет общих правил, которым назначается предлог. Например, She relied on Max, similar to 

the other one, the author of the book - the prepositions on, to, and of are determined by rely, similar 

and author respectively. 

Согласно Lindstromberg (1998) предлоги традиционно классифицируются в три 

категории: предлоги места, направления (движения) и времени. Эти предлоги представляют 

собой вызов учащимся, а также преподавателям английского языка из-за уникальности 

проблемы. Учащиеся сталкиваются с трудностями в правильном использовании предлогов в 

предложениях. Кроме того, каждый из этих предлогов имеет различные значения и обычаи, 

которые делают процесс обучения сложным. В  английском языке многие предлоги 

используются для описывания как пространственных, так и временных явлений (Clark, 1973; 

Bennett, 1975; Jackendoff, 1983).  

Как пространственные, так и временные функции предлогов могут быть вызваны со 

стороны второго языка (Kemmerer, 2005).  Lindstromberg (2010) утверждает, что 

пространственный предлог имеет физическую направленность, расположенную по 

отношению к другой. Значение каждого предлога является пространственным; траектория 

(TR) и ориентир (LM). Например, The ball is on the table. Here, the preposition on functions as a 

preposition of place. Фраза, мяч относится к предмету, чьё местоположение говорит оратор. 

Это относится к теме предлога,  фраза, стол ссылается на другую вещь, ориентир предлога.  

Предлог находит предмет (шар) в отношении к ориентиру.  Категория пространственных 

предлогов в целом разделены на две группы: предлоги статического местоположения и 

предлоги направления (Беннетт 1972, Джекендофф, 1983; 1997; Zwarts& Winter 2000; Kracht  

2002; Zwarts 2005, 2006). Когда предлоги следуют глаголам, они описывают их 

местоположение или направление. Например, предлог at используется для представления 

собой статическое местоположение объекта в большинстве случаев.  Например,  John is 

waiting for his friend at the store.  

Имеются случаи, когда предлог представляет собой направление или пункт 

назначения, например: The dog jumped at my face or we arrived at the park. Хотя количество 

пространственных предлогов мало, число и разнообразие пространственных соотношений, 

обозначаемое их - много. Это обеспечивает понимание проблемы, которой присуща 

двусмысленность и неопределённость в использовании и понимании пространственных 

предлогов (Chung, 2011). (Quirketal., 1972, с. 377) говорится, что временное использование 

предлога часто предлагают метафорические расширения из сферы места. На самом деле 

предлоги времени являются постоянными и их легко понять, как по сравнению с предлогами 

места (Хилл, 1989, с. 224). 

 Было проведено много исследований для использования предлогов изучающими 

английский как второй язык. Однако в настоящем исследовании сосредоточены ошибки, 

особенно в использовании предлога места, времени и направления. Хабаш (1982) исследовал 

возникновение ошибок у учащихся в использовании английских предлогов и отношения 

между студентами. Исследователь обнаружил, что ошибки с пространственными предлогами 

были чаще, чем другие. Риф (2000)  заметил ошибки в использовании местных предлогов и 
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попытался найти, были ли такие ошибки связаны с плохим преподаванием или 

вмешательством первого языка. 

 Исследователь предпринял эти результаты, чтобы найти уровень компетентности 

среди студентов в использовании четырёх типов предлогов, а именно положения/места, 

назначения, относительно прохождения и ориентации.  Результаты показали, что студенты 

не могли чётко различить четыре типа предлогов, и они столкнулись с трудностями 

использования предлога места. Неспособность студентов различать семантическое 

содержание этих предлогов и слабые методы преподавания, используемые преподавателями, 

являются основными причинами ошибок.  Румяти (2008) утверждает, что Индонезийские 

изучающие английский язык часто находят трудности и ошибки при использовании 

английских предлогов. Основная цель их исследования заключалась в выявлении и 

классификации типов предлогов.  Результаты показали, что предлоги места, времени, 

манеры, направления, цели, измерения, сходства, ёмкости являются трудными для студентов, 

и овладение употреблением предлогов в речи было всё ещё слабым. Это также показало, что 

студенты находят значительно больше трудностей в использовании предлога направления 

(91,35 %), чем в других типах.  

Исследователь предположил, что предлоги требуют огромное внимание для 

преподавания и обучения английскому языку.  Ахмад (2011) предпринял попытку обучения 

проблемы и проанализировал ошибки в использовании статей и предлогов. Инструмент, 

который использовался в исследовании, был эссе, написанный учениками 8-го класса в 

своём ежегодном тесте. Результаты исследования показали, что учащиеся средних школ 

сталкивались с трудностями в обучении предлогов времени и были запутаны при 

использовании предлогов в своих работах. Проведённые выше исследования, посвящённые 

предлогам, показали, что изучающие английский как второй язык, особенно для студентов из 

Коимбатура, Тамилнада и Индии, не было проведено исследование по теме предлогов места, 

времени и направления. Надеюсь, что настоящая работа даёт представление о предстоящих 

исследованиях.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДЛОГОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
  

Данная статья посвящена использованию предлогов в английском языке, то есть, 

чтобы эффективно использовать английский, важно овладеть четырьмя видами речевой 

деятельности, а именно: аудированием, говорением, чтением и письмом. Можно сказать, что 

из всех четырёх языковых видов речевой деятельности - письмо является сложным 

процессом и наиболее важным умением для изучающих второй язык.  

Причины этого явления многообразны. Одной из причин является отсутствие 

понимания обучающимися  контекста при употреблении соответствующих предлогов, и они 

не знают, какой предлог нужно использовать. Другая причина заключается в том, что 

учащиеся сталкиваются с трудностями в использовании предлогов места из-за влияния их на 

родной язык.  

Недостаток практики - ещё одна причина, которая делает письмо скучным и 

неэффективным. Эти трудности не только влияют на академические успехи учащихся, но и 

препятствуют их профессиональному прогрессу, оказывают негативное влияние на их 

личность и общий рост. Предлоги являются самыми тонкими и представляют собой набор 

небольших слов закрытого класса на английском языке. 

Ключевые слова: предлог, эффективно, речевая деятельность, аудирование, 

говорение, чтение, письмо, процесс, умение, многообразны, контекст, пространство, 

академические успехи.   
 

THE USE OF PREPOSITIONS IN ENGLISH 
 

This article is devoted to the use of prepositions in English, that is, in order to effectively use 

English, it is important to master four types of speech activities, namely listening, speaking, reading 

and writing. We can say that of all four linguistic activities, writing is a complex process and the 

most important skill for learners of a second language.  

The reasons for this phenomenon are manifold. One of the reasons for this is the lack of 

understanding by the learners of the context when using the appropriate prepositions, and they do 

not know which preposition to use. Another reason is that students have difficulty using 

prepositions of place due to their influence on their native language. 

 Lack of practice is another reason that makes writing boring and ineffective. These 

difficulties not only affect the academic success of students, but also hinder their professional 

progress, have a negative impact on their personality and overall growth. Prepositions are the most 

subtle and are a collection of small closed-class words in English. 

Key words: preposition, effectively, speech activity, listening, speaking, reading, writing, 

process, skill, diverse, context, space, academic success. 
 

ИСТИФОДАИ ПЕШВАНДҲО ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
 

Ин мақола ба истифодаи пешвандҳо дар забони англисӣ бахшида шудааст. Бояд 

хотирнишон сохт, ки барои самаранок истифода бурдани забони англисӣ азхудкунии чор 

намуди фаъолияти нутқ муҳим аст, яъне гӯш кардан, гуфтан, хондан ва навиштан. Мо гуфта 

метавонем, ки аз ҳамаи чор фаъолияти лингвистӣ навиштан раванди мураккаб ва малакаи 

муҳимтарин барои омӯзандагони забони дувум мебошад. 
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Сабабҳои ин падида гуногунанд. Яке аз сабабҳои ин дарк накардани донишомӯзон аз 

матн, ҳангоми истифодаи пешвандҳои мувофиқ аст ва онҳо намедонанд, ки кадом пешвандро 

истифода баранд. Сабаби дигар он аст, ки донишҷӯён бо сабаби таъсирашон ба забони 

модарии худ дар истифодаи пешвандҳои макон душворӣ мекашанд. 

Набудани амалия як сабаби дигарест, ки навиштанро дилгиркунанда ва бесамар 

месозад. Ин мушкилот на танҳо ба муваффақияти таълимии донишҷӯён таъсир мерасонанд, 

балки ба пешрафти касбии онҳо халал мерасонанд, ба шахсият ва афзоиши умумии онҳо 

таъсири манфӣ мерасонанд. Пешвандҳо нозуктарин мебошанд ва маҷмӯи калимаҳои хурди 

навъи пӯшида дар забони англисӣ мебошанд. 

Калидвожаҳо: пешванд, самаранок, фаъолияти нутқ, гӯш кардан, сухан гуфтан, 

хондан, навиштан, раванд, маҳорат, гуногунрангӣ, контекст, фазо, муваффақияти таълимӣ. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНӢ ҲАМЧУН МАҲАКИ 

САМАРАБАХШГАРДОНИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ОМӮЗГОР 

 

Ҳасанзода А.Ҳ., Саидов Н. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории ба номи С. Айнӣ 
 

Рушди босуръати ҷаҳони муосир ҳар як омӯзгорро водор менамояд, ки ҳамқадами 

замони муосир бошад ва тавонад, ки раванди таълимро дар доираи талаботи низоми 

таълими муосир роҳандозӣ намояд. Тавре ки олимони соҳаи  педагогика муайян 

намудаанд, ҳоло барои бењтар намудани сифати таълим ва баланд бардоштани шавќу 

њаваси хонандагон  маќсади  асосии фаъолияти омўзгорї дар хотираи омўзгорони оянда 

љо намудани маълумотњои гуногун нест. Балки пеш аз њама ба омўзгорони оянда тарзи 

дуруст фикр кардан, яъне инкишоф додани тафаккур аст, ки ин гуфтањо тавассути низоми 

замонавии тањсил бењтар амалї мешаванд. Маҳз технологияи инноватсионӣ мусоидат 

менамояд, ки омӯзгор  қобилият ва имконияти худро дарк намуда, дониш, маҳорат ва 

малакаи хонандагонро ташаккул диҳад. 
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Технологияи  инноватсионї ин ивазкунии парадигмаи (љадвали тасрифии) 

таълиму тарбияро талаб мекунад. Парадигма (аз юн. рakadigma – намуна, мањак) – 

назарияи њукмрон ё ки асоси њалли назариявї ва амалии масъалањои  муќарраршударо 

ифода менамояд. Зери дидгоҳи инноваторњо, назарияи педагогикаи классикї куњна 

шудааст, роҳандозӣ намудани он дар шароити муосир барои ташаккули маънавии 

насли имрӯз ѓайриимкон гардидааст. 

Агар ба ҷараёни афкори инкишофи љањонии илми педагогика назар афканем, он 

гоњ  бояд асосњои  методологии педагогикаи классикиро аз нав ба вуљуд оварда, 

назарияи табиатворонагии Я.А. Коменский мувофиќ созем. Ба хотир овардани 

принсипи аввалини методологии он дар бораи баробари модарзодии одамон нисбат ба 

имконияти баробарї доштан дар омўзиш ва тарбия кифоя аст [1,6].  

 Дар ин асос истифодаи самараноки технологияи инноватсиониро њамчун воситаи 

рушди маърифатӣ  дар раванди таълими муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кашвар   

манзур гардонидан аз манфиат холӣ нест.  Истифодаи васоити самараноки технологияи 

инноватсиониро њамчун воситаи рушди маърифатӣ дар дигар назарияњои илмї, 

принсипи системанокї нигоњ дошта, онро тарњрезї, васлкунї мекунад, яъне мавќеи 

асосиро системаи мазкур ташкил менамояд.  

Дар навбати худ њалли вазифањои самарабахшгардонӣ аз  интихоби маќсаднок сар 

мешавад. Мањаки самарабахшгардонии раванди таълим – ин аломатест (нишондод), ки 

дар асоси он имконпазирии вариантњо (алтернатив) – и инкишофи раванд ва интихоби 

бењтарини  онњоро арзёбї мегардонанд. Талаботи мантиќ истодагарї мекунад, ки меъёр 

фаќат аз як мазмун нишондод (параметр) иборат бошад, дар  педагогика ин њамеша  

њалли комплексї  мегирад, чунки ба инкишофи сабабњои  људогонаи раванд, ки аз 

љараёни системаи педагогї сар мешавад, имкон намедињанд. 

Ба ақидаи Кадиров Б.К. имкони истифодаи эҷодии инноватсияҳо дар таҷрибаи 

оммавӣ метавон ҳамчун маҳаки баҳодиҳии инноватсияҳои педагогӣ баррасӣ карда 

шавад [5].  

Дар воқеият, агар ақида ё технологияи арзишноки педагогӣ дар доираи истифодаи 

танг ва маҳдуд, ки бо хусусият ва душвории таъминоти техникӣ, ё хусусияти фаъолияти 

омӯзгор вобаста буда, боқӣ монад, пас дар ҳолати мазкур дар бораи навоварии 

педагогӣ сухан гуфтан дар гумон аст.  

Истифодаи эҷодии инноватсияҳо дар таҷрибаи оммавии педагогӣ дар марҳилаи 

аввал, зимни фаъолияти омӯзгорон ва тарбиятгарони алоҳида тасдиқ мегардад, аммо 

баъд аз апробатсия ва баҳодиҳии холисона барои вориднамоии оммавӣ тавсия карда 

мешавад.4 

Бо назардошти таҷрибаи таҳқиқотии мавҷудбуда доир ба педагогика, метавон  

маҷмӯи маҳакҳои навовариҳои педагогии мазкурро аз қабили навоварӣ, қобили қабул 

будан, натиҷагирии баланд, имкони истифодабарии эҷодии инноватсия дар таҷрибаи 

оммавӣ муайян намуд. 

  Дар назарияи педагогикаи љањонї кайњо эътироф шудааст, ки љараёни 

истифодаи самараноки технологияи инноватсионї њамчун воситаи рушди ҷараёни 

таълим набояд  гаравгони  вазъи одамони  њокимият бошад. Чунки тарбия ва таълими  

насли наврас нињоят кори муњим ба шумор рафта, бояд он  ба тобеияти  гузарандаи  

арзишнок асоснок гардад. 
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Аз ин лиҳоз, барои омӯзгоре, ки бобати ҳамроҳ шудан ба ҷараёни инноватсионӣ 

мароқ дорад, муайян кардани он ки моҳияти чизи нави пешниҳодшаванда аз чӣ иборат 

аст ва сатҳи навоварӣ чӣ гуна аст, бениҳоят муҳим мебошад. Ворид гардидан ба 

инҷараён барои як нафар  метавонад дар ҳақиқат чизи нав бошад ва барои нафари 

дигар метавонад чунин набошад.  

Дар иртибот ба ин масоил  бояд ҳангоми ҳамроҳнамоии омӯзгорон ба фаъолияти 

инноватсионӣ ихтиёрӣ ва хусусиятҳои инфиродӣ-психологии онҳоро ба инобат гирифт.  

Якчанд сатҳи навовариро фарқ менамоянд: мутлақан, маҳдудӣ- мутлақан, шартан, 

субъективӣ, ки бо сатҳи маъмулӣ ва соҳаи истифодабарӣ фарқ менамоянд. 

 Ба ҷараёни таҳсил ворид кардани инноватсияҳои педагогӣ ва ноил гаштан ба 

натиҷаҳои баланди он аз мувофиқати минималии ҷисмонӣ, ақлонӣ ва вақт шаҳодат 

медиҳад. 

   Барои ба шакли муайян даровардани меъёри инноватсионии муассисањои 

таълимї инњоро хотировар мешавем: 

    - навоварї на фаќат  љараён ва натиљањои раванди таълиму тарбияро бењтар, 

њамчунин метавонад банд кунад; 

      - эълон дар бораи инноватсия маънои тамоман гирифтани натиљањои муфидро 

надорад; 

    - бавуљудоварии инноватсия на ба хотири инноватсия, балки барои 

самарабахшии таълим ва тарбия мебошад; 

    - ҷараёни педагогиро дар як ваќт бо якчанд параметр бењтар кардан мумкин 

нест. Вале агар навоварињо як љабњаро бењтар гардонда, бадшавии дигарро ба миён 

оранд, онњо магар лозиманд? 

    Дар асл на фаќат инноватсия бо ном ё шаклаш дар бењтар кардани шароити 

мењнати омўзиш ва фаъолияти педагогї мусоидат карда метавонад, балки маҳакҳои 

(аломат, нишондод) технологияи инноватсионӣ низ нақши муҳим дорад. 

    Аз ин мањдудият, њамчунин аз аломатњои аслии навоварии зикрёфта маълум 

мешавад, ки меъёри муассисањои таълимии инноватсионї пурра дар шакли муайян 

ташкил карда мешавад, агар ба таври зайл бошанд: 

    - раванди таълимї – тарбиявї ба принсипи табиатворонагї асоснок мешавад ва 

ба принсипњои педагогикаи классикї итоат мекунад; 

    - системаи педагогї онро ба тањаввулоти гуманистї майл медињад; 

    - баландшавии натиљаи раванди таълимї – тарбиявї на аз њисоби селексияи 

(сунъии) таълимгирандагон ё муаллимон, балки аз њисоби истифодабарии системањои 

кушоданашуда ва амалнаёфта ба миён меояд; 

    - самаранокии раванди таълиму тарбия оќибати љорикунии мустаќими васоили 

арзанда ва медиасистем (систеамаи ахборотӣ) намебошад. Маънои талаботи меъёри 

мазкур аз он иборат аст, ки барои таъмин кардани имконияти муќоисакунии 

муассисањо аз љињати гуногун: база, њайати омўзгорону хонандагон, таљњизот, 

маблаѓдињї ва ѓ. имконпазир гардад.        

Мувофиқи маҳаки самаранокии инноватсияҳои педагогӣ  сарфи қувва ва  дарки  

маводҳои таълимӣ аз ҷониби омӯзгорону хонандагон масоили муҳим дар раванди 

таълим ба шумор рафта, натиҷаҳои ба дастовардашуда муқоиса карда мешавад. [3].  

Омӯзгорони гуногун метавонанд ҳангоми шиддатнокии гуногуни меҳнати худ ва 

меҳнати хонандагон, ба натиҷаҳои баланди якхела ноил гарданд.  
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Технология дар андозагирӣ, мушоҳидашавӣ ва қайдшавандагӣ маҳаки 

самаранокии инноватсияҳои педагогро дар баҳодиҳии муҳиммияти усул ва тарзҳои 

таълиму тарбия зарур мешуморад.    

Арзишнокии маҳаки мазкур – дар таъмини маҷмӯънокии мафҳум, дарк кардан ва 

ташаккули шахсият мебошад. 

Донистани маҳакҳо (аломат, нишондод) ва маҳорати истифода бурда тавонистани 

онҳо, ҳангоми баҳодиҳии инноватсияҳои педагогӣ барои аз ҷониби омӯзгор нишон 

додани имкониятҳои гуногуншакл дар эҷодиёти педагогӣ, барои азхуднамоии фарҳанги 

касбӣ-педагогӣ аз тафаккури оддӣ, ба фаъолияти шахсии педагогии худ ворид намудани 

дониш ва технологияҳои барои ҷомеаи педагогӣ аллакай маъмул, консепсияҳо дар 

сатҳи инфиродӣ-мантиқӣ то коркарди эврстикию когнитивӣ ва вориднамоии заминаи 

асосиро фароҳам меоваранд. 

Таҳлили адабиёти иҷтимоӣ ва таҷрибаи фаъолияти муассиса, аз шиддатнокии 

нокофии истифодаи навовариҳои педагогӣ дар амалияи фаъолияти муассисаҳои 

таълимӣ шаҳодат медиҳанд.  

Ҳадди ақал метавон ду сабаби амалинашавии инноватсияҳои педагогиро ҷудо 

намуд.  

Маънои сабаби аввал аз он иборат аст, ки инноватсия одатан аз санҷиш ва 

апробатсияи зарурии касбӣ намегузаранд.  

Маънои сабаби дуюм аз он иборат аст, ки омезиши воридоти нав на аз ҷиҳати 

ташкилотӣ, на аз ҷиҳати техникӣ ва аз ҳама муҳимаш на аз ҷиҳати шахсию психологӣ 

қаблан омода карда нашудаанд. 

Тасаввуроти амиқ оид ба таркиб ва маҳакҳои инноватсияҳои педагогӣ, донистани 

усулҳои истифодабарии онҳо ҳам ба омӯзгори алоҳида ва ҳам ба роҳбарони 

муассисаҳои таълимӣ барои баҳодиҳии холисона ва пешгуии вориднамоии онҳо 

имконият медиҳад. Фаромуш намудан, инчунин, саросемагӣ намудан дар вориднамоии 

онҳо, якчанд маротиба муассисаро ба он оварда расонид, ки навовариҳои аксар вақт аз 

боло тавсиянамуда, баъд аз сипарӣ гаштани якчанд муддат (на он қадар дурру дароз) 

фармуш мешуданд, ё бо фармон ва фармоиш аз эътибор сокит мегаштанд. 

