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САФАРЕ БА ДУНЁИ ШЕЪР 

   

Бобоева Таиба Раҳматовна 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Таърих собит сохтааст, ки инсонҳо аз роҳи васли худ ба эҳсоси самимонаи дарку 

кашфу маърифат ҳақиқати омадану будану рафтанро маънӣ бахшидаанд. Ба таъбире 

дигаргуна, танҳо масмум будану самимона зиндагӣ кардан ва ба манзари рўзгори худ, ба 

моварои хештан бо диди холӣ аз ҳама гуна мафоҳими дигар, илло боз ҳам самимият метавон 

ба ҷое расид. Ин қоида ё шояд тасаввурот бештар махсуси шоирон аст, чун шеъри ростин 

зодаи эҳсоси самимона аст ва шеъри беэҳсосро наметавон чунон ки мафҳуми асли шеър 

тақозо кунад, қабул намуд. Дар истилоҳи адабиётшиносӣ бештар ду нуктаро таъкид 

мекунанд, ки шеъри омада ҳаст ва шеъри оварда ва беҳтарин шеър он аст, ки омада бошад. 

Чандин соли охир воқеан ин дидгоҳҳо ба шарофати ба майдони адабиёти имрўзи 

Тоҷикистон қадам ниҳодани теъдоде аз ҷавонони соҳибзавқ воқеан маънии ростини хешро 

пайдо намуд. Зуҳури авомили муайяне имкон пеш овард, то гурўҳе аз насли ҷавоншоирони 

тоҷик ба таҷаддуд ва тозакориҳо дар майдони адабиёт аз худ ибтикороте нишон диҳанд. 

Фурсате буд, ки китоби тозанашри шоира Гулнозро бо унвони «Парвози дунё» мутолиа 

мекардам ва ин андешаҳоям бомурур ба силсилаи ашъори мухталифу гуногуннавъи он 

бештару пештар тақвият пайдо менамуд. Инак мехоҳам ба дунёи андешаҳои шоири ҷавон 

Гулноз ва ҷаҳони пуррозу рамзи шеърҳои маҷмуаи «Парвози дунё» раҳ кушоям, то фурсате, 

ба қавли худи ў, ба садои зангўлаи борони шеър гўш бидиҳем ва бубинем, ки аз сафари 

гиристани хеш бо чӣ кўлборе баргаштааст. 

Вақте шоири мо мусофире ҳаст дар раҳгузори як сафари пур аз гиристан, ки шояд 

хушбахтона аз он баргаштааст, бояд рўйи ин мафоҳим амиқан андеша кард. Аслан, шеър 

барои шоирон худ як гиряе дар сукут ва нолаҳое андаруни он аст, ки сурате вожагуна дорад 

ва боз ҳам ин ҷо сухан рўйи самимияти эҳсос дар шеър ва муассир будани он ба дили 

хонанда меравад. Ашкҳои шоирон ҳамеша маншаъ дар рудхонаи пуртуғёни дили онҳо дорад 

ва ба андозаи онон шояд ранҷу андўҳу дардро натавонад ба килки тасвир дароварад. Ба 

ҳамин ваҷҳ аст, ки ҳамеша хонандагони дардошнову соҳибдил андўҳу дардҳои худро дар 

каломи шоирон тафсир мекунанду пушти калимоти онон паноҳ мебаранд. Ин ҳолатҳоро 

метавон дар сатр –сатру вожа – вожа аз шеъри «Ман аз сафари гиристан омадам» эҳсосу 

дарку маърифат намуд. Оғози ин шеър як руҷуи зебои шоиронаро таҷассум кардааст, яъне 

мани шоире, ки пушти ин вожаҳо бо як самимияти зебо зиндагонӣ дорад, садо ба хонандаи 

худ мезанад, ки ман аз таркиби абрҳо берун шудам. Ин нидои озодӣ, раҳоӣ ва ҳаст шудан аст 

ва шояд ҳамин ҷумла худ кўлборе пурбор аст аз сафари гиристан. Аслан, абр дар диду 

андешаи шоирон ду нуктаро тафсир мекунад. Аввал, ҳиҷобест, ки инсонро гирифтори 

маҳрумияти дидори хуршед мекунад ва ҳоиле мегардад барои меъроҷ ба фарозҳо. Аммо аз 

сўйи дигар, вақте дар фарозе аз осмонҳо ҷой дорад ва шоир аз таркиби онҳо берун меравад, 

ин ҳам дар канори бозгўйии як рифъат қадаме ба сўйи пеш гузоштани суханварро ифода 

хоҳад кард. Аз назари дигар, растан аз таркиби абрҳо паёми наҷотест, ки ба таъбири 

Мавлоно соҳибсуханро як пила аз худ фаротар ва ҳатто болотар ба сўйи мақсуд мекашонад. 

Ба оғози ин шеър мурур мекунем, то ин дидгоҳҳоро тафсир намоем:   

Ман аз таркиби абрҳо берун шудам. 

Ман аз сафари гиристан омадам. 
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Ҳамлаи латиф 

Дар баҳори нигоҳ 

найзори мижгонатро 

сабз накард. 

Ваҳми зебои нур 

дар васати чашм 

туро дамид. 

Аз мисраи дувум, ки такрори ҳамон ҳадафи аслии шоир аст ва унвони шеърро такрор 

мешавад, дигарбора эҳсос мешавад, ки варо аз миёни абрҳо ба фазои мунаввару нуронӣ 

муждагонии бозгашт аз сафари гиристан аст. Мунтаҳо, абр дар шеъри имрўз як самбули ғаму 

андўҳ ва ғурбату ғуссарезӣ аст, ки бо бурунрафтагӣ аз он инсон метавонад аз сафари 

ранҷҳову дардҳои хеш паёми раҳоӣ бишнавад. Ва дар идомаи роҳи каломи худ шоир ваҷҳи 

ин раҳоиро, ки муждагонии висол ва расидани рўшании умед аст, бозтоб мебахшад. Ваҳми 

зебои нур, ки дар васати чашм ўро медамад, бонги раҳил аз ҷаҳони ғурбату андўҳҳост, ки 

илтифоту меҳрубонии ӯ зиндагониро зебову лабрези ормонҳо месозад. 

Омадани баҳор дар фарҷоми ин бозгашт аз сафари гиристан ҳам ҳикмати фалсафӣ аст, 

ки башорате мерасонад аз ворастагии инсон аз маҷмуи ғаму андўҳи дунёӣ ва васли вай бо 

шодиҳои абадӣ. Воқеан, шоистаи иқрор аст, ки нуфузи диду назарҳои фалсафӣ дар шеъри ба 

истилоҳ мудернӣ ва ҷадиди шоирони имрўзи тоҷик зина ба зина мукаммал мегардад, ки ин 

матлабро метавон аз авомили пешрафту рушди дарунмояи шеър ба шумор овард. Аз сўйи 

дигар, омезаҳои тафаккури инсонӣ ва андешаҳои ирфонӣ, ки ҳосили маърифат ва андўхтаҳои 

ин насли муваффақ маҳсуб мешаванд, мушаххасан ба нусрати фикрии шеъри имрўз асаре 

равшан гузоштааст. Барои он ки ин андешаҳоям беасос набошанд, ба шеъри дигаре аз Гулноз 

мурур менамоям, ки «Дастам пур аз туст» унвон дорад. Ин шеър сароғозе чунин дорад: 

Ҷонам  

пур аз тирамоҳ аст, 

дастам пур аз интизорӣ. 

Эҳтироми баҳорро 

дар масоҳати парвози барг 

ва хокистари 

як шуъла шақоиқ 

дидам. 

Нахуст бояд рўйи худи ибораи «Дасте пур аз ту» андеша кард. Шояд дар назари зоҳир 

мо бар он андешем, ки ин ҷо тасвире аз ҳолатҳои эҳсосоти воқеии инсонӣ тасвирбардорӣ 

шудааст. Аммо вақте фаротар аз ин вожаҳо меравем, ба худ суол мекунем, ки кадом вақт 

дастҳо метавонанд пур аз ў бошанд? Ба назари ман, танҳо он вақт, ки мо даст ба дуову ниёз 

мебардорем ва ҳар лаҳза аз роҳи ниёз овардан ба даргоҳи он Офаридгори якто мукарраран 

номашро такрор мекунем. Воқеан, ин ҷилварезии таркиби шоирона як тафаккури зебои 

маърифатангезро ҳам тавониста, ки ғунҷоиш диҳад ва аз диде тозаву нигоҳе амиқрафта паём 

расонад. Ҳикмати дигар ин назари моро аз худи матолиби шеър корбандӣ менамояд, ки дар 

оғоз, вақте шоир аз ҷони пур аз тирамоҳ ҳарф мезанад, ҳамон ҳолати яъсу навмедӣ ва аз сўйи 

дигар, ибтидои роҳро тасвир мекунад. Ҳанўз ў наметавонад аз поён биандешад ва бо иродате 

шоён дидаи басиратро боз кунад, ки аз омадани баҳори васл ва таҷаллии борони раҳмат 

муждагонӣ диҳад. Ба ҳамин хотир аст, ки ибтидо ин дасти пур аз ӯ лабрези интизорӣ аст. Пас 

замоне, ки ин дастони муҳаррик ба сўйи лабрезии ӯ аз интизорӣ нидо дармедиҳанд, чаро ин 
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ҳолат дар мақоми талаб қарор гирифтани як нафар равандаи роҳи маърифатро тафсир 

накунад. Тасвирҳо ҳам шоиронаву зебо ҳастанд, ки ба тозагии хеш дар қолиби ин навъи 

шеър гунаи таҷдид ато кардаанд. «Ҷони пур аз тирамоҳ», «дастони пур аз интизорӣ», 

«эҳтироми баҳор дар масоҳати парвози барг» ва амсоли ин. Акнун меравем ба поёнии шеър, 

ки нуқтаи интиҳои андешаи шоир аст, ки дар заминаи ҳаракат ба сўйи нуқтаи кул ин ҳолатро 

дар ҷони пур аз баҳор, муждагонии висол ва файзгирӣ аз лутфи ӯ эҳсос кардаву дастони пур 

аз тирамоҳи навмедии хешро лабрез аз паёмҳои пурумеди ӯ мебинад: 

Умед 

аз гузаштаҳои сабз, 

ҳанўзҳои лоҷувардӣ 

ва ояндаҳои беранг 

тирукамон сохт. 

Гираҳи оҳам 

дар ҳаво кушуда шуд. 

Ҷонам пур аз баҳор аст, 

Дастам пур аз ту.   

Ин ҷо ҳам тасвирҳое зебову рангоранг андешаҳои мубаррои шоирро рангҳои 

шоиронаву зебо бахшидаанд. Таркибҳои гузаштаҳои сабз, ҳанўзҳои лоҷувардӣ, ояндаҳои 

беранг на танҳо аз нусрати ҳунари шоирӣ паём мерасонанд, балки вусъати тафаккури 

фалсафии як нафар суханвари жарфназарро ба субут мерасонанд. Ёдоварӣ аз ин тасовири 

фалсафӣ ва ибораҳои дар вусъати худ андешаҳои маърифатангез беҳуда нест, чун пешиниёни 

мо жарфонигариро аз муҳимтарин авомили шоир шинохтаанд ва Гулноз низ дар миёни 

шоирони имрўз аз нафароне маҳсуб мешавад, ки бо итминон метавон гуфт, ки ҳамин 

махсусиятро дар худ аллакай парваридаву комил кардааст. Ин матлабро аз ҳар як шеъру ҳар 

ҷумлаву ибораи ў метавон пайдо намуд. 

Диди фалсафӣ ва ирфонӣ дар ашъори шоир, ки файзгир аз ҳунару қариҳаи шоиронаанд, 

танҳо ба сурудаҳои нимоӣ ё мудернӣ хос нестанд, балки ғазалу ашъори суннатӣ низ 

ҷарақаҳои рўшан доранд. Муроҷиат ба чанд байте аз як ғазал ҳақиқати ин андешаҳоро ошкор 

месозад. Шоир мегўяд: 

Аз ту, аз ту медонам марги аввалинамро 

Баъди макси дил дидам будани навинамро. 

На, намурдаам бахшой, душмани азизи ман, 

Дар канори худ дорам узри нозанинамро. 

Бад - ин сурат аз ин ду байт ҳувайдо мегардад, ки шоир бо диде фалсафӣ ба ҷаҳони 

омадшуд менигарад ва ҳикмати дар адами як чиз зуҳур кардани чизи дигарро ба сурати 

дигаргуна бо меъёри шинохти худ баён месозад. Будан баъд аз макси дил ибораест, ки ҳамин 

андешаро тақвият мебахшад ва шоир дар ин макси дили худ, ки оинаи инсон аст, шуруи як 

зиндагонии ҷадид ва ҳузури тозаеро паём мерасонад. Ба ҳамин хотир, ки дар мисраи савуми 

ғазал ба сароҳат ва таъкид мегўяд: На, намурдаам бахшой, душмани азизи ман…» 

 Ҳамин тавр, ҳам дар шеъри нав ва ҳам ашъори суннатӣ шоир Гулноз кўшише 

муваффақона барои рўнамои ҳақиқати ботинии худ ҳамчун шоири ҳунарвар ва соҳибандеша 

дорад ва бо итминон метавон гуфт, ки ин ҳақиқати инсониву шоиронаро тавонистааст, ки 

кашф ва барои хонандаи худ бозгў намояд. Муруре ба сурудаҳои «Парвози дунё» ҳоли 

воқеии ин ҷаҳоншиносӣ ва оинаи ҳунарвариро ба хонанда рўнамоӣ кардааст, ки ҳар касе бо 

он парандаҳои андешаву хаёл баробар ба парвоз ояд, ин назокату зебоӣ ва хаёлоти рангинро 
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пай бубарад. Итминон дорам, ки фардоҳову фурсатҳои дигар ин ҷойгоҳи зебову сазовори 

шоирро дар қаламрави адабиёт боз ҳам ҷараёни нақду сухансанҷии муосир бар асоси бинишу 

дидгоҳҳои навин ва бардоштҳо аз ашъор ва тафаккури тозапаёғоми ў бозгўйӣ ва муқаррару 

мушаххас хоҳад намуд. 
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САФАРЕ БА ДУНЁИ ШЕЪР 
 

Дар мақолаи мазкур таҳқиқи вижагиҳо ва таҳаввулоти шеъри нави тоҷикӣ дар ибтидои 

қарни бисту як, ки боиси ба майдони адабиёт ворид шудани чеҳраҳои тозае гаштааст, сурат 

гирифтааст.  

Муаллифи мақола вижагиҳои сохтмони тасвир, истифода аз таркиб ва ибороти 

шоиронаро дар шеъри яке аз намояндагони адабиёти муосири тоҷик Гулноз мавриди тадқиқ 

қарор дода, назари хос ва равиши тоза, таҳаввули афкори фалсафиву ирфонии ӯро нишон 

додааст.   

Муаллиф бо зикри намунаҳо аз эҷодиёти шоира навҷӯйиҳои ҳунарӣ ва муҳокотофарӣ 

дар заминаи афкори фалсавӣ ва ирфонӣ, сабки тозаи суханварӣ, андешаҳои баланду 

мазмунофарона, маъниҳои ҷадид ва махсусан, дарки фалсафаи тасвирсозиро дар шеъри 

Гулноз таҳқиқ менамояд. 

Калидвожаҳо: адабиёти классикӣ, адабиёти муосири тоҷик, шеъри муосир, шеъри 

сафед, тафаккури шоирона, сувари хаёл, афкори фалсавӣ. 

         

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПОЭЗИИ 
 

В данной статье описывается исследование особенностей, и преобразование нового 

таджикского стихотворения начала 21 века, которое стало поводом вхождения в мир 

литературы новых образов. 

Автор статьи подвергает обсуждению особенности построения образа в стихах одной 

из представительниц современной таджикской литературы Гулноз, показывает её 

индивидуальный взгляд и новое течение в преобразовании её философского и иранского 

мышления. 

Автор статьи на примерах показывает нововведения, высокое и новейшее мнение, 

превосходство в красноречии и особенно понятие философского образа в творчестве 

поэтессы Гулноз. 

Ключевые слова: классическая литература, современная таджикская литература, 

современный стих, белый стих, поэтическое мышление, картина мышления (воображения), 

философская мысль. 
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A JOURNEY INTO THE WORLD OF POETRY 
 

This article describes the study of the characteristics and transformation of the new Tajik 

poem of the beginning of the 21st century, which was the reason for the entry into the world of 

literature of new images that serve their individual views with the characteristic tradition of prior 

literature, the formation of poetic thinking of modern versification. 

The author of the article discusses the features of building an image in the poems of one of the 

representatives of modern Tajik literature, Gulnoz, shows her individual view and a new trend in 

transforming her philosophical and Iranian thinking in white and traditional verses. 

Key word-classical literature, modern Tajik literature, modern poem, white poem, poetic 

thinking, picture of thinking, philosophical sense. 
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НАВРӮЗ - ҶАШНИ МИЛЛӢ ВА МЕРОСИ ТАЪРИХӢ 

 

Боракова Ҷ.Р. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Наврӯз аз бузургтарин ҷашнҳои мардуми эронитабор, аз он ҷумла тоҷикон ба шумор 

меравад, ки ба фарҳанги қавму миллатҳои дигари Осиёи Марказӣ низ бо ҳамин ном 

гузаштааст. Наврӯз пайвандгари риштаҳои  фарҳангу иҷтимоии ниёгону насли имрӯз дар 

шакли расму оин ва анъанаҳо мебошад. Роҷеъ ба Наврӯзи тоҷикон китобу мақолоти зиёде ба 

нашр расидаанд, ки дар ин гузориш баъзе нуқтаҳоро аз онҳо ба кор бурдем. 

Вожаи наврӯз, ки дар забони паҳлавӣ ба сурати “нукруч” (NOKROCH) омадааст, аз ду 

бахш таркиб ёфтааст: бахши аввал “НУК”, ба маънии рӯз аст, ки дар маҷмуъ, рӯзи нави 

тозаро далолат мекунад. Агар сари ҳамин вожа амиқ андеша кунем, ба хубӣ хоҳем дарёфт, ки 

калимаи наврӯз маънии хирад ва донишро низ дорад, зеро ки таъбири “рӯзи нав” худ 

далолатгари таҷдиди зиндагӣ ва фикру андеша мебошад. 

Наврӯз ҷашни хеле бостонист ва таърихи қадима дорад, вале чун бо хирад ва фарҳанг 

пайванд аст, аз фарсудагӣ орӣ буда, доиман ба навию навоварӣ мегирояд. Чунки хислати 

хиради навҷӯйиву навоварию навофаринист. Ин ҷашни хирадмаоб бо номи 

Ҷамшед...нахустин шаҳриёри олами ориёӣ сахт иртибот дорад. 

Ҷамшед ба қавли таърихчиён нахустин инсон ва аввалин  шаҳриёри донишманди 

ориёист, ки мушкилоти зиндагиро бо мизони хирад баркашида, дар ҳалли масоили муҳим аз 

ақлу мантиқ мадад меҷуст [2, саҳ.15...26]. Ин шаҳриёри устуравӣ танҳо бо хираду фарҳанг 

дигаргун кардани ҷомеаи инсониро имконпазир медонист. Ҷамшед ба хотири саодатманд 

сохтани мардум ва аз ҷаҳлу залолат наҷот додани инсоният саъю талош мекард. Ин инсони 

ормонии ориёӣ бо ақлу хирад дар замин биҳишт месозад ва рӯзи ба итмом расонидани 

биҳишти рӯйи заминро Наврӯз меномад [3, саҳ.24].  

Дар фарҳанги ҷамшедӣ, ки орӣ аз ҷаҳолату залолат аст, меҳр, хирад ва фарҳанг меъёри 

асосӣ дар шинохти инсону ҷаҳон шумурда мешавад. Танҳо бо меҳрварзӣ ва хирадпарварӣ 

инсон ҷаҳонро фарҳангӣ месозад ва бар ҷаҳлу ҷаҳолат пирӯз мегардад [4, саҳ. 49, 50]. 

Дар фарҳанги бостонии форсу тоҷик умри ҷаҳон 12 ҳазор сол муқаррар шуда [5, саҳ. 

386], ки 8 ҳазори он ба таърихи инсонӣ марбут аст ва бо ҳазораи Ҷамшед оғоз меёбад [6, саҳ. 

18]. Ҳазораи Ҷамшед ҳазораи меҳр, хирад ва фарҳанг аст. Маҳз ҳамин ҳазора ҳазораи 

Наврӯз, яъне ҳазораи таҷдиди фикрӣ, навандешӣ, навсозӣ, навофаринӣ ва рӯшангарӣ 

будааст. 

Ҷамшед бо Хуршед иртиботи қавӣ дорад, то он ҷо ки ӯро “Писари Хуршед” донистаанд 

[7, саҳ.342]. Писари Хуршед бо нуру рӯшноӣ, ки аз меҳру хирад сотеъ мешавад, 

ҷаҳон....заминро мунаввар месозад ва торикию зулматро дафъу рафъ  мекунад. Муаррихи 

асримиёнагии форсу тоҷик Ибни Балхӣ Ҷамшедро чунин тасвир мекунад: “Марде будааст 

қавӣ ва накӯрӯй ва ҷаъдмӯй ва дар баъзе ҷойҳо сурати ӯ гирд аст ва чунон аст, ки рӯй бар 

офтоб дорад ва ба як даст асое гирифтааст ва ба як даст маҷмарае дорад ва ба хур месӯзад ва 

офтобро мепарастад” [8, саҳ.127]. Аз қавли Ибни Балхӣ чунин хулоса намудан мумкин аст, 

ки Ҷамшед марди қавипайкар, некӯрӯй ва бузургманиш буда, ба офтоб меҳр меварзидааст. 

Офтоб дар фарҳанги ориёӣ рамзи некӯӣ, додгарӣ, андешамандӣ ва инсонсолорӣ мебошад [1, 

2, 3]. 
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Устураи Ҷамшед ва ҷашни Наврӯз ба фарҳанги сомӣ (яҳудӣ, масеҳӣ, исломӣ) бо 

номҳои дигар нуфуз карда, дар кутуби муқаддаси ақвоми ғайриориёӣ таъсири амиқ 

гузоштааст. 

Дар фарҳанги ҷамшедӣ ҳар кӯшише, ки бо хирадварзӣ робита дошт ва бар рағми ҷаҳлу 

залолат равона шуда буд, ба пирӯзӣ расида, он пирӯзиро Наврӯз мегуфтанд ва ҳамагон бо 

шодию сурур таҷлил мекарданд. Дар мушкилтарин вазъият, ки ҷаҳолат бар адолат чангол 

задан мехост, Ҷамшед падид меомад ва торикӣ (ҷаҳолат)...-ро бо рӯшноӣ (хирад) рафъ 

мекард. Фарҳангшиноси маъруфи форсу тоҷик А. Берунӣ нақлеро меоварад, ки тибқи он 

Иблиси лаин баракатро аз мардум зоил мекунад, мардумро ба қашшоқӣ ва гуруснагӣ 

мувоҷеҳ сохта, бад...ин тартиб дунёро нобуд кардан мехоҳад. Ҷамшед бо амри Худованд ба 

манзили Иблису пайравони ӯ меравад, зулму залолатро барҳам зада, баракату фаровониро 

меорад, мардум ин рӯзро Наврӯз мегӯянд ва ҷашн мегиранд [9, саҳ. 235-36]. 

Ҳаким Фирдавсӣ дар “Шоҳнома”, ки беҳтарин бозгӯкунандаи фарҳанги қадимаи 

эронитаборон аст, ба устураи Ҷамшед таваҷҷуҳ намуда, аз тахти бо неруи хирад сохтаи 

шаҳриёр чунин ёдовар мешавад: 

Ба фарри каёнӣ яке тахт сохт, 

Чӣ моя бад...ӯ гавҳар андарнишохт. 

Ки чун хостӣ дев бардоштӣ, 

Зи ҳомун ба гардун барафроштӣ. 

Чу Хуршеди тобон миёни ҳаво, 

Нишаста бад....ӯ шоҳи фармонраво. 

Ҷаҳон анҷуман шуд бар тахти ӯ, 

Шигифтӣ фурӯ монда аз бахти ӯ. 

 Мардум Ҷамшедро, ки бо нури меҳру хирад партавафшонӣ менамуд, таҳсин карданд 

ва бо шодмонӣ он рӯзро Наврӯз эълом дошта ҷашн гирифтанд. Фирдавсӣ дар ин лаҳза..... 

пирӯзии Ҷамшеди хирадварзро чунин мунъакис мекунад: 

 Ба Ҷамшед бар гавҳар афшонданд, 

 Мар он рӯзро рӯзи нав хонданд. 

 Сари соли нав Ҳурмузи фарвардин, 

 Баросуд аз ранҷ рӯйи замин. 

 Бузургон ба шодӣ биёростанд. 

 Маю ҷому ромишгарон хостанд. 

 Чунин ҷашни фаррух аз он рӯзгор, 

 Ба мо монд аз он хусравон ёдгор. [10,12...13] 

 Дар давраи салтанати Ҷамшед, ки Наврӯз ба он даврон тааллуқ дорад, дарду газанд, 

хорию забунӣ, ҷаҳлу ҷалолат, сардию хунукӣ, беморию марг ва бадбахтию беадолатӣ аслан 

вуҷуд надоштанд ва ин нуктаро дар китоби динии “Минӯи хирад” мехонем: “Аз Ҷамшеди 

хубрамма писари Вивангаҳон ин судҳо буд ва шашсад сол барои ҳамаи офарандагони 

Урмузд бемаргӣ фароҳам овард ва ононро орӣ аз дарду пирӣ ва офат кард”( 11, саҳ. 43). 

 Ҷамшед ҳамчун шаҳриёри хирадварз, меҳрубон ва додхоҳ ҷашни Наврӯзро бо шукӯҳу 

шаҳомати хос таҷлил мекард, зеро ки ин ҷашн ҷашни тантанаи хирад, адолат, меҳр, озодӣ ва 

накӯӣ буд. Тибқи маъхазҳо Ҷамшед рӯзҳои моҳро бахш карда, 5 рӯзи нахустро барои 

бузургон, 5 рӯзи дувумро Наврӯзи подшоҳ қарор дод, ки дар он ҳадя медод ва мегирифт, 5 

рӯзи савумро барои коргузорони шоҳ ниҳод, 5 рӯзи чорумро барои вижагони шоҳ гузошт, 5 

рӯзи панҷумро барои сипоҳиён ниҳод ва 5 рӯзи шашумро барои раоё гузошт, ки ҳамаи он 30 
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рӯзро ташкил медод ва муддати моҳ Наврӯз таҷлил мешуд [13,14]. Ба таъбири дигар, Ҷамшед 

тӯли як моҳ бо тамоми ақшори ҷомеа Наврӯзро таҷлил мекард. Ҳама табақаи сиёсӣ ва 

иҷтимоӣ Наврӯзи фархундаро мутобиқи дастури ҷамшедӣ муддати 5 рӯз ҷашн мегирифтанд. 

 Ҷамшед рӯзи барбастани раҳи дӯзах, пирӣ, беморӣ, марг ва ранҷу зиёнро Наврӯз 

номид ва ба шарафи ин пирӯзӣ ҷашни басо дилафрӯз барпо кард, ки тасвираш чунин аст: 

 Мар он рӯзро ном Наврӯз кард, 

 Яке ҷашн бас беҳ дилафрӯз кард. 

 Раҳи дӯзах он рӯз Ҷамшед баст, 

 Ба шодӣ бар он тахти заррин нишаст. 

 Набуд маргу пирию ранҷу зиён, 

 Набуд кинаю кибрашон дар миён [7, саҳ. 375]. 

 Бояд таъкид кард, ки Наврӯзро ҳамчунин чун рӯзи ғалабаи некон бар Аҳриман ва 

девон дар гузашта таҷлил мекарданд. Дар ин рӯз Каюмарс Арзӯри девро бишикаст, дар 

ҳамин рӯз Соми Наримон сановзаки девро нобуд сохта, Аждаҳокро биафканд ва дар ин рӯз 

Кайхусрав Афросиёбро бикушт [10, саҳ.160]. 