Яке аз сабабҳои асосии чунин вазъият дар муассиса, мавҷуд набудани муҳити 

инноватсионӣ-вазъияти муайяни маънавию психологӣ, ки бо маҷмуи чораҳои хусусияти 

ташкилотӣ, методӣ ва психологӣ дошта мустаҳкам шудаанд ва ворид намудани 

инноватсияҳоро дар раванди таълим дар муассиса,  таъмин менамоянд, мебошад.  

Мавҷуд набудани чунин муҳити инноватсионӣ дар он зоҳир мегардад, ки 

омӯзгорон аз ҷиҳати методӣ тайёр нестанд ва ҳамчунин, маълумотнокии нокифояи онҳо 

оид ба моҳияти навовариҳои педагогӣ намудор  мегардад.  

Мавҷуд будани муҳити хуби инноватсионӣ дар ҳайати педагогӣ зарифи 

муқовимати омӯзгоронро ба навовариҳо паст намуда, барои бартараф кардани қолабҳо 

дар фаъолияти касбӣ кӯмак менамояд.  

Муҳити инноватсионӣ дар муносибати омӯзгорон ба инноватсияҳои педагогӣ ба 

таври воқеӣ тасвир мешавад. 

Методикаи ташхисии омӯзиши фаъолияти иннноватсионии омӯзгор, аз ҷиҳати 

техникӣ, мушкилии ташкил, азхуднамоӣ ва вориднамоии навовариҳои педагогӣ дар 

асоси консепсияи омӯзиши ташхисии таҷрибаи педагогӣ, ки аз ҷониби ҳайати илмии 
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ташхсии Вазорати маориф ва илм  бо роҳбарии Ф. Комилиён таҳия гардидааст, ҳаллу 

фасл гардиданаш аз манфиат холӣ нест [8]. 

 Дар иртибот ба ин масоил бояд баён кард, ки омӯзгори дараҷаи касбидошта 

ҳамон вақт ба фаъолияти инноватсионӣ ва сатҳи ташаккули фарҳанги инноватсионӣ 

ворид мегардад, ки дорои хусусиятҳои зерини шахсӣ ва касбӣ бошад: 

- таваҷҷуҳи устувор ба навовариҳои технологӣ, ҳавасмандгардонӣ барои 

фаъолияти эҷодӣ, такмил ва худшиносӣ дар фаъолияти касбӣ, рафъи мушкилот дар 

фаъолияти инноватсионӣ, арзишҳои худшиносии касбӣ дар фаъолияти инноватсионӣ, 

муносибати психологӣ ба фаъолияти инноватсионӣ; 

- дониши технологияҳои инноватсионӣ, дарки ҳадафҳои навоварӣ дар педагогикаи 

таълими ибтидоӣ, дониши навигариҳои муосир дар амалияи кор бо хонандагони 

хурдсол; 

- огоҳӣ, қобилияти таҳлили танқидии фаъолияти инноватсионии худ, тафаккури 

интиқодӣ, мувофиқати эътибори касбӣ; 

- сатҳи баланди рушди қобилияти дидани хусусиятҳои инфиродии типологии 

кӯдакони синни ибтидоии мактаб ва таҳияи барномаҳои инноватсионӣ мувофиқи 

хусусиятҳои ҳар як кӯдак; 

- қобилияти ҳалли мушкилоти мураккаб тавассути фаъолияти инноватсионӣ, 

технологияҳои инноватсионӣ, таҳия ва татбиқи технологияҳо ва барномаҳои 

инноватсионӣ дар амалияи муассисаи таълимӣ; 

- қобилияти ҷустуҷӯ ва арзёбии навовариҳо, таҳия, тадбиқ ва истифодаи 

технологияҳои инноватсионӣ дар кори педагогӣ бо хонандагон; 

- тағйир додани стратегияи фаъолияти касбии худ мувофиқи талаботи иҷтимоӣ-

фарҳангӣ; 

- қобилияти рушди шахсӣ ва касбӣ [4]. 

Барои он ки раванди ташаккули фарҳанги инноватсионӣ самаранок гузаронида 

шавад, бояд ба назар гирифт, ки ин раванд метавонад танҳо дар сурате ҳамоҳанг 

бошад, ки агар ин раванд дар ҷараёни омодагии касбии муаллимони ояндаи синфҳои 

ибтидоӣ ба назар гирифта шавад, зеро маҳз моделсозӣ ва сипас татбиқи технологияи 

педагогӣ раванди ташаккули фарҳанги инноватсионии муаллими ояндаи синфҳои 

ибтидоиро комилан муташаккил, идорашаванда ва бо натиҷаҳои пешгӯишавандаи 

мусбат мегардонад. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНӢ ҲАМЧУН МАҲАКИ 

САМАРАБАХШГАРДОНИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ОМӮЗГОР 
 

Дар маколаи мазкур муаллифон аломат ва ё нишондиҳандаҳои технологияи 

инноватсиониро дар самарабахшгардонии раванди таълим мушаххас баён намуда, ҷанбаҳои 

фаъолгардонии технологияи инноватсиониро дар фаъолияти омӯзгор баён сохтаанд. 

  Қайд кардан бамаврид аст, ки  дар мақолаи мазкур истифодаи самараноки  

технологияи инноватсионӣ ҳамчун воситаи рушди маърифатӣ дар раванди таълими 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ арзёбӣ гардидааст. Чунки самаранок роҳандозӣ 

намудани технологияи инноватсиониро назарияҳои илмӣ  ҳамчун воситаи рушди маърифат  

ва принсипи системанок шуморидаанд.   

Инчунин, муалифон қайд намудаанд, ки дар навбати худ ҳалли  вазифаҳои 

самарабахшгардонӣ аз интихоби мақсаднок сар мешавад. Мањаки самарабахшгардонии 

раванди таълим – ин аломатест (нишондод), ки дар асоси он имконпазирии вариантњо 

(алтернатив) – и инкишофи раванд ва интихоби бењтарини  онњоро арзёбї мегардонанд. 

Илова бар ин, дар мақола оварда шудааст - барои он ки ҷараёни ташаккули 

фарҳанги инноватсионӣ самаранок гузаронида шавад, бояд ба назар гирифт, ки ин 

раванд метавонад танҳо дар сурате ҳамоҳанг бошад, ки агар ин раванд дар ҷараёни 

омодагии касбии муаллимони ояндаи синфҳои ибтидоӣ ба назар гирифта шавад. 

Калиаҳои калидӣ: технология, инноватсия, маҳак (аломат, нишондиҳанда), 

самарабахшгардонӣ,  раванди таълим, омӯзгор, ташхис, метод, меъёр, рушд, фаъолият, 

сифат, инъикос, натиҷагирӣ.       
  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
 

В данной статье авторы указывают на признаки или показатели инновационных 

технологий в эффективности учебного процесса и отмечают аспекты активизации 

инновационной технологии в деятельности учителя. 

Нужно отметить, что в данной статье оценивается эффективное использование 

инновационной технологии как способ познавательного развития в учебном процессе 

общеобразовательных школ, потому что эффективное внедрение инновационных технологий 

рассматривается научными теориями как инструмент познавательного развития и 

системного принципа. Также авторы отмечают, что решение вопросов эффективности 

начинается с целевого выбора. Критерии эффективности учебного процесса – это признаки 

(показатели), на основании которых оцениваются альтернативные возможности развития 

процесса и их лучший выбор. 
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Кроме того, в статье говорится, что для эффективного проведения формирования 

инновационной культуры нужно учитывать следующее: оно может быть скоординировано 

только в том случае, если будет учитываться в процессе профессиональной подготовки 

будущих учителей начальных классов. 

Ключевые слова: технология, инновация, критерия (признак, показатель), 

эффективность, учебный процесс, учитель, диагностика, метод, норма, развитие, 

деятельность, качество, отражение, заключение.  
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF THE 

EDUCATIONAL PROCESS IN THE TEACHER'S ACTIVITIES 
 

 In this article, the authors indicate the signs or indicators of innovative technologies in the 

effectiveness of the educational process and note the aspects of activating innovative technologies 

in the activities of the teacher. It should be noted that this article evaluates the effective use of 

innovative technology as a way of cognitive development in the educational process of general 

education schools. Because the effective implementation of innovative technologies is considered 

by scientific theories as a tool for cognitive development and a systemic principle. And also the 

authors note that the solution to efficiency issues begins with a targeted choice. The criterion of the 

effectiveness of the educational process is a sign (indicator), on the basis of which alternative 

possibilities for the development of the process and their best choice are assessed. 

 In addition, the article says that in order to effectively carry out the formation of an 

innovative culture, the following must be taken into account, it can be coordinated only if it is taken 

into account in the process of professional training of future primary school teachers. 

      Key words:  technology, innovation, criterion (sign, indicator), efficiency, educational 

process, teacher, diagnostics, method, norm, development, activity, quality, reflection, conclusion. 
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УДК 35 

ТАЪРИХИ РУШДИ МУДОФИАИ ГРАЖДАНӢ ВА МАҚОМИ  

ОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

 

Ҳофизов Ҳ.Р., Абдуллоев Ш. 

ДПДТТХ ба номи академик М. С. Осимӣ 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Мудофиаи гражданӣ яке аз вазифаҳои муҳимми давлат, қисми таркибии сохтмони 

мудофиа ва таъмини амнияти аҳолӣ ва иқтисодиёти кишвар мебошад.  Рушди он дар асоси 

таърихи нави инкишофёбии ин самти масъули дифоӣ қариб як асрро дар бар мегирад, ки 

оғози он ба солҳои ҷанги якуми ҷаҳон (1914-1918) мансуб дониста шудааст. 

Оғози самт ё марҳилаи аввали рушди мудофиаи гражданӣ дар сарзамини мо ҳам 

моҳи марти соли 1918 қабул шудааст. Муроҷиати ба аҳолии Петроград ва атрофи он, ки 

Кумитаи мудофиаи инқилобӣ интишор кард, қоидаҳои рафтори аҳолиро дар шароити ҳамлаи 

ҳавоӣ муқаррар намуда, аввалин ҳуҷҷате буд, ки тариқи андешидани чораҳои мудофиаи 

шаҳрвандиро муайян менамуд. Дар ин санад дар бораи таъсиси ситоди дифоии зиддиҳавоӣ, 

шабакаҳои дидбонӣ, гурӯҳҳои (воҳидҳои) тиббии омодагардонидашуда барои расонидани 

кумаки аввалия ба ҷабрдидагон ва қоидаҳои рафтори аҳолӣ ҳангоми ҳамлаи ҳавоии душман 

сухан мерафт [7]. 

Аввалин ташкилоти ихтиёрии мудофиавӣ - Ҷамъияти ҳарбӣ-илмӣ (Военно-научное 

общество) соли 1920 таъсис дода шуда буд. Ташкилоти мазкур вазифаи аввалиндараҷаи 

худро дар коркарди масъалаҳои ҳарбӣ-илмӣ ва ташвиқу тарғиби донишҳои ҳарбӣ дар байни 

меҳнаткашон ва аҳолӣ медонист ва ба онро роҳандозӣ намуда тавониста давлатӣ аз 

масъалаҳои ҳарбӣ-сиёсӣ пурра муҳофизатшударо созмон дод [5]. 

Бо назардошти вазифаҳои рӯзафзуни мудофиавии солҳои аввали сохтмони сотсиалистӣ 

дар мамлакати шӯравӣ ва зарурияти дар миқёси васеъ иштирок намудани мардум-оммаи 

халқ дар корҳои мудофиавӣ (ба роҳ мондани мудофиаи гражданӣ), пурзӯр намудани тарбияи 

ҳарбӣ-ватандӯстии аҳолӣ ва ба мудофиаи кишвар омода сохтани он, 27 июли соли 1926 бо 

фармони Шӯрои Комиссарони Халқии ИҶШС Ҷамъияти ҳарбии илмӣ ба Ҷамъияти 

Мададгори Мудофиаи ИҶШС (ҶММ) табдил гардонида номгузорӣ шуд [5]. 

Моҳи марти 1923 Ҷамъияти ихтиёрии оммавии дӯстони флоти ҳавоӣ (Общество друзей 

Воздушного флота (ОДВФ) таъсис дода шуд, ки дар назди худ вазифаи мусоидати 

фаъолонаро дар рушди авиатсияи ватаниро гузошта буд. 
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Дере нагузашта, як ташкилоти дигари мудофиаи оммавӣ пайдо шуд - Ҷамъияти 

ихтиёрии дӯстони мудофиаи химиявӣ ва саноат (Добровольное общество друзей химической 

обороны и промышленности (Доброхим СССР). 

Азбаски фаъолияти амалии Ҷамъияти ихтиёрии оммавии дӯстони флоти ҳавоӣ 

(Общество друзей Воздушного флота (ОДВФ) ва Ҷамъияти ихтиёрии дӯстони мудофиаи 

химиявӣ ва саноат (Доброхим СССР) бо ҳам робитаи зич доштанд, моҳи майи соли 1925 

онҳо ба як ташкилот - АВИАХИМ муттаҳид шуданд. 

Дар маҳфилҳои дониши ҳарбӣ, аҳолӣ яроқи тирандозиро аз худ менамуд, 

истифодабарии норинҷаки дастӣ ва асосҳои тактикаи ҷангиро меомӯхт. Дар гурӯҳҳои ҳарбӣ-

техникӣ омӯзиш ва азхуднамоии самти артиллерия, силоҳи пулемётӣ ва худкорӣ (автоматии) 

тирандоз, сохти танк, дастгоҳи телеграф, мошини зиреҳпӯш ва воситаҳои муҳофизат аз 

силоҳи кимиёвиро меомӯхтанд. Гурӯҳ ва клубҳои ҳарбӣ-баҳрӣ низ хело фаъолияти 

бомуваффақиятонаро ба роҳ монда буданд. 

Ҷамъияти мададгори мудофиа, авиатсия ва кимиё (ОСОАВИАХИМ) санаи 23 январи 

соли 1927 дар ҷаласаи якҷояи вакилони Съезди умумииттифоқии АВИАХИМ ва 

иштирокчиёни пленуми ҶММ (ҷамъияти мададгори мудофиа) таъсис ёфтааст. Вазифаи 

асосии ҷамъият-тарбияи ҳарбию ватандӯстии аъзои он ва омода намудани аъзоёни ташкилот 

ба дифои Ватан буд [5].  

Марҳилаи дуюми рушди мудофиаи гражданӣ (1932 - 1941) баррасии маҷмӯи 

чорабиниҳои ҳарбӣ-сиёсӣ ва ташкилӣ оид ба ҳифзи аҳолӣ ва хоҷагии халқи кишвар буд.  4 

октябри соли 1932 Шӯрои Комиссарони Халқии ИҶШС "Низомномаи мудофиаи 

зиддиҳавоии ҳудудӣ ИҶСШ"-ро қабул кард, ки дар он бори аввал тадбирҳо ва воситаҳои 

ҳимояи мустақими аҳолӣ ва қаламрави кишвар аз хатари ҳавои дар минтақаи ҳавопаймоии 

душмани эҳтимоли муайян карда шуданд. Ин амал оғози таъсиси як марҳилаи нави МЗМ, 

мудофиаи зиддиҳавои маҳаллӣ (МПВО-местная противовоздушная оборона) буд, ки барои 

ҳимояи аҳолӣ ва ҳудӯд аз ҳамлаҳои ҳавоии душман пешбинӣ шудааст. Аз ин ҷиҳат, 4 

октябри соли 1932 рӯзи таъсисёбии МЗМ (мудофиаи зиддиҳавоии маҳаллӣ) ва баъдтар 

зодрӯзи система ва қувваҳои мудофиаи гражданӣ ҳисобида мешуд. Солҳои баъд низ 4 октябр 

ҳамчун рӯзи таъсисёбии МЗМ ва Рӯзи мудофиаи гражданӣ қайд карда мешуд [5]. 

Марҳилаи сеюми рушди мудофиаи гражданӣ  солҳои Ҷанги Бузурги Ватаниро (1941-

1945) дар бар мегирад.  Таъсиси саривақтии нерӯҳои мудофиаи зиддиҳавоӣ дар солҳои ҷанг 

ҳалли бомуваффақияти вазифаҳоро дар аз ҳамлаи ҳавоӣ муҳофизат намудани аҳолӣ ва 

иншооту объектҳои хоҷагии халқ таъмин намуд [5]. 

Ҷамъияти МЗМ-мудофиаи зиддиҳавоии маҳаллӣ дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ 

нақши беҳамторо дар паст намудани талафоти ғайринизомиён аз парвозҳои авиатсияи 

душман ба таври назаррас коҳиш дод ва инчунин аз вайроншавии беадади иншоотҳои 

зарурии хоҷагии халқрро пешгирӣ кард. Кормандони хадамоти тиббию санитарӣ, 

барқароркунандагони корҳои садамавию таъхирнопазир, гурӯҳҳои сӯхторхомӯшкунӣ роҳҳои 

аҳолиро аз ҳамлаҳои ҳавоии душман ва тирборони артиллерия муҳофизат намударо 

омӯзонида бо ҷонбозиҳои таърихношунид ҷони худро дар хатар гузошта, муборизаро бар 

зидди бомбаҳои оташгиранда, ба маҷрӯҳон ва муҳтоҷони дар зери харобаҳои биноҳо 

дармонда ва дигарон кумак расонида, ба комёбиҳои назаррасс муяссар гардиданд. Дар 

маҷмӯъ, дар тӯли солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ, қувваҳои МЗМ беш аз 400 ҳазор бомбаҳои 

ҳавоӣ ва 3,5 миллион лавозимоти ҷангии тӯпро (аз қабили снаряд, мина ва ғайра) безарар 

карданд. Инчунин мақоми беҳамтоеро дар тайёр намудану шиносонидани сарбозони ба 
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фронт равонамегардида дар истифодабарӣ аз лавозимоти ҷангӣ, стратегияю тактикаи 

набардҳои чангӣ, таҷрибаи оламшумули ватандориро доро гардида, дар ҳифзи марзу бум 

саҳми сазовор гузошт. Натиҷабардории ин фаъолият дар ғалабаи дастҷамъона бар зидди 

фашизми ҳамон давр буд. Имрӯз бошад, фашизми нав дар арсаи байналмилал бо номи 

“пантуркизм”-у дигар фалокату офатҳои табиӣ сар бардошта истодааст, ки онро донистану 

бо ӯ “мубориза бурдан” вазифаест, ки ҳатман диққати сохторҳои махсуси давлатдориро раво 

бинад, ки дар роҳи наҷоти миллат чораҳои бетаъхире коркард намоем. 

Марҳилаи чоруми рушди мудофиаи гражданӣ (1945 - 1961) марҳилаи такомул ё 

камолоти МЗМ-мудофиаи зиддиҳавоии маҳаллӣ мебошад, ки бо ҷустуҷӯи роҳҳои 

самарабахши муҳофизати аҳолӣ ва хоҷагии халқ аз истифодаи силоҳи қатли ом вобастагии 

пурра дорад.  Соли 1961 системаи (тартиби) сифатан нави мудофиаи гражданӣ таъсис дода 

шуд, ки он яке аз омилҳои стратегии таъмини давлатдорӣ, хоҷагии халқ ва аҳолӣ дар замони  

муосир гардидааст [5]. 

Мудофиаи гражданӣ аз МЗМ куллан фарқ мекард:  

-дар аввал, ба чорабиниҳои мудофиаи гражданӣ хусусияти умумидавлатӣ ва 

умумихалқӣ дода шуд.  Ҳама чорабиниҳои мудофиаи граждании таҳрезигардида дар 

саросари кишвар амалӣ мешуданд ва ба ҳар як шаҳрванд, ба ҳар як коллективи меҳнатӣ дахл 

доштанд; 

-дуюм, системаи чорабиниҳои муҳофизатӣ аз зарурати ҳимояи аҳолӣ ва қаламрави 

кишвар аз ҳама омилҳои зараровари силоҳи қатли ом асос ёфта буд.  Ин мушкилоти соҳаро 

мураккаб ва рӯзмарравӣ намуд; 

-сеюм, доираи вазифаҳои амалии системаи мудофиаи гражданӣ хело васеъ гардид. 

Ҳамин тавр, яке аз вазифаҳои асосии мудофиаи гражданӣ таъмини кори муътадили соҳаи 

саноати вазнину сабук ва коргарони он дар замони ҷанг қабул гардида буд; 

-чорум, вазифаи рафъи оқибатҳои ҳамлаи душман сифати нав касб кард ва он ба замони 

“ҷанги сард” мутобиқ гардонида шуд. 

Марҳилаи панҷуми рушди мудофиаи гражданӣ (1961 - 1971) бо тағйироти амиқи 

сохторӣ дар системаи мудофиаи гражданӣ тавсиф карда мешавад.  Аз моҳи сентябри соли 

1971, идоракунии мустақими системаи мудофиаи гражданӣ, ба мисли соли 1930, дубора ба 

ихтиёри сохторҳои ҳарбӣ гузашт. Ин рушди соҳаро ба сатҳи баландтар бардошт, идоракунии 

самараноки онро дар ҳама сатҳҳо таъмин намуд [5]. 