 Ҷамшед, ки бо дастури Заҳҳок кушта мешавад, тӯли ҳазор сол ҷаҳолату залолат 

салтанат мекунанд ва мардумро ба коми даҳшатбори хеш мекашанд. 

Фаридун, ки аз тухмаи Ҷамшед буд, дар ҳазораи сеюм ба майдон омада, Заҳҳокро 

нобуд мекунад ва як андоза пирӯзии хирадро бар ҷаҳолат таъмин месозад. 

 Агар аз маҷрои устураҳои Ҷамшед, Заҳҳок ва Фаридун берун бароем, хоҳед дид, ки 

Наврӯз дар даврони салтанати Ҳахоманишиён, Сосониён, Хилофати  Уммавиёну Аббосиёни 

араб, Тоҳириён, Саффориён, Сомониён низ таҷлил мегардидааст. Чи хеле ки дар боло ишора 

шуда буд, Наврӯз бо тобишу ҷилоҳои тоза дар фарҳанги сомӣ ва урупоӣ (юнонӣ, римӣ) низ 

арзи ҳастӣ намуда, ҷавҳари худ....хирадварзӣ ва меҳрофариро аз даст надодааст. 

Ҳамин тариқ, инсони ормонии фарҳанги ориёӣ бад...он кӯшидааст, то Ҷамшедро ба 

ҷаҳониён пешкаш созад, ки бар пояи меҳру садоқат ва хираду заковат бунёд шуда, ақлу 

мантиқро бар ҷаҳлу ҷаҳолат пирӯз карда бошад. Ҷомеаи мутамаддини муосир беш аз пеш ба 

меҳру фарҳанг ва хиради созанда ниёз дорад ва Наврӯз ҳамчун оини меҳру фарҳанг дар 

самти ҳамгироии башарияти сайёра, имрӯз метавонад нақши муассир дошта бошад ва 

мардумро муттаҳид сохта, ба сӯйи хушбахтӣ ва саодати воқеӣ раҳнамун созад. Воқеан, 

Наврӯз ҷашни пирӯзии хирад бар ҷаҳолат аст ва овардани байти Фирдавсӣ ба сифати орзую 

таманно, фотиҳа ва хулосаи наврӯзӣ айни муддаост: 

 Ҳамасола бахти ту пирӯз бод, 

 Ҳама рӯзгори ту Наврӯз бод! 

Оину суннатҳои тоҷикон дар айёми Наврӯз инҳоянд, ки аксари онҳо то ба имрӯз 

роиҷанд. 

Гулгардонӣ: Аз омадани Наврӯз, пеш аз ҳама, бачагон бо иҷрои анъанаи гулгардонӣ  

ба дигарон хабар медиҳанд. Онҳо як - ду ҳафта қабл аз Наврӯз гурӯҳ шуда, ба кӯҳу пуштаҳо 

рафта, гулҳои баҳорӣ: бойчечак, сиёҳгӯш ва гули зардакро чида ба деҳа меоранд ва хона ба 

хона гашта, ба мардум сурудхонон муждаи омадани Наврӯзро мерасонанд. 

Соҳибхонаҳо гулҳоро бӯй кашидаву ба чашм мемоланд ва ба бачаҳо кулчаю қанду 

мавиз, дар баъзе ҷойҳо гандуму нахӯд медиҳанд. Яке аз сурудҳое, ки дар ин мавсим 

месуруданд, ин аст: 

 Гул овардем ба меҳмонӣ, 

 Ту қадри гул намедонӣ. 
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 Агар донӣ,  мусулмонӣ, 

 Баҳори нав муборак бод. 

Фолгирӣ: Оини дигар, пешбинӣ кардан бо роҳи сабзонидани 12 навъи ғалладона:  

гандуму  ҷаву  нахӯду боқило, зағир, наск, мош ва ғайра мебошад. Ин ғалладонаҳоро дар 

зарфҳои гуногун дар шароити хона месабзониданд ва аз суръату кайфияти сабзиши онҳо фол 

мегирифтанд, ки кадом навъи ғалладона дар ин сол нашъунамои хуб карда, ҳосили фаровон 

хоҳад дод. 

 Дар замони шоҳаншоҳии Сосониён 25 рӯз  қабл  аз ҷашни Наврӯз аз хишт 12 сутун 

сохта, даруни онҳоро бо хок пур мекарданд, ин 12 сутун рамзи 12 моҳи сол ҳисоб мешуд. 

Дар дохили ин сутунҳо анвои ғалладонаро кошта, аз равиши сабзидани онҳо 

муваффақиятҳои кишоварзии соли ояндаро пешгӯйӣ мекарданд. 

 Хонабуророн: Мардум як ҳафта пеш аз фарорасии Наврӯз кӯрпаву палосҳоро  аз хона 

берун  бароварда, хонаро рӯфтаю тамиз мекунанд, кӯрпаҳою пардаҳоро мешӯянд ва хушбӯйӣ 

мезананд. Девори хонаҳоро сафед намуда, тозаву озода месозанд. Дегу зарфҳоро шуста, 

ҳавлиро рӯфта тозаю озода менамоянд. Зеро хонаву дари тоза рамзи соли наву иқболи нав 

аст. Мардум бовар доранд, ки агар соли навро дар хонаи тозаву ороста пешвоз бигирӣ, ҳамон 

солро бо хушу хурсандӣ мегузаронӣ. Тамоми палосу кӯрпаву лавозимоти манзилашонро 

офтоб дода метаккониданд. 

 Чаҳоршанбесурӣ: Маросими Чаҳоршанбеи охирон, ки онро Чоршанбе сурук низ 

меноманд, дар чоршанбеи охирони сол гузаронида мешавад. Дар чорраҳае алав афрӯхта, 

хурду калон аз болояш меҷаҳиданд ва ба оташ муроҷиат карда мегуфтанд: “Ранҷурию ранги 

зарди ман аз они ту, сурхию хуррамии ту аз они ман”. Бо  иҷрои ин амал онҳо бовар 

доштанд, ки дар соли нави оянда онҳо тандуруст хоҳанд буд. 

Суфраи ҳафт син. 

 Тавре ки кӯҳансолон нақл мекунанд, то солҳои 1950....-ум дар деҳоту шаҳрҳои 

тоҷикнишин дар айёми Наврӯз дастархонҳои наврӯзиро бо хуришҳои гуногун оро медоданд. 

Дар суфраи бисёр хонаводаҳо дар табақҳо ҳафт мева мегузоштанд. Ба дастархони ҳафтмева 

инҳо дохил мешуданд: анор, себ, нок, ангур, чормағз, бодом ва ғулинг ё (зардолуи хушк.) 

Оростани хони наврӯзии ҳафт шин аз суннати бостонии эрониён аст, ки  қабл аз зуҳури  

дини ислом маъмул будааст. Бо хони ҳафт шин 7 чизҳое гузашта  мешаванд, ки номи онҳо бо 

ҳарфи арабии “шин” оғоз мегардад. Хони ҳафт шин иборат аст аз шамъ, шир, шакар, шароб, 

шона, шамшод ва ширинӣ (баъзе шаҳд мегузоранд). Ба хони ҳафт син 7 чизи бо ҳарфи 

арабии “син” шуруъшаванда гузошта мешавад, чунончи: сабза, сир, себ, суманак, санҷид, 

сипанд ва сирко. 

Мувофиқи ривоятҳо, гӯё қабл аз ҷорӣ шудани дини ислом суннати оростани сурфаи 

ҳафт шин роиҷ будаасту баъд аз истилои арабҳо он ба хони ҳафт син табдил гаштааст. 

Суманакпазӣ: Суманак навъе аз хӯриши наврӯзӣ аст, ки аз сабзаи гандум пухта 

мешавад. Худи сабза рамзи эҳёи табиат ва зебогию осоиштагии ҳаёт ба шумор меравад. Ду 

ҳафта қабл аз ҷашни Наврӯз мардум дар хонаҳои худ, дар табақҳо гандумҳоро шуста 

месабзонанд ва рӯзи ид ба идгоҳ меоранд. Он ҷо бо ҳамроҳи занҳои дигар дар деги калоне 

суманакпазӣ мекунанд. Ҷараёни суманакпазӣ як шабонарӯз давом мекунад ва занҳову 

духтарон ҳам сурудхонӣ, рақсу бозиҳо ва ҳазлу хандаҳо мекунанд. 

 Суруди маъруфи занҳои суманакпазро, ки ҳангоми пухтани ин ғизои рамзии Наврӯз 

бо доиранавозӣ ба тариқи умумӣ хонда мешавад, дар ин ҷо зикр мекунем: 

 Суманак дар ҷӯш мо кафча занем, 
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 Дигарон дар хоб, мо дафча занем. 

 Суманак бӯйи баҳор аст, 

 Суманак авҷу барорай, 

 Мелаи шабзиндадор аст, 

 Иди Наврӯз муборак. 

 Суманак дар ҷӯш мо кафча занем, 

 Дигарон дар хоб, мо дафча занем. 

Оштикунонӣ: Дар оғози соли нав набояд касе қаҳрию ногап бошад. Маъмулан, 

одамони калонсол дар байн даромада, шахсони ба ҳам қаҳриро оштӣ мекунонанд. 

Бозиҳои варзишӣ: Дар айёми Наврӯз мусобиқаҳои паҳлавонон дар намудҳои 

гӯштингирӣ, аспдавонӣ, давидан, бандкашӣ ва ғ. гузаронида мешавад. Ба ғайр аз гӯштин, дар 

деҳаҳо мусобиқаву бозиҳои тухмҷанг, хурӯсҷанг, кабкҷанг, чиликандозӣ, дастхобонӣ ва ба 

монанди инҳо барпо мешавад. 

Таронаҳои наврӯзӣ: Дар байни мардуми тоҷик рубоиву сурудҳои зиёди наврӯзӣ вуҷуд 

доранд, ки асосан дар айёми Наврӯз суруда мешаванд. 

 Наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, 

 Булбул ба тамошои дафу чанг баромад. 

 Мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз, 

 Мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. 

 Наврӯзро инчунин дар адабиёти китобӣ қариб ҳамаи шоирони форсу тоҷик, сар карда 

аз устод Рӯдакӣ то ба шоирони муосири тоҷик васфу тасвир кардаанд. 

Наврӯз аз тамоми оинҳои бостонӣ ҷадид ва мардумитарин ҷашнест, ки дар байни 

мардум боқӣ мондааст. 

 Бо пешниҳоди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Наврӯзи аҷам ҳамчун ҷашни 

байналмилалӣ эътироф шуда, ҷиҳати таҷлили шоистаи он тадбирҳо амалӣ мегарданд. Ин 

тасмим аз он шаҳодат медиҳад, ки дар қатори дигар арзишҳои муқаддаси миллии мо Наврӯзи 

фархунда, ки аз замонҳои шоҳ Ҷамшед сарчашма мегирад, обрӯи Ватани азизамон 

Тоҷикистонро дар ақсои олам баланд мебардошт. 

 Дар Тоҷикистони соҳибистиқлол Наврӯз ба ҷашну сурури умумимилалӣ табдил ёфта, 

сол то сол шукӯҳу  ҷалоли бештар мегирад. Миллати тоҷик ҷашни Наврӯзро дар тӯли 

садсолаҳо ба монанди забони модарӣ ҳифз намуда, дар замони навин онро ҷузъи таркибии 

ҳувияти миллӣ ва мояи сарбаландии маънавии худ медонанд. 
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НАВРӮЗ - ҶАШНИ МИЛЛӢ ВА МЕРОСИ ТАЪРИХӢ 
 

 Дар мақолаи мазкур дар бораи бузургтарин ҷашни Наврӯз, кӣ мардумони эронитабор, 

аз он ҷумла тоҷикон онро қайд мекунанд, ки  ба фарҳанги қавму миллатҳои дигари Осиёи 

Марказӣ низ бо ҳамин ном гузаштааст. Навруз пайвандгари риштаҳои  фарҳангу иҷтимоии 

ниёгону насли имрӯз дар шакли расму ойин ва анъанаҳо мебошад. Қайд карда мешавад, 

роҷеъ ба Наврӯзи тоҷикон китобу мақолоти зиёде ба нашр расидаанд, ки дар ин гузориш 

баъзе нуқтаҳоро аз онҳо ба кор бурдем. 

Вожаи наврӯз, ки дар забони паҳлавӣ ба сурати “нукруч” (NOKROCH) омадааст, аз ду 

бахш таркиб ёфтааст: бахши аввал “НУК”, ба маънии рӯз аст, ки дар маҷмуъ, рӯзи нави 

тозаро далолат мекунад. Агар сари ҳамин вожа амиқ андеша кунем, ба хубӣ хоҳем дарёфт, ки 

калимаи наврӯз маънии хирад ва донишро низ дорад, зеро ки таъбири “рӯзи нав” худ 

далолатгари таҷдиди зиндагӣ ва фикру андеша мебошад. 

Калидвожаҳо: Наврӯз, рӯзи нав, анъана, расму оин, фарҳанги иҷтимоии ниёгон.  

 
НАВРУЗ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК И ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

В даной статье говорится о празднике Навруз, который  для персоязычных народов, в 

том числе таджиков, отмечается, что он под тем же названием перешёл в культуру других 

народов и народов Средней Азии. Навруз связывает культурные и социальные связи 

сегодняшних предков в форме обычаев и традиций. Следует отметить, что о таджикском 

Наврузе опубликовано много книг и статей, некоторые из которых мы использовали в 

данной статье. 

Отмечается, что понятие  Навруз во времена пехлеви пришло в форме «НОКРОЧ» и 

состоит из двух частей: первая часть «НУК» означает день, что в целом означает «новый 

день». Если мы глубоко задумаемся над этим словом, мы обнаружим, что слово «Навруз» 

также означает мудрость и знание, потому что само толкование «нового дня» указывает на 

обновление жизни и мысли. 

Ключевые слова: Навруз, «новый день», традиции,  социальная культура предков. 

 

NAVRUZ IS A NATIONAL HOLIDAY AND A HISTORICAL HERITAGE 
 

In  this article about the greatest holiday of Navruz, which the Iranian people, including the 

Tajiks, notes, it has passed into the culture of other peoples and nations of Central Asia under the 
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same name. Navruz connects the cultural and social ties of ancestors and today's generation in the 

form of customs and traditions. It should be noted that many books and articles have been published 

on the Tajik Navruz, some of which we have used in this report. 

The word Navruz, which in Pahlavi time came in the form of “NOKROCH” and consists of 

two parts: the first part “NUK” means day, which in general signifies a new day. If we think deeply 

about this word, we will find that the word "Navruz" also means wisdom and knowledge, because 

the interpretation of "new day" itself indicates the renewal of life and thought. 

Key words: Navruz, "new day", traditions, customs, social culture of ancestors. 
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АҚИДАҲОИ   Т. ГОБСС ДАР РИСОЛАИ “ЛЕВИАФАН” ОИД БА ДАВЛАТ  

 

Гулаҳмадов Ш.Н., Сайдуллаева Г.Р. 
 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Томас Гоббс (англисӣ Thomas Hobbes; 5 апрели соли 1588, Уилтшир Англия — 4 

декабри соли 1679 Дербишир Англия) — файласуфи англис файласуфи материалист, яке аз 

бунёдгузорони  фалсафаи сиёсии муосир, асосгузори назарияи шартномаи ҷамъиятӣ ва 

назарияи истиқлолияти давлат аст. Пиндорҳои фалсафии ӯ дар фанҳои  этика, диншиносӣ, 

физика, геометрия ва таърих паҳн гардиданд.  

Дар Уэстпорт, ки айни ҳол як қисми Малмсбер дар Уилтшир (Англия) мебошад, 5 

апрели соли 1588 ба дунё омадааст. Падари вай рӯҳонии худомӯзи на он қадар саводнок буд 

ва баъд аз баҳсе, ки дар назди дарвозаи калисо бо ҳамсоягонаш  менамояд, аз кор ронда 

мешавад. Томас Гоббс пеш аз муҳлати муқаррарӣ ба дунё омадааст. Доир ба замони кӯдакии 

вай чизе маълум нест. Ҳамин қадар маълум аст, ки зиндагиашон бо душворӣ мегузашт.  

 Яке аз амакҳояш, ки то андозаи сарватманд буду адабиёти бостон ва забонҳои 

классикиро хело хуб медонист, Томас Гоббсро парвариш менамояд. Соли 1603  Томас Гоббс 

ба Донишгоҳи  Оксфорд (Magdalen Hall) дохил шуда, соли 1608 онро ба итмом расонид. Дар 

Донишгоҳи Оксфорд (Magdalen Hall) вай схоластика, мантиқ ва физикаро  омӯхтааст.  

Баъд аз хатми донишгоҳ мураббии Уилям, писари калони Уилям Кавендиш  барони 

Гардвик гардид,  ки Уилям баъдан графи аввали Девоншир шуд. Томас Гоббс то поёни умр 

ба шогирдаш алоқаи ногусастанӣ дошт ва ҳамеша аз ӯ дастгирӣ меёфт. Бо шарофати ӯ Гоббс 

бо Бен Ҷонсон, Фрэнсис Бэкон, Герберт Чарберси ва дигар одамони муътабар шинос 

мегардад. Соли 1621-26 бо Ф. Бэкон ҳамкорӣ кард, ки барои Гоббс аҳамияти хело калон 

дошт. Соли 1628 Кавендиш фавтида, Гоббс мураббии писари сэр Джервейс Клифтон таъин  

мегардад, ки баъдан писари Кавендишро тарбия менамояд ва бо ҳамроҳии ӯ ба Италия сафар 

карда, бо Галилео Галилей соли 1636 вомехӯрад.  

Соли 1640 дар Англия инқилоб сар мезанд ва Гоббс  бо  ҳамроҳии  як зумра роялистҳо 

ба Париж моҳоҷират менамояду то соли 1651 дар он ҷо мемонад. Дар Париж афкори 

фалсафии ӯ пухта мерасад. Баъд аз инқилоби Англия вақте ки ба сари қудрат диктатураи 

Кромвел меояд, Томас аз партияи роялистҳо баромада, ба Лондон бармегардад. Соли 1651 

дар Лондон бо забони англисӣ яке аз асарҳои пурмуҳтавои худ “Левиафан ва ё Материя, 

шаклҳои қудрат, давлати калисогӣ ва шаҳрвандӣ” - ро чоп менамояд.  Пас аз 16 сол ин китоб 

дубора ба лотинӣ дар Ҳолланд баромад. 

   Томас Гоббс (1588-1679) шогирд ва давомдиҳандаи анъанаи фалсафаи Ф. Бэкон буд. 

Афкори фалсафии ӯ бою рангин буда, масъалаҳои зеринро дар бар мегирад: 

 фалсафаи илоҳӣ ва схоластикиро мутлақо рад намуд; 

 мақсади фалсафаро дар амалӣ гардидани натиҷаи дастовардҳои фаъолияти инсон 

медид; 

 дар баҳси байни эмпиризм (дониши таҷрибавӣ) ва ратсионализм (дониши тавассути 

хирад ҳосилшуда) тарафдори эмпиризм буда, фалсафаи ратсионалистии Декартро танқид 

намуд; 

 материалисти устувор буд; 

 масъалаҳои давлат ва ҷомеаро масъалаҳои асосии фалсафӣ меҳисобид; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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 назарияи давлатро пешниҳод намуд. 

1. Тасвири Левиафан дар китоб. 

Назарияи давлат дар асари машҳури вай “Левиафан” баррасӣ гардидааст. “Левиафан” 

ном мондани ин асар аз тарафи Гоббс дар байни олимон баҳсеро ба вуҷуд оварда буд ва то ба 

ҳол дақиқан возеҳ нагардидааст, ки чаро Гоббс ин асарро чунин ном ниҳод. Бояд зикр намуд, 

ки дар китоб номи “Левиафан” танҳо якчанд бор ёдрас карда мешавад.  Дар ин чанд лаҳзае, 

ки Гоббс ин номро кор фармудааст, дар бораи он  ба таври муфассал шарҳ намедиҳад, ки ин 

чист ва дар кадом манбаъҳо доир ба Левиафан маълумот вуҷуд дорад. Гоббс иброз менамояд, 

ки аз чоп кардани  китоб “дар пеш нақшаи хеле мураккаберо мебинем” ки он маънои бузурги 

рамзӣ дорад” [1, с. 185].   

Китоб бо эпиграфи лотинии "Дар рӯйи замин қудрате нест, ки бо он баробар шавад" 

оғоз мегардад.  Ин эпиграф  аз китоби библияи Айюб  иқтибос гирифта шуда ва ин ҷумла 

махсус ба Левиафан дахл доранд. Дар муқаддимаи китоб Гоббс иброз менамояд, ки “инсон 

дар амалҳояш ба Худо тақлид мекунад” [1, с. 185]. Чи тавре ки Худо табиатро бо санъати худ 

офаридааст, одам низ ҳамчун ҳунарманд тақлид мекунад, ки созанда бошад, чунон ки рассом 

ин Левиафанро, ки онро давлат меноманд, офаридааст. 

Ба андешаи олими немис Карл Шмитт,  “Гоббс дар китоби Левиафан қабатҳои хеле 

амиқи фарҳангӣ ва таърихии инсониятро эҳсос кардааст, Левиафанро як чизи даҳшатафкан 

тасвир карда ва тавассути он давлатро як чизи тавоно ва муқтадири даҳшатнок инъикос 

менамояд” [2, с.10]. Дар китоби муқаддаси Библия, Левиафан  қаҳрамони ҷасур, нотарс ба 

дунё омадаасту ҳамеша бар мағрурон дар мубориза буда, пайгирӣ аз адолат менамояд. Тибқи 

анъанаи яҳудиён, дар фанои олам Худованд одилонро бо гӯшти Левиафан  зиёфат медиҳад.  

Гоббс Левиафанро як чизи даҳшатноке тасаввур менамояд, ки одамӣ аз тарси он 

ҳамеша дар гурез аст. Агар ин нуқтаро баррасӣ намоем, пас давлат аз дидгоҳи Гоббс бояд 

даҳшатафкан бошад, то ин ки шаҳрвандон ҳамеша зери тарсу ҳарос қарор дошта бошанду 

қонунҳои ҷомеаро поймол нанамоянд. Ҳол он ки яке аз вазифаҳои асосии давлат ин ҳифзи 

шаҳрвандон аз беадолатист.  

Дар китоб тарафи дигари Левиафан ҳамчун як ҳайвони баҳрӣ таҷассум гардидааст. Аз 

дидгоҳи Гоббс Левиафан, яъне “давлат” “ҳамчун як махлуқи баҳрӣ, бояд ғояҳои нави 

давлати англисиро дар бораи ҳукмронии баҳр, дар бораи ҳукмфармоии масирҳои баҳрӣ, 

савдои хориҷӣ, дар бораи ҳама чизҳои дигар ифода намояд” [3. 213].  

Нуқтаи дигаре, ки  дар китоби Левиафан омадааст, ин муборизаи Левиафан бо ҳайвони 

дигари баҳри бо номи Ҳиппопотамус, ки аз қиссаҳои тавротӣ мебошад. Гоббс рисолаи 

дигаре бо номи "Ҳиппопотамус" ё Парлумони дароз  нигоштааст, ки дар он кӯшиш 

менамояд, собит созад, ки  Ҳиппопотамус он касест, ки бо Левиафан ҷанг мекунад, 

Ҳиппопотамус симои феодалони аврупоӣ, ки разолатпеша, бадкирдор буда, ҳамеша ба 

корҳои бад даст мезаданд, буда, Левиафан  симои ҷомеаи навин, ки дар пайи барқарор 

намудани сулҳ, оромӣ  ва  тартибот аст, мебошад.   

2. Мафҳуми давлат дар асар   

Дар рисолаи “Левиафан” мафҳуми давлат яке аз мафҳумҳои хело мураккаб буда, Гоббс 

дар сарлавҳа ба забони англисӣ дар бораи иттиҳодия сухан ронда иброз менамояд, ки 

“калимаи ассотсиатсия ҳангоми тарҷума ба забонҳои дигар на он қадар хуб тарҷума гардида, 

маънои аслиашро пурра ифода карда наметавонад” [1, c.185].   

Чун анъанҳои пешин аксаран дар Аврупо ҳангоми маънидоди мафҳуми давлат умдатан 

калимаи лотинии “respublica”, ки маънояш «кори умумӣ» аст, истифода мебурданд ва ин 
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калима дар “Левиафан” низ истифода гардидааст, аммо ба андешаи Гоббс ин калима пурра 

ифодакунандаи маънои калимаи давлат шуда наметавонад.  Аз ҳамин лиҳоз вай дар  аксар 

вақт дар Левиафан мафҳуми давлат (state) – ро, ки нисбат ба замон нав буд, истифода 

бурдааст. Ғайр аз мафҳумҳо боз ибораҳои  иёлоти давлатӣ ва иттиҳоди давлат дар ин асар ба 

назар мерасад, ки онҳоро ҳамчун як навъ дастгоҳ ё ягон мошине, ки қисми аз ягон организм 

инъикос гардидааст, ки на хоси мардум (яъне мардуме, ки сокини он маконанд) на хоси 

ҳокимонанд (шоҳ, ҳоким, амир).  

Гоббс ҳамчун намояндаи материализми механикӣ ҳодисаҳои ҷамъиятро низ дар асоси 

қонунҳои табиатшиносӣ шарҳ медиҳад. Азбаски методи математикӣ методи умумии 

таҳқиқот аст, пас он дар нисбати ҳодисаҳои ҷамъиятӣ низ метавонад истифода шавад. 

Ҷамъияту давлат механизми бузургеанд, ки онҳоро бо ёрии қонунҳои содаи табиӣ метавон 

баён кард. Ӯ ду ҳолати ҷамъиятро фарқ мекунад: табиӣ ва шаҳрвандӣ. Агар ҳар он чи ки 

давлат ба муносибатҳои инсонӣ дохил кардааст, хориҷ карда шавад, ҳолати табиии ҷамъият 

ҳосил мешавад. 

3. Ҷанги ҳама бар зидди ҳама 

Дар ҳолати табиӣ одамон аз рӯйи ғароизи табиии худ амал мекунанд, зеро табиат ба 

онҳо тамоми чизро додааст. Ба ҳамин хотир, ҳар як нафар кӯшиш дорад, ки озодии худро 

нигоҳ дорад ва дигаронро мутеи худ созад. Бархӯрди кӯшишҳои одамон доимо тазодҳо ва 

«ҷанги ҳамаро ба ҳама» ба вуҷуд меоварад. Ба андешаи Гоббс, умуман одамон нисбати 

якдигар дар ҳама давру замон хеле адоват доранд. Ҳатто дар осоиштатарин давлат, ки дар 

сулҳу осоиштагӣ ва ҳамбастагӣ ҷой дораду дар он ҷанг нест, вақте давлат вуҷуд дорад, 

адоват аз байн нахоҳад рафт, одамон аз ҳамсоя метарсанд, аз шахсони дигар метарсанд, 

байни онҳо ҳамдигарфаҳмӣ, дӯстӣ дида намешавад. Дар давраи ҷанг, тавре ки Гоббс иброз 

менамояд, "одам ба одам гург аст", тибқи таълимоти дини насронӣ Худо бояд инсонҳоро дар 

сулҳ нигоҳ бидорад. “Мутаассифона, чуноне ки ба назар мерасад, дар ҷомеа байни одамон 

ҳеҷ гоҳ эътимод дида намешавад. Мо аз одами дигар метарсем, дарҳоро қулф мекунем, мо аз 

хона баромада, силоҳ мегирем. Ҳангоми сафари худ мо посбонҳоро ҷамъ мекунем ва ғайра. 

Ин тавр намешавад, агар мо ба шахси дигар эътимод дошта бошем.  

Барои он ки инсон ғароизи худро амалӣ созад, аз ҳеҷ чиз рӯ намегардонад. Дар ин 

задухӯрд ғолиб ва мағлуб нест. Одамон барои он ки ҳаёти худро ҳифз кунанд, роҳи сулҳро 

бояд пеш гиранд. Он ҳам аз тарси марг ва ҳам аз рӯйи талаботи ақл бармеояд”. Талаботи 

ақлро Гоббс қонунҳои табиӣ меномад. Аз ин рӯ аввалин тибқи қонунҳои табиӣ “сулҳро бояд 

ҷустуҷӯ кард”. 

4. Левиафан ҳамчун кафил 

 Инсон бояд аз дарёфти миқдори муайяни чизҳо ба хотири ба даст овардани сулҳ даст 

кашад ва шартнома имзо кунад, ки дар он ҳуқуқҳои дигарон низ эътироф шаванд. Вобаста ба 

шартнома, бояд одамон шартномаи бастаашонро иҷро кунанд. Барои иҷрои ҳамин шартнома 

ҳукумати умумӣ лозим аст, ки одамонро дар тарс нигоҳ дошта, иҷрои шартномаро ба хотири 

манфиати умум маҷбур созад. Чунин ҳокимият танҳо ба воситаи дар дасти ягон нафар ва ё 

маҷлиси одамон супурдани қудрат ба вуҷуд меояд, ки дар он иродаи одамон дар иродаи 

нафаре ё маҷлисе гирд омадааст. Дар натиҷа давлат ба вуҷуд омадааст, ки вай иродаи 

аксариятро ба худ тобеъ сохта, ба хотири сулҳу амният дар ҷомеа аз қудрат истифода 

мебарад. Давлат мисли ҳамон Левиафан аст, ки қудрати тавоно дорад ва ба ҷойи қонунҳои 

табиӣ қонунҳои ҷамъиятро мегузорад, ки кафили сулҳу суботи ҷомеа аст. 
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Ҳукумат қонунҳои шаҳрвандӣ эҷод мекунад ва одамонро вазифадор месозад, ки онҳоро 

риоя кунанд. Вақте ки ҳокимият интихоб мешавад, ҳуқуқи шаҳрвандӣ ба ихтиёри ҳукумат 

мегузарад, ба ҷуз он ҳуқуқу озодиҳое, ки ҳукумат онҳоро ба ихтиёри шаҳрвандон вогузор 

мекунад [1, с. 185-196]. Ба назари Гоббс, дар ҳокимият шакл: монархия, аристократия, 

демократия муҳим нест. Муҳим он аст, ки ҳокимият ягона, мустақил ва мутлақ бошад. Вале 

таваҷҷуҳи Гоббс бештар ба ҳокимияти мутлақ (монархия) нигаронида шудааст. Ба андешаи 

вай қудрати сиёсии давлатро беҳтар таъмин мекунад. 

5. Ҷониби теологии Левиафан 

Гоббс аз дидгоҳи теологӣ Левиафанро таҳлил карда, кӯшиш менамояд, ки китоби 

“Муқаддас”-ро аз паҳлуҳои ҷудогона нишон диҳад, моҳияти давлати масеҳӣ ва ҷойгоҳи дин 

дар ин давлат дар кадом мақом аст. Ваъдаи наҷот дар масеҳият, ки аз тарафаи қудрати олӣ 

ҳокими соҳибихтиёри олам дар китоби муқаддасашон омадааст, ба кадом амалҳо барои 

инсон дода мешавад? Масеҳие, ки ба наҷот наздик аст, бояд ба шоҳ чӣ гуна муносибат 

намояд, шоҳ ба чунин одамон чӣ гуна фаромон дода метавонад, чунин фарди ҷомеа  чӣ тавр 

оммаро падруд менамояд ва он чӣ гуна бояд рафтор намояд? Тибқи таълимоти дини масеҳӣ, 

масеҳӣ аз марг наметарсад, зеро шахси диндор метавонад интизори ҷазо бошад, наҷоти 

дунёи охират барои масеҳии воқеӣ беҳтар аст аз он ҳар чи ки дар рӯйи замин ба вай дода 

шудааст.  

Ҳангоми баррасии дидгоҳи теологияш Гоббс ба хулосае меояд, ки байни мақомоти 

дунявӣ ва рӯҳонӣ муқовимат вуҷуд надорад. Ҳар он чизе, ки инсон хуб ё бад дар тӯли ҳаёташ 

ба даст меорад, тавассути тан ва даст аст. Баъд аз аз оне, ки инсон олами фониро падруд 

мегӯяд, он баду хубе, ки вай ба анҷом расонидааст, бо ҳамроҳии бадани он пурра фано 

меёбанд. Калисо ва дуоҳое, ки мувофиқи таълимоти калисои католикӣ ба тақдири онҳо ҷони 

онҳо, ки дар покӣ қарор доранд, аз дидгоҳи Гоббс таъсир расонида наметавонанд. Тибқи 

таълимоти калисои католикӣ рӯзи охират  мурофиаи тамоми инсоният пас аз эҳёи дубора 

қарор дода мешавад на дар байни фосилаи марги заминӣ ва охират. Аз дидгоҳи таълимоти 

дини насронӣ ин консепсияи хеле муҳим аст, аммо Гоббс ҳеҷ гоҳ ин ақидаро қабул карда 

натавонист. Аз ҳамин сабаб байни вай ва рӯҳониёни калисо ҳамеша муноқиша ҷой дошт.  
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АҚИДАҲОИ Т. ГОБСС ОИД БА ДАВЛАТ ДАР РИСОЛАИ “ЛЕВИАФАН” 
 

Дар мақолаи мазкур назарияи давлат дар асари машҳури Т.Гоббс “Левиафан” баррасӣ 

гардидааст. “Левиафан” ном мондани ин асар аз тарафи Гоббс дар баёни олимон баҳсеро ба 

вуҷуд оварда буд ва то ба ҳол дақиқан возеҳ нагардидааст, ки чаро Гоббс ин асарро чунин 

ном ниҳод. Бояд зикр намуд, ки дар китоб номи “Левиафан”  танҳо якчанд бор ёдрас карда 

мешавад. Дар ин чанд лаҳзае, ки Гоббс ин номро кор фармудааст, дар бораи он ба таври 

муфассал шарҳ намедиҳад, ки ин чист ва дар кадом манбаъҳо доир ба Левиафан маълумот 
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вуҷуд дорад. Гоббс иброз менамояд, ки  аз чоп кардани  китоб “дар пеш нақшаи хеле 

мураккаберо мебинем”, ки он маънои бузурги рамзӣ дорад”. 

Чун анъанҳои пешин аксаран дар Аврупо ҳангоми маънидоди мафҳуми давлат умдатан 

калимаи лотинии “respublica”, ки маънояш «кори умумӣ» аст, истифода мебурданд ва ин 

калима дар “Левиафан” низ истифода гардидааст, аммо ба андешаи Гоббс, ин калима пурра 

ифодакунандаи маънои калимаи давлат шуда наметавонад.  Аз ҳамин лиҳоз вай дар  аксар 

вақт дар Левиафан мафҳуми давлат (state) – ро, ки нисбат ба замон нав буд, истифода 

бурдааст. Ғайр аз мафҳумҳо боз ибораҳои  иёлоти давлатӣ ва иттиҳоди давлат дар ин асар ба 

назар мерасад, ки онҳоро ҳамчун як навъ дастгоҳ ё ягон мошине, ки қисми аз ягон организм 

инъикос гардидааст, ки на хоси мардум (яъне мардуме, ки сокини он маконанд) на хоси 

ҳокимонанд (шоҳ, ҳоким, амир).   

Гоббс ҳамчун намояндаи материализми механикӣ ҳодисаҳои ҷамъиятро низ дар асоси 

қонунҳои табиатшиносӣ шарҳ медиҳад. 

Калидвожаҳо: эмпиризм, ратсионализм, давлат, шартномаи иҷтимоӣ, ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, ҳолати табиӣ, муносибатҳои иҷтимоӣ.  

 

ИДЕИ Т. ГОББСА  О  ГОСУДАРСТВЕ  В ПРОИЗВЕДЕНИИ  “ЛЕВИАФАН” 
 

В данной статье рассматриваются некоторые философско-социальные взгляды    Т. 

Гоббса  о  государстве в его труде  “Левиафан”. В частности,  он рассматривает и 

анализирует схоластическую философию, дискуссию между эмпиризмом и рационализмом, 

проблему государства и общества, теорию возникновения государства и т.д.  В своём 

произведении «Левиафан» он впервые в Новое время разработал систематическое учение о 

государстве и праве. Оно оказало серьёзное влияние на развитие общественной мысли 

Европы и до сих пор остаётся источником оригинальных социальных идей. Произведение 

представляет собой философское исследование политических и религиозных аспектов 

современного общества. Главной темой работы является изучение теории власти, 

рассматриваемой с точки зрения различных наук (политики, физики, антропологии).  Гоббс  

считает, что для безопасности собственности необходимо сильное господство власти, 

сосредоточенное в одних руках и имеющее неограниченную свободу действий. В противном 

случае государство может быть уничтожено чудовищем восстания.   

Ключевые слова: эмпиризм, рационализм, государство, функция, общественный 

договор, естественное состояние, гражданское общество, социальное отношение.  

 

THOUGHTS OF T. HOBBES ON THE STATE IN THE TREATISE "LEVIATHAN" 
 

This article examines some of the philosophical and social views of T. Hobbes about the state 

in his work "Leviathan". In particular, he examines and analyzes scholastic philosophy, the 

discussion between empiricism and rationalism, the problem of the state and society, the theory of 

the emergence of the state, etc. In his work `Leviathan`, for the first time in modern times, he 

developed a systematic doctrine of state and law. t had a serious impact on the development of 

social thought in Europe and still remains a source of original social ideas. The work is a 

philosophical study of the political and religious aspects of modern society. The main topic of the 

work is the study of the theory of power, considered from the point of view of various sciences 

(politics, physics, anthropology). Hobbes believes that the security of property requires a strong 



ПАЁМИ ДТТ  2(8)2021 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

21 
 

dominance of power, concentrated in one hand and having unlimited freedom of action. Otherwise, 

the state may be devoured by the monster of rebellion. 

Key words: empiricism, rationalism, state, function, social contract, natural state, civil 

society, social relations 
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УДК 004+65.012.8 

 

ОДИН ИЗ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММИРОВАНИЯ 

МАРШРУТОВ (IP-АДРЕСАЦИЯ): ИХ ПРИМЕНЕНИЕ И РЕШЕНИЯ 

 

Кимсанов У.О.  
 

Технологический университет Таджикистана 

В условиях распространения новых глобальных вызовов, так называемых COVID-19, 

независимо от того, что во многих странах уже отменены ограничения, связанные с 

пандемией, сформулированы новые цифровые привычки или обычаи пользователей: то как 

мы работаем, общаемся, учимся, делаем необходимые покупки, что привело к значительному 

росту использования цифровых технологий, таких как социальные сети, создание удалённых 

рабочих мест, а также изменения методов поиска и привычек в глобальной сети.  

За последние годы пользователи основное время проводили за устройствами, которые 

были подключены к Интернету, соответственно использование мирового Интернет-трафика 

утроился. Последнее вышеизложенное связано с тем, что такие цифровые привычки могут 

привести к нижеследующим проблемам [4]:  

- отсутствие классового IP – адресного пространства, т.е. нерациональное его 

использование для средних и малых организаций [3];  

- избыток информации маршрутов на оборудовании третьего уровня; 

- нехватка логических адресов для сетей и т.д.  

На мой взгляд, одним из оптимальных решений вышеназванных проблем является 

использование технологии CIDR (Classless Inter-Domain Routing) в сети, где для решения 

первой проблемы - отсутствие классового IP – адресного пространства – снимает все 

ограничения классовой маршрутизации, сформулировав при этом его рациональное 

использование, а для решения второй проблемы - избыток информации маршрутов на 

маршрутизаторе – даёт возможность суммировать маршруты, исходя из различных 

бесклассовых масок подсетей, сформулировав при этом оптимальное использования его 

ресурсов, т.е. достаточно поставить одну запись (маршрут) в маршрутизаторе для всех сетей, 

имеющий общий префикс (подсеть), что может сформулировать уменьшение количества 

записей, и следовательно, ускоряет работу маршрутизаторов и увеличивает полосу 

пропускания и скорость Интернета [6]. 

В практике имеются различные методы суммирования маршрутов, одним из 

оптимальных методов которых, на мой взгляд, является определение бесклассовой подсети 

или обратной маски, исходя из количества узлов, подключаемых в сети, где на рисунке 1 

показан алгоритм поэтапного его определения. Как показывает рисунок, алгоритм решения 

проходит в три этапа: уровень А, B и С.  

Уровень А – вычисляет общее количество компьютеров (S), расположенных на 

маршруте nR; 

   ∑   

  

   

 

где Сi – количество компьютеров в маршруте i. 
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Уровень В – определять минимальное количество битов, необходимых для адресации 

S-компьютера. 

b=⌈     ⌉, 

где знак ⌈ ⌉ округляет число до ближайшего целого числа, например ⌈     ⌉  

      ⌈⌈     ⌉⌉   . 

Уровень С – определяет соотвествующую маску подсети: 

M = 32-b, 

где 32 является количество бит для версии IPv4 = 32 битов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм поэтапного решения 

Далее для более подробного освоения данной методики необходимо решить и показать 

её применение: например, чтобы суммировать сети (маршруты) 192.168.0.0/24 и 

192.168.1.0/24, необходимо определить количество узлов этих сетей (маршрутов):  

1. для маршрута 192.168.0.0/24 (254 IP-адреса или компьютера);  

2. для маршрута 192.168.1.0/24 (254 IP-адреса или компьютера). 

Итого на двух сетях (маршрутах) имеются 508 адресов или компьютеров, где число 

округляется до целого числа 2
9
 (512), тогда соответствующая маска имеет вид: 32-9=/23. 
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Результат:  192.168.0.0/23 

255.255.254.0 (маска подсети), 

0.0.1.255 (обратная маска). 

Что касается её применения в сети, при написании правил в списке доступа, например, 

вместо двух правил (записей): 

access list 100 permit tcp 192.168.0.0 0.0.0.255 any eq 80  

access list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80  

достаточно написать одно правило (запись): 

access list 100 permit tcp 192.168.0.0 0.0.1.255 any eq 80  

Также при назначении маршрутов в протоколах маршрутизации, например, вместо 

двух маршрутов (записей): 

Router Rip, network 192.168.0.0 

Router Rip, network 192.168.1.0 

достаточно написать один маршрут (запись): 

  Router OSPF, network 192.168.0.0 0.0.1.255 area 0 

Таким образом, суммирование маршрутов используется администраторами для 

оптимальной настройки современных протоколов маршрутизации (EIGRP, OSPF), 

межсетевых экранов для обеспечения безопасности сети, позволяющей эффективно 

использовать логическое адресное пространство, способствующее к уменьшению количества 

записей (маршрутов или правил) для ускорения работы сетевых оборудований, а также 

увеличения полосы пропускания и скорости локальной и глобальной сети. 

 

Литература: 
 

1. Кимсанов У.О. Безопасность компьютерных сетей: Учебно-методическое пособие. – 

Душанбе: «Ирфон», 2020. – 140 с. (на таджикском языке). 

2. IP-адресация и создание подсетей для новых пользователей [электронный ресурс].-

URL: https://www.cisco.com/c/ru_ru/support/ docs/ip/routing-information-protocol-rip/13788-

3.html (дата обращения: 29.01.2021). 

3. IPv4 [электронный ресурс] // Свободная энциклопедия "Википедия". – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv4 (дата обращения: 29.01.2021). 

4. Digital 2020: Global digital overview [электронный ресурс]-URL: 

https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview (дата обращения: 

29.01.2021). 

5. Как “фактор коронавируса” отразится на интернет-торговле [электронный ресурс]. – 

URL: https://pro.rbc.ru/demo/ (дата обращения: 01.02.2021). 

6. Бесклассовая междоменная маршрутизация (CIDR). Выделение адресов и стратегия 

агрегирования. [электронный ресурс]. - URL: https://www.protocols.ru/WP/rfc1519/ (дата 

обращения: 01.02.2021). 

 

ОДИН ИЗ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММИРОВАНИЯ 

МАРШРУТОВ (IP-АДРЕСАЦИЯ): ИХ ПРИМЕНЕНИЕ И РЕШЕНИЯ 
 

Суммирование маршрутов - этот процесс используется для распределения набора 

логических адресов как одного адреса с более короткой маской подсети. Данная статья 
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посвящена одной из технологий и методов суммирования маршрутов с помощью технологии 

CIDR (Classless Inter-Domain Routing). 

Ключевые слова: маршрутизация, бесклассовая адресация, маска подсети, 

работоспособность, компьютерные сети. 

 

ЯКЕ АЗ УСУЛҲОИ ОПТИМАЛИИ МУАЙЯН КАРДАНИ ЯКҶОЯКУНОНИИ 

МАСИРҲО (IP-СУРОҒАКУНОНӢ): ТАТБИҚ  ВА  ҲАЛЛИ  ОН 
 

Якҷоякунонии масирҳо - ин раванди паҳн кардани маҷмуи суроғаҳои мантиқӣ ҳамчун 

суроғаи ягона бо ниқоби кӯтоҳтари зершабака мебошад. Мақолаи мазкур ба яке аз 

технологияҳо ва усулҳои якҷоякунонии масирҳо, ки истифодаи технологияи CIDR (Classless 

Inter-Domain Routing) ба шумор меравад, бахшида шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: масир, суроғакунонии бесинфӣ, ниқоби зершабака, самаранок, 

шабакаҳои компютерӣ. 

 

ONE OF THE OPTIMAL METHODS FOR DETERMINING ROUTE 

TOTALIZATION (IP-ADDRESSING): APPLICATIONS AND THEIR SOLUTIONS 
 

Route totalization - a process used to distribute a set of logical addresses as a single address 

with a shorter subnet mask. This article is devoted to one of the technologies and methods for 

summing routes using the CIDR technology (Classless Inter-Domain Routing). 

Keywords: routing, classless addressing, subnet mask, efficient, computer networks. 
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УНСУРҲОИ АСОСИИ НИЗОМИ БАНАҚШАГИРИИ СТРАТЕГӢ ДАР 

ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНАҲО 

 

Қодирзода Ш.А. 
 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Банақшагирии стратегӣ - ин як низоме мебошад, ки аз дуруст ба роҳ мондани он 

фаъолияти корхона самаранок мегардад, фақат муҳим мебошад, ки онро пайи ҳам истифода 

барему хусусият ва ҳолатҳои берунаро ба инобат гирем. Мо бояд аз хотир набарорем, ки 

корхона берун аз иқтисодиёт вуҷуд дошта наметавонад ва дар бисёр мавридҳо ҳолати 

иқтисодии давлатро муайян месозанд. Дар навбати худ иқтисодиёт ҳам ба корхона талаботи 

мушаххасро пешниҳод менамояд. Ояндаи ҳар як корхона бавосита ё бевосита аз ҷавобгӯ 

будани амалиёти он ба иқтисодиёти бозоргонӣ  вобастагӣ дорад. Саривақт дуруст ҷавоб 

додан ба ин саволҳо яке аз вазифаҳои аввалиндараҷа ва кафолати пешравии корхона 

мебошад. Банақшагирии стратегии фаъолияти корхона яке аз функсияҳои идоракунӣ 

мебошад, ки ҷараёни интихоби мақсадҳо ва роҳҳои ноил шудан ба онҳоро дар бар мегирад.  

Мафҳуми стратегия аз калимаи юнонии “strategos” - “санъати генерал” пайдо шудааст. 

Пайдошавии  ҳарбии ин мафҳум моро бояд ба ҳайрат наорад, чунки маҳз калимаи стратегия 

ба Александри Македонӣ имконият дод, ки тамоми ҷаҳонро забт кунад.  

Стратегия - ин маҷмуи нақшаҳои ҳаматарафа мебошад, ки барои таъмини 

баамалбарории фаъолияти корхона ва ноил гардидан ба мақсадҳои гузошташуда  лозим аст. 

Якчанд тезисҳои асосӣ, ки ба стратегия дахл доранд, бояд аз тарафи роҳбарияти болоӣ қабул 

карда шавад. Пеш аз ҳама стратегия бисёр вақт аз тарафи роҳбарияти болоӣ коркард ва 

тартиб дода мешавад, аммо баамалбарории он иштироки ҳамаи сатҳи идоранамоиро дар 

назар дорад. Нақшаи стратегии корхона дар асоси тадқиқоти васеъ ва маълумоти ҳақиқӣ 

бояд тартиб дода шавад. Барои самаранок рақобат кардан дар замони ҳозираи тиҷоратӣ 

корхона, корхонаҳо барои ҷамъ ва таҳлили ҳаҷми маълумоти зиёд оид ба соҳа, рақобат ва 

дигар омилҳои таъсиррасон бояд доимо кўшиш намоянд. 

Нақшаи стратегӣ ба корхона муайянӣ ва фардиятро медиҳад ва ин ба корхона имконият 

медиҳад, ки намудҳои коргарони муайянро ҷалб намояд. Инчунин нақшаи стратегӣ бояд 

чунон кор карда  шавад, ки на танҳо дар муддати давраи дароз бутун бошанд, балки бояд то 

андозае чандир бошад, барои он ки ҳангоми зарурат онро тағйир дода шавад. Нақшаи 

умумии стратегиро бояд чун як барнома, ки фаъолияти корхона дар муддати давраи дарози 

вақт муайян мекунад, фаҳмид. 

Банақшагирии стратегӣ дар корхона оид ба ҳамаи масъалаҳое, ки бо мақсадҳои 

глобалии корхонае, ки ба оянда нигаронида шудааст, қабул карда мешавад, инчунин  

омилҳои беруниро дида баромада, ба натиҷаи фаъолияти корхона таъсир мерасонанд. 

Дар дохили ин фазои оянда ва омилҳои берунӣ ва бо таъсири онҳо ба  мақсадҳои 

глобалии корхона - умуман ҳамаи он ҷизе, ки қатъиян хислати корхона ё самти рушди 

онҳоро дар маҷмуъ тағйир медиҳад, объекти банақшагирии корхона шуда метавонад. 

Таваҷҷуҳи муосир зарурати банақшагирии стратегӣ, баҳамвобастагии банақшагирӣ ва дигар 

вазифаю фаъолияти корхонаро дарк менамояд ва зарурати ин баҳамвобастагиро ҳангоми 

лоиҳакунонии низоми банақшагирӣ дар корхона нишон медиҳад. Низоми нақшавии 

банақшагирии стратегиро метавон бо чунин тарз тасвир намуд: Он дар худ тамоми низоми 
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нақшаҳо, ҷараёни банақшагирӣ, зерсистемаи идоракунӣ ва се элементи дигар ба монанди 

зерсистемаи таъминотӣ, зерсистемаи таъмини маълумотӣ ва масъалаҳои қабулшударо доро 

мебошад. 

Низоми нақшаҳо. Натиҷаи ҷараёни банақшагирии стратегии корхона, истироҳати он 

ҳуҷҷати нақшавӣ мебошад, ки дар он ҳамаи намудҳои нишондиҳандаҳои ба накша 

гирифташуда дар охири давраи мутобиқатӣ инъикоси худро меёбанд. Зарурати коркарди 

низоми нақшаҳо, яъне маҷмуи нақшаҳои баҳамвобаста бо он муайян карда мешаванд, ки 

ҳалли масъалаҳои мушкили стратегӣ  то андозае мураккаб мебошанд. Ба он маъно онҳо 

мураккаб мебошанд, ки баназаргирии омилҳои  гуногунро ба монанди омилҳои  илмӣ, 

техникӣ, молиявӣ ва инчунин дастгирии муштариёни аз ҳама гуногуни корхона талаб 

менамояд. Аниқтараш, ин бояд як системаи ба ҳам вобаста ва ба ҳам алоқаманди нақшаҳои 

хусусӣ бошад, ки тарафҳои гуногуни он масъалаҳои мураккабе, ки бо он корхона дар оянда 

дучор мегардад, инчунин имконияти ҳалли онҳо, таъсири гуногуни гурўҳҳои муштариёни 

корхона ва инчунин вобастагии байни ин ё он элементи нақшаҳоро бояд мушаххас тасвир 

намуда, ба назар гирифт. 

 

 
 

Элементҳои низоми банақшагирии стратегӣ 

 

Чор намуди нақшаҳои ба ҳам алоқамандро, ки нақши итоатиро дар муносибатҳо бо 

нақшаи ҷамъбастӣ мебозад, дида мебароем: 

1) Самтҳои асосии тараққиёт ва стратегия барои ояндаи дидашаванда. 

2) Нақшаи ояндадор, ки аз ҳудуди як сол баромада ва одатан барои мукаммал 

гардонидани маҳсулот ва хизматҳои ояндадор, инчунин гузариш барои барориши хизматҳои 

насли нав, ки аз тарафи корхона ба ҷо оварда мешаванд, равона гардидааст. 

3) Нақшаи истеҳсолӣ, ки одатан барои як ду сол коркард мешавад ва асосан 

фаъолияти ҷории корхонаро забт менамояд. 

4) Нақшаҳои махсус чунин мақсадҳои махсуси корхонаро муайян менамояд:  

- коркарди намудҳои нави хизматҳо;  

- забт кардан ва дохил шудан ба бозорҳои нав;  
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- аз худ кардани технологияҳои нав;  

- тағйир додани сохтори ташкилӣ, бо роҳи якҷоя намудани қисмҳои алоҳидаи 

корхона;  

- муттаҳидшавӣ бо дигар корхонаҳо ва ғайраҳо.  

Ҳамаи ин нақшаҳои ба ҳам алоқаманд ба сифати намудҳои таҷассуми фаъолияти 

нақшавии корхонаҳо ва асос барои ҳалли масъалаҳо, мақсад ва стратегияҳо хизмат 

менамоянд. Ин намуди нақшаҳо инчунин барои мувофиқкунии натиҷаҳои 

банақшагирифташудаи сатҳҳои гуногуни идоракунӣ дар қисмҳои гуногуни корхона ва 

инчунин барои забткунии давраҳои гуногуни вақт таъин шудаанд. 

Ду намуди нақшаҳои дар боло номбаршуда роҳи баромадан ба низоми банақшагирии 

стратегӣ мебошанд, аммо онҳо бояд ба нақшаҳои ҷории лоиҳаҳо, барномаҳо ва истеҳсолот 

такя намоянд. Онҳоро корхона бояд ба нақшаҳои махсус ва истеҳсолии оянда табдил диҳад. 

Ҳар як давраи банақшагирӣ механизми азхудкунӣ, ки ба корхона имконияти мутобиқ 

шуданро ба шароити оянда медиҳад, бояд дошта бошад. Чунин механизмҳо метавонанд 

нақшаҳои намунавии дигар корхона гарданд, инчунин тараққиёти базаи захиравӣ, ки ба 

мақсадҳои генералии корхона ва як қатор дигар элементҳо, ки шукуфоии корхонаро дар 

оянда таъмин менамоянд, вобаста бошанд. 

Асоси маълумотии банақшагирии стратегӣ 

                                                                                 

Доираи пайдошавии 

       маълумот 

Базаи малумотии  

    банақшагирӣ 

 

Ҷараёни нақшавӣ 

Маълумоти иқтисодии 

дохилӣ 

Тамоюл ва пешгўйиҳои 

рушди миллӣ ва ҷаҳонӣ 

Муайян кардани тамоюлҳо 

дар иқтисодиёт ва 

пешгўйии  муҳити  беруна 

 

 

 

Маълумоти дохили 

корхона 

Шартҳои рақобат: 

-шартҳои молиявӣ 

-саҳм дар бозор 

-бартариятҳои илмию 

техникӣ 

-принсипҳои асосӣ, намуд 

ва методҳои идоракунӣ 

Баҳои шартҳои рақобатӣ: 

Хислати имкониятҳои 

рақибони асосӣ аз рўйи ҳар 

як намуди хизмат. 