Дар замони “ҷанги сард” бо пайдоиши таҳдиди душмани эҳтимолӣ бо истифода аз 

силоҳи ҳастаӣ ва дигар воситаҳои муосири қатли ом зарур шуд, ки як системаи принсипан 

нави мудофиа барои муҳофизати аҳолӣ ва иншооти иқтисодӣ аз омилҳои зараровари 

силоҳҳои нав ихтироъ карда шавад. 

15 июли соли 1961, бо қарори Шӯрои Вазирони ИҶШС, мудофиаи маҳаллии ҳавоӣ 

(МЗМ) ба мудофиаи гражданӣ (МГ) табдил ёфт.  Системаи тадбирҳои мудофиаи миллӣ, ки 

дар замони осоишта ва замони ҷанг бо мақсади аз силоҳи ҳастаӣ, кимиёвӣ ва бактериологӣ 

муҳофизат намудани аҳолӣ ва иншоотҳои хоҷагии халқ, инчунин бо мақсади анҷом додани 

корҳои наҷотдиҳӣ-фаврӣ, таъхирнопазир ва барқарорсозии ҳолатҳои фавқулода дар 

марказҳои имконпазири қатли омм амалӣ карда мешуданд. 

Марҳилаи шашуми рушди мудофиаи гражданӣ (солҳои 1971 - 1987) бо тағйироти 

нави сохторӣ вобаста ба шиддат гирифтани мусаллаҳшавии пуршитоб ва ноил шудан ба 

паритети (аз баробарӣ боло будан) стратегии ИҶШС алоқаманд аст. Самаранокии 
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идоракунии фаъолияти мудофиаи гражданӣ аз ҷониби мақомоти роҳбарикунандаи вазорату 

идораҳо баланд бардошта шуд [5].  

Хусусияти хоси шаш марҳилаи аввали рушди MЗМ-МГ ин банақшагирӣ ва татбиқи 

ҳама тадбирҳо оид ба ҳифзи аҳолӣ, иқтисодиёт ва қаламрав дар шароити замони ҷанг 

мебошад.  Пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ ва техногенӣ дар замони осоишта 

дар он давр (1918-1987) ҳамчун вазифа, дар вазифагузории аввалиндараҷа намеистод. 

Марҳилаи ҳафтуми рушди системаи мудофиаи гражданӣ (1987-1991) марҳилаи 

тағйироти мусбат дар вазъи ҳарбӣ-сиёсӣ, хотимаи “ҷанги сард” ва гузаштани қисми муҳимми 

вазифаҳо ва қувваҳои мудофиаи гражданӣ ба ҳалли масъалаҳои экологӣ ва иқтисодӣ 

мебошад. Дар ин марҳила ба зиммаи мудофиаи гражданӣ вазифаҳои аз офатҳои табиӣ, 

садамаҳо, фалокатҳо муҳофизат кардани аҳолӣ ва ҳудуд дар замони осоишта гузошта шуда 

буданд [3]. 

Марҳилаи ҳаштуми рушди мудофиаи гражданӣ (аз соли 1991 то имрӯз) аз барҳам 

додани сохторҳои давлатии ИҶШС, ташаккулёбии ИДМ ва ташкили система оид ба огоҳӣ ва 

амал дар ҳолатҳои фавқулода оғоз ёфт. Дар ин робита соли 1990, як мақомоти махсуси 

ҳокимияти иҷроия таъсис дода шуд. Корпуси наҷотбахшии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 

кумитаи давлатӣ, ки пас аз ислоҳоти ҷиддӣ дар соли 2006 (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 28.12.2006 сол, №611) ба Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи 

граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (КҲФ ва МГ ҶТ) табдил ёфт ва ҳамчун 

мақоми марказии ҳокимияти иҷроя сиёсати давлатиро дар соҳаи идораи ҳолатҳои фавқулода 

ва мудофиаи гражданӣ ба ӯҳда дорад ва бо мақсади татбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ дар 

соҳаи ҳифзи аҳолӣ, иқтисодиёт ва қаламрави Тоҷикистон аз ҳолатҳои фавқулоддаи табиӣ ва 

техногенӣ пешбинӣ шудааст [1]. 

Мудофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷузъи таркибии системаи умумии 

тадбирҳои мудофиаи давлатӣ мебошад, ки дар замони осоишта, давраи ҷанг ва ҳолатҳои 

фавқулода амалӣ карда мешаванд. Фаъолияти мудофиаи гражданӣ ба ҳимоя аз василаҳои 

муосири ҳамлаи душман, инчунин гузаронидани корҳои наҷотдиҳӣ ва барқарорсозии 

ҳолатҳои фавқулода дар иншоотҳои иҷтисодӣ ва марказҳои харобшуда дар ҳолатҳои 

фавқулода нигаронида шудааст. Самти афзалиятноки зинда мондани аҳолӣ, ҳифзи ҳудуд ва 

иқтисодиёт дар ҳолатҳои фавқулода бо бароҳандозӣ ва ҳувайдосозии маданияти бехатарӣ 

мукаммалтар роҳандозӣ гардиданаш масъалаест, ки имрӯз аз нигоҳи мо хело рӯзмарра ва аз 

паритет хело пастмонда [6]. 

Шумораи зиёди ҳолатҳои фавқулода, ки ҳамасола рух медиҳанд, бо талафоти инсонӣ, 

зарари калони моддӣ, хатари ҷанги ва низоъҳои мусаллаҳона, аҳамияти ҳифзи аҳолӣ, 

иқтисодиёт ва қаламравҳоро дар замони имрӯза афзоиш медиҳад. Аз ин рӯ, ҳалли вазифаҳои 

наве, ки ба системаи ягонаи пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ 

(КҲФ ва МГ ҶТ) вогузор шудаанд, бидуни корбарии эҷодкорона ва таъмини фаъолияти 

системаи ҷудонашаванда, муосир ва фаррохи идоракунӣ, ки сиёсати ягонаи давлатиро дар 

соҳаи пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулодда имкон медиҳад, ғайриимкон аст. Хавфҳои 

имрӯзаи ҳаёти инсоният, ҳифзи ҳаёт ва саломатии одамон, гузашта аз ин ҳифзи ҳудӯд 

вазифаҳои мураккабтареро гузошта истодааст ва талабот нисбат ба системаи идоракунӣ ва 

амал дар ҳолатҳои фавқулода бояд баландтару замонавӣ ва пурсамар гардад. 

Таҷрибаи бартарафсозии ҳолатҳои фавқулода аз он шаҳодат медиҳад, ки системаи 

пурсамари идоракунии муосир дар вокуниш ба садамаҳо, офатҳои табиӣ ва фалокатҳои 

табиию техногенӣ нақши бузург дорад.  Махсусан дар солҳои охир, гуногунии ҳолатҳои 
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фавқулода ба назар мерасиданд - аз муноқишаҳои мусаллаҳона ва зилзилаҳои харобиовар то 

сӯхторҳо ва обхезиҳои калон, садамаҳои техногенӣ ва офатҳои табиӣ то ба гармшавии 

иқлими сайёраю короновируси COVID-19. 

Натиҷаҳои умумии саҳифаҳои фаъолияти қувваҳои мудофиаи гражданӣ, системаи 

мудофиаи гражданиро ҷамъбаст карда, мо бо итминони комил гуфта метавонем, ки таърихи 

зарринсаҳифаи солҳои гузаштаи мудофиаи гражданӣ асоснокӣ, иҷтимоию сиёсӣ ва 

иқтисодии таъсиси онҳоро ба таври эътимодбахш тасдиқ кардааст. 

Солҳои охир дар вазъи ҳарбӣ-сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии ҷаҳон тағйироти назаррас 

ба амал омад. Дар натиҷаи фурӯпошии ИҶШС ва лагери сотсиалистӣ ва ҳамроҳи онҳо блоки 

ҳарбии кишварҳои Шартномаи Варшава муқовимати идеологӣ дар тамоми ҷаҳон қариб, ки аз 

байн рафт ва муқовимати ҳарбӣ хело коҳиш ёфт.  Қарорҳои байналмиллалие, ки дар бораи 

коҳиш додани иқтидори яроқи ҳастаӣ, манъ ва нобуд кардани силоҳи кимиёвӣ қабул 

шудаанд, пеш аз ҳама имконияти истифодаи силоҳи қатли омро дар ҷангҳои муосир ва 

низоъҳои мусаллаҳона коҳиш доданд.  Дар ин робита, ҳатто изҳороте садо доданд, ки 

таҳдиди низомии хориҷӣ барои бисёр кишварҳо дигар вуҷуд надорад.  Аммо, ин изҳорот ба 

воқеият мувофиқат намекунад. 

Дар натиҷаи нарм шудани вазъи байналмилалӣ, таҳдиди фаврии таҷовузи мустақим ба 

ҳамдигар дар ҳақиқат коҳиш ёфт, аммо таҳдиди низомӣ ба он идома дорад ва дар шароити 

муайян метавонад ба таҳдиди фаврии низомӣ ва низоъҳои низомии шиддатнокии гуногун 

табдил ёбад. Дар ҷангҳои муосир ва муноқишаҳои мусаллаҳона проблемаи ҳифзи аҳолӣ, 

иқтисодиёт ва қаламравҳо аз хатарҳои ҳаёти муосир, ки дар натиҷаи амалиёти ҷангӣ ва дар 

натиҷаи ҳолатҳои фавқулода ба амал омадаанд, хеле актуалӣ хоҳад буд. 

Аз ин рӯ, мудофиаи гражданӣ дар шароити муосир, ки барои таъмини фаъолияти 

ҳаётан муҳим, зиндагиногоҳдорӣ ва давлат дар шароити шадиди ҷанг ва ҳолатҳои фавқулода 

пешбинӣ шудааст, вазифаи муҳими давлатӣ буд ва хоҳад монд. 

Дар маҷмӯъ, нақш ва ҷойгоҳи мудофиаи гражданӣ дар шароити муосир бо вазифаҳои 

ҳалменамудаи он муайян карда мешаванд, ки мундариҷа ва усулҳои татбиқи онҳо 

метавонанд вобаста ба шароити мушаххаси вазъ фарқ кард. Аз нуқтаи назари имрӯза вазъият 

вазифаҳои асосии мудофиаи гражданӣ иборатанд аз [6]: 

 - огоҳӣ, огоҳ намудани пешакӣ ё саривақтии аҳолӣ аз таҳдид ва амалҳо дар шароити 

кунунӣ; 

- эвакуатсияи аҳолӣ, сарватҳои моддӣ ва фарҳангӣ; 

- ҳимояи муҳандисӣ, радиатсионӣ, кимиёвӣ, биомедитсинӣ ва сӯхторӣ, истифода аз 

воситаҳои инфиродии ҳифз; 

- баррасии масоили зиндагитаъминнамоии аҳолӣ дар ҳолатҳои фавқулодаи замони 

осоиштаю давраи ҷангӣ; 

- ҳифзи манбаъҳои об (системаҳои обтаъминкунӣ), хӯрокворӣ, ашёи хоми ғизоӣ, 

хӯроки чорво, ҳайвонот ва набототи хоҷагӣ; 

- баланд бардоштани устувории кори иншоотҳои иқтисодӣ, объектҳо; 

- гузаронидани чорабиниҳо доир ба рӯшанипинҳоннамоӣ ва пинҳонамоии мураккаб; 

- анҷом додани корҳои наҷотбахшӣ ва дигар корҳои таъхирнопазир; 

- таъмини афзалиятноки ҳаёти аҳолии зарардида; 

- барқарорсозӣ ва нигоҳдории тартибот дар минтақаҳои зарардида; 

- дафни фаврии ҷасадҳо; 

- таълими умумии ҳатмии аҳолӣ, ҳувайдосозии маданияти бехатарӣ; 
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- таъмини омодагии сафарбаркунии аҳолӣ ба мудофиаи гражданӣ; 

- ташкили идоракунии босамар дар фаъолияти мудофиаи гражданӣ; 

- иштироки нерӯҳои мудофиаи гражданӣ дар рафъи ҳолатҳои фавқулода ва дигар 

фаъолиятеро, ки барои иҷрои вазифаҳои мудофиаи гражданӣ заруранд, аз ҷумла 

банақшагирӣ ва ташкили фаъолияти пурсамари ин соҳаи масъули давлат ва 

зиндагинигоҳдорӣ. 

Таҳлили вазифаҳои номбаршуда ба мо имкон медиҳанд изҳор намоем, ки мудофиаи 

гражданӣ дар шароити муосир яке аз унсурҳои системаи таъмини амнияти миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, қисми таркибии вазифаи мудофиаи давлатӣ мебошад. 

Мудофиаи гражданӣ дар шароити муосир, масъалаи ҳифзи захираҳои инсонӣ, иқтидори 

иқтисодӣ ва ҳудудӣ кишварро бар ӯҳдаи худ дорад, муҳофизат ва зиндагии аҳолиро дар 

ҳолатҳои фавқулода ва давраи ҷанг, наҷот ва расонидани кӯмак ба маҷрӯҳон ва 

бесарпаноҳонро таъмин менамояд. 

Мудофиаи гражданӣ қисми муҳимтарини вазифаҳои иҷтимоии давлатро тариқи 

инҳисорона (монополиявӣ) баррасӣ ва ҳал менамояд. Он устувории фаъолияти иншооти 

иқтисодӣ, ҳимояи арзишҳои моддӣ ва фарҳангиро босамар мекунад, хавфи осеби 

дувумдараҷаро дар шароити ҳолатҳои фавқулода ва замони ҷанг ва дар ниҳоят зарари 

расонидаи душманро бартараф месозад, ин мероси таърихи нави зиёда 100-солаи ин сохтори 

наҷотист. 

Имрӯз, дар давраи ҳазорсолаи нав, мо гуфта метавонем, ки раванди афзояндаи 

шиддатёбии мушкилоти таъмини амният, ҳам барои як шахс ва ҳам барои тамоми инсоният, 

асри нави афзоиши таҳдидҳои техногенӣ, афзоиши хавфҳои офатҳои экологӣ, иқлимӣ, 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва дигар офатҳои табиӣю техногенӣ ва давраи ҷангиро дар бар мегирад.  

Ҳалли масъалаҳои ҳифзи аҳолӣ, иқтисодиёт ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулода, инчунин 

хатарҳо дар натиҷаи амалиётҳои ҳарбӣ ё дар натиҷаи кирдорҳои даҳшатафканию 

экстремистӣ кам нашудаанд. 

Даҳсолаи охир як гардиши қатъии назарияшиносон ва таърихнигорони ҳарбӣ дар самти 

таҳияи консепсияи нави ҷанг, шаклҳо ва усулҳои нави муборизаи мусаллаҳона гардидааст. 

Онҳо аз он бармеоянд, ки бо воситаҳои сифатан нави ҷанг, ки дар заминаи технологияҳои 

навтарин сохта шудаанд, аз ҷумла силоҳи дақиқ ва силоҳҳое, ки ба принсипҳои нави физикӣ 

асос ёфтаанд, табиати ҷанг ногузир тағйир хоҳад ёфт. 

Силоҳҳои имконпазир, ки ба принсипҳои нави физикӣ асосан таъсири ғайри марговар 

асос ёфтаанд, инҳоянд [1,2,3,4]: 

 - силоҳи лазерӣ;  

 - манбаъҳои рӯшноӣ; 

 - воситаҳои ҷанги электронӣ;  

 - ҷанги иттилоотӣ; 

 - силоҳи дақиқи насли нав (лавозимоти ҷангӣ); 

 - силоҳи метеорологӣ, геофизикӣ; 

 - силоҳи биологии насли нав (аз ҷумла доруҳои психотропӣ); 

 - маҳсулоти биотехнологӣ;  

 - силоҳи кимиёвии насли нав; 

 - силоҳи импулси электромагнитӣ; 
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Чунин асосҳо мавҷуданд, ки дар тӯли 10-15 сол ва дар баъзе кишварҳо ҳатто қабл аз ин 

вақт, навъи силоҳҳое ихтироъ шудаанд, ки нақши силоҳи ҳастаиро хеле паст мекунад, садди 

маъмулиро, ки силоҳи ҳастаӣ ва силоҳи муқаррарӣро аз ҳам ҷудо мекард, нест мекунад. 

Имрӯзҳо ба таври куллӣ пазируфта шудааст, ки давраи муқовимати артишҳои азими 

бисёрмиллиона дар давраи ҷанг ба поён расид. Ҳама асосҳо мавҷуданд, ки дар ояндаи наздик 

нақши роҳбарикунандаро дар ҷангҳо воситаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ ва дигар роҳи 

мубориза ба роҳ монда хоҳад шуд. Мувофиқи ақидаи стратегҳои ҳарбӣ барои аз имконияти 

муқовимати фаъолона дар ҷангҳои муосир ва муноқишаҳои мусаллаҳона маҳрум кардани 

душман, зарбаҳо ба муқобили муҳимтарин объектҳои иқтисодиёт ва инфрасохтор равона 

мегарданд, ба он дохил мешаванд [8]: 

- нуқтаҳои идоравӣ, назоратӣ; 

-марказҳои алоқа, коммуникатсионӣ, телевизионӣ ва радиошунавонӣ; 

- кӯпрукҳои роҳи оҳан (самтҳои асосии роҳи оҳан); 

- пулҳои мошингарди шоҳроҳҳои ҷумҳуриявӣ; 

- бандарҳои баҳрӣ (дарёӣ), пойгоҳҳо, фурудгоҳҳо; 

- анборҳои захираҳои давлатӣ, қубурҳои маҷмӯи ҳаёттаъминнамои; 

- нерӯгоҳҳои барқи-обӣ; 

- зеристгоҳҳои хати интиқоли барқ; 

- анборҳои сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ, анборҳои нафт; 

- коркарди нафт ва истеҳсоли нафту химия; 

- истеҳсоли маҷмааи мудофиа; 

- истеҳсоли металлургияи ранга ва сиёҳ; 

- истеҳсоли мошинсозӣ;  

- истеҳсоли таҷҳизоти барқӣ. 

Тибқи ҳисобҳо, дар сурати ҷанг, ҳатто бо истифодаи силоҳи муқарарӣ, хавфи зиёдро аз 

ҳисоби таҳдиди нобудсозии иншооти эҳтимолан хатарнок ба даст меорад, ки дарвоқеъ, бо 

истифодаи силоҳи қатли ом баробар хоҳад буд. 

Дар ҳамин асно баён менамоем, ки нақши мудофиаи граждании кишвар дар ҷангҳои 

замони муосир ва дар шароити ҳолатҳои фавқулодаи кунунӣ якбора меафзояд.  Он барои 

давлатдории Тоҷик аҳамияти калон пайдо карда, омили асосии ҳарбӣ-стратегӣ мегардад. 

Гуфтаҳои болоро ҷамъбаст намуда, изҳор менамоем, ки мудофиаи гражданӣ 

наметавонад дар шакли пешина боқӣ монад, ба ислоҳот ниёз дорад.  Ба андешаи мо, роҳи 

воқеии ислоҳоти мудофиаи гражданӣ дар заминаи сохторҳои давлатдории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва умуман системаи мудофиаи граждании ҷумҳурӣ ташкили системаи воқеан 

ягонаи давлатӣ оид ба пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода - системаи ягонаи муҳофизати 

шаҳрвандии Тоҷикистон мебошад, ки ҳаёт бароҳандозии ӯро аз мо талаб дорад. 

Ҳама рукнҳои давлатдорӣ ва ҳама соҳаҳо: саноат, кишоварзӣ, аҳолӣ, мақомоти 

давлатии маҳалҳо - бояд барои зуд гузаштан ба фаъолият тибқи нақшаҳои замони ҳолатҳои 

фавқулода-нақшаҳои замони ҷанг омода бошанд. Ҳар як минтақа бояд мустақилтар бошад, 

то ки мушкилотро, чун қоида, мустақилона ҳал намояд. Он метавонад чунин шакл дошта 

бошад: нигаҳдории максималии нерӯҳои мавҷуда, мутобиқшавии фаврӣ ба шароити нави 

ҳарбӣ-сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ, фароҳам овардани шароит ва имкониятҳои мусоид 

баҳри ҷойгиркунии фаврии нерӯ ва қувваҳо - дар муддати кӯтоҳ ва дар сатҳи зарурӣ, 

вокуниши чобукона ва зуддӣ (фаврии) стратегӣ-амалиётӣ ба тағйирёбии вазъият. 
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ТАЪРИХИ РУШДИ МУДОФИАИ ГРАЖДАНӢ ВА МАҚОМИ 

 ОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Мудофиаи гражданӣ вазифаи муҳимми давлат, қисми таркибии сохтмони мудофиа, 

таъмини амнияти аҳолӣ ва иқтисодиёти кишвар буда, рушди он дар асоси таърихи нави 

инкишофёби як асрро дар бар мегирад, ки оғози он аз солҳои ҷанги якуми ҷаҳон дониста 

шудааст. 

Натиҷаи умумии саҳифаҳои фаъолияти қувваҳои мудофиаи гражданӣ, системаи 

мудофиаи гражданиро пеши назар оварда бо итминони комил гуфта метавонем, ки таърихи 

зарринсаҳифаи он, асоснокӣ, иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодии таъсисашро бо таври 

эътимодбахш тасдиқ кардааст ва тариқи корбарии онро ҳамчун дастурамали давлатдорӣ 

метавон арзёбӣ намуд.  