Муайянкунии тарафҳои 

мусбат ва манфии корхона 

ва рақибони он. 

Ҳал: Ифода кардани стратегияи 

рақобатӣ барои хизматҳои 

баровардашуда. 

Баҳо додани имкониятҳои 

усулҳои аз худ кардани 

соҳаҳо. 

 

Ҷараёни банақшагирӣ. Барои он ки коркард ва истифодаи низоми мураккаби нақшаҳо 

самаранок бошанд, ҷараёни банақшагирӣ бояд ба тартиб гузаронида шавад. Дар ин маврид 

ташкили махсус муҳим намебошад, агар корхона калон набошад ё ин ки нақшаи 

ҷамъбастиро мумкин аст бо роҳи ҷамъбасти нишондиҳандаҳои нақшаҳо ба даст овард. 

Модели принсипиалии ҷараёни  мутобиқшавии банақшагирӣ аз блокҳои зерин иборат 

мебошад: тасвири пешакии мақсадҳо, пешбинии муҳити беруна,  заминаҳои банақшагирӣ, 

интихоби мақсадҳои корхона, баҳои алтернативӣ, коркарди  стратегияҳо. 
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Тасвири пешакии мақсадҳо. Ҷараёни банақшагирии стратегии корхона аз  муайян 

намудани мақсадҳои пешакии корхона оғоз меёбад. Муайянкунии ин мақсадҳо хусусияти 

пешакӣ доранд ва барои муайян кардани сарҳади имкониятҳои минбаъда аз нуқтаи назари 

ҳисобот, аз рӯйи муносибате, ки нисбати он талабот дар маълумот баҳо дода мешавад ва 

муҳим барои ин имкониятҳо мебошад, таъин шудаанд. Муайян кардани мақсадҳои ояндаи 

корхона метавонад мушкилиҳои ҷиддиро ба миён орад. 

Пешбинии муҳити берунӣ. Мақсади асосии пешгӯйӣ - ин назар ва таваҷҷуҳ ба оянда, 

ки ба нақшагирон имконияти сохтани моделро оид ба ҳолати ояндаи муҳити берунӣ медиҳад, 

мебошад. Ин модел хусусияти омилҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва илмию 

техникиро, ки бо онҳо корхона дар оянда сарукор менамоянд, доранд. 

Заминаҳои банақшагирӣ. Замина маълумоти асосиро, ки барои банақшагирии 

стратегии корхона лозим мебошад, дорад. Вай метавонад конкретӣ бошад, масалан ба 

суръати инфилятсия дохил мешаванд, ё ин ки андаке васеътар, ба мисли роҳ ёфтан ба 

тағйироти низоми арзишҳои умумии ҷамъиятӣ. 

Интихоби мақсадҳои корхона. Ин марҳилаи саҳеҳӣ, муфассалӣ ва муайяниро талаб 

мекунад. Мақсадҳои муайян васеии ташкили дигар давраҳои ҷараёни банақшагириро 

муттаҳид менамоянд. 

Баҳои алтернативӣ. Марҳалаи дигари ҷараён - ин муайянкунӣ ва баҳои алтернативии 

усули истифодаи захираҳои корхона барои комёб гардидан ба мақсадҳои гузошташуда 

мебошад. Ҳамин тариқ, ҷараёни баҳои алтернативӣ ин қабули масъалаҳо оид ба интихоби 

қулайи самтҳои тараққиёти корхона ҳангоми вуҷуд доштани маҳдудиятҳо ва шароити оянда 

мебошад. Додани баҳои алтернативӣ ҳангоми истифодаи яке аз намуди усулҳо, хароҷот ва 

даромадҳо бояд дар асоси мақсадҳои пештар интихобгардида ба амал бароварда шавад, ки 

ҳамин тавр ба интихоби алтернативӣ оварда мерасонад. 

Коркарди нақшаҳо. Баъд аз он ки мақсадҳо интихоб карда шуда, алтернативаҳо баҳо 

дода мешаванд, диққати асосӣ дар ҷараёни коркарди нақшаҳо ба таъмини тағйирнопазирии 

мақсадҳо аз алтернативаҳо, ки аз тарафи қисматҳои гуногуни корхона ва барои намудҳои 

гуногуни фаъолияти онҳо тайёр карда шудаанд, дода мешавад. Дар давраи додашуда 

инчунин чораҳои зарурӣ қабул карда мешавад, барои он ки ин нақшаҳо ба мақсадҳои 

глобалии корхона мутобиқат намоянд, дар шакли хаттию ҳуҷҷатӣ мақсадҳои интихобшуда 

тасдиқ карда мешаванд.  

Кор карда баромадани татбиқи стратегия. Стратегияи татбиқи нақшаҳо аз як ҷиҳат 

ҷанбаи хеле мураккабро доро мебошад, ки онро корхона бештар бояд ба инобат гирад, яъне 

мақсад ва рафтори одамон. Ҳангоми ин нақшатартибдиҳанда бояд ба худ чунин саволҳо 

диҳад: ҳангоми чунин масъалаҳо қабул кардан аксуламали коргарон чӣ тавр мешавад? Чӣ 

тавр нақшаи коркардабаромадаро ба онҳо дуруст пешкаш кард, ки онҳо барои баамалбарорӣ 

ва иҷрокунии бобарори он мусоидат кунанд?  Кадом қисми ин нақшаро мумкин аст эълон 

кардан ва кай? 

Чунин наздикшавӣ ба ҳисоботи таъсиррасон ба иҷронамоии нақшаи рафтори одамон 

барои мукаммалгардонии нақша бо ёрии стратегияи татбиқи он хизмат менамояд. Ин 

стратегия барои идоранамоии ҳамаи намудҳои фаъолият, ки аз нақша бармеоянд, таъин 

шудаанд. 

Зерсистемаи масъалаҳои қабулшуда. Аз тасвири ҷараёнҳои банақшагирӣ маълум аст, 

ки банақшагирӣ мустаҳкам ва зич бо масъалаҳои қабулшуда оид ба мақсадҳо ва стратегиҳо 

алоқаманд мебошад. 
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Зерсистемаи таъминоти маълумотӣ. Бисёр нокомиҳо дар стратегияи банақшагирӣ 

дар набудани маълумоти нақшавии зарурӣ пайдо мегарданд. Барои банақшагирии стратегӣ 

фоидаовар шудан, маълумот бояд дурнаморо нишон диҳаду танҳо таваҷҷуҳро ба он муҳити 

атроф ва рақобат равона созад, ки онҳо бештар ба ояндаи корхона таъсир мерасонанд. 

Табиист, ки ҳангоми коркарди чунин ҳаҷми зиёди маълумоти нақшавии гуногун бе 

банизомдарории пешакии он фаъолият кардан ғайриимкон мебошад. Банизомдарории 

маълумоти нақшавӣ ин маънои зарурати коркарди низоми ҳисоббарориҳои қиматнокро 

надорад. Бештар он маънои зарурати гирифтани ҷавобҳоро ба саволҳои зерин дорад: Чиро 

зарур аст донистан? Аз куҷо мумкин аст барои он маълумот ҷамъ кард? Кӣ онҳоро ҷамъ 

мекунад? Чӣ тавр ин маълумот ҷамъ карда мешавад? Кӣ онҳоро таҳлил ва тафсир мекунад? 

Чӣ тавр сарфакорона маълумоти ҷамъшударо мумкин аст нигоҳ доштан? Чӣ тавр саривақт ва 

дуруст байни истифодабарандагон маълумоти заруриро бояд тақсим намуд? 

Банақшагрии стратегии фаъолияти корхонаро аз нуқтаи назари маълумотӣ муайян 

кардан хеле мушкил мебошад.  

Дар хулосаи худ ҷиҳатҳои назарияви идоракунии маркетингиро омӯхтани фаъолияти 

фурўш, рақобатро фаҳмида гирифтани ҳиссае, ки маркетинг қисми ҷудонашавандаи 

ҷамъияти инсонӣ мебошад. Ин ҷараён дар рафти харидуфурўш таҳлил карда мешавад. Ба 

нақша гирифтан дар ҳаёт татбиқ карда мешавад, ҳамаи тадбирҳо, ки барои муомилот ва 

мубодилаи барои гирифтани фоида, муносибати хуби харидорон ва фурўшандаҳо дурус ба 

роҳ монда шуда, мақсадҳои корхона ҳал карда мешавад. 

Роҳбарон бояд донанд, ки чизеро истеҳсол кунанд, ки барои вай эҳтиёҷ бошад. Сари 

кор мутахассисони ботаҷриба, ки талаботи истеъмолгаронро пурра фаҳмидагӣ бошанд, бояд 

амал кунанд. Танҳо бо ҳамин роҳ мушкилоти маркетингӣ ҳаллу фасл гардида, ҷойи худро 

дар арсаи байналмилалӣ дар муҳити иқтисодӣ ва муносибатҳои он ишғол  менамояд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маркетинг ҳоло ба таври бояду шояд рушди худро 

наёфтааст ва аз ин рў ҳар як корхона кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки принсипҳои маркетингро 

бештар истифода намояд. Фаъолияти маркетинг хароҷоти пулиро талаб мекунад,  аммо  

ҳолатҳои иқтисодии имрўза, шароити пурраи ҷавобгўйи маркетинг намебошад. 

Аммо омўзиши ширкатҳо нишон медиҳад, ки усули маркетинг ёрии амалии худро ба 

корхона мерасонад, ин ҳолат барои беҳбудӣ ва раҳоӣ аз буҳрони иқтисодӣ кумак расонида, 

ҷойи худро дар муносибати байналмилалии иқтисодӣ мегирад. 
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УНСУРҲОИ АСОСИИ НИЗОМИ БАНАҚШАГИРИИ СТРАТЕГӢ 

ДАР ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНАҲО 

Дар мақолаи мазкур ҷиҳатҳои назариявии идоракунии фаъолияти инноватсионии 

корхонаҳо ва рақибони он, аз ҷумла назарияҳои асосии фаъолияти маркетингӣ, ҷараёнии 

идоракунии маркетинг дар корхона, усули ҳаракати мол дар бозор, ҳамчунин коркарди 

барномаи идоракунии корхонаҳо дар бозор то андозае ҳаллу фасли худро ёфтааст.  

Таҷрибаи маркетинг дар корхонаҳо нишон медиҳад, ки  дар марҳилаи аввал  фаъолияти 

реклама мақоми асосиро ишғол намудааст. Барои он ки дар таҷрибаи истеҳсолот - фурўш, 

молиявӣ, қарорҳои маъмурӣ ва дигар иттилооте, ки аз бозор дарёфт мешавад муносибатҳои 

бозорӣ ё маркетинг ба системаи идоракунии корхона ҳамроҳ мегардад. Бо ҳамин тариқ, 

маркетинг дар замони муосир бисёр соҳаи ояндадор ба ҳисоб меравад. Танҳо ба ҳамин роҳ 

метавонад таъмини мунтазами фоидаро корхона дастрас намояд ва ҷойи лозимиро дар фазои 

муносибатҳои иқтисодӣ гирад. 

Калимаҳои калидӣ: корхона, маркетинг, муносибат, истеҳсолот, фурўш, молия, қарор, 

маъмурӣ, иттилоот. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В данной статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты управления 

инновационной деятельностью предприятий и их конкурентов, включая основные теории 

маркетинга, процесс управления маркетингом на предприятии, метод движения товаров на 

рынке, а также развитие программ управления предприятием. 

Опыт маркетинга на предприятиях показывает, что на первом этапе ключевую роль 

играла реклама. Путём нахождения рыночных отношений рынок интегрируется в систему 

управления предприятием так, что на практике вся производственная, сбытовая, финансовая, 

административная и другая информация получается с рынка. Таким образом, маркетинг - 

перспективное направление в наше время. Менеджеры должны знать, что им нужно 

производить то, что никто не хочет быть сотрудником, который полностью понимает 

потребности людей. Только так предприятие сможет добиться стабильного поступления 

прибыли и занять достойное место в пространстве экономических отношений. 

Ключевые слова: предприятие, маркетинг, отношения, производство, продажи, 

финансы, решение, администрация, информация. 
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KEY ELEMENTS OF A STRATEGIC PLANNING SYSTEM IN  

INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES 

 

This article examines some of the theoretical aspects of the management of innovative 

activities of enterprises and their competitors, including the basic theories of marketing, the process 

of marketing management at the enterprise, the method of movement of goods in the market, as 

well as the development of enterprise management programs. 

The experience of marketing in enterprises shows that advertising played a key role in the first 

stage. By finding market relations, the market is integrated into the enterprise management system, 

so that in practice, all production, sales, financial, administrative and other information is obtained 

from the market. Thus, marketing is a promising direction in our time. Managers need to know that 

they need to produce something that no one wants to be an employee who fully understands 

people's needs. Only in this way will the enterprise be able to achieve a stable income and take its 

rightful place in the space of economic relations. 

Key words: enterprise, marketing, relationship, production, sales, finance, decision, 

administration, information. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА   

РЕГИОНА  В  УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА  К  ВТО 

 

Махмадизода Ф.Б., Сохибназаров З.Х. 

Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН 

 

В условиях действия норм и правил ВТО эффективность агропромышленного 

комплекса в значительной степени определяется производительностью и устойчивостью 

функционирования различных отраслей национальной экономики, и прежде всего, отраслей 

обеспечения средствами производства и технического сервиса, в том числе, 

сельскохозяйственного, продовольственного машиностроения, производства минеральных 

удобрений, агрохимии и др., что в итоге предполагает формирование и развитие 

интегрируемых структур в АПК с учётом его последующей кластеризации. В новых 

условиях, особенно в условиях глобализации, агропродовольственный рынок требует 

агропродукции и экологической кластеризации АПК региона. На этой основе Правительство 

Республики Таджикистан издаёт постановление о Концепции создания и развития 

агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2020-2040 годы.  

Создание и развитие агропромышленных кластеров предусматривает несколько этапов:  

1. Первый этап «…базовый период (этап налаживания взаимопонимания), 

предусматривает согласование вопросов создания агропромышленных кластеров и их 

структурной модели, который включает следующие мероприятия: - формирование групп 

активных фермерских хозяйств, предприятий, выступающих за создание 

агропромышленного кластера вокруг выбранного продукта; - проведение анализа условий и 

возможностей создания агропромышленного кластера на базе выбранного продукта; - 

выявление группы фермерских хозяйств (или их объединений), перерабатывающих 

предприятий, испытывающих сходные трудности в производстве выбранного продукта, 

заинтересованные и способные объединиться в рамках выбранного продукта для их 

решения; - определение организаций, способных предоставить образовательные, 

научные/селекционные, агротехнические, сертификационные услуги, необходимые для 

повышения качества этого продукта, а также поставщиков ресурсов для производства и их 

переработки; - объединение групп фермерских хозяйств, предприятий в объединения или 

ассоциации.  

2. На втором этапе создания агропромышленного кластера (этап налаживания 

технологий сотрудничества) определяется экономический механизм функционирования 

кластера, предусматривающий следующие мероприятия: - разработка создания кластера, 

предусматривающая выявление и анализ общих проблем и возможностей участников 

кластера, определение возможных точек роста, их сильных и слабых сторон, обозначение 

границы кластера; - разработка единого рабочего плана и структуры связей, входящих в 

кластер фермерских хозяйств, предприятий, а также внутренних организационных 

принципов; - разработка совершенствованной нормативной и методической базы, 

обеспечивающей создание и функционирование кластера.  

3. Третий этап создания и развития агропромышленных кластеров характеризуется 

формированием единой модели кластера с определением функций каждого участника 
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кластера и предусматривает следующие мероприятия: - разработка детального плана 

перспективных направлений сотрудничества (организация совместных тренингов выставок и 

ярмарок, совместная закупка сырья, подготовка общего каталога и другие); - определение 

форм государственной поддержки агропромышленного кластера; - реализация плана по 

модернизации высшего образования и научно-исследовательской среды для поддержки 

кластера; - реализация плана по содействию вхождения агропромышленного кластера на 

международные рынки, сотрудничество с торгово-закупочными сетями.  

4. Четвёртый этап - это этап качественного совершенствования механизмов 

сотрудничества в агропромышленном кластере. В этот период осуществляется реализация 

стратегических задач, в том числе, объединение ресурсов, формирование и 

совершенствование институтов управления кластером, создание новых предприятий, 

инвестирование в разработку нового вида продукции и технологических решений с 

привлечением иностранных инвесторов».
1
 

Академики ТАСХН Пиризода Дж.С., Махмадиев Ф.Б., Джалилов Ш.Н., и др. 

подчёркивают, что «…в условиях перехода к индустриальному развитию, сельская 

экономика и агропромышленный комплекс в целом требуют организации тесного 

межхозяйственного взаимодействия всех субъектов агропродовольственного рынка, что 

обуславливает необходимость межпроизводственной интеграции АПК. Эту задачу могут 

выполнить отраслевые кластеры, учитывающие специфику хозяйствования и уровень 

экономического развития регионов республики в новых условиях. Кластерная форма 

интеграции между производителями, переработчиками и другими инфраструктурными 

подразделениями обеспечивает производство конкурентоспособных товаров и получение 

большей выгоды с единицы реализуемой продукции. В Республике Таджикистан 

формирование кластеров позволит существенно повысить эффективность функционирования 

и конкурентоспособность экономики страны и, прежде всего, АПК, её основной отрасли».
2
 

Следует учесть, что «…кластерная политика действительно является эффективной для 

повышения уровня конкурентоспособности отдельных регионов или стран в целом, поэтому 

формирование и развитие кластеров в Таджикистане и его регионах является важным для 

повышения экономического авторитета страны и улучшения её экономики».
3
  

Достигнутые аграрной сферой экономики положительные результаты оказались 

недостаточными, чтобы повысить доходность сельского хозяйства, развивать сельские 

территории, осуществлять в рациональных размерах реальное импортозамещение, 

обеспечить продовольственную независимость, так как слишком глубоким и относительно 

затяжным оказался системный кризис, несмотря на то, что страна многие годы располагала 

значительным объёмом международных грантов. В силу разных причин пока аграрная сфера 

экономки имеет больше нерешённых проблем, чем положительных результатов для 

достижения её устойчивого развития, вследствие чего она не способна обеспечить население 

экономически доступным отечественным продовольствием, а занятых в сельском хозяйстве 

                                                           
1
 Правительство Республики Таджикистан издаёт постановление о Концепции создания и развития 

агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2020-2040 годы, г. Душанбе, от 28 
октября 2020 года, №566. 

2
 Пиризода Дж.С., Махмадиев Ф.Б., Джалилов Ш.Н. Теоретические и методологические аспекты 

функционирования кластеров в экономике аграрного сектора// Доклады Таджикской академии 
сельскохозяйственных наук. №1. (63) 2020. - С. 89 - 97.  

3
 Махмадиев Ф.Б., Ахмедова Г.И., Джабборова З.М. Недостатки кластера агропромышленного комплекса 

Таджикистана и его регионов. Вестник ТНУ/Серия социально-экономических и общественных наук. № 2/1 
(157) СИНО. Душанбе - 2015. - С. 265-269. 
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– достойной оплатой труда и жизненными стандартами. Однако в условиях ВТО с учётом 

недостаточной готовности субъектов сельского хозяйства в ведении конкурентной борьбы 

проблемы сельских территории усугубляются. 

Следует отметить, что «…кластерная форма интеграции между производителями, 

переработчиками и другими инфраструктурными подразделениями обеспечивает 

производство конкурентоспособных товаров и получение большей выгоды с единицы 

реализуемой продукции. Республика Таджикистан не является исключением, поскольку 

формирование кластеров позволит существенно повысить эффективность функционирования 

и конкурентоспособность экономики Таджикистана, прежде всего, её основной отрасли - 

АПК. В современных условиях важным направлением в формировании и развитии 

интегрированных структур в сельском хозяйстве  является кластерный подход в экономике 

АПК».
1
 

В условиях ВТО профессор К.Х. Хушвахтзода подчёркивает следующим образом: в 

«…современных условиях существенно возрастает роль и значение разработки 

конкурентных стратегий развития отдельных отраслей национальной экономики с учётом 

обеспечения устойчивого их функционирования в условиях различных ограничений, 

наделённых членством в тех или иных региональных и международных организациях. 

Членство в интеграционные группировки сопровождается принятием в себя определённых 

обязательств, которые так или иначе ограничивают свободное функционирование субъектов 

экономики во внешних и внутренних рынках товаров и услуг. Наглядным примером может 

служить ВТО, членство в которой существенно ограничивает конкурентные преимущества 

отечественных производителей во внутреннем рынке, особенно, если речь идёт и о 

развивающихся странах».
2
 

Профессор К.К. Давлатов отмечает, что в «…условиях ускорения процессов 

глобализации, негативного влияния внешних шоков и факторов на качество и темпы 

экономического роста, членства Республики Таджикистан во ВТО и открытости внутреннего 

рынка для иностранных товаров и услуг, возникают новые условия и вызовы, которые 

требуют переосмысления политики развития, как национальной экономики, так и её 

отдельных отраслей. Исходя из этого, на современном этапе развития особую актуальность 

приобретает решение проблем развития ключевых отраслей и сфер национальной 

экономики, к числу которых относится агропромышленный комплекс. Следовательно, 

разработка стратегий развития агропромышленного комплекса на основе формирования и 

развития интегрируемых объединений позволяет повысить эффективность производства и 

создавать условия для повышения конкурентоспособности входящих в неё сфер и 

подкомплексов».
3
 

Основными принципами ВТО являются: регулирование мировой торговли 

преимущественно с помощью тарифных ставок, информационная прозрачность торговой 

политики, создание благоприятных условий торговли при отсутствии любых форм 
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дискриминации, отказ от применения количественных, конкурентных, ресурсных и других 

ограничений, использование странами-членами режима национального экспорта и импорта 

товаров и услуг, решение возникающих конфликтов по вопросам торговли методами 

переговоров, консультаций и принятия взаимовыгодных решений. Страны-члены Всемирной 

торговой организации обязаны выполнять следующие условия, касающиеся 

агропромышленного комплекса: снизить поддержку сельского хозяйства со стороны 

государства, осуществлять конкуренцию по экспортному типу в сельскохозяйственной и 

продовольственной торговле, упростить доступ на национальный рынок зарубежных 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров, введение санитарных и 

фитосанитарных нормативов, соответствующих стандартам ВТО
1
. 

Как отмечает А.А. Молькова, «…в современных условиях национально-

ориентированные государства осознали всю губительность излишней либерализации 

экономических систем, что подтверждается усилением протекционных государственных 

мер. Сегодня саморегулирующийся рынок существует лишь в фантазиях, на практике же 

наблюдается жёсткое регулирование экономических процессов. В сложившихся условиях 

национально-ориентированные государства всячески стремятся защитить своих 

производителей, вводя всё больше торговых ограничений для импортеров, несмотря на 

ограничения, налагаемые в рамках ВТО и другими организациями и соглашениями».
2
 

Проблема исследования управления развитием агропромышленного комплекса в 

условиях конкурентной среды становится всё более актуальной, так как именно в 

агропроизводстве и сельских территориях концентрируются практически все ресурсы сферы 

материального производства экономики регионов и государства в целом, обеспечивающие 

создание и воспроизводство национального богатства, повышение качества жизни и уровня 

благосостояния местного населения
3
. 

Следует отметить, что «…ВТО как наиболее авторитетная организация, имеющая 

сложную процедуру вступления, наряду с определёнными преимуществами, имеет также 

недостатки/условия, направленные на ограничение правил поведения на внешней и 

внутренней среде бизнеса. Как известно, ограничения в правилах ведения бизнеса 

различаются в соотвествии с условими соглашения между этой организацией и странами-

членами. При этом различные отрасли национальной экономики по-разному могут иметь 

условия импорта и экспорта в соглашениях. Как ни странно, в условиях ВТО, когда речь 

идёт о развивающихся странах, больше ограничений как раз-таки приходится на наиболее 

уязвимый сектор национальной экономики - сельское хозяйство. Хотя каждая страна при 

вступлении в членство ВТО достигает для себя определённые льготы и преференции в 

международной торговле, тем не менее, опыт показывает, что в конечном счёте сельское 

хозяйство развивающихся стран оказывается в проигрышной ситуации».
4
 

                                                           
1
 Волков С.К., Орлова О.В.  АПК России в условиях функционирования в рамках ВТО: ожидания и 

реалии//Поволжский торгово-экономический журнал. 2014. № 3 (37). С. 92-97. 
2
 Молькова А.А. Государственный протекционизм в мировой экономике//Вестник АГТУ. Серия: 

Экономика. 2017. №4. URL: https:// cyberleninka.ru /article/n/ gosudarstvennyy-protektsionizm-v-mirovoy-

ekonomike (дата обращения: 11.09.2021). 
3
 Repin V.V., Eliferov V.G. Protsessnyi pokhod k upravleniyu. Modelirovanie biznes-protsessov [A process 

approach to management. Modeling of business processes]. Moscow, Standarty i kachestvo Publ., 2004, 405 p. 
4
 Хушвахтзода К.Х., Махмадизода Ф.Б. Обеспечение конкурентоспособности отечественных 

производителей в условиях ВТО//Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-

экономических и общественных наук. 2021. № 3-2. С. 77-83. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33977753
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33977753&selid=21844142
https://elibrary.ru/item.asp?id=46679815
https://elibrary.ru/item.asp?id=46679815
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46679805
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46679805
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46679805&selid=46679815


ПАЁМИ ДТТ  2(8)2021 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

37 
 

Особенности управления развитием сельского хозяйства в условиях ВТО - это система 

управления, ориентированная на адаптацию и интеграцию всех элементов агропроизводства 

к новым условиям хозяйствования, а также на достижение конечных результатов – как 

производственных, так и финансовых, позволяющих обеспечивать устойчивость всей 

системы сельскохозяйственного производства в условиях конкурентной среды. Основу 

развития регионального агропромышленного комплекса в новых реалиях воздействия 

внешней среды составляет выработка и определение целей и задач совершенствования его 

управлением, направленным на обеспечение конкурентоспособности и устойчивости 

сельской экономики с учётом влияния факторов действия норм и правил ВТО. 

К задачам организационно-экономической модели совершенствования управления 

развитием агропромышленного комплекса региона в условиях действия норм и правил ВТО 

относятся
1
:  

- интеграция и адаптация сельскохозяйственного производства к новым условиям;  

- разработка мер рыночного вмешательства институтов государственного 

регулирования, стимулирования и поддержки;  

- достижение продовольственной безопасности и конкурентоспособности 

агропромышленного комплекса, а также рыночной специализации местных 

агропроизводителей в производстве высококачественной сельскохозяйственной продукции и 

её переработке.  

Концепция государственного регулирования развития сельского хозяйства в условиях 

членства в ВТО сопровождается реформами различной направленности. При этом 

основными целями государственной аграрной политики являются
2
:  

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества продовольственных 

товаров; обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского 

населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в 

сельском хозяйстве; 

- сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного 

производства природных ресурсов; 

- формирование эффективно функционирующих рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающих повышение доходности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры; создание 

благоприятного инвестиционного климата и повышение объёма инвестиций в сфере 

сельского хозяйства; наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, 

сырьё и индексом цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги), используемую 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, и поддержание паритета индексов таких 

цен (тарифов). 

Проводимая государством аграрная политика должна иметь комплексный характер, 

быть относительно стабильной и корректироваться только при значительных изменениях 

внутренних и внешних условий, а главное, быть понятной для крестьянства (в широком 

смысле), которое было, есть и по-прежнему останется корневой системой нации. В этой 
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связи сельское хозяйство следует рассматривать не только с экономической точки зрения, но 

и с позиции социальной и национальной значимости
1
. 

Как известно, сельское хозяйство, независимо от методов его организации, 

национальной принадлежности, форм собственности, уровня развития, имеет свои присущие 

только ему специфические особенности, отличающие его от всех других отраслей 

народнохозяйственного комплекса. Эти особенности главным образом проявляются в 

условиях рыночной экономики при свободной конкуренции и слабом уровне 

государственного регулирования происходящих процессов. В результате этого, в 

большинстве стран мира не только признана необходимость государственного 

вмешательства в уровень развития сельского хозяйства, но и приняты конкретные 

нормативные акты, на основе которых выработаны эффективные направления, программы, 

обеспечивающие устойчивое развитие не только отраслей сельскохозяйственного 

производства, но и всех сфер деятельности и условий проживания сельского населения. 

В сложившейся системе управления АПК порядок взаимодействия структур на всех 

иерархических уровнях резко ослаблен, и фактически отсутствует вертикаль их 

соподчинённости. Обосновывается необходимость воссоздания вертикали власти для 

обеспечения оперативности выполнения принимаемых решений, усиления контроля за 

ходом их реализации и состоянием отрасли в целом. Из теории известно, что управляемость 

характеризуется степенью подконтрольности центральному аппарату, их руководителю, по 

мере её снижения ухудшаются показатели эффективности функционирования. Это во 

многом подтверждает критическая ситуация в сельском хозяйстве, когда, несмотря на 

большие потенциальные возможности, в стране не достигнут объём производства 

дореформенного периода основных видов сельхозпродукции, обеспечивающих 

продовольственную независимость страны
2
.  

Процесс совершенствования управления развитием агропромышленного комплекса 

национальной экономики в условиях членства в ВТО представим в виде организационно-

экономической модели (рисунок 1), которая предполагает определение инструментов и мер 

государственного регулирования и менеджмента агропромышленного комплекса, а также 

рыночной среды с учётом соответствующих ограничений и условий Всемирной торговой 

организации. 

На наш взгляд, конкурентоспособность предприятий AПK является 

основополагающим фактором успешного существования и развития агропродуктовых 

подкомплексов AПK, она характеризуется соотношением цены и качества продукции. Чем 

ниже цена продукта и выше качественные характеристики, тем выше уровень его 

конкурентоспособности. Следовательно, для повышения конкурентоспособности требуется 

повышение качества продукции и снижение издержек производства, так как их уровень 

является основой розничных цен.  

 

 

                                                           
1
Там же. С.459. 

2
Семкин А.Г. Направления и принципы формирования модели системы управления АПК на 

макроуровне//Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2016. № 2. С. 18-19. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34331651&selid=27284118
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Вместе с тем, АПК в условиях ВТО нуждается в комплексном государственной защите, 

основанной на оптимальном учёте факторов внешней и внутренней среды (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Государственная политика защиты АПК в условиях ВТО 

 

В условиях нашей республики и её регионов целесообразным представляется акцент на 

двух взаимосвязанных проблемах развития АПК в условиях ВТО, решение которых, на наш 

взгляд, способствует обеспечению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 

В общем виде механизм адаптации представляется как совокупность методов и 

инструментов управления реакциями объекта управления на прогнозируемые колебания 

среды функционирования и его удержания на оптимальной траектории развития. Структурно 
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данные методы и инструменты группируются в отдельные блоки, реализующие 

совокупность функций, которые по содержанию совпадают с функциями адаптационного 

управления. 

 Состав адаптационного механизма (механизма адаптации), как правило, определяется 

кругом задач адаптивного управления, к основным из которых предлагается относить: 

 - разработку методов и инструментов сбора и обработки информации, 

характеризующей состояние и изменения среды функционирования;  

- обеспечение рационального баланса генетической, поведенческой и логической 

информации, используемой при обосновании адаптационных мероприятий и решений;  

- разработку алгоритмов преобразования разнородной информации об изменениях 

среды функционирования в ситуационные модели поведения объекта управления;  

- обоснование пределов изменения границ, структуры и параметров экономической 

системы, позволяющих обеспечить сохранение её целостности и непрерывность 

воспроизводства;  

- минимизацию времени на принятие и реализацию адаптивных решений, 

разрабатываемых, исходя из конкретных ситуаций;  

- обеспечение достоверной оценки эффективности альтернативных адаптационных  

реакций объекта управления на изменения среды функционирования;  

- обоснование совокупности методов и инструментов адаптационной корректировки 

границ, структуры и параметров системы;  

- сглаживание противоречий между дискретностью равновесных состояний системы и 

непрерывностью воспроизводственного процесса и проведения адаптационных мероприятий 

и др.  

По мнению экономиста А.А. Солиева, «…кластерная система инновационного типа или 

инновационный продовольственный кластер на макроуровне включает государственные 

органы управления (местные хукуматы), производителей сельскохозяйственной продукции 

(дехканские и другие хозяйства), продовольственный рынок (рынки, макеты и т.п.), научно 

исследовательские институты и университеты (по соответствующему профилю), а также 

перерабатывающие предприятия, которые взаимодействуют друг с другом непосредственно 

и посредством Центра мониторинга и прогнозирования продовольственного комплекса».
15

 

Профессоры И.С. Ашуров и С. Исвалиев считают, что «…в таких условиях создание и 

развитие региональных кластерных систем в определённой степени решит проблему 

привлечения иностранных инвестиций. Во-первых, при организации кластерного 

производства региональное взаимодействие внутри страны качественно меняется и, в силу 

пространственно-локализованной конкуренции повышается благоприятность 

инвестиционного процесса. Во-вторых, в Таджикистане кластеры могут привести к росту 

концентрации производства, которая может способствовать усилению экспортного 

потенциала страны. В условиях формирования кластеров, ориентированных на производство 

экологически чистой продукции, обеспечивается благоприятный инвестиционный климат. 

                                                           
15

Солиев А.А.., И.С. Фасихов. Кластерный принцип организации мониторинга и 

прогнозирования продовольственного рынка страны и её регионов//Вестник ТНУ  (научный журнал) 

серия экономических наук Душанбе: 2014, - «Сино». - 2/8 (149), С. 3-7. 
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Последний, соответственно, способствует росту притока иностранных инвестиций в 

экономику регионов и в страну в целом».
16

 

По мнению Ф.Б. Махмадиева и Д.П. Шоева, в «…качестве интегрирующего механизма, 

кластерный подход позволяет преодолеть фрагментарность экономического развития, 

обеспечить его целенаправленность и результативность. Преодоление фрагментарности 

экономики достигается путём согласования интересов партнёров регионального сообщества; 

создания более доступных для участников кластера общих рынков труда, технологий, 

знаний; за более счёт активного включения государственных структур в функционирование 

кластера через механизмы государственно-частного партнёрства, создания социально-

предпринимательских корпораций на территории кластера. Кластер способствует развитию 

сетевых отношений, партнёрскому взаимодействию предпринимательской сферы со сферами 

науки, образования, властными структурами, а также способствует сокращению издержек, 

где участники кластера имеют возможность получить дополнительные конкурентные 

преимущества. Инновационная составляющая кластера проявляется в ускоренном 

обновлении техники и технологии за счёт активного взаимодействия производящих и 

перерабатывающих предприятий с государственными органами власти, научными центрами 

в процессе осуществления инновационных сделок, а также за счёт информационного 

сопровождения участников кластера».
17

 

Экономические системы, функционируя в условиях нестабильной внешней среды, 

испытывают необходимость формирования специальных механизмов, позволяющих им 

эффективно реагировать на изменения условий хозяйствования. Такие механизмы принято 

называть адаптационными. Состав адаптационного механизма (механизма адаптации), как 

правило, определяется кругом задач адаптационного управления. В общем виде механизм 

адаптации представляется как совокупность методов и инструментов управления реакциями 

объекта управления на прогнозируемые колебания среды функционирования и его 

удержания на оптимальной траектории развития. Структурно-данные методы и инструменты 

группируются в отдельные блоки, реализующие совокупность функций, которые по 

содержанию совпадают с функциями адаптационного управления.  

Таким образом, проектирование адаптационного механизма агроэкономических систем 

позволяет наиболее полно отразить круг задач, на реализацию которых ориентирован 

данный механизм, и сформулировать требования к набору инструментов, которые могут 

быть задействованы для их реализации в рамках реализации процессов и процедур 

адаптивного управления в условиях ВТО. Основными направлениями адаптации 

агроэкономических систем являются: развитие информационной системы планирования и 

прогнозирования, обеспечение гибкости производственных систем, формирование 

эффективной системы мониторинга развития агроэкономических систем и изменений среды 

функционирования, формирование системы страховых и резервных фондов, эффективной 

системы управления рисками, системы оптимального перераспределения ресурсов по 

завершении производственных циклов и внутри их, унификация машин и оборудования, 

диверсификация производственных систем, диверсификация рынков сбыта продукции, 

                                                           
16 Ашуров И.С., Исвалиев С. Некоторые перспективные направления инвестиционного развития региональных 

аграрных кластеров//Вестник ТНУ/Серия социально-экономических и общественных наук. 2017. № 2/1. С. 20-25. 
17 Махмадиев Ф.Б., Шоев Д.П. Перспективная модель зернового кластера Республики Таджикистан//Вестник 

ТНУ/Серия социально экономических и общественных наук. № 9. Душанбе-2019. - С.185-191. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30766037
https://elibrary.ru/item.asp?id=30766037
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552484
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552484&selid=30766037
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участие субъектов в целевых программах, обеспечивающих возможность получения 

государственной поддержки и других преференций и др.  
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ФОРМИРОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА  

РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА К ВТО 

 

В данной статье рассматривается формирование агропромышленного кластера региона 

в условиях членства в ВТО. В условиях ВТО эффективность агропромышленного комплекса 

в значительной степени определяется производительностью и устойчивостью 

функционирования различных отраслей национальной экономики и, прежде всего, отраслей 

обеспечения средствами производства и технического сервиса, в том числе, 

сельскохозяйственного, продовольственного машиностроения, производства минеральных 

удобрений, агрохимии и др., что в итоге предполагает формирование и развитие 

интегрируемых структур в АПК с учётом его последующей кластеризации.  

В условиях перехода к индустриальному развитию, сельская экономика и 

агропромышленный комплекс в целом требуют организации тесного межхозяйственного 

взаимодействия всех субъектов агропродовольственного рынка, что обуславливает 

необходимость межпроизводственной интеграции АПК. Эту задачу могут выполнить 

отраслевые кластеры, учитывающие специфику хозяйствования и уровень экономического 

развития регионов республики в новых условиях. Кластерная форма интеграции между 

производителями, переработчиками и другими инфраструктурными подразделениями 

обеспечивает производство конкурентоспособных товаров и получение большей выгоды с 

единицы реализуемой продукции. В Республике Таджикистан формирование кластеров 

позволит существенно повысить эффективность функционирования и 

конкурентоспособность экономики страны и, прежде всего, АПК, её основной отрасли. 

Ключевые слова: сельская экономика, агропродовольственный рынок, 

агропромышленный кластер, интеграции АПК, национальная экономика, формирование 

кластеров, ВТО, развитие регионов. 

 

FORMATION OF AGRICULTURAL CLUSTER  

REGION UNDER WTO MEMBERSHIP 

 

This article examines the formation of an agro-industrial cluster in the region in terms of 

membership in the WTO. In the context of the WTO, the efficiency of the agro-industrial complex 

is largely determined by the productivity and stability of the functioning of various sectors of the 

national economy and, first of all, the sectors for providing means of production and technical 

services, including agricultural, food machinery, the production of mineral fertilizers, 

agrochemistry, etc., which ultimately presupposes the formation and development of integrable 

structures in the agro-industrial complex, taking into account its subsequent clustering.  

In the context of the transition to industrial development, the rural economy and the agro-

industrial complex as a whole require the organization of close inter-farm interaction of all subjects 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30766037
https://elibrary.ru/item.asp?id=30766037
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552484
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552484
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552484&selid=30766037
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of the agro-food market, which necessitates inter-production integration of the agro-industrial 

complex. This task can be fulfilled by sectoral clusters, taking into account the specifics of the 

economy and the level of economic development of the regions of the republic in the new 

conditions. The cluster form of integration between manufacturers, processors and other 

infrastructural divisions ensures the production of competitive goods and obtaining greater benefits 

from a unit of products sold. In the Republic of Tajikistan, the formation of clusters will 

significantly increase the efficiency of the functioning and competitiveness of the country's 

economy, and, first of all, the agro-industrial complex, its main industry. 

Key words: rural economy, agri-food market, agro-industrial cluster, agro-industrial complex 

integration, national economy, cluster formation, WTO, regional development. 

 

ТАШАККУЛЁБИИ КЛАСТЕРҲОИ АГРОСАНОАТИИ  

МИНТАҚА ДАР ШАРОИТИ АЪЗОШАВӢ БА СУС 

 

Мақолаи мазкур ташаккули кластери агросаноатии минтақаро дар робита ба узвият дар 

СУС баррасӣ мекунад. Дар шароити СУС самараи комплекси агросаноатӣ бештар аз рӯйи 

ҳосилнокӣ ва устувории фаъолияти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ва пеш аз ҳама соҳаҳои 

таъминоти воситаҳои истеҳсолию хизматӣ - техникӣ, аз ҷумла машинасозии хоҷагии 

қишлоқ, хӯрокворӣ, истеҳсоли нуриҳои маъданӣ, агрохимия ва ғайра, ки дар ниҳояти кор дар 

комплекси агросаноатӣ ташаккул ва инкишофи структураҳои интегратсиониро бо 

назардошти кластерҳои минбаъдаи он пешбинӣ мекунад.  

Дар шароити гузаштан ба тараққиёти саноат иқтисодиёти деҳот ва умуман комплекси 

агросаноатӣ ташкили ҳамкории зичи байнихоҷагии ҳамаи субъектҳои бозори агросаноатиро 

талаб мекунад, ки ин зарурати интегратсияи байниистеҳсолии агросаноатиро талаб мекунад. 

Ин вазифаро кластерҳои соҳавӣ бо назардошти хусусиятҳои иқтисодиёт ва дараҷаи 

тараққиёти иқтисодиёти навоҳии ҷумҳурӣ дар шароити нав иҷро карда метавонанд. Шакли 

кластерии ҳамгироӣ байни истеҳсолкунандагон, коркардкунандагон ва дигар воҳидҳои 

инфрасохторӣ истеҳсоли молҳои рақобатпазир ва гирифтани фоидаи бештарро аз воҳиди 

маҳсулоти фурӯхташударо таъмин мекунад. Ташаккули кластерҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

самаранокии фаъолият ва рақобатпазирии иқтисодиёти кишвар ва пеш аз ҳама комплекси 

агросаноатӣ, соҳаи асосии онро ба таври назаррас афзоиш медиҳад. 

Вожаҳои калидӣ: иқтисодиёти деҳот, бозори озуқавории кишоварзӣ, кластери 

агросаноатӣ, ҳамгироии комплекси агросаноатӣ, иқтисоди миллӣ, ташаккули кластер, СУС, 

рушди минтақавӣ. 
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ТАЪСИРИ  АНДОЗҲОИ МУСТАҚИМ БА УСТУВОРИИ  МОЛИЯВИИ 

КОРХОНАҲОИ ИСТЕҲСОЛӢ 

 

Муқумов А.Н., Досиев М.Н.* 
 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон* 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Бањисобгирии андоз - ин љараёни аз љониби маќомоти андоз пеш бурдани 

њуљљатњои бањисобгирї тибќи Дастурамали тартиби дар нозироти андоз бурдани 

бањисобгирии фаврии андозҳо ва дигар пардохтњои њатмї ба буљет бо маќсади 

љамъбаст ва мураттаб кардани маълумот дар бораи объектҳои андозбандї, объектњои 

ба андозбандї алоќаманд ва назорат оид ба иљрои уњдадории андозсупорандагон, 

инчунин њисоб кардани андозњо ва тартиб додани њисоботи андоз ном дорад [5, 6]. 

Дар рафти корњои бањисобгирии андозњо маќомоти андоз маълумоти ибтидоиро 

дар бораи супорандагони андоз ба даст оварда, онро ба асоси нишондињандањои худ 

ворид месозанд. Минбаъд маълумот дар бораи андозњои пардохтшуда ва уњдадорињо 

оид ба пардохти андозњо пурра ва аниќтар гардонида мешавад. 

Илова бар ин аз соли 2007 Дастурамал “Оид ба тартиби дар нозироти андоз 

бурдани бањисобгирии фаврии андозњо ва дигар пардохтњои ҳатмї ба буљет” расман ба 

амал баромад, ки тамоми низоми амалкунандаи баќайдгирии андозро бакуллӣ 

дигаргун кард.  

Андозњо сарчашмаи асосии ташкили буљети давлатї ва њамчунин сарчашмаи 

иловагии захирањо барои маблаѓгузории харољоти умумидавлатї ба шумор мераванд.      

Андозњо фишанги воќеии танзими давлатии иќтисодиёт буда, ба давлат имкон 

медињанд вазифањои иљтимої-иќтисодиро њал карда, баробарии нисбиро байни 

талаботи љамъиятї ва захирањо барои ќонеъ намудани онњо ба даст орад.  

Дар натиљаи љамъоварї андозњо моликияти давлат гардида, барои иљрои 

вазифањои сиёсї, иќтисодї, мудофиавї, беруниќтисодї, иљтимої ва ѓайра истифода 

мешаванд. Дар натиљаи пурзӯр гардидани вазифањои иќтисодии давлат ва таъсири он 

ба рушди иќтисодиёт наќши механизми андозбандї зиёд мешавад. Оид ба иҷрои 

нақшаҳои андоз дар ҷумҳурӣ пардохтпазирӣ ва устувории молиявии корхонаҳои 

истеҳсолӣ нақши басо муҳиммеро иҷро менамоянд. 

Пардохтпазирї ва устувории молиявї яке аз тавсифдињандањои муњимми 

фаъолияти молиявї-иќтисодии корхона дар шароити иќтисоди бозорї ба шумор 

мераванд. Агар корхона устувории молиявї дошта бошад, пардохтпазир бошад, пас 

вай дар назди дигар корхонањои дар њамин соња амалкунанда, бартарӣ оид ба љалби 

сармояњо, дар гирифтани ќарзњо, дар интихоби таъминкунандагон ва дар интихоби 

кадрњо дорад. Дар охир, вай  бо давлат ва љамъият ихтилоф нишон намедињад, 

андозњои муосирро ба буљет, ба фонди иљтимої, пардохти музди мењнати кормандон ва 

хизматчиён, дивидендњои сањмон пардохт мекунад, инчунин ба бонкњо кафолати 

баргардонидани ќарз ва додани фоизи онро медињад. 

Њар чи ќадар устувории корхона баланд бошад, њамон ќадар вай вобастагї аз 

ивазшавии бехабари конюктураи бозор надорад ва инчунин сатњи  хавфњое, ки ба 

муфлисшавї оварда мерасонанд, паст мебошанд. 
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Иќтисоди бозорӣ аз корхона баланд бардоштани самаранокии истењсолот, 

раќобатпазирии мањсулот ва хизматрасонињоро дар асоси љорї намудани рушди 

дастовардњои илмї – техникї, шакли самаранокии хољагидорї ва идоракунии 

истењсолот, дур шудан аз фаъолнокии соњибкории бехољагидорї ва ташаббускорињоро 

талаб мекунад. Наќши муњимро дар коркарди ин вазифа тањлили пардохтпазирии 

корхона мебарад. Вай дар маљмуъ омўзиш ва бањодињии таъминокии корхона ва 

ќисмњои таркибии воситањои гардони худї, инчунин аз рўйи  ќисматњои алоњида, 

нишондињандањои пардохтпазирии корхона, гузориши методикаи бањодињии рейтингии 

ќарзгир ва доираи хавфњои бонкиро муайян менамояд.  

Зери мафњуми њолати молиявии корхона, ќобилияти молиякунонии фаъолияти 

худи корхонаро мефањманд. Вай таъминокиро бо захирањои молиявї, ки барои меъёран 

ба амал овардани корхона, љобаљогузории ба маќсад мувофиќ ва самаранок 

истифодабарии онњо, муносибатњои молиявї бо дигар шахсони њуќуќї ва воќеї, 

пардохтпазирї ва устувории молиявии корхонаро тавсиф менамояд. 

Муҳиммияти мавзуъ мушкилотеро, ки дар натиљаи њолатњои гуногун зоҳир 

мешаванд, гузошт: 

Якум, хислати ќонунњои иќтисодии амалкунанда, гузориши ќонуниятњо ва 

тамоюли њодисањои иќтисодї ва љараёнњои мушаххаси конкретии шароити корхонаро 

зарур аст омўхтан;  

Дуюм, бе эълон кардани доштани норасогињо ва хатоњо, коркарди наќшаи илман 

асоснокшуда, интихоби варианти бењтарини идоракунии њалномањо номумкин 

мебошад. 

Сеюм, бањодињии объективї ва ташхиси фаъолияти корхона рушди истењсолот, 

баланд бардоштани самаранокии онро кумак мекунад. 

  Дар  шароити иқтисоди бозорӣ баръало мушоҳида карда мешавад, ки  

корхонаҳои истеҳсолӣ яке аз субъектони асосии танзими иқтисодиёти давлат ба 

шумор мераванд. Тараққиёти фаъолияти бонизоми корхонаҳои истеҳсолӣ – яке аз 

асосҳои муътамад ва муҳимми воситаи танзими механизми бозорӣ ҳисобида 

мешавад. Корхонаҳои истеҳсолӣ тавассути амалиёти гуногун ва рушди мунтазами 

худ метавонанд пешравии соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакатро таъмин 

намуда, дар афзоиши маҷмуи маҳсулоти дохилӣ саҳми арзандаи худро гузоранд.  

Бо назардошти он, ки корхонаҳои истеҳсолӣ  ба њайати андозсупорандагони 

фаъол дар Љумњурии Тољикистон маҳсуб меёбанд, инчунин ба моликияти онҳо ҳамчун 

шахси ҳуқуқӣ амволи ѓайриманќул ва воситањои наќлиёти объектњои андозбандї ќарор 

дошта тааллуќ доранд, уњдадоранд ба сифати андозсупоранда дар маќомоти андоз ба 

ќайд гиранд. Барои аз қайди мақомоти андоз гузаштан роҳбар ва сармуҳосиби корхона 

шахси масъул ҳисобида мешаванд. Сармуҳосиби корхона тибқи сиёсати баҳисобгирии 

муҳосибии қабулгардида бояд ҳисоби андозҳоро роҳандозӣ намуда, ба буҷет саривақт 

пардохт намояд.  

Бояд қайд намуд, ки андоз ин бақои давлат ва манбаи асосии устувории  молиявии 

ҳар як кишвар маҳсуб меёбад. Аз ин лиҳоз, андозсупорандагон уҳдадоранд, ки дар 

доираи фаъолияти истеҳсолию тиҷоратии худ ҷараёни ҳисоб намудани андозҳоро дар 

асоси Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз рӯйи меъёрҳои муайянгардида ба роҳ 

монда, пардохти саривақтии онҳоро таъмин намоянд.  
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     Мусаллам аст, ки њамасола шумораи коргоњу корхонањои истеҳсолӣ дар кишвар 

зиёд гардида, њаљми истењсоли мањсулоти саноатї низ бамаротиб афзоиш меёбад. Дар 

ин замина, њаљми истењсоли мањсулоти саноатї аз њисоби фаъолияти корхонањои 

саноатӣ ва соњибкорони истењсолї дар соли 2019-ум 27587 млн. сомониро ташкил 

медињад, ки нисбат ба соли 2014-ум 2,7 баробар зиёд гардидааст [5,6]. Ин 

нишондиҳандаҳо шаҳодат аз он медиҳанд, ки дар баробари афзоиши њаљми истењсоли 

мањсулоти саноатї афзоиши нишондиҳандаҳои андоз низ тамоюли мусбат касб 

намудааст. 

Дар афзоиши њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар баробари коргоњњои хурди 

аз љониби соњибкорони саноатї таъсисдода, сањми корхонањои саноатї низ хеле калон 

аст. Аз ин љост, ки дар соли 2019 шумораи корхонањои саноатї дар љумњурї 2164 адад 

ва суръати афзоиш 113,6%-ро ташкил намуд. Дар баробари зиёд шудани шумораи 

корхонањои саноатї, њаљми истењсоли мањсулоти саноатї низ тамоюли афзоиш дорад 

(ҷадвали 1). 

Яъне, аз ин нишондиҳандаҳо бармеояд, ки шумораи андозсупорандагон аз ҳисоби 

корхонаҳои истеҳсолӣ сол ба сол афзоиш ёфта, дар рушди босуботи молиявии кишвар  

саҳми босазо мегузоранд.  

   Љадвали 1. 

Нишондињандањои корхонаҳои  саноатї дар солњои 2013-2019  
 

НОМГЎЙ воњиди 

ченак 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Шумораи 

корхонањои 

саноатї 

Адад 1804 2006 2310 2043 1999 2161 2164 

Њаљми мањсулоти 

саноатї 

млн. 

сомонї 

13138 

 

13795 

 

15354 

 

17811 

 

21604 

 
23894 27587 

Суръати афзоиш 

мањс. саноат 
% 103,8 105,0 111,3 116,0 121,2 110,6 113,6 

 

*Маводи тањлилии МТС- и назди Президенти Љумњурии Тољикистон; 

      

 Тањлили маълумоти омории љадвали 1 нишон медињад, ки шумораи корхонањои 

саноатї дар Љумњурии Тољикистон аз соли 2013 то соли 2019 тамоюли афзоишро дар 

сатњи аз 104 то 114 % ташкил додааст [5,6]. 

 Бо назардошти ин, бояд зикр намуд, ки  барои таъмин намудани фаъолияти 

самараноки корхонаҳои истеҳсолӣ ва афзоиш додани нишондиҳандаҳои андоз мо 

бояд раванди баҳисобгирӣ ва пардохти андозҳоро дар асоси талаботи  Кодекси 

андози Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба роҳ монда, дар рушди босуботи иқтисоди миллии 

кишвар мусоидат намоем. 

Дар шароити иќтисоди бозорї назорат аз болои фаъолияти корхонаҳои 

истеҳсолӣ ва дигар субъектони хоҷагидор яке аз уҳдадориҳои калидии мақомоти 

андоз ба ҳисоб рафта, ҳамчун ниҳоди асосии таъминкунандаи иҷрои нақшаи андоз 

дар кишвар ба њисоб меравад. Назорати мунтазами  фаъолияти андозсупорандагон  

яке аз назоратҳои маъмули  паҳнгардида ва самараноки субъектони хоҷагидор дар 

шароити иќтисоди бозорӣ ба њисоб рафта, самаранокии иҷрои нақшаи андоз ба 

дараљаи сифати назорати мақомоти андоз  вобастагии зич дорад [4]. 
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     Тараќқиёти муносибатњои бозорї аз корхона баланд бардоштани љавобгарї ва 

мустаќилона коркард ва ќабули ќарорњои идоракуниро талаб менамояд. Омили муњим 

дар ин љода, њисобгирии гурӯњи зиёди шахсиятњои манфиатдор: моликони корхона, 

истеъмолкунандагони мањсулот, таъминкунандагон,  њокимиятњои давлатї ва ѓайрањо 

дохил мешаванд. Иљрои уњдадорињо аз тарафи корхона, инчунин коркарди интизории 

гурўњи одамони манфиатдор аз он иборат мебошад, ки чӣ миќдор корхона ќобилияти 

нишон додани талабот, самаранок ва ќонеъ сохтан, ќапидани тавозуни самараноки 

љалбкунандаи захирањо ва ташкили арзиши изофаи мањсулотро дорад [6]. 

     Инчунин, мавриди зикр аст, ки андозњо на танњо сарчашмаи асосии даромади 

давлат ва воситаи азнавтаќсимкунии даромади миллї, балки олоти муњимми 

муътадилсозии иќтисодиёт низ мебошанд. Ѓайр аз ин, паст кардани меъёри андозњо 

афзоиши пешнињоди умумиро њавасманд намуда, ба фаъолияти сармоягузорї (ба њаљми 

захираи сармоя) таъсир мерасонад ва ба афзоиши иќтидори иќтисодї мусоидат 

мекунад, яъне ба иќтисодиёт на фаќат дар давраи кўтоњ, балки дуру дароз таъсир карда, 

болоравии иќтисодиро таъмин менамояд.   