Калимаҳои калидӣ: таърихи нави инкишофёбӣ, донишҳои ҳарбӣ, дифои Ватан, 

замони “ҷанги сард”, паритети стратегӣ (аз баробарӣ боло будан), сиёсати ҳифз, маданияти 

бехатарӣ. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЕЁ 

СТАТУС В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Гражданская оборона - одно из важнейших задач государства, система 

общегосударственных, оборонных и защитных мероприятий, направленных на защиту 

населения, территорий и экономики. Она имеет вековую историю развития и началом её 

нового исторического пути считаются годы первой мировой войны. 

Обобщая исторический путь развития гражданской обороны, мы с уверенностью 

можем заявить о том, что золотые страницы её истории и накопленный опыт доказали 

социально-политическую и экономическую обоснованность её организаций, и в связи с их 
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актуальностью могут служить примером политического устройства государственности в 

современном мире.   

Ключевые слова: новая история развития, военные знания, защита Родины, период 

“холодной войны”, стратегический паритет, политика защиты, культура безопасности. 
 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CIVIL DEFENCE AND ITS PALACE IN 

MODERN TIMES 

Civil defense is an important task of the state, compound part of the defense contraction, 

ensuring the security of the papulation and the country’s economy and its development is based on a 

new history of a century that its beginning is known from the First World War’s years.  

The general result of the activities of the civil defense forces show the civil defense system 

and we can say with confidence that its golden history validity, socio – political and economic 

history has been convincingly confirmed and its use can be considered as a state’s precept 

(instraction). 

 Key words: new history of development, military knowledge, to defense Motherland, the 

period of the “Cold War” strategic parity (above equality), defensive policy, security culture. 
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БАРХЕ АЗ МАСЛИҲАТҲОИ МУФИД ДАР РОҲИ ТАЪЛИМИ 

 ДУРУСТ ВА НАТИҶАБАХШИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
 

Шамирова С.Ш. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Якчанд роҳҳову усулҳои натиҷабахши таълими забонҳои хориҷӣ, бахусус забони 

англисӣ вуҷуд доранд, ки баҳри самаранок гузаштани дарсҳо ҳам ба омӯзгорон ва ҳам ба 

донишҷӯён кумаки чашмрас карда метавонанд. Аз он роҳу усулҳо омӯзгорон метавонанд 

бевосита барои таъсирноктар ва шавқовартар намудани  таълим барои  худ ва донишҷӯён 

истифода баранд. Мо муътақид бар он нестем, ки танҳо як роҳи таълим хуб бошад ва ҳамаи 

пешниҳодҳо бояд дар заминаи таҷрибаи омӯзгорон асоснок гарданд. Ақидаҳои гуногун бояд 

ба назар гирифта шаванд, зеро мо мушоҳида намудем, ки он ақидаҳо ба шумораи зиёди 

омӯзгорон дар лаҳзаҳои гуногун лозим мешаванд. 

 Хотирнишон бояд намуд, ки ҳолатҳои таълими забонҳои хориҷӣ гуногунанд. 

Масалан, шумо метавонед, ки донишҷӯёнро ба имтиҳони амалӣ тавре омода созед, ки як 

миқдори вақт ба усулҳои имтиҳонӣ сарф гардад. Бисёре аз омӯзгорон шикоят мекунанд, ки 

вақт кофӣ нест, то онҳо ҳама корҳои дилхоҳро анҷом диҳанд. Ин ҷо баъзе созишҳо миёни 

амали дилхоҳи шумо, талаботи донишҷӯён ва ҳолати мавҷуда хеле муҳиманд. 

 Бояд зикр намуд, ки дар чунин ҳолатҳо ду воситаи роҳнамо вуҷуд доранд, ки ба 

қарори шумо таъсир расонида метавонад: аввал, таълими забон барои омӯзиши забон танҳо 

кумак аст ва ин ҷо чизҳое ҳастанд, ки ба донишҷӯ барои фаҳмидани чизи зарурӣ ёрӣ 

медиҳанд ва дуюм ин аст, ки забон пеш аз ҳама муошират ба шумор меравад. Фаъолиятҳое, 

ки истифодаи забон ва беҳтар муошират шудани онро аз ҷониби донишҷӯён муайян 

месозанд, дар рафти истифодаи бевоситаи он муайян мекунанд, ки донишҷӯён забонро 

медонанд ё на. 

 Сараввал бештар маълумоти умумиро барои мақсадҳои махсуси дарпешистода 

пешниҳод менамоянд. Ҳатто ҳамин воситаҳои умумӣ пеш аз ҳама амалианд нисбати он ки 

назариявӣ бошанд. Дар ин ҳолат омӯзгорон водор карда мешаванд, ки на танҳо воситаҳоро 

хонанд, балки ақидаҳои пешниҳодшударо низ истифода намоянд. Бояд гуфт, ки аксарияти он 

ақидаҳо ба ҳамаи омӯзгорон лозим мешаванд, лекин баъзеи дигарашон не ва боз дигари он 

ақидаҳо метавонанд, ки барои устодон ва вазъияти онҳо нав карда шаванд. 

Бо вуҷуди ин дар мадди назар бояд он нукта истад, ки омӯзгор чиро ва чӣ тавр таълим 

медиҳад ва аз ҳама муҳим он аст, ки барои чӣ омӯзгор бо ин кор машғул ҳаст. Кам 

омӯзгороне ҳастанд, ки дар муддати дарози таълим чизи дилхоҳашонро иҷро намудаанд. 

Ҳама водор мешаванд, ки тасодуфан боз нишинанд ва худро такмил диҳанд. Дар раванди 

таълими забонҳои хориҷӣ омӯзгор бояд як нақшаи махсус ва муайяне пеши худ гузорад ва 
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онро ҳатман сармашқи кори худ созад. Ин ҷо мо як намунаи чунин нақшаро пешниҳод 

менамоем, ки аз 10 масъала марбут гаштааст: 

1. Дарс бояд нақша ва вақти муайян дошта бошад. 

2. Баъзан китоби дарсӣ шуморо аз таълими хуб бозмедорад. 

3. Забономӯзӣ қисман чӣ гуна донишҷӯро ёд додани забон ба шумор меравад. 

4. Агар мавзӯи дарс ба донишҷӯён мушкил бошад, ба муаллим фаҳмондан беҳтар аст. 

5. Омӯзгор на зиёда аз 20% вақти дарс бояд гап занад. 

6. Англисӣ забони мушкил ва серпаҳлу аст. 

7. Ман ҳамаи дарсҳои китобро як хел меомӯзам. 

8. Ман дар вақти дарс ҳеҷ вақт намешинам. 

9. Ман амалро ҳамеша пеш аз иҷро кардан мефаҳмонам. 

10. Ман безобита намешавам, агар аз рӯйи нақша кор накунам, муҳим он ки ба 

донишҷӯён дарс маъқул шавад. 

Бо ин гуна нақшаҳои муайян омӯзгори боидрок ба таълими хуб майл мекунад. Шумо 

низ агар нияти беҳтар кардани таълими худро накунед, пас дониши назариву амалӣ дар ин 

амр ёрӣ карда наметавонад. Ягона чизи муҳим ин дар хотир доштан аст, ҳарчанд забон 

объекти истилоҳотӣ нест, зеро ки он дар синф ба амал меояд. Дар охир ин тағйирот дар 

рафтори донишҷӯ мебошад, ки бурду бохт аз он вобаста аст. Зеро санҷиши воқеии “дарси 

хуб” он нест, ки омӯзгор чӣ тавр пешкаш мекунад, балки донишҷӯ чӣ тавр аз худ мекунад. 

Дар ҳақиқат, омӯзгороне, ки пурра дар иҷрои нақшаи худ ғарқ мешаванд, онҳо бояд чӣ кор 

кунанд ва донишҷӯён дар бораи онҳо чӣ фикр мекунанд, хатои ҷиддӣ мекунанд. Нақши 

муҳимтарини омӯзгор ангезандагии он аст, ӯ ёрӣ медиҳад, ки чизҳо рӯй диҳанд, лекин 

мақсад фаъолсозии донишҷӯён аст. 

Чунин низ ба назар мерасад, ки баъзе омӯзгорон солҳои зиёд дарсҳои якхеларо як хел 

гузаштаанд ва ин танбалиро нишон медиҳад; баъзеи дигарашон хатои дағал мекунанд, яъне 

онҳо ҳамеша “усул” меҷӯянд. Онҳо чунин мепиндоранд, ки роҳи пешгирифтаашон дуруст 

аст ва онҳо бо беҳтарин усулҳо кор мекунанд. Мо ба мавҷудияти чунин усул бовар надорем. 

Забон маҷмӯъ аст ва забономӯзӣ маҷмӯи пайгири он аст. Роҳи мудом дурусти таълими забон 

вуҷуд надорад. Лаҳзаҳои гуногун маводи гуногун, усулҳои гуногун, фаъолияти гуногун ва 

дурнамои гуногунро тақозо мекунанд. Қоидаи асосие, ки бояд омӯзгор дар хотир нигоҳ 

дорад, ин қабули усули дилхоҳ ва таъсирнок мебошад. Омӯзгор бояд ба назар гирад, ки 

усули истифодабурдааш ба донишҷӯ барои ноил гардидан кумак карда метавонад ё не? Агар 

ёрӣ расонад, пас омӯзгор ба ҳадафи худ расидааст. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки на ҳамаи омӯзгорон вақт доранд, ки курси худро тарҳрезӣ 

намоянд. Дар аксарияти мавридҳо дастури таълимии асосӣ интихоб мегардад, ки барномаи 

асосии таълимиро таъмин месозад. Омӯзгорон ба дастур такя намуда, пешакӣ муайян 

мекунанд, ки чӣ қадар вақт бояд сарф намоянд, то ки онро дар вақти таъиншуда ба охир 

расонанд. Лекин ин ҷо мақсад таълими донишҷӯён аст, на тамом кардани китоб! Дар ин 

маврид шояд таҷрибаи иловагӣ лозим шавад; шояд қафо гаштан ва дубора омӯхтани 

нуктаҳои мушкили дарс зарур бошад ва ҳатто шояд масъалаи тағйир додани нақшаи дарс ба 

миён ояд. Зеро гоҳо метавонад, ки нақшаи пешгирифтаи омӯзгор ба талаботи донишҷӯён 

ҷавобгӯ набошад ва боиси нофаҳмиҳо гардад. 

Чунин ҳам ба назар мерасад, ки баъзе аз омӯзандагони забони хориҷӣ, бахусус ҷавонон 

забонро барои ҳадафҳои махсус меомӯзанд; дигарон, бахусус онҳое, ки забонро дар 

сохторҳои давлатӣ меомӯзанд, ба он хотир ки забони англисӣ ҷузъи ҳамон сохтор аст. Дар 
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ҳар ду ҳолат низ донишҷӯён бо ҳаловат забонро меомӯзанд ва дар ин масъала муваффақ ҳам 

мешаванд, ба шарте ки ба раванди омӯзиш дуруст ва пурра ҷалб гарданд. Чунин амр ҳамеша 

кумак расонида метавонад, ки донишҷӯ чизеро интизор аст, ки рӯй диҳад, лекин он рӯй 

намедиҳад. Дар ин маврид муҳокима бояд амалӣ бошад ва омӯзгорон метавонанд, ки чунин 

рӯйхат тартиб диҳанд ва аз донишҷӯён пурсанд, ки истифодаи забони англисиро чунон 

интихоб намоянд, ки маъқул мешуморанд. Инчунин масъалаҳоро аз рӯйи муҳиммиашон 

пайиҳам гузоранд (масалан: аз А тo З). 

Англисӣ аз ин лиҳоз муфид аст: 

А. Шумо бо мардуми зиёди нав метавонед гап занед. 

Б. Шумо аз англисӣ метавонед, ки ҳангоми сафар истифода кунед. 

В. Шумо филмҳо ва барномаҳои телевизионро фаҳмида метавонед. 

Г. Шумо сурудҳоро бо навои поп фаҳмида метавонед. 

Ғ. Он ба шумо барои ёфтани кори хуб ёрӣ медиҳад. 

Д. Он ба шумо барои таҳсил дар донишгоҳ лозим мешавад. 

Е. Мардум бо англисӣ дар саросари дунё тиҷорат мекунанд. 

Ё. Шумо метавонед дар бораи дунё бештар фаҳмед, агар рӯзномаву маҷаллаҳои 

англисӣ ва амрикоиро хонда тавонед. 

Ж. Он барои аксарияти мардум забони байналхалқӣ аст. 

З. Шумо китобҳои англисиро бо забони асл хонда метавонед. 

Омӯзгорон ҳангоми гузаштани курс барои муфид гаштани фаъолияти худ метавонанд 

ба донишҷӯён саволномаи зеринро пешкаш намоянд. Агар ин корро бо англисӣ тавонед, бо 

аломати V ишора. Агар онро бо англисӣ иҷро карда натавонед, бо аломати X ишора кунед. 

1. Ба касе каме дар бораи худ нақл кунед. 

2. Дар бораи шуғли дӯстдошта нақл кунед. 

3. Гуфтугӯйи телефонӣ кунед. 

4. Ба рафиқатон мактуби кӯтоҳ нависед. 

5. Ба мардум фаҳмонед, ки хато кардаанд. 

6. Бо меҳрубонӣ фаҳмонед, ки шумо ба онҳо бовар намекунед. 

7. Фаҳмонед, ки кадом таомро дӯст медоред ва кадомашро не. 

8. Дар бораи навъи дӯстдоштаи варзиш сӯҳбат намоед. 

9. Панҷ фарқи ҳаёти кишвари худро аз ҳаёти Британия гӯед. 

     10. Дар бораи сиёсат суҳбат кунед. 

           11. Мақолаи рӯзномаро хонед. 

           12. Ба нафаре қатъӣ ва меҳрубонона норозигии худро изҳор намоед. 

Одатан чунин саволнома натиҷаи дилхоҳ медиҳад, дар ҳолате ки омӯзгор онро пешакӣ 

хуб омода сохта бошад ва синф низ мувофиқ бошад ва донишҷӯён донанд, ки маҳз машғули 

кадом кор ҳастанд. Омӯзгорон ба пуррагӣ донишҷӯёнро баҳо медиҳанд, агар донишҷӯён низ 

имкони хурдакаке дошта бошанд, ки онҳоро баҳо диҳанд. Лекин чаро бояд чунин бошад? 

Омӯзгорон бояд дарсҳои хуб, пурсамар ва шавқовар диҳанд. Чаро ба шогирдон дар ин амр 

иҷозат нест, ки ба омӯзгорон ёрӣ диҳанд? Даҳ дақиқае, ки дар охири дарс ҷудо карда 

мешаванд, барои пурсидани он ки дарс ба донишҷӯён маъқул шудааст ё не хеле муҳим аст. 

Аввал он ба донишҷӯён имкон медиҳад то фаҳманд, ки онҳо дар раванди дарс муҳиманд, 

омӯзгор ба онҳо аҳамият медиҳад ҳам ба забономӯз ва ҳам ба инсон. Дуюм, донишҷӯён ба 

омӯзгор нақл мекунанд, ки дарс ба онҳо маъқул шуд ва барои чӣ. Дар баъзе мавридҳо чунин 

маълумот метавонад, ки омӯзгорро ҳайрон созад, лекин кумак мекунад, ки омӯзиш 
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пуртаъсиртар ва шақовартар гардад. Ба омӯзгор лозим нест, ки аз баҳодиҳии омӯзгор 

ҳаросад. Агар баҳодиҳии онҳо ҷиддӣ бошад, донишҷӯён базудӣ дарк хоҳанд кард, ки онҳо 

метавонанд дар раванди омӯзиши худ таъсири фаъол дошта бошанд. Агар аз донишҷӯён 

хоҳиш карда шавад, ки дар рӯзҳои гуногун бо шарикони гуногун дар кори гурӯҳӣ иштирок 

кунанд, натиҷаи хуб дода метавонад. Дар чунин ҳолат дарсҳо тез ва фаҳмо хоҳанд гузашт ва 

ин амр ба донишҷӯён ҳамчун объекти асосии омӯзгорон ёрии дилхоҳ дода метавонад. 

Масъалаи ҷолиби дигар ин ҳавасмандгардонии донишҷӯён ба шумор рафта, он ҳамеша 

беҳтар аст, агар онҳо мақсади кори пешгирифтаи худро хуб дарк намоянд. Ҳарчанд мақсад 

ин ҷо барои омӯзгор фаҳмо бошад ҳам, барои донишҷӯён фаҳмо набудани он чандон зарур 

нест. Омӯзгорон бояд омода бошанд, то ба донишҷӯён фаҳмонда тавонанд, ки чӣ кор карда 

истодаанд ва чаро. Чунин мисолҳо метавонанд ёрӣ диҳанд: 

а. Баъзан шумо метавонед сабтеро барои гӯшкунӣ истифода кунед, то ки донишҷӯён 

онро тақлид намоянд ва он метавонад барои ба англисӣ гап задани онҳо ёрии хуб расонад, 

лекин агар сабти мушкил истифода гардад, он метавонад қобилияти шунавоии онҳоро хуб 

кунад. Дар ҳолати нафаҳмондани нуктаҳои сабти мушкил донишҷӯён метавонанд, ки раҳгум 

зананд ва ин боиси норозигии онҳо шуда метавонад. 

б. Аксарияти курсҳои забономӯзии муосир сиклианд, яъне қоидаҳои якхела дар 

раванди омӯзиши курс такрор мешаванд. Дар ин маврид донишҷӯён зуд изҳор мекунанд, ки 

онҳо ин мавзӯъро аллакай гузаштаанд. Омӯзгорон бояд омода бошанд то фаҳмонанд, ки ин 

такрор нест, балки хубтар омӯхтани истифодаи он қоидаҳо мебошад. 

в. Дар ҳақиқат, такрори амалии қоидаҳо ва мавзӯъҳо ба фоидаи кор аст. Дуруст аст, 

такрори қоидаҳои талаффуз нутқи даҳониро беҳтар мегардонад. Ҳамчунин дуруст аст, ки 

кори гурӯҳии муоширатӣ барои таҷрибаи амалӣ натиҷаи дилхоҳ медиҳад.  

Равшан аст, ки аз фаҳмондани дурудароз дар фаъолияти синфӣ бояд даст кашид, лекин 

омӯзгор бояд фазоеро таъмин созад, ки донишҷӯён бо шавқ машғули кор бошанд ва мақсади 

фаъолият хуб маълум бошад. Чунин усул на ба тамоми дарсҳо вобастагӣ дорад, балки ба 

фаъолияти алоҳида низ. Агар донишҷӯён сабтро гӯш карданӣ бошанд ё матнро хонанд, ин ба 

онҳо ёрӣ медиҳад то пешакӣ донанд, ки гап дар бораи чӣ меравад ва чӣ зарурате барои 

фаҳмидани он ҳаст. Агар мақсад омӯхтани забон бошад, на омӯзонидани он, пас фаҳмо аст, 

ки методологияи ҳама чизро донистани омӯзгор на он қадар муҳим аст. Дар чунин мавридҳо 

ягон сирру асрор кӯмак расонда наметавонад. Дар акси ҳол бошад, вазифаи омӯзгор аниқ 

кардани курс, дарс ва фаъолияти фардӣ мебошад то андозае, ки барои донишҷуён фаҳмо 

бошад. 

Қобили зикр аст, ки чунин тарзи омодагӣ инчунин ба донишҷӯён кумак мекунад, ки 

худро ба фаҳмиши омӯзгор ва равиши дарс равона созанд, ҳамзамон дарк намуда тавонанд, 

ки чӣ ба даст овардаанд ва бо он чӣ корро анҷом дода метавонанд. Масалан, дар забони 

англисӣ ҳамагӣ 200 феъл мавҷуданд, ки асоси замони гузаштаи нодуруст доранд ва аз ин 

миқдор нисфашон кам истифода мешаванд ё ки куҳна мебошанд. Қоидаи осони омӯзиши 

онҳо вуҷуд надорад, лекин шумо ин корро метавонед барои донишҷӯён осон гардонед бо 

фаҳмондани он ки агар рӯзе даҳ феъл аз ёд кунанд, онҳо метавонанд, ки дар давоми се ҳафта 

ҳамаи феълҳои нодурусти забони англисиро аз ёд намоянд. Чунин маълумот наметавонад, ки 

аз ёд кардани феълҳоро осон кунад, лекин он идора намудани рафти дарсро осон менамояд. 

Хулоса, омӯзгори пуртаҷриба бояд ба барномаҳои мавҷуда ва муҳтавои китобҳои дарсӣ 

маҳдуд нагардида, аз худ низ роҳҳо ва усулҳои самараноки таълимро пешкаш ва истифода 

намояд ва танҳо дар чунин маврид натиҷаи дилхоҳ ба даст омаданаш имконпазир аст. 
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БАРХЕ АЗ МАСЛИҲАТҲОИ МУФИД ДАР РОҲИ ТАЪЛИМИ ДУРУСТ 

 ВА НАТИҶАБАХШИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
 

Мақолаи мазкур ба раванди фаъоли таълими забони англисӣ бахшида шудааст. 