Барои њамин, њангоми идораи фаъолияти њама намуди корхона дар шароити 

муосири хољагидорї, яке аз маќсадњои асосии баамалории вай ин дастовардњои 

тавозуноккунии захирањои молиявї аз рўйи нуќтаи назарияи сарчашмањои онњо ва 

равандњои истифодабарї мебошад. 

Наќши муњимро дар амалӣ намудани ин масъала тањлили молиявии фаъолияти 

корхона, ки яке аз меъёрњои тањлили ликвиднокї ва пардохтпазирии корхона дохил 

мешаванд, иљро менамояд. 

Баланд бардоштани сатњи пардохтпазирии корхона, пеш аз њама, азхудкунии 

натиљањои истењсолї ва фаъолияти тиљоратии он мебошад. Дар якљоягї бо он, њолати 

интизории молиявї, инчунин бо роњи ташкил ва истифодаи босамари захирањои 

молиявї муайян карда мешавад. Дар алоќамандӣ бо ин шароити иќтисодиёти 

бозоргонї муњиммияти асосиро на танњо активњо ва пассивњои тавозун, балки тањлили 

чуќуртари њаррўзаи њолат ва истифодаи воситањои хољагидорї мегиранд. Ин гуна 

тањлил аз рўйи маълумоти бањисобгирии идоравї ба амал оварда мешавад [7]. 

Барои бомуваффаќият ташкил намудани корхона ањамияти зиёдро њалномањои 

иќтисодии асоснокшуда дар асоси тањлили њаматарафаи њолати молиявї ва тањлили 

сифатии љараёни фаъолияти молиявї-хољагидории субъектони хољагидорї доранд. Ин 

дар бораи усулњои адекватї ва муосири тањлили молиявї, бањодињї ва пешгўйикунї ва 

дар ин асос, ошкор кардани захирањои баланд бардоштани самаранокии иќтисодии 

корхонаро талаб мекунад. Гузаронидани тањлили молиявї њам барои менељменти 

молиявии дохилї ва њам барои беруна (ќарздињандагон, сармоягузорон, сањомон ва 

ѓайра) зарур мебошад. Ањамияти вай давра ба давра дар алоќамандї бо он 

нишондињандањои бањодињии молиявї, ки на танњо барои роњбарияти корхона, аммо 

барои њамкорони мављуда ва потенсиалї (ќарзгирандагон, мизољон, таъминкунандагон 

ва ѓайрањо) заруранд, зиёд шудааст. 

 Хулоса, ташаккули низоми самараноки андоз яке аз вазифањои аввалиндараља ва 

марказии сиёсати иќтисодии њар як давлат ба шумор рафта, бояд ба раванди фаъолияти 

молиявию хоҷагии ҳар як корхонаи истеҳсолӣ  таъсири мусбат расонад. Низоми андози 

оќилона ташкилшуда метавонад ба олоти пуриќтидори танзими муносибатњои 

иќтисодї табдил ёбад. Татбиќи вазифањои њавасмандкунї ва танзимкунии андозњо 

имкон медињад тавозуннокии манфиатњои љумњуриявї, мањаллї ва соњавї таъмин карда 
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шуда, барои болоравии иќтисодї, пурзӯр намудани фаъолияти сармоягузорї ва 

тезонидани прогресси илмї-техникї дар соњањои мухталиф шароити мусоид фароњам 

оварда шавад [9]. 

Барќарорсозї ва дастгирии муњити мусоид, ки барои зиёд намудани њаљм ва 

сифати фаъолияти андозбандишаванда мусоидат менамояд, дар навбати худ, ба 

васеъшавии манбаи андозбандии буљањои њамаи сатњњо оварда мерасонад, ки он барои 

таъмини воридоти муътадили андозњо ба буљет, баланд бардоштани дараљаи 

љамъоварии андозњо, таќсими баробари гаронии андоз ба андозсупорандагон шароит 

фароњам меорад.    
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ТАЪСИРИ АНДОЗҲОИ МУСТАҚИМ БА УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ 

КОРХОНАҲОИ ИСТЕҲСОЛӢ 

 

Дар мақола моҳият ва нақши бањисобгирии андозҳо дар корхонаҳои истеҳсолӣ 

мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Таъкид гардидааст, ки андоз ин манбаи асосии 

устувории  молиявии ҳар як кишвар маҳсуб  меёбад. Аз ин лиҳоз,  андозсупорандагон 

уҳдадоранд, ки дар доираи фаъолияти истеҳсолию тиҷоратии худ ҷараёни ҳисоб 

намудани андозҳоро дар асоси Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз рӯйи 

меъёрҳои муайянгардида ба роҳ монда, пардохти саривақтии онҳоро таъмин намоянд. 

Инчунин зикр гардидааст, ки бо мақсади рушди босуботи корхонаҳои истеҳсолӣ, ки яке 

аз сарчашмаҳои асосии буҷети давлат ба ҳисоб мераванд, беҳтар намудани вазъи 

баҳисобгирии андозҳо ва пардохти саривақтии онҳо, инчунин  баланд бардоштани    
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натиҷаҳои фаъолияти иқтисодии корхонаҳои истеҳсолӣ манфиатовар маҳсуб ёфта, дар 

мукаммалгардонии фаъолияти истеҳсолии онҳо нақши ниҳоят муҳиммеро амалӣ 

менамоянд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Калидвожаҳо: корхонаҳои истеҳсолӣ, рушди босубот, андозҳои мустақим, 

баҳисобгирии андоз, устувории молиявї, иқтисоди бозорӣ, мақомоти андоз, иқтисоди миллӣ.  

 

ВЛИЯНИЕ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В статье рассматриваются сущность и роль налогового учёта на производственных 

предприятиях. Было подчёркнуто, что налоги - главный источник финансовой стабильности 

любой страны. В связи с этим, налогоплательщики в рамках своей производственной и 

коммерческой деятельности обязаны проводить процесс начисления налогов в соответствии 

с Налоговым кодексом Республики Таджикистан и по установленным ставкам и 

обеспечивать их своевременную уплату. Также было отмечено, что для обеспечения 

устойчивого развития производственных предприятий, которые являются одним из 

основных источников государственного бюджета, выгодно улучшить учёт и своевременную 

уплату налогов, а также в улучшении экономических показателей производственные 

предприятия играют очень важную роль. 

Ключевые слова: производственные предприятия,  устойчивое развитие,  прямые  

налоги, налоговый учёт, финансовая устойчивость, рыночная экономика, налоговые органы, 

национальная экономика. 

 

IMPACT OF INDIRECT TAXES ON THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF 

PRODUCTION ENTERPRISES 

 

The article examines the essence and role of tax accounting at manufacturing enterprises. It 

was emphasized that taxes are the main source of financial stability in any country. In this regard, 

taxpayers, within the framework of their production and commercial activities, are obliged to carry 

out the process of calculating taxes in accordance with the Tax Code of the Republic of Tajikistan 

and at established rates and ensure their timely payment. It was also noted that in order to ensure 

sustainable development of manufacturing enterprises, which are one of the main sources of the 

state budget, it is beneficial to improve accounting and timely payment of taxes, as well as improve 

economic performance, manufacturing enterprises play a very important role. 

     Key words: manufacturing enterprises, sustainable development, direct taxes, tax 

accounting, financial stability, market economy, tax authorities, national economy. 

 

Маълумот дар бораи муаллиф: 
 

Муқумов А. Н. - магистранти курси 1-уми ихтисоси баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил 

ва аудити  Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 

Досиев Маҳмадшоҳ Назарович - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири 

кафедраи идоракунии молияи давлатии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир, 33,    тел.:(+992) 918-11-96-

48., dostiev68@mail.ru  

mailto:dostiev68@mail.ru


ПАЁМИ ДТТ  2(8)2021 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

53 
 

Сведения об авторах: 
 

Муқумов А.Н. - магистр 1-го  курса  специальности  бухгалтерского учёта, анализа и 

аудита Таджикского национального университета. 

Досиев Махмадшох Назарович - кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой управления государственными финансами Академии государственного управления 

при Президенте  Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира, 33, Тел .: 

(+ 992) 918-11-96-48., Dostiev68@mail.ru 

 

Information about the authors: 
 

Myqymov A. N. - 1st year master of accounting specialty, analysis and audit of the Tajik 

National University 

Dosiev Mahmadshokh Nazarovich - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Head of the Department of Public Finance Management of the Academy of Public Administration 

under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, st. Saida Nosira, 33, Phone: 

(+ 992) 918-11-96-48., Dostiev68@mail.ru 

 

 

 

 
  

mailto:Dostiev68@mail.ru
mailto:Dostiev68@mail.ru


ПАЁМИ ДТТ  2(8)2021 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

54 
 

ТАСВИРИ ҶАНБАҲОИ МИЛЛИИ СИМОИ МОДАР ДАР ЭҶОДИЁТИ МИРЗО 

ТУРСУНЗОДА 

 

Нурова К.А. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Воқеан ҳам, Мирзо Турсунзода бузургтарин шоири миллии мост, ки ҳувияти миллӣ ва 

асолати тоҷикӣ дар ҳамаи навиштаҳои ӯ назаррас буда, тадқиқоти ҷудогонаро тақозо 

мекунад. Доманаи ин масъала васеъ буда, мавзуъҳои гуногунро дар бар мегирад, ки шинохти 

зан-модар ва фарогирии худхосагиҳои чашмандози шоир оид ба ин масъала вижагиҳои 

тафаккури миллии шоирро нишон медиҳад. 

Масъалаи шинохти ҷанбаҳои миллӣ ва ҳувиятшиносии тоҷикӣ, ки осори дар васфи зан-

модар навиштаи шоирро фаро мегирад, дар адабиётшиносии мо ҳанӯз ба тариқи ҷудогона 

мавриди тадқиқ ва арзёбӣ қарор нагирифтааст. Вале дар мақолаҳо ва рисолаҳои ҷудогона 

муҳаққиқон бештар ба моҳияти иҷтимоӣ ва идеологии ин масъала таваҷҷуҳ кардаанд. Дар ин 

замина метавон аз мақолаҳо ва рисолаҳои М. Шукуров (М. Шакурӣ) «Анъана, халқият ва 

маҳорат», Н. Маъсумӣ «Достони табаддулоти ҳаёт», А. Сайфуллоев «Модарномаҳои шоир», 

«Таронаҳои муҳаббат», А. Кӯчаров «Турсунзода: маҳорат ва садоқат» ва ғайра ёд кард. Дар 

мақолаҳо ва рисолаҳои зикршуда муҳаққиқон бештар ба моҳияти иҷтимоии масъала, ки 

фарогири мушкилоти озодии занон низ мебошад, таваҷҷуҳ кардаанд ва шохисаҳои миллии 

тасвири мавзуъро дар шеъри Мирзо Турсунзода сарфи назар кардаанд. 

Зимнан бояд таъкид кард, ки аз нахустин даврони пайдоиши адабиёти форсӣ-тоҷикӣ то 

ба имрӯз масъалаи худшиносии миллӣ, тафаккури миллӣ ва ҳувиятшиносии тоҷикӣ яке аз 

муҳимтарин мавзуъҳо ва рисолати азалии аҳли қалам шинохта шудааст. Бо вуҷуди тағйири 

сиёсатҳо инқилобҳои таърихиву таҳоҷуми фарҳангии аҷнабиён ин мавзуъ меҳварияти худро 

дар матни адабиёти гузашта ва навини мо ҳифз намудааст. 

То Инқилоби Октябр асолати ин мавзуъ дар матни адабиёту фарҳанги суннатии мо 

риоят шудааст. Мутаассифона, сиёсати табақотии замони шӯравӣ пояҳои эътиқодоти 

миллиро то ҷое суст кард. Ин сиёсат, ки бар пояи ҷаҳонбинии моддӣ ва даҳрӣ асос ёфта буд, 

ба давлат ва сарнавишти миллат танҳо ба унвони як пораи ҷуғрофиёӣ дар ҳудуди шӯравӣ 

менигарист. Солҳои тӯлонӣ барои ин сиёсат ва дастандаркорони он дигар сарзамини ниёгони 

мо ҳамчун як фарҳанг, як маънавият, як тамаддун, як суннати шинохташудаи миллӣ ба ҳисоб 

намеомад. Дар тӯли мавҷудияташ ин ҳукумат то ҷое ба тазъифи ҳувияти миллии тоҷикӣ 

мусоидат кард. Вале, ба бахти миллати мо, дар ҷараёни омезиши иҷбории халқҳои шӯравии 

собиқ ва адабиёту фарҳанги онҳо тоҷикон тавонистанд ҳувияти миллӣ, таърихӣ ва фарҳангии 

худро ҳифз кунанд. Ҳарчанд аз ин гирудор пайкараи ҷомеи миллат беосеб берун наомадааст, 

вале дар маҷмуъ миллати тоҷик тавонист ҳастии ҷомеи таърихӣ ва фарҳангии худро ҳифз 

кунад. Дар ҷараёни эҳё ва ҳифзи ҳувияти миллӣ, таърихӣ ва фарҳангии тоҷикон хидмати 

шоиру нависандагон, аз ҷумла М. Турсунзода хеле бузург аст. 

Аслан, адабиёт ва намунаҳои беҳтарини он таҷассуми бадеии зиндагиномаи миллат ва 

таърихи пуршебу фарози он аст. Инъикоси хислату характер ва паҳлуҳои хоси ҳаёти халқ 

меъёри аслии хусусияти миллии осори ин ё он адиб мебошад. Шоир ё нависанда ҳар қадар 

амиқтар ба умқи зиндагии миллат сар фурӯ барад ва беҳтарин суннатҳои маънавӣ ва ахлоқии 

онро ошкор сохта, дар осораш инъикос намояд, ҳамон қадар ҷанбаи миллии осори ӯ қавитар 
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ва таъсири зебоишинохташ бештар мегардад. Амалӣ сохтани ин нияти эҷодӣ ба истеъдод, 

ҷаҳонбинӣ, таҷриба ва ҳунари эҷодкор вобаста мебошад. 

Вақте ки дар бораи ҷанбаҳои миллии ашъори ба зан ва модар бахшидаи М. Турсунзода 

сухан ба миён меоварем, пеш аз ҳама, лозим аст дар боби заминаҳои зеҳнии шинохти 

ҳувияти зан-модар ва тафаккури миллии шоир сухан кард. Ба ифодаи Худоӣ Шарифов 

Мирзо Турсунзода дар айёми кӯдакӣ дар муҳити фарҳангӣ ва ҷаҳони қадимии миллӣ 

зиндагӣ, «аз ҳамин иҳота ва русуми зотии фарҳангию адабии суннатӣ ва мардумӣ баҳра 

гирифта ва бо завқи таҷриба ва тарбияти таърихии худ хӯ пазируфта ва парвариш ёфтааст (7, 

325). Аз ин назар, табиист, ки тафаккури миллӣ ва андешаи бадеии шоир низ дар ҳамин 

замина парвариш ва рушд ёфта, дар тасвир ва шинохти зан-модар хусусияти хос дорад. Яке 

аз ин хусусиятҳо тасвири махсусиятҳои миллии чеҳраи зан-модар аст, ки ифодагари ҷанбаи 

миллии осори шоир мебошад. 

Дар заминаи осори шоир метавон гуфт, ки вай дар тарсими ин мавзуъ ба ду меъёри 

намунаи бадеии тасвири симои зан таваҷҷуҳ кардааст, ки яке шахсӣ ва маҳрамона буда, як 

паҳлуи ҳастии зан - чеҳраи фардӣ, шахсӣ ва воқеии онро нишон медиҳад ва дигаре таъмилӣ 

буда, симои умумӣ, таърихӣ, иҷтимоӣ ва армонии зан-модарро муҷассам месозад. 

Алоқамандии ин ду ҷанбаи шахсияти зан хусусияти хоси ҷанбаи миллии осори М. 

Турсунзодаро муайян мекунад, ифодагари мухтассоти адабиёти давраи зиндагии шоир низ 

ҳаст. Бинобар ин ҳам барои муайян кардани ҷанбаи миллии шеъри ба зан-модар бахшидаи 

шоир омилҳои замонӣ ва тафаккури таърихии суннатиро, ки аз овони наврасӣ ва баъд ӯро 

фаро гирифтааст, набояд нодида гирифт. Зеро дар ин замина мактаби аввалини завқу 

маърифати адабии М. Турсунзода албатта, ҳамон муҳити фарҳангӣ ва оини зиндагии миллии 

аҷдодӣ будааст. Ҳақиқат ин аст, ки шоир заминаҳои омӯзиш ва парвариши хоси миллӣ дар 

хонадон дошт, ки ҷанбаҳои миллии ин мавзуъро дар зеҳнаш шакл дод ва минбаъд рушд 

бахшид.  

Ҷанбаи миллии шеъри ба мавзуи зан бахшидаи шоир, пеш аз ҳама, дар тарзи тасвир ва 

офариниши хӯю хислатҳо, фарогирии расму оинҳо ва унсурҳои фарҳанги миллӣ зоҳир 

мешавад. Дар ин замина наметавон омилҳои иҷтимоӣ-таърихӣ ва фарҳангиро низ сарфи 

назар кард, ки ҷанбаи миллии шеърҳои дар ин мавзуъ эҷодкардаи шоирро тақвият 

бахшидаанд. 

Мавзуи зан яке аз муҳимтарин мавзуоти мавриди таваҷҷуҳи М. Турсунзода буда, дар 

осори ӯ зан, пеш аз ҳама, бештар ба сифати як модар чеҳра менамояд. Дар ин равиш 

наметавон аз таъсири унсурҳои эътиқодӣ ва сиёсиву иҷтимоӣ дар ҷаҳонбинӣ ва шаклгирии 

ҷанбаи миллии тасвиркориҳои ў дар тавсифи зан-модар сухан нагуфт. Вале тамоюли фитрии 

шоир, ки дар заминаи унсурҳои фарҳанги миллӣ такомул ёфтааст, монеи ташхис ва шинохти 

асолати миллӣ ва тақвияти ҷанбаи миллии осори ӯ нагардидааст. Ҳамин тамоюли солими 

фитрӣ асли андешаи ӯро дар боби шинохти ҳувияти миллии зан-модар муайян мекунад. Дар 

ин равиш асли фитрати ҷӯё ва дарроки шоир дар сабти ҷанбаи миллии ашъори ба ин мавзуъ 

бахшидааш дар он шеърҳое падидор мешавад, ки ӯ дар бораи азизтарин гавҳар ва масдари 

ҳастӣ – модар гуфтааст. Дар ин гуна шеърҳо ў бар асли қареҳа, фитрат ва тафаккури миллӣ 

мерасад. Фосилаҳои иҷборӣ ва маснуии дар ин замина эҷодшударо фурӯ гузошта, аслу 

асолати чеҳраи воқеӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва миллии модарро таҷассум менамояд, ки умқ ва 

решаҳои аслии эҳсосу афкор ва армони миллии ӯро ифода мекунад. 

Аввалин шеъри М. Турсунзода дар ин мавзуъ «Ба модарон» (1933) ном дошт ва он дар 

маҷаллаи «Барои адабиёти сотсиалистӣ» нашр гардида буд. Пеш аз ин шоир дар ҳикояҳои 
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«Байроқи зафар», «Ғалаба» ва «Видоъ» симои занони тоҷики муборизро дар матни воқеияти 

сиёсию иҷтимоии солҳои сиюм офарид. Заҳро, Маҳбуба ва Малика дар он навиштаҳо типи 

занони озодихоҳ ва мубориз буданд. Азму иродаи ин гуна занон, ки барои мавқеи инсонии 

худ дар ҷомеа талош меварзиданд, симои миллии онҳоро дар матни воқеияти иҷтимоии 

замона нишон медод. Ҳикояҳои ҳамноми Назокат ва Ҳамида низ чунин хусусият доштанд. 

Вале шеъри «Ба модарон» ҷанбаи хоси андеша ва армони миллии шоирро, ки 

ифодагари ифтихори миллии модарони он рӯзгор аст, таҷассум менамояд. Ин шеър ба 

мушоҳидаи А. Сайдуллоев шаклан низ нав буда, аз ҷустуҷӯҳои эҷодии шоир дарак медиҳад. 

Он чи ба ҷанбаи миллии ин шеър арзиш медиҳад, масъалаи бакоргирии суннатҳои миллӣ дар 

тарбияи наслҳо ва ба ин васила таъсир гузоштан ба симои маънавии инсон мебошад. 

Мо дар боло ба ду меъёри намунаи бадеии тасвири симои зан дар осори шоир ишора 

кардем. Дар тавзеҳи ин масъала метавон афзуд, ки меъёри аввали ин намуна тасвири 

сарнавишти пурфоҷеаи таърихии зан-модар дар матни воқеияти таърихӣ ва рӯзмарраи 

солҳои сиюми асри гузашта мебошад, ки чеҳраи фардӣ, шахсӣ ва воқеии зан-модарро 

таҷассум кардаанд. Симои модар дар «Водии Ҳисор», шеъри «Модарам» ба ҳамин намунаи 

ашъори ба модари мазлум бахшидаи шоир дохил мешаванд. Дар ин гуна шеърҳо шоир 

чеҳраи модарро дар матни замони таърихие офаридааст, ки замони фарҳангии миллат низ 

ҳаст. Воқеияти сарнавишти зани тоҷик ҷанбаи иҷтимоӣ ва миллӣ дорад. 

Ангезаҳои ҳиссию маърифатӣ, ки мояи миллӣ доранд, дар шеър ҷаҳони маънавии 

гӯяндаро шакл додаанд. Тасвири ситами саросарии миллӣ ва нақши фоҷиабори он дар 

сарнавишти зан ормони созандаи миллии шоирро муайян мекунад. 

Меъёри дигари намунаи тасвири бадеии симои зан инъикоси чеҳраи таъмимӣ, таърихӣ, 

иҷтимоӣ ва ормонии он аст, ки ангезаҳои хоси маънавию миллӣ дорад. Агар шеърҳои «Хайр, 

модари азиз!» ва «Ризои модар» намунаи аввали ин гуна офаридаҳо бошанд, шеърҳои 

«Модарам» (1966) ва «Дасти модар» (1967) таҷрибаи шоирро дар ин замина такмил 

бахшидаанд. Ба ифодаи Чингиз Айматов вай на фақат «вақти гап задан дар бораи яке аз 

мавзуъҳои дӯстдоштааш дар бораи занон боназокат буд», балки дар шеъраш низ назокат ва 

хӯю хислати хоси миллии зани тоҷикро акс карда тавонист. Дар ин гуна шеърҳо шоир 

тавонистааст, ки бо истифода аз фарҳанг, забон, анъана таърих ва аносири дигар ҷанбаҳо ва 

хусусиятҳои хоси миллии осори ба ин мавзуъ бахшидаашро қавӣ созад. Дар бисёр ҳолатҳо 

хусусияти тарҷумаиҳолии ин гуна шеърҳо ба амалӣ шудани ниятҳои эҷодии шоир мусоидат 

намудаанд. 

Шеъри «Модарам» ифодагари сарнавишти ҷомеи модари тоҷик буда, шоир бо тасвири 

дақиқ ва падид овардани саҳнаҳои тасвирии иҷтимоию маишӣ ҳол ва хӯю хислати хоси 

модари тоҷикро таҷассум кардааст. Дар ин шеър ва дигар шеърҳои ба модар бахшидаи шоир 

эҳтиром ба модар меъёри олии ахлоқӣ таъбир мешавад, ки ифодагари хусусияти миллии 

тафаккури бадеии муаллиф аст. 

Дар ин шеър на танҳо чеҳраи зебо ва қомати мавзуни модари кӯҳистонӣ, ки кӯза бар 

сар ба лаби чашмасор барои об меомад, тасвир ёфтааст ва ин манзара зуҳуроти самимияти 

комили фарзанд нисбат ба модар мебошад, балки як контрасти иҷтимоӣ низ таъкид шудааст
2
. 

Шоир дар ин шеър на фақат вазъи иҷтимоии рӯзгори модари тоҷикро мушаххас тасвир 

кардааст, балки бо эпитетҳои шоирона, ифодаю таъбирҳои балеғ чеҳраи миллии 

қаҳрамонашро офаридааст, ки мушаххасоти миллӣ дорад. Дар симои ин зан мо хӯю 

хислатеро мебинем, ки аз обуранги миллӣ саршор аст. 
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Хусусият ва заминаи миллии тасвир дар ин гуна шеърҳои шоир ниҳоят қавӣ буда, 

ҷанбаи хоси миллияти тасвирро ошкор мекунад, ки ифодагари фардияти эҷодии ӯ низ ҳаст. 

Ҷанбаи миллии шеърҳои ба модар бахшидаи Мирзо Турсунзода ончунон қавист, ки ин гуна 

шеърҳои ӯ аз ашъори ҳамсони шоирони дигар бакуллӣ фарқ доранд. Ин фарқ, пеш аз ҳама, 

дар заминаҳои миллии таърихию фарҳангӣ ва кашфи хӯю хислати қаҳрамонони зани шоир, 

аз ҷумла модарон ифода гардидааст.  

Алиасғари Шеърдӯст дар боби шеърҳои ба модар бахшидаи шоирони тоҷик сухан 

карда, рӯйкарди густурда ва ҳамагонии шоирон ба ин мавзуъро аз назари таърихӣ решадор 

намеҳисобад, ки ба ин ақидаи ӯ наметавон розӣ шуд. Таваҷҷуҳи зиёди шоирони тоҷик ба ин 

мавзуъ на фақат зери таъсири густариши гуманизм ва инсонмеҳварӣ сурат гирифтааст, балки 

ба тақозои воқеияти таърихӣ ва хостори миллӣ низ будааст ва вазъи иҷтимоии сарнавишти 

таърихӣ ва фарҳангии модар аз оғоз ин гуна шеърҳои шоирони тоҷикро марсиягуна кардааст, 

ки яке аз аввалин ва беҳтарин намунаҳои он шеъри «Дили модар»-и Мирзо Турсунзода аст. 

Ин шеър заминаи хоси миллӣ дошта, ҷанбаҳои амиқи фарҳангиро, ки эҳсосу андешаҳаи 

шоирро дар бораи модар шакл додаст, дар бар мегирад. Шоир дар ин шеър симои модареро 

офаридааст, ки сарнавишташ аз матни таърихи миллат ҷудо нест. Шоир заҳмат ва ранҷи 

модарро аз забони худи ӯ бозгӯ мекунад, ки ин то ҷое ифодагари ғурури миллии шоир дар 

ҳифзи асолати зан низ мебошад. Шеър дар тавсифи эҳсоси поки инсонӣ, ки хоси модари 

тоҷик аст, гуфта шуда, дар шеъри тоҷикӣ бесобиқа мебошад: 

Агар аз гиря кардан об мешуд дил, дили ман буд, 

Ба сели ашк мешуд ғарқ манзил, манзили ман буд, 

Агар осон намегардид, мушкил мушкили ман буд, 

Ба зери мавҷи дарё монда соҳил, соҳили ман буд. 

Дар заминаи ин шеър ва бисёр шеърҳои дигари ба модар бахшидаи Мирзо Турсунзода, 

ҳамчунин симои модарону заноне, ки шоир дар достонҳояш офаридааст, метавон ба чунин 

натиҷа расид, ки дар ин гуна шеърҳо хӯю хислат, истифодаи расму оин, маишат, забон, 

анъана, таърих, фарҳанг ва ниҳоят шакли осор ифодагар ва таҳкимбахши ҷанбаи хоси 

миллии шеъри шоир буда, чеҳраи ҳунарии ӯро ҳамчун шоири миллӣ муайян мекунад. 
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ТАСВИРИ ҶАНБАҲОИ МИЛЛИИ СИМОИ МОДАР ДАР ЭҶОДИЁТИ МИРЗО 

ТУРСУНЗОДА 
 

Воқеан ҳам Мирзо Турсунзода бузургтарин шоири миллии мост, ки ҳувияти миллӣ ва 

асолати тоҷикӣ дар ҳамаи навиштаҳои ӯ назаррас буда, тадқиқоти ҷудогонаро тақозо 

мекунад. Доманаи ин масъала васеъ буда, мавзуъҳои гуногунро дар бар мегирад, ки шинохти 

зан-модар ва фарогирии худхосагиҳои чашмандози шоир оид ба ин масъала вижагиҳои 

тафаккури миллии шоирро нишон медиҳад. 