Муаллиф роҳҳо ва усулҳои таъсирбахши таълими забонро пешниҳод менамояд. Дар мақола 

чандин маслиҳатҳои муфид барои омӯзгорон пешкаш гаштаанд, ки истифодаи дурусти онҳо 

ба манфиати кор мебошад. Ба масъалаи мустақилияти омӯзгор дар раванди таълими забон 

аҳамияти махсус дода шудааст. 

Калимаҳои асосӣ: раванди фаъол, таълим, таъсирбахш, маслиҳат, истифодаи дуруст, 

мустақилият. 
 

SOME USEFUL TIPS IN THE WAY TO CORRECT AND  

EFECTIVE  ENGLISH  LANGUAGE 
 

The article is devoted to the effective process of teaching English language. The author offers 

the influenced ways and methods of teaching language. There are several useful advices for the 

teachers and the correct using of them leads to good results. The independence of teacher is 

especially noted. 

Key words: Effective process, teaching, influenced, advice, correct using, independent. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  ПРАВИЛЬНОМУ  

И ЭФФЕКТИВНОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
 

Данная статья посвящена активному процессу преподавания английского языка. Автор 

предлагает влиятельные способы и методы преподавания аглийского языка. Несколько 

полезных советов предлагается преподавателям, и правильное их использование в учебном 

процессе даёт хороший результат. При этом самостоятельности преподавателя уделено 

особое внимание. 

Ключевые слова: активный процесс, преподавание, эффективный, совет, правильное 

использование, самостоятельность. 
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МЕТОДҲОИ ОМӮЗИШ ВА ТАЪЛИМИ ИСТИЛОҲОТ  ДАР СОҲАИ ЗАБОНҲОИ 

ХОРИҶӢ 
 

Шамсова Б.Қ. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Мақола ба масъалаҳои таълими истилоҳот бо мақсади ташаккули салоҳияти касбӣ дар 

синфҳо бо забони хориҷӣ бахшида шудааст. Дар мақола хусусиятҳои таълими истилоҳот ба 

донишҷӯён ва асосҳои гуфтугӯи касбӣ, мушкилот ва иштироки имконоти рафъи онҳо 

муҳокима карда мешаванд. Дар мақола равандҳои фаъолсозии истилоҳот барои ба даст 

овардани маълумот, фаъолияти минбаъдаи маърифатӣ ва ҳамчунин таҳияи матни шахсии 

шумо оварда шудаанд.  

Бо истилоҳ мо калима ё ибораи соҳаи муайяни донишро, ки дар матнҳои махсус 

фаъолият мекунанд, дар назар дорем. Фарқияти истилоҳҳои воқеӣ ва истилоҳот. Истилоҳ, 

аломати забоншиносӣ, аз як тараф, консепсияи махсусро дар бар мегирад ва аз тарафи дигар, 

дар тавлиди мафҳумҳои нав дар ин соҳаи дониш иштирок мекунад. Ва термоидҳо (пас аз Л. 

М. Алексеева мо ба онҳо воҳидҳои лексикии номенклатура, касбият ва jargon касбӣ муроҷиат 

мекунем) аз истилоҳот бо бартарии функсияи номинатсия фарқ мекунанд ва дар натиҷа, бо 

истифода аз намудҳои гуногуни иртибот [1]. Таърихи пайдоиши истилоҳот ба асрҳои миёна 

бармегардад, вақте ин истилоҳҳо ҳамчун воситаи амалисозии коммуникатсияи илмӣ амал 

мекарданд. Аммо ба гуфтаи олимон, ташкил ва систематизатсияи истилоҳот ҳамчун воситаи 

иртиботи илмӣ суст буд. 

Дар асри 18 олимон ташкилӣ ва мураттабии истилоҳотро мувофиқи соҳаҳои илмии худ 

ба кор бурдаанд, ки барои рушди минбаъдаи истилоҳот заминаи мусоид фароҳам овард. 

Аммо муносибати назариявӣ ба истилоҳот на дертар аз асри 20 оғоз шудааст. Ин кӯшиши 

шарҳ додани истилоҳот оид ба назария ва усули он буд. Ҳамин тариқ, дар охири асри ХХ 

илми ташаккулёфта - истилоҳот. 

Дар доираи таълими забони хориҷӣ, бо назардошти самти касбӣ ва ихтисоси 

донишҷӯён, луғати ҳадди ақали истилоҳиро барои онҳо лозим аст, ки барои кор бо матнҳои 

ихтисос заруранд, то бо фаҳмидан ва гирифтани иттилооти зарурӣ. Ин ҷо бояд ба чунин 

хусусияти истилоҳ ба мисли систематизм, ки системаи мафҳумҳои соҳаи ҳуқуқии донишро 

ифода мекунад, рӯ оварем. Донишҷӯён бояд зарурати таснифи мафҳумҳоро шарҳ диҳанд ва 

хусусиятҳои онҳоро таъкид кунанд. Ҳангоми ташаккул додани ҳадди ақали истилоҳӣ барои 

донишҷӯён, омӯзиши истилоҳҳоро мутобиқи иртиботи онҳо ба гурӯҳи мушаххаси семантикӣ 

зарур аст. Ҳамин тавр, дар асоси мавзӯъҳои омӯхташуда мо силсилаи семантикии зеринро 

ҷудо карда метавонем: намудҳои ҷиноятҳо, номи ҷинояткорон, намудҳои ҷазоҳо, 

истилоҳҳое, ки амалҳои мурофиавӣ, иштирокчиёни мурофиа ва ғ. Донишҷӯёнро барои 

мустақилона тақсим кардани рӯйхати истилоҳҳо ба гурӯҳҳо (синфҳо) ва муайян кардани ин 

mailto:sakina.shamirova@mail.ru
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силсилаи семантикӣ даъват кардан мумкин аст. Ё ин ки, масалан, дар омӯзиши мавзӯи 

"Ҷиноятҳо" ҷиноятҳоро ба категорияҳо ҷудо кунед: ҷиноятҳо ба моликият, зидди шахс, 

зидди сулҳ ва амнияти башар ва ғайра. 

Ҳангоми таҳияи луғати ҳадди ақали истилоҳӣ, таснифот ва истилоҳҳои солим бояд бо 

мафҳумҳое ҳамроҳ шаванд, ки мафҳумҳои онҳоро мантиқан ошкор кунанд ва ба онҳо ҳамчун 

унсури донишҳои илмӣ истифода шаванд. Аммо бояд ба шуури донишҷӯён расонидани он 

чиз зарур аст, ки таърифи мафҳуми шартии мафҳуме, ки истилоҳ ифода кардааст, якдилона 

нест. Ҳамин тавр, шумо метавонед донишҷӯёнро даъват намоед, ки барои муайян кардани 

истилоҳ кӯшиш кунанд ва ба онҳо тағйирёбии имконпазири тафсирро нишон диҳанд ва дар 

оянда таърифи асосиеро, ки моҳияти консепсияро пурра ифода мекунад, қабул кунанд. 

Боз як аломати истилоҳ, ки ҳангоми таълими курси истилоҳот ба назар гирифтан лозим 

аст, номуайянии он аст. Тадқиқоти ибтидоӣ истилоҳро дар статика баррасӣ мекард ва 

стандартисозӣ ва муттаҳидсозии он равандҳои асосӣ буданд, бинобар ин истилоҳ аломати 

беҳамтоӣ ном дошт. Аммо,ҳангоми омӯзиши истилоҳ дар ҷанбаи динамикӣ, ин хусусияти 

истилоҳ тасдиқ намешавад. Пайдоиши маънои нави ҳамин истилоҳ, инчунин тавсеаи ҳудуди 

семантикаи он мантиқист, зеро системаи истилоҳҳо раванди шинохти тафаккури доимо 

ташаккулёфтаи ҷомеаро инъикос мекунад. 

Зарурияти таълими истилоҳот ба он вобаста аст, ки он барои таҳрифи донишҳои нав 

ҳамчун асос хизмат мекунад. Бино ба иттилои В.П. Даниленко, ин воситаи ифодаи дониш ва 

роҳи собит кардани он мебошад. Ниёз ба таълими истилоҳот аз он иборат аст, ки он барои 

таҳрифи донишҳои нав ҳамчун асос хизмат мекунад. Бино ба иттилои В.П. Даниленко, ин як 

воситаи изҳори дониш ва як роҳи ислоҳи он аст. 

Таълими истилоҳоти ҳуқуқӣ пеш аз ҳама ҳангоми хондан гузаронида мешавад, ки ин 

намуди фаъолияти нутқ ҷанбаи таълим аст. Ба ибораи дигар, истилоҳро дар раванди 

фаъолияташ дар муҳити забон, яъне матн омӯхтан лозим аст. Истилоҳро дар ҷанбаи 

динамикӣ ба назар гирифта, мо онро ҳамчун воситаи мустаҳкам кардани дониш ва ҳамчун 

воситаи изҳори натиҷаҳои шинохти дониш арзёбӣ мекунем. Ин истилоҳ иттилооти 

маърифатӣ дорад. Тибқи И.В. Трушина, ки ӯ "заҳматҳои эҷодии андешаи илмиро муттаҳид 

мекунад, марҳилаи муайяни донишҳои илмиро муқаррар мекунад, барои фаъолияти 

самарабахши илмии инсон ва таҳқиқоти минбаъдаи илмӣ шароит фароҳам меорад" 

Солҳои охир мавқеи забони англисӣ дар арсаи байналхалқӣ рӯз то рӯз афзуда истодааст 

ва талаботи ҷомеа ба он пайваста зиёд мешавад. Дар ҷумҳурии мо бисёр мамлакатҳои 

хориҷӣ, ҷамъиятҳои байналмилалӣ, бахшҳои Созмони Милали Муттаҳид намояндагии худро 

кушодаанд. Инчунин, рӯз то рӯз дӯстии байни халқу миллатҳои гуногун мустаҳкам мегардад. 

Қобили қайд аст, ки имрӯзҳо дар муассисаҳои таълимӣ ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ диққати 

махсус дода истодаанд. 

«Забони хориҷӣ чун фанни таълимӣ барои васеъ гардонидани донишу ҷаҳонбинии 

хонандагон кумаки хубе мерасонад. Дар ҷараёни омӯзиши забонҳои хориҷӣ толибилмон бо 

нозукиҳои забони омӯхташаванда аз наздик ошно гашта, махсусиягҳои ин забонро омӯхта, 

монандиву тафовути забони хориҷӣ ва забони модариашонро бахубӣ дарк мекунанд», 

омадааст дар барнома доир ба забонҳои хориҷӣ барои мактабҳои миёна. 

Ҳамин тавр, мо бояд баҳри беҳтар шудани раванди забономӯзии хонандагон тавассути 

корҳои беруназсинфӣ, рушд бахшидани фаъолияти созмонҳои талабагӣ ва ташкили амалҳои 

дидактикӣ кӯшиши бештар намоем. Тавре ки мегӯянд: «Strike while the iron is hot», яъне: 

                    Ба кор ор илме, ки омӯхтӣ, 
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                    Макуш машъалеро, ки афрӯхтӣ. 
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МЕТОДҲОИ ОМӮЗИШ ВА ТАЪЛИМИ ИСТИЛОҲОТ  ДАР  

СОҲАИ ЗАБОНҲОИ ХОРИҶӢ 
 

Имрӯзҳо омӯзиши забонҳои хориҷӣ, аз он ҷумла омӯзиши забони англисӣ масъалаи 

асосӣ ва мубрами рӯз мебошад. Ин ҳолат на танҳо дар мамлакатҳои пешрафтаи ҷаҳон, балки 

дар Ҷумҳурии Тоҷикиситон низ мушоҳида мегардад.  Кулли ҷавонони имрӯза оиди омӯзиши 

забонҳои хориҷӣ ва истифода аз техника ва технологияи навин хело дар сафи пешанд. 

Истифодаи таҷҳизоти муосири техникии соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон аз мутахассисон 

дониши хуби забонҳои хориҷиро тақозо менамояд. Донистани забони хориҷӣ дар ҳақиқат 

ҳам метавонад воситае бошад барои ташаккул додани тахассуси худ, васеъ намудани 

ҷаҳонбинӣ, пайдо кардани маълумоти вобаста ба ихтисос на танҳо дар дохили мамлакат, 

балки берун аз он. 

Калидвожаҳо: истилоҳ, раванди таълим, муоширати касбӣ, фаъолияти маърифатӣ, 

фаъолияти таълимӣ, матни махсус, малака, иттилоот. 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

Сегодня изучение иностранных языков, в том числе изучение английского языка, 

является основным и актуальным вопросом дня. Это наблюдается не только в развитых 

странах мира, но и в Республике Таджикистан. Применение современных технических 

средств в различных сферах человеческой деятельности требует от специалистов хороших 

знаний иностранных языков. Знание иностранного языка действительно может быть 

инструментом для формирования его квалификации, расширения мировоззрения, поиска 

информации, связанной с квалификацией, не только внутри страны, но и за её пределами. 

 Ключевые слова: терминология, учебный процесс, профессиональное общение, 

познавательная деятельность, учебная деятельность, специальный текст, навыки, 

информация.  
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METHODS OF TEACHING AND TEACHING TERMS IN FOREIGN  

LANGUAGES 

Today, the study of foreign languages, including the study of English, is the main and topical 

issue of the day. This is observed not only in developed countries, but also in the Republic of 

Tajikistan. Application of modern technical means in various spheres of human activity requires 

good knowledge of foreign languages. Knowledge of a foreign language can really be a tool for the 

formation of its skills, expanding worldview, search for information related to the qualification, not 

only within the country but also abroad.  

Key words: terminology, educational process, professional communication, cognitive 

activity, educational activity, special text, skills, Information.  
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Шарипов Ҷ., Наҷмиддинов С.А.
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Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат
1 

 

Варзиш қисми муҳимми фарҳанги умумибашарӣ ва қосиди сулҳу амонӣ буда, ба 

таҳкими саломатӣ ва инкишофи қобилияти ҷисмониву маънавии инсон, хусусан ҷавонон 

мусоидат мекунад. 

                                                                                              Эмомалӣ Раҳмон 

Саломатӣ ганҷинаи бебаҳо ба шумор меравад. Тарзи нодурусти зиндагӣ ва камҳаракатӣ 

дар аксар кишварҳои олам сабаби зиёд шудани ҳолатҳои гирифторӣ ба бемориҳои дилу 

рагҳои хунгарди инсонҳо гардидааст. Мутаассифона, Тоҷикистони азизи мо низ аз ин ҳисоб 

истисно нест.  

Солҳои охир дар тамоми ҷаҳон яке аз сабабҳои асосии ба марг ва маъюбият гирифтор 

шудани одамонро аз бемории сактаи дил медонанд. Ин беморӣ соле 17 миллион инсонҳоро 

аз байн мебарад. Сабабҳои асосии ин беморӣ бошад, баландшавии фишори хун, болоравии 

mailto:bshamsova@yandex.ru
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холестерин ва глюкоза дар хун, вазни зиёдатӣ, сигоркашӣ, камҳаракатӣ, диабети қанд ва 

дуруст истеъмол накардани ғизои солим мебошад.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доимо таъкид мекунанд, ки “Солимии ҷомеа боигарии давлат 

аст”. Бале, солимии ҳар як шахс дар дасти худи ӯст. Агар шахс ҳанӯз аз даврони ба дунё 

омаданаш дар худ бо тарзи ҳаёти солим зиндагӣ намуданро ҷой дода, ба қонунҳои табиат ва 

инсоният риоя намояд, ҷомеа низ аз солимии мардум гул-гул мешукуфад. Дар сиёсати 

имрӯзаи давлати тоҷикон ташаккули тарзи ҳаёти солим бо иштироки ҷомеаҳо дар ҳалли 

масъалаҳои бахши тандурустӣ аҳамияти дуруст дода мешавад. Фаъолияти иҷтимоии инсон 

бошад, ин оқилона ба роҳ мондани фаъолияти корӣ ва истироҳати фаъол дар реҷаи рӯз, 

дуруст ташкил намудани фароғати фарҳангӣ, ҳаракати фаъоли муносиб, гигиенаи шахсӣ, 

истифодаи қувваҳои шифобахши табиат аз ҷумла: офтоб, ҳаво ва об, хурду хӯроки дуруст, 

ҳолати психологӣ дар оила, фаъолияти меҳнатӣ ва таълимӣ дар байни коллектив мебошад. 

Ҳамаи инҳо ба ҳамдигар вобаста буда, ба омилҳои тарзи ҳаёти солим дохил мешаванд.  

Энергия бошад, дар организм ҳангоми ҳаракат ба вуқӯъ меояд. Инсонро табиат барои 

фаъолияти ҷисмонӣ офаридааст, ки бо он ҳамаи узвҳо ва система бо якдигар мутобиқ карда 

шудаанд. Организми инсон дар баробари сарф кардани энергия дар ҳолатҳои гуногун онро аз 

нав пур мекунад, дар ҳоле ки агар худи шахс бештар фаъолият намуда, талош кунад, ки 

ғизоҳои энергетикиро истифода кунад ва ҳамзамон ба варзиш машғул шавад.  

Донишмандони тиб собит намудаанд, ки инсоният барои пойдории саломатии 

худ  ва  тақвияти он, умри дарози пурбаракат дидан беҳтар аст, ки бештар ба машқҳои 

ҷисмонӣ машғул шавад. Зеро бо ақидаи Зардушт, “Тани солиму ақли солим кори 

солимро анҷом медиҳад”. Аз ин лиҳоз,  моро мебояд, ки бештар ҳаракат кунему ба 

машқҳои ҷисмонӣ машғул шавем. Бояд қайд намоям, ки агар шахс машқҳои ҷисмониро 

дар табиат ба ҷо орад, таъсири мусбаташон ба организм зиёдтар мешавад. Хусусан, 

машғулиятҳои мустақилонаро ба ҷо овардан натиҷаи хуб медиҳад.  

Ҳангоми машғулиятҳои мустақилона чӣ гуна ба организми шумо таъсир 

расонидани онҳоро донистан ва дар ин замина таъсирашонро ифода кардан зарур аст. 

Ҳаракат кунед, ки ба саломатии худ аз рӯйи нишондиҳандаҳои субъективию объективӣ 

назорат баред. Нишонаҳои субъективӣ инҳоянд: аҳвол, хоб, иштиҳо ва рӯҳия. Агар пас 

аз машқҳои ҷисмонӣ худро бардаму болидарӯҳ ҳис кунед ва хоҳиши идомаи машқ 

дошта бошед, пас ин аломати мусбат аст. Он нишон медиҳад, ки организм аз уҳдаи 

фишорҳои ҷисмонӣ мебарояд ва онҳоро тадриҷан зиёд кардан мумкин аст. Агар баъди 

машқҳои ҷисмонӣ рӯҳия бад, хоб ноором шуда, хастагию  сустӣ  пайдо гардад, пас 

фишор бароятон зӯрӣ кард ва онро камтар кунед.   

Мустањкамгардонии мушакњои пушт – ин воситаи хеле хуб барои пешгирии 

чунин касалињои сутунмуњра, ба мисли сколиоз, грижаи байнисутунмуҳравї ва ќисми  

решањои асабњои њароммаѓз мебошад. Мунтазам машѓулшавї бо машќњои љисмонї 

барои мустањкам гардонидани мушакњои пушт метавонад маро маљбур созад, ки 

нохушињоеро, ки бо дардњои пушт вобастагї доранд, фаромўш кунем. Сутуни асосии 

бадани мо – ин сутунмуњра мебошад, ки аз фиќрањои алоњида иборат аст ва онњо бо 

њамдигар боњаракат ва бењаракат пайваст мебошанд. Дар байни  њама фиќрањо  

амортизаторњо – дискњои байнисутунмуњравї љойгир шудаанд, ки барои ҳамдигарро 

лат додани фиќрањо кумак мерасонад. Сутуни фиќравї дар њолати вертикалї бо ёрии 

мушакњои пушт љойгир шудааст ва агар мушакњо бо тарзи кофї ташаккулёфта 
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мебошанд, вазнинї ба сутунмуњра зиёд мегардад, мунтазам дискњои 

байнисутунмуњравї  аз дохили сутунмуњра  мебароянд ва вайрон мешаванд (грижаи 

байнисутунмуњравї), фиќрањо бо як тараф (сколиоз) мелаѓжанд, асабњои аз  њароммаѓз 

оѓозшаванда озордида мегардонанд. Агар  мушакњои пушт дуруст ташаккул ёфта 

бошанд, он гоњ одам ќомати рост дорад: мушакњои пушт ќариб, ки таранг нестанд, 

лекин пушт рост аст, сар бошад, бардошта шудааст, ќафаси сина ба пеш камтар 

баромада меистад, ишкам ба ќафо кашида шудааст, зонуњо њам дар њолати истода ва 

њам дар њолати роњгардї  рост мебошанд. Дар њолати нодуруст будани ќомат одам 

мондашавии организми худро эҳсос мекунад. 

Мусаллам аст, ки сутунмуҳра дар организми инсон аз 32-34 муҳраҳое иборат  

буда, ки миқдори ин муҳраҳо ҳамчун устухонҳои мустақил танҳо дар скелети тифли 

навзод мавҷуд мебошад. Дар синни 17-25-солагӣ 5 муҳраи чорбанд ва 3-5 муҳраи 

думғоза бо ҳам пайванд шуда, ду устухонро ташкил медиҳанд: чорбанд ва думғоза. Дар  

сутунмуҳраи одами  калонсол 7 муҳраи гардан, 12 муҳраи қафаси сина, 5 муҳраи қамар, 

чорбанд ва думғоза мавҷуд  мебошад.  

“Бешубҳа, саломатии ҷамъият ба саломатии ҷомеаи вай вобаста аст. Бе саломатӣ 

ягон корро пеш бурдан мумкин нест. Имрўз рушд ва пешрафти ҷаҳони муосир ба ду 

ҷанбаи асосӣ, яке ба илму техника ва технология, дигаре ба солимии афроди ҷомеа сахт 

марбут аст. Рушди техника ва технология бе ҷисман солим ташаккул ёфтани афрод 

амалӣ нахоҳад шуд.” Чи тавре ки дар ҳадиси пайғамбар омадааст: «Бештари мардум 

дар бораи ду неъмат мағбуданд: «Саломатӣ ва фароғат». Воқеан, дар тамоми синну сол 

ин ду неъмат зарур аст, бандагонаш набояд фаромўш кунанд, ки ҳар як фарди 

солимақли ҷомеа бояд саломатии худро нигоҳ дорад”. Ва боз ҳам тарзи ҳаёти солим яке 

аз роҳҳои бисёр камхарҷ ва пурсамари ҳифзи тандурустии миллат ва беҳтар намудани 

нишондиҳандаҳои саломатӣ мебошад. Ин ҷо намунае аз машқҳои мунтазамро меорем, 

ки барои пойдории саломатии шумо манфиатбахш аст. Ҳамарӯза метавонед дар 

вақтҳои муайян, ки бароятон мувофиқ аст, ба он машғул шавед.  

Машқи 1. Рост истед, пойњо якљоя. Чи ќадаре ки метавонед ба пеш хам шавед, 

дастњоро ба поён овезон намоед. Нӯги чилликњо ба фарш бояд расанд (расми 1). 

 

  Машқи  2. Ба шикам дароз кашида, кафњои пойро мањкам намуда ќад шавед, 

ќафаси синаро аз фарш бардоред. Масофаи байни устухонњои ќафаси сина ва фарш 

бояд 10-20 сантиметрро ташкил дињад (расми 2). 
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Машқи 3. Бо пуштатон ба тарафи девор гардед, пойњоро дар масофаи аз 

якдигарашон 30 сантиметр дур нигоњ доред. Чи ќадаре ки имконпазир аст, ба як тараф 

ба поён хам шавед, бо пуштатон ба девор расида. Њамин амалро ба тарафи дигар 

такрор намоед. Чилликњо бояд аз кулчаи зону камтар поён фароянд (расми 3). 

 

Машқи 4. Ба рӯйи курсї, рўятонро тарафи такягоњаш гардонда, нишинед ва бо 

дастонатон бо зонуњои пойњоятон такя намоед, пойњоро кушод љойгир намуда, њолати 

устухонњои кос ва пойњоро дигар накарда, саратонро бо бадан ба ќафо гардонед. Шумо 

бояд дастњои ба болои сар бардошташудаи њамроњатонро, ки дар масофаи ду метр аз 

шумо дур дар ќафои шумо рост истодааст, бубинед (расми 4). 

Барои бењтар намудани њаракати бандњои сутунмуњра машќњо, њаракатњои 

асосии онро такрорнамояндаро иљро кардан зарур аст: ќадшавї ва ростшавї, хамшавї 

ба рост ва чап, њаракатњои мудаввар печидан. Машќњое, ки пешнињод мегарданд, барои 

суст гардонидани дигаргунињо дар њаракатнокии бандњои сутунмуњра, ки вобаста ба 

синну сол пайдо мешаванд, кумак мерасонад.  

 

Машқи 5. Бо маќсади кам намудани зўроварї ба дискњои байнисутунмуњравї 

шумораи зиёди машќњо дар њолати хобида ё нишаста иљро карда мешаванд: 

а) њолати аввал (њ.а.) – рост истода дар њолати горизонталї ба пеш хам шуда, 

пойњо аз якдигар дур, дастњо дар болои зонуњо. Ба њисоб 1-2 миёнро боло бардошта, 

сарро хам карда, пуштро давра кардан (расми 5) бо њисоби 4-5 миёнро фароварда, сарро 

бардошта, фурў хамидан. 16 маротиба такрор намоед. 
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  б) Њ.А. – нишаста пойњо ќат шудаанд, ќафаси сина ба ронњои пойњо часпонда 

шудааст, бо дастон кафњои пой дошта шудаанд. Бо њисоби 1-4 њаракати рост намудани 

пойњоро карда, баданро аз пойњо људо кардан лозим нест (расми 6);  бо њисоби 5-8 ба 

њолати аввала баргаштан. 12 маротиба такрор намудан. 

 

в). Њ. А. –ба пушт хобида, дастњо бо ќомат рост. Бо њисоби 1-4 пойњоро ба фарши 

пушти сар гузоштан (расми 7); бо њисоби 5-8 ба њ.а. баргаштан, 12 маротиба такрор 

намудан. 

                                                       

г). Њ.А. – ба пушт хобида, дастњо бо ќомат рост. Бо њисоби 1-4 ќат шудан, ба 

оринљњои даст такя кардан ва устухонњои кос ва сарро аз фарш набардошта; бо њисоби 

5-8 ба њ.а. баргаштан. 16 маротиба такрор намудан. 

д). Њ.А. – ба шикам хобида, пойњо аз њамдигар дур љойгир шуда ќат шуданд, бо 

дастон аз кафи пой доштан. Бо њисоби 1-4 њаракати рост намудани пойњоро карда, 

ќисми болои баданро бардоштан (расми 8); бо њисоби 5-8 ба њ.а. баргаштан. 12 

маротиба такрор кардан. 

           

е). Њ.А. - ба пушт хобида, пойњо каме аз њамдигар дур, дастњо бо ќомат рост. Бо 

њисоби 1-2 баданро ба тарафи рост гардонида, пуштро аз фарш људо накардан; бо 
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њисоби 3-6 ба њ.а. баргаштан. Њамин тариќ ба тарафи дигар 16 маротиба такрор 

намудан. 

ж). Њ.А. – нишаста, пойњоро, чи ќадаре ки имкон њаст, аз њамдигар дур љойгир 

намуда, дастњо ба пушти сар. Бо њисоби 1-2 ба рост хам шудан, кӯшиш кардан лозим, ки 

оринљи дасти ростро дар пушти зонуи пойи рост ба фарши хона расонед (расми 9); ба 

њисоби 3-4 ба њ.а. баргаштан. Њамин тариќ, ба тарафи дигар. 16 маротиба такрор 

намоед. 

    

з). Њ.А. – ба пушт хобида, дастњо пушти сар, пойњо ќат шуданд. Бо њисоби 1-2 

кӯшиш кардан лозим, ки бо зонуњо аз тарафи рост ба фарши хона расед, сарро ба 

тарафи чап гардонед, бо њисоби 3-4 ба њ.а. баргаштан. Њамин зайл ба тарафи дигар. 16 

маротиба такрор намоед. 

к). Њ.А. – нишаста, пойњо аз њамдигар дур ќат шуданд, дастњо дар болои ќафаси 

сина. Бо њисоби 1-2 баданро ба тарафи чап, бо оринљи рост ба зонуи чап расидан, дасти 

чапро чи ќадаре ки имкон бошад, ба ќафо бурда ба фарш расондан (расми 10); бо 

њисоби 3-4 ба њ.а. баргаштан. Њамин тариќ ба тарафи дигар. 16 маротиба такрор 

намудан.  

      

л). Ҳ.А.- рост истода, пойњо аз њамдигар дур. Бо њисоби 1-4 њаракати давра бо 

бадан ба тарафи рост; бо њисоби 5-8 њамин зайл ба тарафи дигар, 16 маротиба такрор 

намоед. 

Нишондиҳандаҳои объективӣ инҳо суръати кашишхӯрии дил ва ҳаҷми ҳаётии шуш 

мебошад. 

Хулоса, солимии  миллат ин аз рукнҳои бисёр пуриқтидори рушду тараққии давлат 

аст, давлат дар сояи миллати солим қомат меафзояд ва пеш меравад. 
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МАШҒУЛИЯТҲОИ МУСТАҚИЛОНА  ИН ҲИФЗИ 

СОЛИМИИ ШУМОСТ 
 

Дар мақола оид ба машқхои варзишӣ, ки барои пойдории ваъзи саломатии инсон 

манфияти зиёд дорад, сухан рафтааст. Муаллифон кӯшидаанд, ки барои  тақвияти 

андешаҳояшон  аз машқҳои  сабуки варзишӣ  намунае  оранд, ки  аз  он  хонанда  истифода 

барад. Аз назари муаллифон машқҳои варзишӣ ин солимии миллат буда, барои рукнҳои 

пуриқтидори рушду тараққии давлат муҳиммияти хос дорад.       

Калимаҳои калидӣ: камҳаракатӣ, беморӣ, солим, организм, машқҳои ҷисмонӣ, дил, 

сутунмуҳра,  миллат, машғул шудан. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – ЭТО ЗАЩИТА 

 ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 
 

В статье рассматриваются  спортивные упражнения, приносящие  большую  пользу для 

сохранения здоровья человека. Авторы  попытались привести примеры лёгких спортивных 

упражнений, которые учащиеся могут использовать для подкрепления своих  идей. По 

мнению авторов, занятия спортом  являются здоровьем нации  и имеют большое значение 

для сильной опоры  развития  страны. 

Ключевые слова: малоподвижность, болезнь, здоровье, организм, упражнения, сердце, 

позвоночник, нация, заниматься. 

 

SELF-EMPLOYMENT IS ABOUT PROTECTING YOUR HEALTH 
 

The article discusses sports exercises, which are very important for the sustainability of 

human health. The authors have tried to provide an example of light athletic exercises that the 

reader can use to reinforce their ideas. According to the authors, sports exercises are the health of 

the nation and are of special importance for the strong pillars of the country's development. 
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Key words:  inactivity, illness, health, healthy, organism, physical exercise, heart, spine, 

exercise, health, nation, engagement. 
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ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ БОКС 

 

Шарипов Ҷ., Наҷмуддинов С.А.
1
, Мустафоқулов Ш.Т.

1
   

 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Донишкадаи соҳибкорӣ, сайёҳӣ ва хизмат
1                            

 

Дар замони истиқлолияти кишвар аксар соҳаҳо барои расидан ба муваффақиятҳои 

назаррас доим дар талошу ҷустуҷӯянд. Соҳаи варзиш низ дар ин радиф истисно набуда, 

солҳои охир дар тамоми намудҳои он дастовардҳо ба назар мерасанд, ки ин боиси ифтихор 

аст. Мусобиқаи бокс дар ҷое гузаронида мешавад, ки майдончаи чоркунҷаи аз 5 то 6 метр 

иборат буда, бо чор қатор арғамчин маҳдуд карда шудааст. Боксёре, ки дар муҳориба барои 

ҳамлаи муваффақиятнок холи бисёр гирифтааст, ғолибият ба даст меорад. Дар ҳолате ки 

варзишгар аз уҳдаи муҳориба намебарояд, ӯро аз ҳуқуқи иштирок дар ин мусобиқаи варзишӣ 

маҳрум мекунанд. Мусобиқаи бокс нозукиҳои худро дорад. Ҳар як боксёре, ки ба ин намуди 

варзиш машғул мешавад, бояд донад, ки задан аз миён ба поён, ба сар, пушти сар, тахтапушт 

ва задани ҳарифи азпоафтода қатъиян манъ аст (1, 80).   
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Бокс яке аз санъатҳои муҳорибаест, ки дар он варзишгарон бо дастпӯшҳои махсус 

якдигарро бо мушт мезананд. Дар ин муҳорибаи вазнин ва шадид, ки аз 3 то 12 давр давом 

мекунад, довар муборизаро назорат мекунад. Ғалаба дар он ҳолат мушоҳида мешавад, ки 

агар яке аз нафарон ноком шуда, давоми 10 сония аз ҷой хеста натавонад. Ин ҳолатро нокаут 

мегӯянд. Ё агар яке аз нафарон захмӣ шаваду ба идомаи мубориза имкон набошад, ин 

ҳолатро (нокаути техникӣ) мегӯянд. Агар пас аз шумораи муайяни раундҳо мубориза қатъ 

нагардида бошад, ғолиб бо нишони доварон муайян карда мешавад. Шахсе, ки ба 

мусобиқаҳои бокс омодагӣ мебинад, бояд ҳатман аз нозукиҳои ин намуди варзишӣ огоҳ 

бошад. Ҳатто пӯшидани дастпӯшакҳо низ дастури худро дорад. Ҳарчанд ки баъзе шахсон аз 

омӯзиши дастпӯшакҳо баҳраваранд, боз ҳангоми мусобиқа ба баъзе мушкилот рӯ ба рӯ 

мешаванд (2, 45). 

Аввалин маротиба мусобиқаҳои варзишии муштзанӣ дар соли 688-и пеш аз мелод дар 

Юнони қадим баргузор гардида, ба як намуди варзиши ҷангӣ табдил ёфтааст. Рақобатҳо дар 

ин давра дар майдони борегпӯшида баргузор гардида буд, ки тамошобинон довари ин 

“ҳалқа” буданд. Дар ин машғулият ҳам, риояи қоидаҳоро довар назорат мекард. Дар вақти 

муқарраршуда ҳеҷ кадоме аз иштирокчиён ба тарафи чап гузар накунад, мубодилаи зарбаҳо 

бидуни муҳофиз таъмин карда мешуд. Тамринҳо дар мактабҳои махсус сурат гирифта, 

варзишгарон бо мақсади пешгирӣ аз осеб дидан, ҳангоми задухӯрд камарро бо дастҳои худ 

мепечиданд (3, 120). 

 Дар Рими қадим ду навъи бокс амал мекард, ки аз анъанаҳои этрускӣ сарчашма 

мегирифтанд. Ин навъҳои бокс дар саросари Рим маъмул буд. Ҳамчунин версияи 

гладиатории мубориза вуҷуд дошт. Иштирокчиёни чунин задухӯрдҳо асосан ҷинояткорон ва 

ғуломоне буданд, ки мехостанд озодиро ба даст оранд. Баъзан одамони озод, ашрофзодагон 

ва ҳатто занон меҷангиданд. Муборизаи бокси онҳо ба монанди бокси имрӯза буд ва барои 

муҳофизат кардан аз зарбаҳои ҳариф тасмаҳои чарминро ба даст ва пешониҳои худ 

мебастанд. Маъруфияти задухӯрдҳои муштӣ ҳатто императоронро водор сохт, ки дар чунин 

мусобиқаҳои шадид ширкат варзанд.  

 Дар соли 1893 императори Рим Теодосиус бо исрори рӯҳониён бозиҳои олимпиро 

манъ кард, зеро онҳо ҷашнвораи бутпарастӣ ҳисобида мешуданд ва қариб дар 500 

музофотҳои бузурги давлат боксро ҳамчун як намуди варзише, ки Худоро таҳқир мекунад, 

манъ кард. Аммо ин фармон ба ҳаёти варзишии шаҳрҳои берун аз империяи шарқӣ таъсири 

калон нарасонд. Аврупои ғарбӣ бошад, ҷузъи империяи Римро қатъ кард ва дар ин ҷо бокс 

дар тамоми асрҳои миёна ва берун аз он маъмул гардид.   

 Бояд гуфт, ки то имрӯз гӯштингирӣ, шамшербозӣ ва пойга ҳеҷ гоҳ манъ набуданд, 

чунки онҳо нуқсонҳои ҷисмонӣ надоштанд. Пас аз сукути Рим, ҳеҷ далеле барои дастгирии 

мавҷудияти бокси классикӣ ёфт нашуд, аммо ин варзиш дар шаҳрҳо ва музофоти гуногуни 

Италия зинда монда рушд кард (4, 50). 

 Дар Русияи қадим бошад, аксар вақт задухӯрдҳо баргузор мешуданд ва дар ибтидои 

асри XVII дар Англия бокс бо дастони луч маъруфият пайдо кард ва дар охир номи “бокс” ба 

миён омад. Задухӯрдҳо байни ҷангиёни англис бидуни дастпӯшак сурат мегирифт ва аз ҷанги 

муқаррарӣ бо мавҷудияти баъзе қоидаҳо, ки дар аввал фавран пеш аз ҷанг бо мувофиқаи 

худи иштирокчиён ва намояндагони онҳо муайян мешуданд, фарқ мекарданд. Онҳо 

давомнокии ҷангро маҳдуд накарданд, он танҳо дар сурате ба анҷом мерасид, ки агар яке аз 

ҷангиён дар замин бошад ва пас аз танаффуси 30-сониягӣ, ки дар ҷараёни он ба ӯ сонияҳо  
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кумак карда наметавонист, муборизаҳо низ идома дода наметавонист. Илова ба зарбаҳо боз 

зарба ба оринҷ ва сар иҷозат дода шуд.  

Ҳамчунин дар асри XVIII  назарияи “бокси илмӣ”-и Д.Миндоза қабул карда шуд, ки 

дар ин мубориза зарбаҳои воқеӣ ҷой дода шуда буд. Бо вуҷуди ҳамаи ин бокс дар асри XIX 

қонунияти шубҳаноке буд, ки мардум аз иштирок ба ин мусобиқа дар ҳарос буданд. 

Иштирокчиён аксар вақт истифодаи усулҳои боксро идома надода, ин мусобиқаро ба 

вайронкориҳои оммавӣ табдил дода, дар авҷи маъруфияти бокс Русия ва Тайланд дар ҷойи 

авваланд. Бокси муосир бошад, дар асри XVIII дар Англия пайдо шудааст. Дар айни замон, 

якчанд қаҳрамонҳо рӯйи саҳнаи варзиши бокс омаданд, ки тактикаи нисбатан мураккаби 

боксро таҳия намуданд, ки то имрӯз маъруфияти худро аз даст надодааст. Дар Тоҷикистони 

мо бошад, дар асри ХХ бокс рӯ ба ташаккул овард. Ва дар соли 1994 ба варзишгарон 

омӯзонидани мусобиқаҳои байналмилалии бокс шурӯъ гардид (5, 90). 

Имрӯзҳо намуди варзишии бокс дар кишвар рушд карда истодааст. Ҳамаи ин натиҷаи 

дастгириҳои ҳукумату давлат мебошад. Барои варзишгарон тамоми шароити зарурӣ фароҳам 

оварда шудааст. Агар ҷавонон хоҳиши варзишгар шуданро дошта бошанд, пас метавонанд ба 

варзиш машғул шаванд ва ба ин васила Парчами Тоҷикистони азизро дар сатҳи 

байналмилалӣ баланд бардоранд. Дар ин ҷода танҳо бояд талошу кӯшиш кард, то ба 

дастовардҳои варзишӣ ноил гардид. Ҷавононро зарур аст, ки дар тамоми мусобиқаҳои сатҳи 

ҷаҳонӣ дар риштаи бокс ҳамеша мақоми ифтихориро ба даст оранду Парчами мамлакатро 

баланд бардоранд. Муштзаноне, ки дар ин ҷода парчамбардори давлат ҳастанд, инҳо аз 

ҷумлаи Чориева Мавзуна, Воҳидов Асрор Акрамович, Достиев Шералӣ, Қурбонов Ҷаҳон 

Абдусамадович, Назаров Собирҷон, Неъматуллоев Шоҳбоз, Раҳимов Шавкатҷон 

Шокирович, Усаров Соҳиб Тоирович, Ҳасанов Абдусалом, Юсупов Анвар Музафарович, 

Яқубов Муҳаммадхуҷа Искандарович ва дигарон дар ҷодаи муштзанӣ Парчами Тоҷикистони 

азизро баланд бардошта, на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз он номбардори ватани 

хеш мебошанд.  

Яке  аз  боксёрони  номии Тоҷикистон  Мавзуна Чориева мебошад, ки 1 октябри соли 

1992  дар Кӯлоб  таваллуд шуда, якумин зани боксёри бозиҳои олимпӣ ва чемпионати ҷаҳонӣ 

мебошад. Соли 2010 бо вазни 60 кг чемпиони Осиё гашт. Соли 2012 дар чемпионати бозиҳои 

олимпии ҷаҳон ба медали биринҷӣ ва ҳамон сол дар чемпионати Осиё ба медали нуқра  

сазовор гашт. 

Боксёри  дигари номии Тоҷикистон Анвар Юнусов мебошад, ки аз синни 13-солагӣ бо 

бокс машғул буда, 1 феврали соли 1987 таваллуд шудааст. Соли  2009 Донишкадаи варзиши 

Тоҷикистонро хатм намуд. Солҳои  2005-2016 дар чемпионати ҷаҳон ба медали биринҷӣ, дар 

чемпионати бозиҳои Осиё ба мукофоти гуногун сазовор гашт.  Аз соли 2011 устоди варзиши  

байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Беҳтарин варзишгари Тоҷикистон  аз  намуди 

варзиши бокс мебошад. 