Вожаҳои калидӣ: Мирзо Турсунзода, зан, модар, шоир, характери миллӣ, услуб, шеър, 

эҷодиёт, сарчашма.  

 

ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗОВ И НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 В  ТВОРЧЕСТВЕ  М. ТУРСУНЗАДЕ 
 

Стихи М. Турсунзаде имеют национальную почву и освещают различные стороны 

культуры народа, что в данном случае выразилось в отражении автором образа матери. Поэт 

показывает в своих стихах образ матери, судьба которой тесно связана с историей нации, её 

трудолюбие, трудности её жизни, что является выражением национального патриотизма. 

Мирзо Турсунзаде - это великий народный поэт, в произведениях которого мы видим яркие 

национальные черты, что делает его творчество особенным.  

Ключевые слова: Мирзо Турсунзаде, женщина, мать, поэт, отражение, национальный 

характер, метод, стих, поэзия, источник. 

 

THE REFLECTION OF IMAGES AND NATIONAL CHARACTER  

IN WORKS OF MIRZO TURSUNZADE 

 

The poems M. Tursunzade nave a national base and reflect various aspects of Tajik culture 

that in our case reflected in mother’s image. The poet reflected mother’s image, whose fate is 

closely connected with the history of nation. Her problems have shown from her sayings, she works 

hard and all difficulties in her life were overcome, which is a sign of national patriotism of poet in 

defending of «mother». Mirzo Tursunzade is the greatest people poet. We can see vivid national 

features in his poetry, wich work specific.  

Key words: Tursunzade, women, mother, poet, reflection, national, character, poetry, source. 
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СКАЗУЕМОЕ БЕЗЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Рахимова К.Д. 

Технологический университет Таджикистана 

 

В таджикском языкознании нет монографических исследований безличных 

предложений, хотя вопрос затрагивается в работах Б. Н. Ниязмухамедова, М. Н. Касымовой, 

Б. Камолиддинова, М. Норматова, Ш. Рашидова и др. Для таджиковедения характерно 

обилие мнений о сущности безличных предложений и их классификаций. Таджиковеды 

подчеркивают отсутствие и невозможность употребления подлежащего, отсутствие 

логического субъекта. Большинство исследователей выделяет глагольные предложения 

модального типа и именные (М. Норматов, Ш. Рашидов, Б. Камолиддинов). Для целей 

сопоставительного исследования наиболее приемлема классификация, основанная на 

структурно-семантических различиях [3, 30]. В таджикском языке сказуемое безличного 

предложения, как правило, является составным. Оно обычно состоит из инфинитива 

безличных глаголов бояд, набояд, боист (от глагола боистан), шояд, нашояд, личных 

глаголов тавонистан, шудан, модальных слов зарур, даркор, лозим, мумкин. В составе 

сказуемого безличных предложений вышеупомянутые слова выполняют определённую 

функцию. Модальные глаголы утратили своё первоначальное лексическое значение и 

используются в современном английском языке для выражения различных оттенков 

модальности, как логической (возможность, необходимость) [1, 199; 3, 31]. Безличные 

предложения, в зависимости от выражения их сказуемого, можно подразделить на пять 

видов: 

 К первому виду относятся такие предложения, где сказуемое выражается 

инфинитивом и безличными глаголами бояд,must; набояд, mustn’t; боист, should; нашояд, 

shouldn’t. Слова бояд, must к модальным словам соответствуют его семантической сущности, 

бояд выражает различные модальные оттенки (возможность, невозможность, 

долженствование, необходимость). Инро бояд кард (гуфт, хонд). It must do (say, read) - Это 

нужно сделать (сказать, читать и т.д). Модальные глаголы образуют небольшую группу 

служебных слов, объединённых общими семантическими и структурными особенностями. 

Сюда относятся глаголы must, need, may\might, can\could, ought, should. Эти оба глагола ought 

и should следует сравнить с must, который звучит более категорично; ought и should 
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выражают значение долженствования  с смягчённой формой. Разница между ought и should 

столь незначительна, что в ряде случаев они взаимозаменяемы: (I ought to have married: yes, I 

should have married long ago). It is getting dark. I must go. The teacher said we must do it. This is 

serious, you mustn’t joke about it. [1,199-205]. Инфинитивная часть сказуемого употребляется в 

усечённой форме, которая совпадает с основой глагола прошедшего времени. Бояд ин 

хакикатро кабул кард. You must accept the truth — Нужно считаться с этой 

действительностью. Усечённость объясняется тем, что она не указывает на лицо. Полная 

форма инфинитива выступает в роли сказуемого безличного предложения, наблюдается в 

основном в поэзии: Ќувваи тозае бояд фиристодан ба ҳар сангар (Лоҳутї). - Нужно 

направить свежую силу на каждое укрепление. Инфинитивная часть сказуемого в 

современном таджикском языке почти всегда употребляется в краткой форме: Дар дили дўст 

бо ҳар ҳила роҳ бояд ёфт. Anyway to find road to heart of the friend. (Любым путём найти 

дорогу к сердцу друга) [3, 32; 4, 12].  

 Сказуемое безличного предложения второго вида выражается 

преимущественно с помощью инфинитива и вспомогательного глагола тавонистан, can, 

мочь. В современном литературном таджикском языке этот глагол почти всегда 

употребляется в сочетании с кратким инфинитивом. Будучи в краткой форме, он в составе 

сказуемого безличного предложения как его вспомогательная часть объясняет реальность и 

возможности выполнения действия инфинитива: Ба ҳикмат ҳалли ҳар мушкил тавон кард. 

Any difficulty can be solved by mind. (Умом любую трудность можно решать). Could you do 

me a favour? Не могли бы вы оказать мне услугу? [1, 202; 4, 13]. 

 Сказуемое третьего вида безличного предложения образуется посредством 

инфинитива и глагола шудан, become, становиться. Инфинитив в нём употребляется в 

краткой форме, подобной деепричастию, а также может использоваться в полной форме в 

функции основной части сказуемого. Семантическая структура предложений со 

вспомогательным глаголом шудан характеризуется значением состояния, процесса, 

проявления признака. В полной форме его употребление наблюдается очень редко: Дар 

замини лалмї барфаралаш галла коред, ҳосилаш аз замнии обї кам намешавад, - хурсандї 

мекард Йулдошев . On snow-covered dry farming to the earth sow grain, the crop will be not less, 

than from the irrigation earths - rejoiced Yuldoshev. (На заснежённой богарной земле посейте 

зерновые, урожай будет не меньше, чем с поливных земель - радовался Юлдашев). Главный 

член в предложениях с глаголом шудан можно рассматривать как форму нерасчлененного 

выражения субъекта и его признака. Можно также считать, что комплексный предикат с 

глаголом шудан повторяет часть содержания субъекта, один из его семантических признаков. 

Субъект понимается как место и время. Дар ин љо нишаста намешавад. You can’t sit here - 

Здесь невозможно сидеть [4, 13].  

Вспомогательный глагол шудан,  употребляется в составе сказуемого безличного 

предложения в единственном числе третьего лица и объясняет возможности выполнения 

действия и упомянутого состояния инфинитива. Оё дар як-ду сол ин иншооти муҳимро 

сохта, ба истифода дода мешавад? Unless it is possible to construct such important construction 

for one year and to put it in operation? (Разве можно за один год построить такое важное 

сооружение и сдать его в эксплуатацию?) [4, 14]. 

 Со сказуемым - инфинитивом и вспомогательным глаголом тавонистан, can почти 

всегда употребляется с усеченной формой инфинитива. В сказуемом безличного 

предложения он обозначает возможность, вероятность выполнения действия, обозначенного 
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инфинитивом. He can\could read Latin and Old Greek. With the temperature at sixty five below 

zero, a man cannot lie many minutes in the snow and live. One can use the definite or the indefinite 

article in this case. This family can expect to face difficult times. Возможно, что этой семье 

придётся пережить тяжелые времена[1,202]. Ба ҳикмат ҳалли ҳар мушкил тавон кард (Зарб. 

ва маколҳо). - Мудростью можно решить любые трудности; с префиксом на - обозначает 

невозможность, нереальность выполнения действия. Ба шамшери чубин љанг натвон кард 

(Зарб. ва маколҳо).- Деревянным мечом невозможно воевать. В структуре сказуемого 

безличного предложения он может быть синонимом слова мумкин (можно), тогда основной 

глагол принимает форму инфинитива: Уро метавон пайрави Абуалї Сино гуфт (Айнй 

Еддоштҳо) - Его можно назвать последователем Абуали Сино. Уро пайрави Абуалй Сино 

гуфтан мумкин. Вторая группа безличных предложений распространена в устном народном 

творчестве и в поэтической речи [3, 33]. 

 Сказуемое безличного предложения четвёртого вида выражается полной 

формой инфинитива и модальными словами need, лозим, даркор, зарур, мумкин и их 

синонимами: албатта, доду бедод карданаш даркор. Certainly, it should be to shout. (Конечно, 

он должен был кричать).  Инфинитив в роли сказуемого бытует в основной форме, 

безличные предложения со сказуемым - инфинитивом используются с модальными словами 

лозим, даркор, зарур, мумкин: I need hardly say that I agree with you. You needn’t worry. 

Everything will be all right. Не надо беспокоиться. Need we discuss the question again? Нужно 

ли снова обсуждать этот вопрос? They did not need to hurry. Did they need to do all ths?[1,209]. 

Андак дам гирифтан даркор (Мухаммадиев. Зайнаббибї, 81). - Надо немного отдохнуть. 

Между безличными предложениями третьего и четвёртого вида наблюдается разница в 

выражении главных членов предложения. Но встречаются отдельные случаи, когда можно 

выразить одинаковое значение этими обоими членами: Њаќиќатро бо буҳтон, офтобро бо 

доман пушида намешавад. You will not close the truth by slander, and the sun by hem. (Правду 

клеветой, солнце подолом не закроешь) [3, 33]. 

  Сказуемое четвёртого вида безличного предложения выражается также инфинитивом 

и прилагательными нагз, хуб, good, (хорошо), бех, better, (лучше), дуруст, right, (правильно), 

душвор, difficult, (трудно), мумкин, may, (можно), осон, easy, (легко) и т.д. Эти слова по 

сравнению с наречиями употребляются значительно реже. Сказуемое этого структурно-

семантического типа безличных предложений выражается сочетанием инфинитива с 

прилагательными наѓз, хуб (хорошо), беҳ (лучше), дуруст (правильно), душвор (трудно), 

мумкин (можно), осон (легко) и т п. В этой позиции прилагательное следует считать 

именным сказуемым и неправильно считать инфинитивную часть сказуемого подлежащим. 

Аз вай дур будан наѓз. It’s better to be far from him. - Лучше быть подальше от него. Вместе с 

инфинитивом прилагательные хато, раво тоже выступают в роли сказуемого, но в этой 

функции они используются очень редко. Находясь в составе сказуемого, они выражают 

верность, правильность выполнения действия инфинитива: Аҳмаќии хомушро оќил 

шуморндан равост. Silence is gold. (Молчание - золото) [3, 33]. 

 Сказуемое безличного предложения пятого вида выражается инфинитивом и 

существительным шарт, if, условие, которое в составе сказуемого обозначает не соглашение, 

договор, а используется в значении необходимости выполнения действия инфинитива. Слово 

шарт в составе сказуемого указывает на необходимость выполнения действия, названного 

инфинитивом. В условных придаточных это значение приобретает дополнительный оттенок, 

синонимичный значению глагола want: If we are to be neighbors for life we should be on 
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friendly terms. Если мы хотим навсегда остаться добрыми соседями … . If we are remain 

friends you must tell me the truth. Если мы хотим остаться друзьями … [1, 208]. Ин мулоќоти 

ногаҳониро ќайд кардан шарт (Ансорї. Имтиҳон). We should note this unexpected meeting. - 

Эту неожиданную беседу обязательно следует отметить. - Слово ҳољљат никогда не 

встречается рядом с инфинитивной частью без слов не или нест и указывает на неважность 

и ненужность выполнения действия. Слово хољчат, should, необходимость как 

рекомендация, выраженная в форме чьего-то субъективного мнения, часто с оттенком упрека 

или сожаления.  You should tell me the truth. Вам следует сказать мне правду. You shouldn’t 

mention it in her presence. I’m always saying what I shouldn’t say. Is there any reason why I should 

do this? He said I shouldn’t do it without his permission[1,210]. Молҳои моро баъд аз нн ба пода 

бурдан ҳољљат не. There is no necessity to start up in herd my cattle after that. (После этого нет 

необходимости пускать в стадо мою скотину).  

Как видно, в безличных предложениях слова бояд (следует, должно), нашояд (не 

следует, не должно), тавонистан (мочь), шудан (становиться, делаться), зарур (важно), 

нагз (хорошо), шояд (возможно) играют вспомогательную роль. Основная часть таких 

сказуемых по значению тождественна инфинитиву. На этом основании можно утверждать, 

что пять типов безличных предложений по структуре близки и во многих случаях являются 

взаимозаменяемыми формами выражения одного и того же содержания [3, 33].  

Сказуемое безличного предложения имеет также строго определённое 

морфологическое выражение - безличная (одноличная) форма глагола, соответствующая 

форме 3 лица единственного числа. Собственно - безличные глаголы словарного состава 

современного английского языка представляют собой немногочисленную группу, 

претерпевшую определённые изменения на протяжении истории английского языка [2, 8]. 

В безличном предложении сообщается о каком-либо действии, явлении, процессе и 

чаще о состоянии, которое независимо от носителя действия, проявляется само по себе, 

вследствие чего в безличных предложениях нет словесного выражения подлежащего-

субъекта, а в форме сказуемого нет указания на связь с лицом деятеля, который не обозначен 

в форме подлежащего [4, 27]. 
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СКАЗУЕМОЕ БЕЗЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Сказуемое в безличном предложении по своей функции не нуждается в подлежащем, и 

для определения исполнителя действия нет даже необходимости ставить об этом вопрос. Оно 

само объясняет то действие, которое необходимо выполнить, либо, наоборот, оно не нужно 

или невозможно. Отличительным признаком безличного предложения в таджикском языке 

является то, что в нём нет грамматического подлежащего, а в английском языке подлежащее 

имеется, так как оно является обязательным элементом любого английского предложения. 

Ключевые слова: односоставные, безличные, структура, синтаксис, предложения, 

подлежащие, сказуемое, часть речи, английское сказуемое, таджикское сказуемое. 

 

THE PREDICATE  OF IMPERSONAL SENTENCES 
 

According to its function, the predicate in an impersonal sentence does not need the subject, 

and to determine the performer of the action there is not even a need to raise a question about it. It 

itself explains the action that must be performed, or, on the contrary, it is unnecessary or 

impossible. A distinctive feature of an impersonal sentence in the Tajik language is that there is no 

grammatical subject in it, but in English there is a subject, since it is an obligatory element of any 

English sentence. 

Key words: one-part, impersonal, structure, syntax, sentences, subjects, predicate, part of 

speech, English predicate, Tajik predicate 

 

ХАБАРИ ҶУМЛАҲОИ БЕШАХС 

 

Аз рӯйи вазифаи худ предикат дар ҷумлаи шахсӣ ба мавзуъ ниёз надорад ва барои 

муайян кардани иҷрокунандаи амал ҳатто дар бораи он савол гузоштан ҳам лозим нест. Худи 

он амалеро, ки бояд иҷро шавад, мефаҳмонад ё баръакс нолозим ё ғайриимкон аст. 

Хусусияти фарқкунандаи ҳукми шахсият дар забони тоҷикӣ дар он аст, ки дар он предмети 

грамматикӣ мавҷуд нест, аммо дар забони англисӣ мавзуъ мавҷуд аст, зеро он унсури ҳатмии 

ҳар як ҷумлаи англисӣ мебошад. 

Калидвожаҳо: яктаркиба, бешахсият, сохтор, синтаксис, ҷумлаҳо, субъектҳо, 

предикат-хабар, ҳиссаҳои нутқ, предикати англисӣ, предикати тоҷикӣ. 
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ТАҶЛИЛИ  ИДИ  НАВРӮЗ ДАР “ЁДДОШТҲО”-И  УСТОД САДРИДДИН АЙНӢ 

 

Саъдуллоева  Тагойгул 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ҷашни Наврӯз таърихи қадима доштаву ҳанӯз пойдору побарҷост. Ҷашнест, ки васфу 

ситоишаш дар ҳар  давру  замон  дар  осори  шоирону нависандагон,  муҳаққиқону  

таърихшиносон  аксандозӣ мекунад. “Албатта, оид ба ҷашни Наврӯз, ки аз муҳимтарин 

ифтихороти миллии мо ба шумор меравад, на танҳо дар осори адабӣ, балки дар осори илмӣ 

низ маълумоти пурарзиш  дода шудааст. Ба шумули “Осор–ул -боқия”, “Китоб–ут-тафҳим”-

Абӯрайҳон Берунӣ, “Зайн-ул-ахбор”-и Маҳмуди Гардезӣ, “Наврӯзнома”-и Умари Хайём ва  

ғайра”(9.5). Назари  ҳеҷ ҳунарманди дунёи сухан бебаҳра ва дур аз ҳусни ин  ҷашни  муборак  

намондаю силки ҳунараш тасвиру тобандагии хушиву завқи тамошои ин ҷашнро ба таъхир 

наандохтааст. “Масалан, Абӯрайҳон Берунӣ дар “Осор-ул-боқия” ин маълумотро доир ба 

Наврӯз дарҷ кардааст: “Баъзе аз уламои Эрон мегӯянд: “Сабаби ин ки ин рӯзро Наврӯз  

меноманд, ки дар айёми Таҳмурас собиа ошкор шуданд. Ва чун Ҷамшед ба подшоҳӣ расид, 

динро аз нав кард. Ва ин кори хеле бузург ба назар омад ва он рӯзро, ки рӯзи тозае буд, 

Ҷамшед ид гирифт, агарчи пеш аз ин ҳам Наврӯз бузургу муаззам буд”(9.5). 

       Устод Садриддин Айнӣ яке аз  ҳунармандони забардасти сухан аст, ки дар асари 

мондагори худ “Ёддоштҳо”- (Энсиклопедияи насри муосири тоҷик, С. Айнӣ “Ёддоштҳо” 

(чаҳор қисм).  Иборат  аз  як  китоб, Душанбе-2009) дар ҷилди 2-юм дар “Сайри Файзобод” 

ва  дар ҷилди 4-уми  ин  асари мондагор таҳти унвони “Иди наврӯзӣ ва сайри Ширбадан” ин 

баҳрабардориро аз таҷлили ҳамонвақтаи  замони наврасию  ҷавонияш  дар  Бухоро, бо  

тамоми ҷузъиёти реалияш ба риштаи  тасвир  кашидааст. Устод  аз  шукӯҳу эътибори  ин  

ҷашни  қадима  ёдрас  шуда  менигорад: ”Иди  Наврӯз, ки  дар  сари  соли  шамсӣ  дар  ҳамал 

сар  мешуд, яке  аз  идҳои  пеш аз исломият аст. Бинобар  ин  халқи  тоҷик  дар  ҳолате,  ки   

иди  рамазон  ва  иди қурбон  барин  идҳои  диниро як рӯз  барпо медошт, иди Наврӯзро 

ҳафтаҳо давом медод”(1.54). Махсусан, ки “дар Бухоро дар он вақтҳо Наврӯзро, ки иди 

баҳории умумии форсизабонон аст, бисёр ҳурмат мекарданд”(1.54). Махсусан вижагиҳои ин 

ҷашнро эътироф кардаву эҳтироми хос доштаанд амирони дарборӣ, ки маросими махсуси 

динӣ ташкил мекарданд ва ба муносибати ин ид чандрӯза сайрҳои расмӣ ташкил  

мекарданд”. Дар  рӯзи  Наврӯз   дар   арки  амир  як  маросими  динӣ   ташкил  намуда  

зиёфат мехӯрданд, пул  мегирифтанд ва хилъат мепӯшиданд  ва  пас аз Наврӯз ба шарафи 

соли нав чандрӯза  сайрҳои   расмӣ   ташкил   мекарданд ва монанди инҳо”(1.54). Ин сайрҳои 

расмию халқӣ дар калонтарин  сайргоҳҳо  Ширбадан  ва  Файзобод  понздаҳрӯзӣ  ё  муддати 
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як моҳ давом мекард. Устод Айнӣ моҳирона аз мушоҳидаҳою дидаҳояш манзараи ин 

сайргоҳоро чунин ба қалам медиҳад: “Дар Ширбадан  сайргоҳи  асосӣ  дар  ду  тарафи  роҳи  

калоне,  ки  аз  пеши  чорбоғи  амир  мегузашт, бино  ёфта  буд: дар  вақти  аз  шаҳр  рафтан  

дар  дасти  чап  майдони  атрофаш   иҳоташудае  буд, ки  вайро  чилтанобӣ (даҳгектарӣ)  

меномиданд ва  он  бо дарвозаи  калоне  даромада  мешуд. Дар  даруни   ин  иҳота  масҷиди  

ҷомеъ, баъд  аз  он  майдонҳои  чавкӣ  (базми умумӣ) ва  дигар  тамошохонаҳо  воқеъ  шуда  

буд  ва  дигар ҷоҳои  онро  озуқафурӯшон,  қассобон  ва  ошхонадорон  ишғол   мекарданд.  

Аз  охири  ин майдон  бо  як  дарвоза  ба  роҳи  калон  баромада  мешуд  ва дар тарафи  

ҷануби  ин  ҷой  роҳи  дарвозаи   чорбоғи амир  ва дар паҳлуи   дарвозаи  чорбоғ  айвонҳои   

пешкушода   бино   ёфта буд, ки дар он ҷо барои  тамошои  дарбориён  менишастанд. Дар 

тарафи шимоли роҳ айвони дарозе буд, ки дар вай дар айёми сайр баззозон, ҳавлогарон, 

атторон  ва  дигар  дӯкондорон  ҷой  мегирифтанд. Тамошогоҳи  асосии  сайр  пеши  

дарвозаи  подшоҳӣ буд,  ки  ҷойи  тангтарини  ин  сайргоҳ   ҳамон  ҷо  буд. Ҳар пагоҳ дар  он  

ҷо  аввал  чавкӣ   ва   баъд  аз  он  маъракаи  гӯштингирӣ  ташкил  меёфт. Ин  тамошоҳоро  

дар  ин   ҷо   аввал  дарбониён  бо осудагӣ  ва баъд   аз   он   дӯкондорон   бо  нимосудагӣ   

медиданд. Аҳолии шаҳру саҳро, ки гурӯҳ-гурӯҳ меомаданд, чизеро намедиданд,  чунки   

ясавулон  барои  нигаҳдории  майдони  базм ва гӯштӣ  онҳоро   ба   чӯбдасти   худ   зада  пас  

шинонидан  мехостанд  ва  гурӯҳҳои  нав,  ки аз пас  меомаданд,  онҳоро  зер  карда  пеш 

гузаштан  мехостанд. Бинобар  ин  аҳолии одии тамошобин  на  пеш  рафта   метавонист   ва   

на   пас,  ба   болои   ин   ҳар  соат   бими  он  буд, ки  дар   зери  гурӯҳи  анбӯҳ  монда поймол  

шавад”(1.456). Гарчанд  ин  ҷашнҳои  расмии  дарборӣ   ба   чашми  халқи   одӣ   бисёр   

ҷолиб   намояд   ҳам,  дар  он  аз  бисёр ҷамъ омадани мардум осуда ин ҷашнро тамошо карда 

наметавонистанд. Аз  ин  рӯ  ба бештари  аҳолии одии Бухоро сайрҳои  халқӣ  писанд  

меафтод,  ки  дар  он  ҷо  озодона  сайру гашт   кунанд.  Дар  он  вақт  сайргоҳи  калонтарини  

халқӣ  ин сайргоҳи  Файзобод  маҳсуб  меёфт. Оғози   ин  сайргоҳ  аз  20 феврал  шуруъ  

шуда,  то  22 март ҳар рӯзи  ҷумъа идома  меёфт. “Файзобод деҳаест  дар  шимоли  шарқии  

шаҳри Бухоро  дар  масофаи   як  километр, ки  боғоти  хуб  ва  киштзори  васеи  сероб  дорад  

ва  ҳоло дар он ҷо колхози ба номи “Маориф” ташкил ёфтааст”(1.55), – шарҳ  медиҳад  устод  

С. Айнӣ. 

Ба таҷлили иди Наврӯз мардумон ба саҳро баромада сайргоҳҳо  меоростанд. 

Калонтарин  базмгоҳ  ва  сайрҳои  халқӣ, ки  дар  Файзобод  ороста  мешуд, гурӯҳҳои 

одамони гуногун  аз  деҳаҳои  гирду  атрофи Бухоро ҳар рӯзи ҷумъа ба ин сайргоҳ 

меомаданд. Дар ин базмгоҳҳо ҳунармандон ҳунарҳои худро ба намоиш ва фурӯш  

мегузоштанд. Дар  ин ҷо ҳар гуна бозиҳоро ташкил намуда, мардум байни худ мусобиқаҳо 

меоростанд. Аз  ҷумлаи  ҷаҳ-ҷаҳбозӣ,  дав-давбозӣ, чормағбозӣ, тухмбозӣ, зочабозӣ, 

буҷулбозӣ, тасмабозӣ, гиргирдакбозӣ, саъвабозӣ ва ҳар намуди мусобиқаҳои халқӣ ва 

гӯштингирӣ ташкил мекарданд. Устод Айнӣ менигорад: ”Баъд  аз  хӯрок  ҳар  кадомамон  

бар  рӯйи  алафи навраста дароз кашида ёзидем. Аммо мулло Ҳомид  ва Зайниддинхоҷа 

наёзида ва пиёлаҳоро ба ҷойи доира дар даст гирифта ба ғазалхонӣ даромаданд. Ҳавои суруд  

бо  ҳавои  форами  баҳор  омехта  ба  кас ҷони  тоза  медод. Ҳанӯз  ғазалхонӣ  ба  поён  

нарасида  буд,  ки  як  гурӯҳ   ҷавонон  пайдо  шуда, дар роши  замини  юнучқае, ки  мо  дар  

он  ҷой  гирифта  будем, ҷаҳ-ҷаҳбозӣ сар карданд: ду кас аз онҳо як футаи сементиро 

арғамчинвор  тофта,  бар  болои  рош  он  футаро  аз  ду  тараф  кашида  рӯ  ба  рӯйи  ҳам  

истоданд. Дар  аввали  кор  футаро  аз  замин баробари  зонуи  худ  баланд  доштанд. 

Ҷавонони  дигар аз болои он  фута ҷаҳида  гузаштанд. Дар  навбати  дуюм  футаро  баробари  
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нофи  худҳошон  баланд доштанд. Ин  дафъа  чанд  нафар  аз  ҷаҳандагон, бе  он  ки  пояшон  

ба фута  бархӯрад, ҷаҳида гузашта тавонистанд, пойи ду нафар  ба  фута  печида онҳо  

рӯйнокӣ  бар замин  афтоданд. Дар дафъаи  сеюм футадорон баробари синаи худ доштанд. 