Мо бо сари баланд гуфта метавонем, ки ин муштзанон ҳамеша ватани азизи худро дар 

арсаи ҷаҳон муаррифӣ мекунанд (6, 150). 
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1. Белорусова В. Воспитание в спорте. – Москва, 1974. - 80 с. 

2. Бондаревский Е.Я., Гужаловский А.А. Вместе с сыном: вместе с дочкой. -  

Москва,1988. - 45 с. 
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4. Турсунов Н.Н. Бозиҳои миллии тоҷикӣ. - Душанбе, 1981. - 50 с. 

5. Шарипова Д.Д., Семенова Л.М. Береги здоровье смолоду. -Ташкент, 1982. - 90 с. 

6. Хайрова Ю.А. Умеете ли вы отдыхать? –Москва, 1983. - 150 с.  
 

ПАЙДОИШ  ВА ТАШАККУЛИ БОКС 
 

Бокс яке аз санъатҳои муҳорибаест, ки дар он варзишгарон бо дастпӯшҳои махсус 

якдигарро бо мушт мезананд. Дар ин муҳорибаи вазнин ва шадид, ки аз 3 то 12 давр давом 

мекунад, довар муборизаро назорат мекунад. Мусобиқаи бокс дар майдончаи чоркунҷаи аз 5 

то 6 метр, ки бо чор қатор арғамчин маҳдуд карда шудааст, гузаронида мешавад. Мусобиқаи 

бокс нозукиҳои худро дорад. Ҳар як боксёре, ки ба ин намуди варзиш машғул мешавад, бояд 

донад, ки муштзанӣ аз миён ба поён, ба сар, пушти сар, тахтапушт ва задани ҳарифи 

азпоафтода қатъиян манъ аст. Шахсе, ки ба мусобиқаҳои бокс омодагӣ мебинад, бояд ҳатман 

аз нозукиҳои ин намуди варзиш огоҳ бошад. 

Калидвожаҳо: бокс, санъати муҳориба, майдон, мусобиқа, муштзанӣ, ғолибият, 

дастпӯшак, задухӯрд, ҳарифи азпоафтода, муваффақият. 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ БОКСА 
 

Бокс - одно из боевых искусств, в котором спортсмены бьют друг друга специальными 

перчатками. В этом тяжёлом и напряжённом поединке, который длится от 3 до 12 раундов, 

судья контролирует бой. Поединок по боксу проводится в квадрате от 5 до 6 метров и 

ограничен четырьмя рядами верёвок. У бокса есть свои нюансы. Каждый боксёр, 

занимающийся этим видом спорта, должен знать, что категорически запрещается наносить 

удары по противнику от середины вниз, в голову, спину и ноги. Всем, кто готовится к 

соревнованиям по боксу, следует знать нюансы этого вида спорта.  

Ключевые слова: бокс, единоборства, поле, гонка, бокс, победа, перчатка, бой, 

упавший противник, успех.  
 

THE ORIGIN AND FORMATION OF BOXING 
 

Boxing is one of the martial arts in which athletes beat each other with special gloves. In this 

tough and intense fight, which lasts from 3 to 12 rounds, the referee controls the fight. A boxing 

match is held in a square of 5 to 6 meters and is limited to four rows of ropes. Boxing has its own 

nuances. Every boxer involved in this sport should know that it is strictly forbidden to hit the 

opponent from the middle down, in the head, back, and legs. Everyone who is preparing for boxing 

competitions should know the nuances of this sport. 

Key words: boxing, single combats, field, race, victory, glove, fight, fallen opponent, 

success. 
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ҲУНАРИ МАТЛАЪСАРОИИ ЗУҲУРИИ ТУРШЕЗӢ 

 

Шарипов Ш.Р., Юсупов Н.О.
1 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон                    

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон
1 

Пазируфтатарин њусни матлаъ ба пиндори бархе аз муњаќќиќон дар бароати 

истењлол - ишорат ва бозгўи мадлули ѓазал, муносиби маќсуд суруда шудани он буда 

[10, с.183; 3, с. 126], дар ашъори шуарои сабки њиндї, бавежа Зуњурї ин навъи санъати 

адабї мисдоќи фаровон дорад.   

Душманї фикри касон, дўстї андешаи мо,     

Айб шуѓли дигарон аст, њунар пешаи мо [11, с.3].  

Ва: 

Шуд табиби мо муњаббат, миннаташ бар љони мо, 

Мењнати мо-роњати мо, дарди мо-дармони мо [11, с.4]. 

Љаззобияти матлаи ѓазал яке аз масъалањоест, ки њар як шоир ба он таваљљуњи хоса 

дошта, дар ин ришта низ Зуњурї нињоят дастёб гардида, ѓазалњои худро бо абёти 

латифу дилкаш оѓоз намудааст, ки Камоли Хуљандї дар ин маврид гуфтааст: 

Матлаи њусну љамол аст офтоби рўйи дўст, 

Њусни матлаъ бин, ки дар матлаъ њадиси рўйи ўст [13, с.14].  

Ва: 

Ифтитоњи сухан он бењ, ки кунад ањли камол, 

Ба санои маликулмулк Худои мутаол [13, с.19]. 
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Дар байтњои матлаи зер «алфози хушоянду латиф мутаќориби якдигар буда», дар 

адои маънї њамнишинии мустаќим доранд, ки «миёни лафзу маънї риояти комили 

муносибат» [10, с.181-182; 3, с. 127] аст. 

Њар дам њавас нињад сухане бар забони мо, 

Муњре ба бўса кош нињї бар дањони мо [11, с.5]. 

Ва: 

Завќ нозиш бар тамошои мањи рухсор дошт, 

Гар намебурданд зуд, оина бо худ кор дошт [11, с.58]. 

Нозукию равонї ва устувории таркиботи хушоянд дар њусни ибтидои тамоми 

ѓазалиёти Зуњурї ба чашм мерасад, ки «саъйи шоирро дар хубию марѓубии аввали 

калом» [10, с.182] гувоњ буда, латофату балоѓати мисраъњои матлаъ ба навъе аз 

шигардњои њунарии шоир мубаддал шудаанд: 

Як тараф нуњ парда њайронем мо,  

Ид мехоњему ќурбонем мо [11, с.13]. 

Аксари ѓазалиёти Зуњурї бо «образи зебои шеърї» [8, с.212]  ибтидо мегиранд, ки 

ин вежагї низ ба шигарди адабии шоир дар эљоди ѓазал табдил ёфта, дар байти зер 

«моддаи номањсус – нола зирўњангорї гардида, ба он узви инсон панља ато шуда, 

образи латиф – даридани љайби гардун» на танњо алфози хушоянд, мањкамии таркиб ва 

маќоми муњим дар адои маъниро муртабит аст [10, с.182; 9, с. 312], балки њамнишинии 

лафзу маънии мисраи дуюмро таъмин кардааст, ки тадоии нола гиря буда, тадоии 

даридан ёдрасии хатти бањр дар харитаи љуѓрофиёст, ки дар як баробар иѓроќ аст:  

Ноларо панља дињам, љайб дарад гардунро, 

Гиряро во назанам бањр кунад њомунро [11, с.28]. 

Ва: 

Дил аз андешаи васли ту олї карда њимматро, 

Тамошо дар тамошои ту њайрат карда њайратро [11, с.33]. 

 

Матлаъњои Зуњурї дар «яке аз масъалањои риторикї» [4, с.117-118; 3, с. 444] - 

паёмрасонї њомили чор хабар, ё чор љумлаи мустаќил буда, сохтори хабарии онњо 

тавассути бандаки хабарї (аст) сурат гирифта, дар зењни хонанда танаввўъљўиро илќо 

менамояд, ки кўшиши шоирро дар сохтани матлаи ѓазал бо ин тарњ гувоњанд: 

Олам њама маст аст, аёѓ аст дили мо,  

Шабњо њама рўз аст, чароѓ аст дили мо [11, с.2]. 

Ва: 

Душманї фикри касон, дўстї андешаи мо,     

Айб шуѓли дигарон аст, њунар пешаи мо [11, с.2].  

Ва: 

Шуд табиби мо муњаббат, миннаташ бар љони мо,  

Мењнати мо-роњати мо, дарди мо-дармони мо [11, с.4]. 

Ва: 

Ноларо панља дињам, љайб дарад гардунро, 

Гиряро во назанам бањр кунад њомунро [11, с.28]. 

Ва: 

Мезебадам нозаш ба љон, бингар, ки љонони ман аст, 

Сайди забуне нестам, оњуи ў шерафган аст [11, с.82]. 

Ва: 
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Саре ба гулханиён каш, бибин, ки боѓ куљост, 

Њазор лахти љигар рўнамост, доѓ куљост [11, с.54]? 

Ва: 

Маѓзи љањон Хутан шуда, ин чини мўйи кист? 

Дар рўз ѓўта хўрд шаб, ин субњи рўйи кист? [11, с.55] 

Ва: 

Аљал гузошт маро њаљр, муњлатолуд аст, 

Умед нест, замон ишќи бидъатолуд аст [11, с.62]. 

Ва: 

Хаданги оњ гузашт аз фалак, сипар танг аст, 

Нашуд ниќоби љамолаш назар, назар танг аст [11, с.73]. 

Ва: 

Кунам њикояти Парвиз, њашматам њасабист, 

Равам ба ќиссаи Фарњод, нисбатам насабист [11, с.82]. 

Ва: 

Синаи хасм бикоњад, ки адоватхез аст, 

Дили ањбоб биболад, ки муњаббатхез аст [11, с.84]. 

Дар матлаъњои зер се паём – љумлаи мустаќил аст, ки шоир дар баъзе њолат аз 

љумлаи истифњомї ба хабарї мегузарад: 

Чї ќомат аст, ки Њаќ дода сарви нози маро, 

Ба љилва канд зи бун нахли баргу сози маро [11, с.20]. 

Ва: 

Хуш зи мижгони ту хушнудам раг аз ништар пур аст, 

Шукри зањрат чун тавонам, комам аз шаккар пур аст [11, с.58]. 

Ва: 

Њоли ман сар карда зорї, гиря меояд маро, 

Хуш азизам карда хорї, гиря меояд маро [11, с.34]. 

Ва: 

Дигар фарш аст дар ишватсароям моњтоб имшаб, 

Шабам хуш, шабнишинї мекунам бо офтоб имшаб [11, с.43]. 

Ва: 

Хилватсарои љисм зи љонона пур шудаст, 

Љон кўчагард гашта, вале хона пур шудаст [11, с.49]. 

Ва: 

Шайх пиндошт, ки дар ман дами тазвир гирифт, 

Хотирам бурд љавоне, дилам аз пир гирифт [11, с.56]. 

Ва: 

Шайх кард аз тавба истиѓфор, истиѓфор дошт,  

Оре, аз тањшишаи мо мастии саршор дошт [11, с.56].  

Ва: 

Ѓайр бикшод нигоње, назаре хоњам баст, 

Сари тазвир зи дарди дигаре хоњам баст [11, с.60]. 

Ва: 

Аз ѓамаш шањру кўй пуршўр аст, 

Мекунад манъ, зориям зўр аст [11, с.63].  

Ва: 
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Тираш ба ќасди сайд пазирои зењ шудаст, 

Нозам ба захмњо, ки бароям зирењ шудаст [11, с.84]. 

Аз лињози паёмрасонї ва гузариш аз љумлаи истифњомї ба хабарї матлаъњои зери 

ѓазали Зуњурї матлаи ѓазали Њофиз: «Ману инкори шароб? Ин чї њикоят бошад»-ро [4, 

с.117-118] ба ёд мерасонад:  

Ишќ маъзулу њавас соњиби мансаб шудааст, 

Ѓайри дурї чї тавон? Ѓайр муќарраб шудааст [11, с.79]. 

Ва: 

Њар кї ишќи ту бар ў хат зада, ботил мондаст, 

Кист огоњтар? Он, к-аз њама оќил мондаст [11, с.101]. 

Дар матлаъњои зер мо ба панљ паём - хабар мувољењ мешавем [12, с.222], ки аз 

таваљљуњи хосаи шоир ва ќавияти њунари забонии ў шањодат дода, ин гуна малаъсозї 

дар адабиёти мо ба нудрат аст:  

Дом бинињодам, набурдї доми ман, инсоф нест, 

Кардам аз худ рам, нагаштї роми ман, инсоф нест [11, с.82]. 

Ва: 

Мўе шудам зи ѓам, чї кунам, кор нозук аст, 

Натвон баланд кард садо, тор нозук аст [11, с.146].  

Ва: 

Ѓам ба љон аст, аз дили шодам, бибин ањвол чист? 

Вой бар ман, бе ту афтодам, бибин ањвол чист [11, с.150]? 

 

Зуњурї дар матлаъ низ санъатњои бадеиро дар анвои мухталиф ба кор бурда, банду 

басти онро дилнишинтар намуда, пиндори Золтан Ковечес «муњаќќиќон бар ин 

боваранд, ки сарчашмаи воќеии истиора дар адабиёт ва њунарњост»-ро ба ёд меорад [5, 

с.85; 6, с.112]. Чунончи, дар матлаи зер «бод» дар либоси истиора хислати одам – 

бўсиданро ба бар карда, ин хислатро Зуњурї бар сабили истиора ба бод мухтас 

кардааст. 

Бирав, эй бод, хидмат кун дари давлатсароеро, 

Бибўс аз фарќи аљзу хоксорї хоки поеро [11, с.42]. 

Ба эътиќоди Вафої Аббосалї ва Рањбон Саида «дар ин сабк (њиндї-Ш.Ш.) нисбат 

ба даврањои пешин, яъне сабки ироќї њам мазмунњо таѓйир ёфт, њам нигоњи 

сарояндагон ба зиндагї дигаргун шуд, њам саноеи адабї бо коркардњои љадид ба кор 

рафт ва њам гароиши фаровон ба бадеъ љойи худро ба гароиши фаровон ба баён 

дод…»[1, с.114]. Дар ин њошия, дар матлаи зер на танњо истиора: мавкул сохтани «ѓами 

ишќ» ба хосияти инсонї – мењмон шудан ва «кабоби љигар» бар хон, балки ташбењи 

«ѓами ишќ» бар «кабоби љигар» низ њаст: 

Ѓами ишќ гардида мењмони мо, 

Кабоби љигардида бар хони мо [11, с.42]. 

Санъати талмењ дар матлаъњои ѓазалиёти Зуњурї барозандагї бахшида [14, с.70; 

15, с. 122], њофизаи хонандаро ба асотир, воќеоти таърихї, достонњо мекашонад: 

Кунам дар ишќ мактабхонаи худ кўњу њомунро, 

Биёмўзам тариќи ошиќї Фарњоду Маљнунро [11, с.29]. 

Ва: 

Дида зад бар гиря туѓён Нилу Љайњун барнатофт, 

Лола шуд доѓи дилу љон кўњу њомун барнатофт [11, с.66]. 
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Ва: 

Кунам њикояти Парвиз, њашматам њасабист, 

Равам ба ќиссаи Фарњод, нисбатам насабист [11, с.82]. 

Ва: 

Забони тешаи Фарњод њамчунон тез аст, 

Њанўз таънатарош аз барои Парвез аст [11, с.104]. 

Ва: 

Мулк ишќ аст, агар кўњ, агар њомун аст,  

Кўњкан волии он, њокими ин Маљнун аст [11, с.90]. 

Ва: 

Њар хами мўйи туро сад шикан аст, 

Дар хами њар шикане сад Хутан аст [11, с.92]. 

Ва: 

Ба њукми њусни Ширин ишќ хидмат инчунин кардаст, 

Ки Гулгун аз барои пурсиши Фарњод зин кардаст [11, с.110]. 

Ва: 

Бодае, к-аз њасраташ Љам мурд, дар љоми ман аст, 

Кард он сайде, ки аз Бањром рам, роми ман аст [11, с.135].  

Корбурди ињом низ дар матлаи ѓазалиёти Зуњурї чашмгир буда, дар байти зер 

вожаи «доѓ» ињом аст: 

Боѓе, ки бар бињишт занад таъна боѓи мост, 

Доѓе, ки гашта дўзах аз ў доѓ, доѓи мост [11, с.167]. 

Шигарди нањвї (халлоќияти забонї) [1, с.113-132]. дар матлаъсозии Зуњурї аз 

мушаххасоти њунари адабии ў (шигарди сабкии хоси ў) буда, дар байти зер «хок» 

мушаббањ бањ «мо» мушаббањ буда, маънои «мое, ки монанди хок њастем»(тасвири 

шоирона)-ро дорад. 

Љуз ба бино кўњли хоки мо мадењ, 

Њарчи њар љо медињї, бе љо мадењ [11, с.619]. 

Њамин минвол, Зуњурї дар офариниши асари њунарї – ѓазал, бавежа матлаи он ба 

муњтаво ва форм, санъатњои бадеї, зирўњангорї, образи шеърї, хушоянду латиф, хубию 

марѓубї, бофти мењвари њамнишинии калом таваљљуњи зиёд дода, на танњо 

ошноизудоии маъної, балки душвортарин навъи ошноизудої – нањвї (suntax)-ро [1, 

с.115] ба кор гирифтааст. Муњимтарин шохиси матлаъњои ѓазалиёти Зуњурї дар эљоди 

фазои якпорчагии (якрангии) тасвир буда, пайвастагї ва барќарории (combination) 

ќавии иртибот миёни вожагон ва воњидњои занљираи гуфторро фарогиранд. 
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ҲУНАРИ МАТЛАЪСАРОИИ ЗУҲУРИИ ТУРШЕЗӢ 
 

Дар маќолаи мазкур муаллифон кўшидаанд, ки рољеъ ба вежагињои офариниши 

њусни матлаъ дар ѓазалиёти Зуњурии Туршезї назари худро баён намояд. 

Муаллифон бар он натиља расидаанд, ки Зуњурии Туршезї дар эљоди матлаи ѓазал 

ба муњтаво ва форм, санъатњои бадеї, зирўњангорї, образи шеърї, хушоянду латиф, 

хубию марѓубї, бофти мењвари њамнишинии калом таваљљуњи зиёд додааст. 

Шоир дар матлаи ѓазал душвортарин навъи ошноизудої – нањвї (suntax) - ро ба 

кор гирифта, шохиси муњимми матлаъњои ѓазалиёти Зуњурї дар эљоди фазои 

якпорчагии тасвиранд. Матлаъ дар ѓазалиёти Зуњурї, њамчунин, пайвастагї ва 

барќарории ќавии иртибот миёни вожагон ва воњидњои занљираи гуфторро фарогиранд. 

Дар матлаъњои шоир муаллифон то панљ паём – хабарро дарёфтаанд, ки  гувоњи 

таваљљуњи хосаи шоир ва ќавияти њунари забонии ў шањодат дода, ин гуна матлаъсозї 

дар адабиёти мо банудрат аст. 

Зуњурї дар матлаъ низ санъатњои гуногуни бадеиро ба кор бурда, банду басти 

онро дилнишинтар намуда, бештар аз санъати талмењ ва ињом истифода кардааст. 

Калидвожањо: Зуњурї, ѓазал, шеър, сабки њиндї, матлаъ, маќтаъ, радиф, ќофия, 

адабиёт, мазмун, шигард, мотив, намод, рамз. 
 

ИСКУССТВО ТВОРЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО БЕЙТА  

В ГАЗЕЛЯХ ЗУХУРИ ТУРШЕЗИ 
 

В данной статье авторы пытаются выразить свои взгляды на особенности создания 

начального бейта в газелях Зухури Туршези. 

Авторы приходят к выводу, что Туршези в создании начального бейта газели большое 

внимание уделял содержанию и форме, искусству, доспехам, поэтическому образу, 

приятному и тонкому, хорошему и плохому, центральному тексту слова. 
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Поэт использует в тексте газели сложнейший вид отстранения - синтаксический и 

является важным показателем текста газелей Зухури в создании связного пространства 

образов. Материал газелей Зухури также включает прочную связь и установление связей 

между словами и единицами речевой цепи. 

В стихах поэта авторы находят до пяти сообщений, которые свидетельствуют об 

особом интересе поэта и силе его языковых навыков, а такая критика в нашей литературе 

встречается редко. 

Зухури Туршези в начальном бейте также использовал различные литературные 

приёмы искусства: талмех и ихом (поэтический приём, когда в одной строке приводятся 

омонимы), делал их более привлекательными.  

Ключевые слова: Зухури Туршези, газель, стихотворение, индийский стиль, форма, 

рифма, ритм, литература, содержание, мотив, образ, символ. 

 

THE ART OF CREATING THE BEGINNER BEIT IN  

GAZELS ZUKHURI TURSHEZI 
 

In this article, the authors tries to express their views on the features of creating an initial beit 

in the gazelles of Zukhuri Turshezi. 

The authors comes to the conclusion that Turshesi, in creating the initial beit of the gazelle, 

paid great attention to the content and form, art, armor, poetic image, pleasant and subtle, good and 

bad, the central text of the word. 

The poet uses in the text of the gazelle the most complex kind of detachment - syntactic, and 

is an important indicator of the text of the gazelles of Zukhuri in creating a coherent space of 

images. Zuhuri gazelle material also includes strong connections and connections between words 

and units of the speech chain. 

In the poet's poems, the authors finds up to five messages that testify to the poet's special 

interest and the strength of his language skills, and such criticism is rare in our literature. 

Zukhuri Turshezi in the initial bayta also used various literary arts, made them more attractive 

and more used the art of indicating (talmeh) and ihom (a poetic technique when homonyms are 

given in one line). 

Key words: Zukhuri Turshezi, gazelle, poem, Indian style, forms, rhyme, rhythm, literature, 

content, motive, image, symbol. 
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ТАЪСИРИ ВЕЖАГИҲОИ ҲУНАРИИ ШЕЪРИ ЗУҲУРӢ БАР БЕДИЛИ ДЕҲЛАВӢ, 

КАЛИМИ КОШОНӢ ВА ҒАНИИ КАШМИРӢ 

Шарипов Ш.Р.
1
, Юсупов Н.О.                         

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
1 

Донишгоҳи  технологии Тоҷикистон 

 

Мизони таъсирпазирї дар адабиёт як амри воќеї ва густурдаест, ки аз як 

чашмандоз мадлули ашъори шоиронро мутанаввеъ гардонида, аз манзари дигар 

шањодати як навъ силсилапайвандии њамин адабиёт аст. Дар адабиёти мо эљод шудани 

беш аз 150 достон бо номи «Лайлї ва Маљнун», «Хусрав ва Ширин» матлаби моро 

истидлоли бориз аст ва таассури адабї мактаби вежаеро ба вуљуд овардааст, ки њар 

адиби маъруф ба машраби фикрии њамасрон ва адибони баъдї решаи таассури адабї 

давондааст. Чунончи, Унсурию Манучењрї ва Рашиди Самарќандї тањти таассури 

Рўдакї, Хољўи Кирмонию Салмони Соваљї ва садњо шоирони баъдї (масалан, Зуњурї, 

Соиб, Ѓолиб, Бедил) зери иќлими сухани Њофизи Шерозї [6, 101-124] ва теъдоди вуфури 

шоирон (бар амсоли Туѓрал, Парии Њисорї, Зуфархон Љавњарї, Њасрати Њисорї, 

Њодии Самарќандї, Њайрати Бухорої) аз нури офтоби шеъри Бедил хонаи мероси 

адабии худро равшан кардаанд [7, 285-286].  

Зуњурї аз зумраи шоиронест, ки «зуњури вуљудаш офтоби фалаки 

фасоњатпарварист ва анвори хуршеди табъаш ламъабахши моњу муштарї, хотири 

њамешабањораш рашкафзои бањори чаман ва девони саропо гулзораш ѓайратбахши 

гули гулшан, гулњои чаманро аз каломи вай назњати тоза ва лолаву арѓувонро аз 

рангинии хаёлаш обу зинати беандоза, њадиќаи суханро хомааш сарвест мавзун ва 

равзаи девонашро байнултури анњорест лабрез аз обњои мазомини гуногун, шоирест 

ѓарро, ки ба чавгони хаёл гўйи фасоњат аз пеши шуарои мутаќаддимин мерабояд ва …» 

[1, 956]. Фасоњати шеъри Зуњурї нагузошта, ки њамасрон ва шоирони баъдї аз он 

таъсир напазиранд ва аз таркибот, тасвирофаринї ва то љое аз мазомини ашъори 

Зуњурї бардошт кардаанд. Чунончи, “Ѓолиб дар ѓазалњояш бештар аз њама аз Зуњурї ва 
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Назирї ёд мекунад...” [6, 115] ва «забони шеъри Толиби Омулӣ идомаи забони Урфӣ ва 

Зуҳурии Туршезӣ аст... [6, 127]. Бедил дар дебочаи “Муњити аъзам” дастёбии Зуњуриро 

дар шеър эътироф карда, Калими Кошонї ва дањњои дигар аз воњидњои ибтикорї ва 

таркиботи ихтисосии ў вом гирифтаанд. Дар корбурди вобастаи ададии «сад Миср 

шакар» бањрабардории Бедил ба чашм мехўрад ва дар ашъори шоирони сабки њиндї ин 

таркиб басомад дорад. 

Зуњурї: 

Номи туро њаловати сад Миср шаккар аст, 

Хуш лаззате захира нињодаст коми ман [10, 587]. 

Бедил: 

Сад Миср шакар об шуд аз шарми њаловат, 

Пеши ду лаби ў, ки муќаррар шуда ќандаш [2, 288]. 

Дар байтњои фавќи Абдулќодири Бедил ва Зуњурии Туршезї вожаи «њаловат» дар 

мавриди истифодаи таркиби «сад Миср шакар» то андозае зоњиран наздикии маъноии 

онњоро инъикос намуда, ки Зуњурї њаловат аз номи маъшуќаро ба «сад Миср шакар» 

баробар шуморида, андозаи захираи лаззати комашро муайян намуда, Абдулќодири 

Бедил ба њамин андоза об шудани шакарро аз шарми њаловат дар муќобили ќанди ду 

лаби маъшуќа изњор доштааст.  

Таркиботи дигари корбастаи Бедил, ки дар девони ѓазалиёти Зуњурї ба чашм 

мехўранд, «доѓи муњаббат», «тухми шарар», «оташи њасрат», «нахли њавас», «тўфони 

ѓам», «тўфони њавас»: 

Зуњурї: 

Гули сад бўстон аз љайб агар берун дињам, шояд, 

Ки аз доѓи муњаббат гулшане кардам тани худро [10, 20]. 

Ё: 

Фалак ба ќасди Зуњурї камони кин зењ кард, 

Чї ѓам зи доѓи муњаббат, дилаш сипар дорад [10, 282]. 

Ё ин ки: 

Гардидаам ягона зи ишќи ягонае, 

Дорад љигар зи доѓи муњаббат нишонае [10, 621]. 

Бедил: 

Зи дарду доѓи муњаббат мабош шиквафурўш, 

Њузури роњати дил нест љуз дар ин ављоъ [3, 41]. 

Зуњурї 

Нињода оташам аз шуъла бар фалак хирман, 

Њанўз тухми шарар гарчи дар дили санг аст [10, 118]. 

Ва: 

Хўшаи барќ зи сањрои љигар мерўяд, 

Шуълаи доѓи дилам рехта тухми шараре [10, 660]. 

Зуњурї њатто шарарро ба маънои ашк истифода кардааст. 

Оњи гармам мефишонад њар куљо тухми шарар, 

Аз нами хуноби доѓам барќзоре мерасад [10, 304]. 

Дар байти зерини Бедил низ метавон таркиби «тухми шарар»-ро ба маънои ашк 

таъвил кард. 

Чї гуна тухми шарорам ба реша дил бандад? 

Њамон ба олами парвоз куштаанд маро [2, 21]. 
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Дар «Луѓатнома»-и Дењхудо байти зерини Масъуди Саъд оварда шудааст: 

Андар дилам оташ ки барфурўзад, 

Аз оби ду дида шарор дорад. 

Шарар ва шарорро дар баъзе фарњангњо сиришки оташ гуфтаанд. Бедил ашкро 

шарор гуфтааст: 

Шарархез аст ашк аз чашми гармам, 

Ба ранги доѓ љомам шуълаболост. 

То бар сари хокистари њастї нанишинем, 

Чун шамъ наем эман аз ин ашки сари мављ. 

 Зуњурї: 

Оташи њасрат чунин дар бесару поён кї зад? 

Сўхтї уммедњои хоми ман, инсоф нест [10, 142].  

Ва: 

Њар замон ояду дар оташи њасрат афтад, 

Њар дам аз шуъла ба парвона чаро пар надињанд [10, 365]. 

Ва: 

Љўш зад оби љигар з-оташи њасрат, 

Боди ѓам аз хоки ѓубор баровард [10, 406]. 

Бедил: 

Кабоби хомсўзи оташи њасрат диле дорам, 

Ки њар љо бенавое сўхт, дудаш сар кашид он љо [2, 9]. 

Зуњурї: 

Зуд бар нахли њавас не бор мемонад на барг,  

Ларзаи њасрат чунин гар медињад афшони мо [10, 62]. 

Бедил: 

Гар нахли њавас сиришкандоз тариќест 

Дар решаи тавфиќ таназзул шуда бошад.  

Таассури Соиб низ дар ин таркиб ба чашм мерасад: 

Оњи њасрат решаи нахли њаваснокон бувад, 

Дар бисоти покбозони муњаббат оњ нест. Соиб, ѓазали 1307. 

Ва: 

Хушк созад решаи нахли њавасронони хушк, 

Орзу гардад зи неъматњои алвон бештар. Соиб, ѓазали 4609. 

Ва: 

Дар хоки нарм нахли њавас реша мекунад, 

Чандин мулоимат ба нигањбон чї мекунї? Соиб, ѓазали 6939. 

Зуњурї: 

Тўфони ѓам 

Рафта дар тўфони ѓам барбод асбоби нафас,  

Оре, оре, зоњир аст аз оњи бепоёни мо [10, 1].  

Бедил: 

Ту гавњар дар гирењ бастиву аз тўфони ѓам растї, 

Фалак гў киштии љамъияти имкон табоњї кун.  

Зуњурї: 

Тўфони њавас: 

Дар буни њар мижа сад ќулзуму уммон дорем, 
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Карда тўфони њавас гавњари якдонаи мо [10, 3]. 

Бедил: 

Дил шикастам, шўри тўфони њавасњо орамид, 

Шишаи нохўрда бар санг анљуманро танг дошт. 

Таъсирпазирї дар мењвари андеша ва отифа низ чашмгир аст. Чунончи, барои 

муайян кардани (ташхиси) зинда ва ё мурда будани инсон, дар дањанаш оина дошта, 

шикамашро зер мекарданд. Агар дар оина ѓубор-њавли нафас буд, зинда аст, агар на 

мурда аст. 

Зуњурї: 

Гарчи оина ба ташхиси нафас меорам, 

Зўри тўфон ба гањи оњ кашидан дорад [10, 237]. 

Ва: 

Афсонаи оина асту занге, 

Гар дар назари њасуд зиштам [10, 539]. 

Бедил: 

Дида чун муњтољи айнак гашт, фикри хеш кун, 

Бар нафас доранд рўзи вопасин оинаро. 

Ва: 

Марг шояд дил аз асбоби њавас бардорад, 

В-арна дар млки њавас софии оина кам аст. 

Ва: 

Ба дарди њасрати дидор мурдаему њанўз, 

Нафас дар оина дунболадори фарёд аст. 

Ва: 

То шавад рушан, ки бемори муњаббат мурда нест, 

Аз нафа бояд фикандан бистар андар оина. 

Саидљаъфаров О. таркибњои «мулки њусн», «лаби изњор», «дидаи умед», «теѓи 

љавр», «гулистони рух», «кўњи тоќат», «кўраи ѓам», «гули хуршед», «марги асар»-ро аз 

офарида ва махсуси Калими Кошонї донистааст, ки дар ашъори Зуњурї низ ин 

таркибот ба вуфур ёфт мешавад [9, 146].  

Зуњурї: 

Гарчи дар базми њиљобам ќуввати гуфтор нест, 

Ќиссаи ногуфтае њам дар лаби изњор нест [10, 172]. 

Калим: 

Аз дањон ѓунчасифат даст агар бардорам, 

Ќуфли дигар зи њаё бар лаби изњори ман аст [4, 122]. 

Зуњурї: 

Мебош пардагї, ки надорем тоби рашк,   

Гў, дидаи умеди Зуњурї, љило магир [10, 404]. 

Калим: 

Дидаи уммедро кардї сафед аз интизор, 

Дўстонро худ набуд ин чашм аз дилдорият [4, 122]. 

Зуњурї: 

Намебозад ба теѓи љавр дасте, 

Ки роњи љайб паймояд саре чанд [10, 347]. 

Калим: 
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Дар кўи дўст хокнишонї зи њад гузашт, 

Эй теѓи љавр, навбати дар хун тапидан аст [5, 124]. 

Зуњурї: 

Пули мавље ба рўйи Даљла бастам аз нами мижгон, 

Ба сели гиря хоњам кард охир Нил Љайњунро [10, 29]. 

Калим: 

Зи юмни ашкам маъмур шуд биёбонњо, 

Зи сели гиряи ман сабрњо ба сањро рафт [5, 137]. 

Зуњурї: 

Мурѓи дилро, ки нимбисмили ўст, 

Пеши ў толеи тапидан бод [10, 352]! 

Калим: 

Калим, мурѓи дили болупаршикастаи мо, 

Њамеша дар ќафас аз чангали уќоб чарост [5, 121]? 

Зуњурї: 

Бадар омад зи вубол ахтари толеъ имсол, 

Эй хушо, айш, ѓами ёр чу пор охир шуд [10, 379]. 

Калим: 

Шиква аз ахтари толеъ натавон кард, Калим, 

Зинати бахту гули тораки адбори ман аст [5, 120]. 

Зуњурї: 

Захми дил гарм аст, хоњад гашт з- оњаш сардтар, 

Суст мељунбад, намедонад, ки муњкам ошиќ аст [10, 79]. 

Калим: 

Марњами захми дилам чун лола ѓайр аз доѓ нест, 

Чашм дорам ин ќадар дилљўї аз ѓамхорият [5, 124]. 

Таассури Зуњурї дар эљоди ѓазал ба соири шоирони баъдї низ чашигир аст: 

Зуњурї: 

Гарчи оина ба ташхиси нафас меорам, 

Зўри тўфон ба гањи оњ кашидан дорад [10, 237]. 

Ѓании Кашмирї: 

Дами љонбахши ў то ранги њайрат рехт дар олам, 

Зи мењр оина дар пеши нафас дидам Масењоро [5, 30]. 

Зуњурї: 

Иќбол ќавї гашта, басе, сустии толеъ, 

Дасте зада дар муњкамии банди ниќобат [10, 157]. 

Ѓании Кашмирї: 

Ѓанї, аз сустии толеъ шикаст афтад ба бозорам, 

Пайи савдо ба каф гирам, агар санги тарозуро [5, 30]. 

Зуњурї: 

Сањар шуд шоми умру хоби бахти ман њамон боќї, 

Чї хобаст ин, магар марг аст, бедорї намедонад [10, 365]. 

Ѓании Кашмирї: 

Фалак дар гардиш аст аз бањри хоби бахти носозам, 

Бувад дар љунбиши гањвора роњат тифли бадхўро [5, 31]. 

Зуњурї: 
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Тасњењ дода нусхаи њусни сулуки хеш, 

Дар ихтилот сафњаи одоб шустаем [10, 502]. 

Ѓании Кашмирї: 

Магар наќле зи рўи нусхаи њусни ту бардорад, 

Ки моњ имшаб кашид аз њола љадвал сањфаи рўро [5, 32]. 

Зуњурї: 

Зи шодї пои тифли ашкро аз хун њино бандам, 

Ба ќатлам теѓ бардорад агар дасти нигорине [10, 652]. 

Ѓании Кашмирї: 

Тифли ашкам гар ба бозї рў ба сањро оварад, 

Коѓази боде шуморад абри дарёборро [5, 33]. 

Зуњурї: 

Барнатобад тораки ошиќ ба љуз доѓи љунун, 

Бори мурѓу ошёнаш фаќри Маљнун барнатофт [10, 66]. 

Ѓании Кашмирї: 

Оташи доѓи љунун аз санг тифлон мекашанд, 

Як нафа ѓофил наянд аз кори худ девонањо [5, 40]. 

Зуњурї: 

Дона мебошад ќариб аз нуќли базми ишрате, 

Шавќи зулфандози мо хуш карда доми суњбате [10, 661]. 

Ѓании Кашмирї: 

Касро зи доми суњбати мардум наљот нест, 

Анќост гўшагир, Ѓанї, дар замони мо [5, 42]. 

Зуњурї: 

Зи ваъдањои ту чашме ба рањи шавќ нињодам, 

Ки дар њузури ту аз интизори хеш бароям  [10, 458]. 

Ѓании Кашмирї: 

То кардаем дар рањи шавќат ќадам зи сар, 

Оташ бувад зи доѓи љунун зери пои мо [5, 45]. 

Зуњурї: 

Нашуд, ки завќи шањодат фурў равад ба гулў, 

Барои теѓи ту айб аст, к-инчунин тез аст [10, 105]. 

Ѓании Кашмирї: 

Хун ба љўш омада аз завќи шањодат моро, 

Бењ, ки обе бизанад теѓи ту бар оташи мо [5, 46]. 

Њамин минвол, таассури Зуњурии Туршезї дар эљоди ѓазал ба шоирони њамаср ва 

баъдина љињати корбурди таркиботи ихтисосии ў ва таъсирпазирии онњо дар мењвари 

андеша ва отифа аз шоир чашмгир буда, аз як љониб шањодати суханвари тавоно 

будани ўро инъикос кунад, аз љониби дигар наќши ўро дар такомули ѓазал бозгў 

менамоянд.  
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ТАЪСИРИ ВЕЖАГИҲОИ ҲУНАРИИ ШЕЪРИ ЗУҲУРӢ БАР БЕДИЛИ ДЕҲЛАВӢ, 

КАЛИМИ КОШОНӢ ВА ҒАНИИ КАШМИРӢ 

 

 Дар адабиёти љањон, аз љумла адабиёти форсии тољикї љараёни таъсири адабї 

табиї аст ва гоњо таркибот, воќеа ва андешаи як адиб ва ё як адабиёт дар адабиёт ва 

адибони дигар истифода мешавад. 

 Муаллифон кўшидаанд, ки дар маќолаи мазкур аз назари таъсиргузории адабї 

дур намондани шоироне монанди Бедили Дењлавї, Калими Кошонї ва Ѓании 

Кашмириро ба ќалам дињад, ки онњо дар навбати худ шоирони соњибсабк ва 

соњибмактабанд.  

Натиљаи бадастовардаи муаллифон дар он аст, ки тањти таъсирпазирии хоси 

адабии Зуњурї ќарор гирифтани адибони мазкур нишони дар сатњи баланд ќарор 

доштани ѓазали шоир буда, маќоми ў дар такомули ѓазали асрњои XVI-XVII форсии 

тољикї бузург аст. 

Таъсиргузории Зуњурї ба адибони дигар дар шакли такрори таркибот ва андеша 

ба чашм мерасад. 

Калидвожањо: Зуњурї, Бедил, Калим, Ѓанї, ѓазал, сабки њиндї, таркибот, 

андеша, адабиёт, таъсирпазирї, шеър, шоир, парадокс. 
 

ВЛИЯНИЕ ЗУХУРИ ТУРШЕЗИ НА БЕДИЛЯ ДЕХЛАВИ, КАЛИМА КАШАНИ  

И ГАНИ КАШМИРИ В СОЧИНЕНИИ ГАЗЕЛЕЙ 
 

В мировой литературе, в том числе в таджикско-персидской литературе процесс 

литературного влияния естественен, и иногда композиция, события и идеи одного писателя 

или одной литературы используются в литературе других писателей. 

В этой статье авторы пытаются учесть литературное влияние таких поэтов, как 

Бедили Дехлави, Калими Кошани и Гани Кашмири, которые, в свою очередь, являются 

талантливыми и образованными поэтами. 
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Результатом авторов является то, что эти писатели находились под особым 

литературным влиянием Зухури, что считается признаком высокого уровня газелей поэта и 

его роли в развитии таджикско-персидской газели XVI-XVII веков. 

Влияние Зухури на других писателей проявляется в повторении композиций и идей. 

Ключевые слова: Зухури, Бедил, Калим, Гани, газель, индийский стиль, композиция, 

мысль, литература, влияние, поэзия, поэт, парадокс. 
 

INFLUENCE OF ZUKHURI TURSHEZI ON BEDIL DEHLAVI, KALIM KASHANI 

AND GANI KASHMIRI IN THE COMPOSITION OF GAZELS 
 

In world literature, including Tajik Persian literature, the process of literary influence is 

natural, and sometimes the composition, events and ideas of one writer or one literature are used 

in the literature of other writers. 

In this article, the authors attempts to account for the literary influence of poets such as 

Bedili Dehlavi, Kalimi Koshani and Ghani Kashmiri, who in turn are talented and educated poets. 

The result of the authors is that these writers were under the special literary influence of 

Zukhuri, which is a sign of the high level of the poet's gazelle and his role in the development of 

the Tajik Persian gazelle of the 16th-17th centuries. 

Zukhuri's influence on other writers is manifested in the repetition of compositions and 

ideas. 

Key words: Zukhuri, Bedil, Kalim, Ghani, gazelle, Indian style, composition, thought, 

literature, influence, poetry, poet, paradox. 
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Шуъбаи табъу нашри Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

 

 

Ба матбаа 01-07-2021 супорида шуд. Чопаш 28-06-2021 ба имзо расид.  

Андозаи 62х84 1/16. Коғази офсетӣ. Чопи офсетӣ.  

Ҳуруфи Times New Roman Tj. Адади нашр 100 нусха.  

 

 

 