Дар  ин  даъфа  нимаи ҷаҳ-ҷаҳбозон  гузаштанд  ва нимаи  дигарошон  афтоданд, дар  

навбати чорум, ки фута баробари  китфи футадорон дошта шуда буд, ҳеҷ кас гузашта  

натавонист  ва  ҳама   афтоданд”(1.64). Ҳар  шахс метавонист  ба бозиҳои  ба  табъаш  дилхоҳ   

рафта аз наздик тамошо кунад ё агар мехоста  бошад,  бозӣ  кунад. Тамошое,  ки бештар  

наврасон  ва  ҷавононро  ба  худ  ҷалб мекард, ин зоғчабозӣ ва саъвабозӣ буд. Саргармӣ ва 

хушии ин бозингаронро устод Айнӣ чунин баён кардааст: “Саъвабозӣ боз тамошои дигар 

дошт, тамошобинон  тахминан  сад қадам  дуртар  аз  саъвабоз  дар  рӯ  ба рӯ саф кашида 

меистоданд. Саъва, ки бар сари дасти соҳибаш  нишастааст, ба тамошобинон бо диққат чашм 

медӯхт. Ҳар гоҳ  ягон тамошобин дар  байни  ангуштони  худ  пул  ва  ё  тангаро  бардошта  

ба  ӯ  нишон  диҳад,  парандаи  хурдҷуссаи  назарногир дар парвоз  меомад  ва  ба  сӯйи  он   

кас  рафта  он пул ё тангаро дар нӯли худ гирифта, бозгашт омада, ба дасти соҳибаш  

менишаст  ва  туҳфаи  овардаашро  бар  кафи соҳибаш  партофта, дасти  ӯро  нозукона  нӯл  

задан  мегирифт  ва  соҳибаш аз кисаи худ   пистарезаро бароварда ба ӯ  медод. Саъва баъд аз  

фурӯ  бурдани  ин “навола” боз  ба  тарафи тамошобинон рост шуда, ба  онҳо чашм  медӯхт 

ва мунтазири туҳфаи нав мешуд”(1.63). Тартиби ҷашнгирии Наврӯз, албатта, бе мусобиқаи  

гӯштингирӣ комил  нест. Зеро ин намуди мусобиқа яке аз суннатҳои ин ҷашни миллӣ 

мебошад, ки аз қадимулайём бо Наврӯз пайвандӣ дорад. Гӯштингириро устод Айнӣ яке аз 

ҳаракатҳои бадан, обутоб ва қувват додани бадан дониста мегӯяд: ”Дар замонҳои пеш  

деҳқонони  тоҷик  пеш  аз  соли  нав - пеш  аз  моҳи  ҳамал дар ҳар деҳа ба майдонҳо ҷамъ 

шуда, гӯштингирӣ ва дигар ҳаракатҳои баданӣ карда, гӯё ба тани аз сармои зимистон  

афсурдашудаашон қувваи нав медоданд ва дар аввали ҳамал се рӯз сайру гашти умумӣ карда, 

ба киштукор медаромаданд”(1.67). Дар сайри Файзобод низ ин намуди гӯштингирӣ байни 

паҳлавонону ҳаваскорони ин мусобиқа шуда мегузашт, ки васфашро устод Айнӣ чунин 

нигоштааст: “Баъд аз дав-давакбозӣ, гӯштингирӣ (кураш) сар шуд. Дар гӯштингирӣ эълон 

карданд, ки аҳолии тобеоти ноибнишинии Галаосиё  бо  аҳолии  тобеоти  ноибнишини Мазор 

(Баҳоуддин) гӯштӣ хоҳад  гирифт. Шаҳриҳо  бетараф  меистанд ва ҳар тараф, ки мағлуб 

шавад, ба вай ёрӣ медиҳанд. Тамошобинон  чор  тарафи  як  таноб  заминро  фаро  гирифта  

нишастанд: галаосиёиҳо дар тарафи ғарб ва нимаи тарафи шимол, мазориҳо дар нимаи 

дигари тарафи ҷануби замин ҷойгир  шуданд. Аввал дар маърака аз ду тараф ҷавонони 

хурдсол баромада зӯрозмоӣ намуданд - ғалтиданд ва ғалтонданд. Баъд аз он паҳлавонони  

миёнахел баромаданд ва дар охир навбат ба паҳлавони номдор расид. Дар ин давраи 

гӯштингирӣ мазориҳо ғолиб омаданд ва шаҳриҳо ба ёрии галаосиёиҳо расиданд”(1.65.66). 

Ҳамин тариқ, як моҳ дар сайргоҳҳои Файзобод ва Ширбадани шаҳри Бухорои ҳамонвақта 

иди Наврӯз идома ёфта мардум аз ин ҷашни мардумӣ баҳрабардорӣ  мекарданд. 

     Тазаккур бояд дод, ки устод  Садриддин  Айнӣ, мусаввири  моҳир,  ин  ҳама  

тасвирҳои  дар  боло  зикркардаро  дар  достони  “Сайри Ширбадан” боз  ҳам  муҷаллотар ба  

риштаи  назм  кашидааст.  

      Хулоса, Садриддин  Айнӣ  ба  воситаи  тасвири  таҷлили  иди Наврӯз  дар 

“Ёддоштҳо”-яш рӯзгори гузаштаи миллати тоҷик, таърихи ҷашни Наврӯзи ҳамонвақтаи 

Бухоро ва  суннатҳои ниёгонро зинда доштааст, ки насли ҷавони имрӯз ва фардо дар оинаи 

таърихи  возеҳу равшани ин асари мондагор таҷлили ҷашни Наврӯзи гузаштагонамонро 

мебинанд.  
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ТАҶЛИЛИ ИДИ НАВРӮЗ ДАР “ЁДДОШТҲО”-И  УСТОД САДРИДДИН АЙНӢ 

 

       Муаллифи мақола ба “Ёддоштҳо”– и устод С. Айнӣ ҷиҳати омўзиши ҷашни Наврўз 

назар намуда, ҷойгоҳи ин асари безаволро дар таҳлили ҷашни Наврўз ва расму оинҳои он 

муайян менамояд. Ҷашни Наврўз, ки яке аз ҷашнҳои аҷдодии мо - тоҷикон аст, дар асари 

безаволи устод С. Айнӣ “Ёддоштҳо” бо тамоми анъанаҳояш баён гардидааст. Муаллифи 

мақола бисёр  дақиқкорона лаҳзаҳое, ки дар “Ёддоштҳо” оид ба  ҷашни  Наврўз  гуфта 

шудааст, бо  далелҳо  баён намудааст, ки  нақши  бевоситаи  устод С. Айниро  дар  поянда  

доштани  ин  ҷашни  аҷдодӣ нишон медиҳад.  

Калидвожаҳо: Наврўз, “Ёддоштҳо”, ид, мардум, ҳунармандон, таърих, тамаддун. 

 
    ПРАЗДНОВАНИЕ НАВРУЗА В «ВОСПОМИНАНИЯХ» УСТОДА 

САДРИДДИНА АЙНИ 

 

      Автор  статьи,  опираясь  на «Воспоминания»  устода  С. Айни об изучении 

празднования Навруз, определяет место этого бессмертного произведения в праздновании  

Навруза, в традициях и обычаях. Навруз - это наследие  таджикского народа. В бессмертном 

произведении устода С. Айни он отмечается  с  соблюдением  всех традиционных  норм. 

Автор статьи со всей точностью указал моменты празднования Навруза, которые проведены  

в  «Воспоминаниях», где указана прямая роль устода  С. Айни  в  увековечивании  этого  

наследия.  

Ключевые слова: Навруз, наставник, праздник, народ, ремесленики, история,  

воспоминания,  цивилизация,  устод. 
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CELEBRATION OF NAVRUZ IN THE "MEMOIRS" OF  USTAD  SADRIDDIN  

AINI 

 

       The author of article are learning the writer of Sadriddin Ayni “Yoddoshtho”, to 

memories of the structure and currently of the issue view are congratulated the holidays of Navruz. 

And also are monitoring the work of introduction and product are congratulating the Holidays of 

Navruz. That is why the religion of that are determined. The Holidays of Navruz is celebrating of 

ancestry of our tajik nations in many years ago. And also in unpatrolled effect of the writer 

Sadriddin Ayni “Yoddoshtho” with all of traditions has been statement. 

The author of article accurately the moments in novel “Yoddoshtho” about the celebration of 

Navruz holidays said the statement and with that motive are reasoning, because that is why the 

pattern of the writer Sadriddin Ayni  was directly and showed in permanent this ancestors holiday.    

Key words:  Navruz, memories, teacher, holiday, people, master craftsmen, history, culture. 
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НАЗАРИ ШИБЛИИ  НУЪМОНӢ БА ШЕЪРИ ФОРСӢ 

 

Ҳамроқулова З.У. 
 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон   

 

Адабиёти форсї-тољикї ќарнњост, ки диќќати ањли суханро ба худ љалб намуда, бо 

равонию содагї ва маънии латиф дили њазорон њаводорони каломи мавзунро тасхир 

намудааст. Ашъори дилнишини шоирони форсизабон дар рушду нумуи фарњанги 

башарї сањми босазою нотакроре дошта, ихлосмандони ин назми оламгир дар њама 

давру замон рољеъ ба мазмуну маънї ва моњияти ашъори ноби форсии тољикї андешаву 

аќидањои гуногуни љолиб иброз намудаанд. Ноќидону  суханшиносон  шеърро  аз  

љанбањои  мухталиф  мавриди  наќд  ќарор  дода, дар  ин  бора  осори  фаровон  ва  

арзишмандеро  аз  худ  мерос  гузоштаанд.  

Чун  сухан  дар  бораи  шеър  меравад,  саволе  ба  миён  меояд, ки оё њар  каломи 

мавзунро метавон шеър хонд? Дар адабиётшиносии  асримиёнагии тољик шеър каломи 

маънавї ва воситаи барангехтани эњсосот ва  љўшу хурўши  ќалби  инсонї фањмида 

мешуд. Агар ба маънои луѓавии калимаи «шеър» назар андозем, дар «Ѓиёс-ул-луѓот» он 

ба маънињои «дарёфтан», «донистан» ва «маърифати  чизњои  нафис» баён шудааст 

[5,464]. Аз  ин  бармеояд, ки шоир шахси доно ва аз кулли њикматњои зиндагї огоњ буда, 

њикматро хеле моњирона дар либоси бисёр зебову нафис ва муносиб тасвир намуда, ба 

хонанда мерасонад ва дар тарбияи тамаддуни инсонї маќоми хосае дорад. Вобаста ба 

ќадру манзалати шеъру шоирї донишмандони гузаштаву муосир, ба мисли  Абуалї 

ибни Сино, Абўнасри Форобї, Унсурулмаолии Кайковус, Низомии Арўзии  

Самарќандї, Шамси  Ќайси  Розї,  Хоља Насируддини Тўсї, Абдуррањмони  Љомї,  

ҳамчунин, донишманди машњури ибтидои ќарни бистуми кишвари Њинд Шиблии  

Нуъмонӣ ва чанде дигарон низ масъалањои умумии назарияњои адабї, шеъру шоирї ва 

сабабњои бартарии назм бар наср фикру аќидањои љолиб баён шудаанд.    

 Тавре ки аз таълимоти мутафаккирон ва донишмандони ашъори форсии тољикї 

бармеояд, тамоми  фаъолияти  инсонї  аз  идрок  ва  эњсос сарчашма мегирад.  Омўзишу 

пажўњиш  ва  инкишофи  тамоми  соњањои  илму дониш   натиљаи амали идрок буда, 

зери таъсири воќеаи љолибе эњсосоти инсонї тањрик меёбад. Дар натиља тамоми вуљуди 

инсонро шодиву сурур ё мањзуниву  парешонї  фаро  мегирад. Ва агар ин њиссиёти 

ќалбї бо сухани мавзун ва  маънии  олї  ифода  ёбад, шеър  мегардад. Дар  мавриди  

шинохти шеър, дарки моњияту унсурњои он ва муњиммоти шоирї аллома Шиблии 

Нуъмонї дар  асари  машњури худ «Шеър-ул-Аљам» андешањои љолиб иброз намуда, 

барои фањмидани њаќиќат ва моњияти ашё, табиат ва олами моддї њар як узви инсонро 

вобаста медонад. Масалан, вазифаи идрок аз назари муњаќќиќ дар он зоњир мегардад, 

ки мо тавассути он ашёи гирду атрофро маълум менамоем ва дар бораи онњо иттилоъ 

пайдо мекунем. Яъне, идрок аз тањќиќ ва инкишофи донишњо оид ба шинохти ашё 

иборат буда, сабаби ба вуљуд омадани фањмишњои умумї мебошад. Аммо эњсос  танњо 

дар натиљаи воќеаи муассире зуњур мекунад ва боиси фаъол гаштани њолатњои 

масрурангез ё ѓамангез мегардад. Ба василаи барангехтани эњсосот неруи тахайюли 

инсонї аввалин алфозу ибороти мавзунро ба вуљуд меорад. Яъне, дар бунёди шеър пас 

аз фаъолгардонии ќувваи идрок барангехтани эњсосот дар нисбати шинохти муњити 

атроф боиси ба танзим даромадани алфоз ва ибороти таъсирбахш мешавад. Дар асоси 
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ин раванд Шиблии Нуъмонї шинохти мантиќии шеърро тавсиф намуда, дар баробари 

ин эњсосотро нисбат ба дигар лавозимоти шеър муњимтар арзёбї менамояд. Ба андешаи  

аллома Шиблї, њиссиёти баљўшомадаи њайвонот ё парандагон бо  садоњо ва њаракоти  

гуногун зоњир мегардад. Вале  њангоми  мутаассир  гаштани  эњсосоти  инсонї  ва  ба  

хурўш омадани  ќалб алфоз ва ибороти мавзуне ба  воситаи  неруи  нутќ љорї  мегардад, 

ки  онро Шиблии Нуъмонї шеър меномад ва ин фањмишро чунин арзёбї менамояд:  

«Каломе, ки эњсосотро бармеангезад ва онро ба тањрик меоварад, шеър аст» [10,4]. Ба 

андешаи Шиблии Нуъмонї тамоми манзарањои зебои табиат: чашмањои хурўшон, 

насими форами  субњгоњон, осмони  нилгун, ситорањои  дурахшон, дашту дамани 

гулпўш, ки  пеши назар љилвагаранд, воситаи илњоми шоирон буда, боиси тањрики 

эњсосоти онњо ва тавлиди сухани мавзуну зебо мегарданд, асоси шеърро ташкил  

медињанд. Њангоми  шунидани  мусиќї ё тамошои тасвири рассоме  ба воситаи ќувваи  

сомеа ва босира њиссиёти  мо тањрик меёбад, мутаассир  мегардад. Дар ин маврид 

Шиблии Нуъмонї   бар он аќида меояд, ки  танњо  шеър  ќодир  аст њам  ба сомеаву 

босира ва  њам ба зоиќаву ломиса таъсир бахшида,  тамоми эњсосоти моро  бедор  созад. 

Хаёлангезии сухан  дар ин њолат ба тасвир ва тасаввури њар гуна маъниофаринињо  боис 

мегардад. Масалан,  Абуабдуллоњи Рўдакї  дар ин байт моро маљбур месозад, ки  

ќувваи  эњсосоти  худро бедор сохта, барои дарки маънињои тозаи воќеот равона созем: 

      

…Биёр он май, ки пиндорї равон ёќути ноб астї 

      Ва ё чун баркашида теѓ пеши офтоб астї … [7,124] 

 

Дар ин мисраъњо шоир софии майро ба ёќут ва љилои онро ба теѓе, ки дар партави 

шуои офтоб медурахшад, ташбењ додааст. Матлаб ин аст, ки аз истифодаи санооти 

бадеї њангоми хондани шеър чизи набуда ва ё монанд ба он пеши назар таљассум 

мегардад.  

Ба аќидаи Шиблии Нуъмонї, воќеа низ дар бунёди шеър мавќеи муњим дорад. Дар 

ин маврид чунин мисоле меорад, ки шахсе агар њангоми дидани шер ѓурришу чашмони 

пур аз хашм ва њайбати онро бо эњсосоту алфози муассире баён созад ё сурати воќеаеро 

дар пирояи тахайюл ороста, ба хонанда пешнињод намояд, ин шеър аст. Ин андешаи 

аллома Шиблї дар мавриди тахайюл бо аќидаи файласуфони Юнонибостон ва 

мутафаккирони тољик Ибни Синову Абўнасри Форобї, ки унсури хаёлро љавњари аслии 

шеър шумурдаанд, созгор меояд. Масалан, Абўнасри Форобї шеърро натиљаи муњокот 

ва омили аслии онро аз тахайюл медонад. Ва чунин андеша дорад, ки вазн ва мусиќї 

боиси зуњури тахайюл мегардад. 

 Дар баробари мазмуни баланд шеър дорои вазну ќофия, тахайюл, муњокот, 

санъатњои бадеї ва дигар аљзои шеъру шоирї мебошад. Оё ин њамаро унсурњои аслии 

шеър гуфтан дуруст аст? Шамси  Ќайси   Розї  дар  «Ал-муъљам»-и  худ  доир  ба  шеъру  

шоирї   ва  шартњои   асосии он  назарияњои  љолибе   баён  намуда,  шеърро каломи 

мавзун ва мураттаб, мазмуни онро маќсади аввалї ва шакли шеърро тобеи мазмун 

мешуморад.  Шеър њангоме ба ќалбњо љой мегирад, ки оњанги хаёлангез ва вазн дошта 

бошад. Ба ин маънї донишманди дигар Хоља Насируддини Тўсї аз шеър таљаллии 

андеша ва хаёлу оњангро талаб намуда, дар «Меъёр-ул-ашъор»-и худ таърифи шеърро 

чунин баён месозад. Ў мегўяд: «Шеър дар назди омма каломест муќаффо ва мавзун, 

вале дар назари ањли мантиќ каломест маънавї» [9, 29]. Ин таърифи сањењ ва 

мукаммалест, ки фикру аќидањои ањли мантиќ ва суханшиносонро нисбат ба шеър ба 
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њам овард ва минбаъд дар  тамоми тадќиќоти донишмандон эътибори баланд пайдо 

намуд.  

Доир ба фикру аќидањои ин мутафаккирон мулоњизањо ронда, Шиблии Нуъмонї 

суханеро,  ки дорои вазн бошад, њанўз шеър намењисобад.  Ў вазнро  дар  шеър  унсури  

асосї  не,  балки  яке аз љузъњои  шеър  ва  ё  омили  тахайюл  медонад, ки ин ба 

фањмиши файласуфони асримиёнагии тољик мувофиќ меояд.     

Яке аз унсурњои асосии дигари шеър, ба аќидаи Шиблии Нуъмонї, ин муњокот 

аст. Чи тавре ки Ибни Сино ќайд намудааст, муњокот  инъикоси табиат мебошад, ки 

тавассути истифодаи саноати бадеї ба вуљуд меояд. Моњияти  аслии муњокотро Шиблї 

дар он мебинад, ки як чиз бо њолате тавре тасвир карда  шавад, ки сурати аслии он дар 

пеши назар таљассум гардад. Барои муњокот, пеш аз њама, љузъе аз табиат ва 

мутобиќати он ба оњанг ва вазн зарур мебошад, то ки дар тасаввури хонанда он бо 

рангу љилои тоза таљассум гардад. Ба андешаи Шиблї,  албатта, як рассом ё наќќош  

чунин имкониятро надорад. Вале танњо шоир ва фаќат дар шеър ќодир аст ин амалро 

моњирона, љаззоб ва хеле олї тасвир намояд. Чунончи: 

 

         Нармак-нармак насим зери гулон мехазад, 

         Ѓабѓаби ин мемакад, орази он мемазад. 

         Сунбули ин мекашад, гардани он мегазад, 

         Гањ ба чаман мечамад, гањ ба суман мевазад. [10,9] 

 

Дар ин мисраъҳо манзараи бањор бо чї баёни сењрангезе ифода ёфтааст. Албатта, 

тасвири манзараи бањор, ки ашёи моддист, шояд мушкил набошад, вале таъсир 

расонидан ба эњсосоти хонанда ва ворид намудани ў ба олами тахайюл, ба фикри мо, 

амалест мушкилтар. Шиблї эътимод бар он дорад, ки њатто наќќоши забардаст 

наметавонад аз уњдаи ин кор барояд. Масалан, дар ин шеър:  

                                               

          Насабномаи давлати Кайќубод, 

          Вараќ бар вараќ њар сўе бурд бод.  [10, 9]  

 

 Ин љо барбод рафтани хонадони Каёнї баъди вафоти Доро бо тахайюли шоир 

моњирона ба риштаи назм кашида шудааст. Ба аќидаи Шиблии Нуъмонї, ба таври 

мукаммал дар расм ё наќш нишон додани тахайюл ва муњокот номумкин аст. Дар ин 

маврид низ мо мушоњида менамоем, ки Шиблї  љонибдори андешањои мутафаккирони 

Юнон ва Ибни Синову Форобї  мебошад. Ў мегўяд:  «… њаќиќат ин аст, ки шоирї дар 

асл номи ду чиз аст: яке муњокот ва он дигаре тахайюл. Чунон ки аз ин миён яке њам ёфт 

шавад, пас шеър мустањаќ мешавад, ки онро шеър гўянд ...» [10, 9]. Яъне, Шиблӣ бар он 

аќида аст, ки љузъњои асосии шеър  асосан  аз тахайюл ва муњокот иборат аст. 

 Ба андешаи  Шиблии  Нуъмонї маънии  шеър  ба мувофиќати куллии  шаклу  

мазмун вобастагии  муњим дорад. Ва ин љо андешањои Шиблї ва Шамси Ќайс бо њам 

созгор меояд, зеро ў мегўяд: «Њар сухане, ки дар он  маънии  латиф  набошад, табъи  

ањли  тамиз  ба  он майл намекунад» [9, 8]. Дар  баробари ин њарчанд  тахайюл ва 

муњокот яке  аз  унсурњои  асосї  дар  назманд, санъатњои  бадеї низ њангоми  ифодаи  

мазмун  омили  ягонаи  назм – шеърият буда,  онро  муассир  месозанд.            

Шиблии Нуъмонӣ тамоми нозукињо, њусну ќубњ ва нуќсу камоли ашъори форсиро 

даќиќкорона омўхта, дар боби “Таќриз ва интиќод” андешаву хулосањояшро рољеъ ба 
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шеъру шоирии форсї дар муќоиса бо шеъру шоирии араб ва ҷиҳатҳои мусбати он ба 

тариќи зайл баён месозад: 

1. Дар форсї назмњои таърихї хеле зиёданд, ки намунаи онњо дар арабї дида 

намешавад. Аз ҷумла, “Шоҳнома”, “Искандарнома”, “Гаршоспнома” ва ғайра. 

2. Тасвири табиат ва манзарањои зебои бањору хазон, ки шуарои форсї нишон 

додаанд, њатто дар тасаввури араб намегунљад. Чунончи Манучеҳрӣ бо баёни сеҳромезе 

менигорад: 

 

                     Он қатраи борон бин аз абр чакида, 

                     Гашта сари ҳар барг аз он қатра пури бор. 

                     Овехта чун решаву дасторчаи сабз 

                     Симингуҳаре бар сари ҳар решаву дастор. 

                     Ё ҳамчу забарҷадгун як дастаи савсан 

                     Андар сари ҳар савсан як луълуи шаҳвор.    [10, 169-170] 

 

3. Ашъори ошиќонае, ки бо як назокату латофат аз љониби шоирони 

Эрон сароида шудааст, аслан дар араб дида намешавад: 

 

                Ё магар ковиши он наштари мижгон кам шуд, 

                Ё ки худ захми маро лаззати озор намонд.  [10, 90] 

 

4. Фалсафаву тасаввуф он ќадар дар форсї рушд ёфта, ки кадом шоири арабро мо 

метавонем, дар муќобили Љалолуддини Румї, Аттор, Саної, Сањобиву Авњадї љой 

дињем? Мисол: 

 

               Ҳадис аз мутрибу май гӯю рози даҳр камтар ҷӯй, 

               Ки кас накшуду накшояд ба ҳикмат ин муамморо. [10, 507] 

 

5. Ҳамчунин назмњои ахлоќї дар форсї мављуд аст ва њазорон маснавї дар ахлоќ 

гуфта шуда, ки дар араб намунае дида намешавад: 

   

                    Айби дарвешу тавонгар ба каму беш бад аст, 

                    Кори бад, маслиҳат он аст, ки мутлақ накунем. [10, 511] 

 

6. Воизони беамал ва зоњидони риёкор, ки ба њолати ахлоќии ќавм садамаи зиёде 

ворид сохта буданд, танњо аз љониби шуарои форсї шуруъ шуда, аз Хайёму Саъдї ва 

Хоља Њофиз тамоми тилисми риёкориро шикаста, дигар чизе аз он боќї нагузошт. Ва 

ин навъ шеъру шоирї дар араб њеҷ нест. Чунончи: 

 

                     Эй дил, тариқи мастӣ аз муҳтасиб биёмӯз, 

                     Маст асту дар ҳаққи ӯ кас ин гумон надорад. [10, 516] 

 

7.Яке аз хусусияти шеъри форсї ин аст, ки як мавзўи муњимми олї, як маънои 

васеъ, як нуктаи даќиќу борик дар як байт ё мисрае баён карда мешавад: 
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                      Басе ранљ бурдам дар ин сол сї, 

                      Аљам зинда кардам бад-ин порсї.  [10,70] 

 

8. Алфоз ва истилоњоти забони форсї нисбат ба дигар забонњо латифтар, нозуктар 

ва ширинтар мебошад. Ва барои изњори азамату шукўњ ва ҷоҳу љалол мисли кулоњи 

каёнї, тољи хусравї, маснади Љам, дирафши ковиёнї алфозе муљалалтар дар њеч забоне 

наметавон пайдо кард: 

 

                       Љамшед љуз њикояти љом аз љањон набурд, 

                       Зинњор дил мабанд бар авранги хусравї.  [10, 89] 

 

9. Ҳусни таркиби алфоз, яъне маонии бисёр муњим ва олие, ки фаќат бо ду калимаи 

алоҳида баён карда мешавад ва чунин ҳолат дар арабӣ дида намешавад. Масалан, дар 

мисраъҳои поин бубинед, шоир чї гуна бо ду лафз як маънои баланди васееро дар 

назари мо муљассам сохтааст: 

 

                     Њалоки тарзи он бегонахўйи ошнорўям, 

                     Ки бо ин бевафоињо вафодор аст пиндорї.   [10, 199] 

 

«Ошнорў» касеро гўянд, ки ќалбаш аз муњаббат ва вафо холист, лекин аз симои 

вай аломати муњаббат ва вафо зоњир бошад. Ва бингаред, шоир ин маъниро бо 

калимаҳои «бегонахў» ва «ошнорў» чї ќадар хуб баён намудааст. 

10. Эрон фарҳангу тамаддуни қадимӣ дорад ва афкору хаёл низ бо мурури замон 

нозуку латиф шудааст. Аз ин рӯ, хаёлоти нозук ва маонии наѓзу марѓубе, ки дар ин 

забон падид омада, на танњо дар арабї, балки дар њеҷ забоне шояд назири он пайдо 

нашавад. Масалан : 

                     Љойи машом дида кушудам ба бўйи гул, 

                     Пиндоштам, ки гарди рањи ёр мерасад. [10,201] 

Ё ин ки: 

                 Парирухе ба шакарханда ќатли мардум кард, 

                 Чу гуфтамаш, ки маро њам бикуш, табассум кард. [10,202] 

 

Шиблӣ мегӯяд: “Мазмуне, ки дар ин байт баён шуда, мушкил аст дар забонњои 

дигар битавон онро бо ин хушї ва ќашангї баён намуд” [10, 202]. Ё дар ҷойи дигар: 

 

                   Аз бас зи бими хўйи ту дуздидаам нафас, 

                   Як парда пасттар зи хамўшист нолаам.   [10, 204] 

 

Яъне, эй ёр, ман аз хавфи ту ба ќадре хомӯшам, ки ҳатто нолаам як парда аз 

хомӯшї њам поинтар мебошад. Ҳамчунин: 

 

                    Дашноми халқро надиҳам ҷуз дуо ҷавоб, 

                    Абрам, ки талх гиряму ширин иваз диҳам.   [10, 150] 
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Аллома Шиблӣ итминон дорад, ки чунин “афкор ва хаёлоти даќиќ ва маонии 

латифе, ки дар забони форсї адо шудааст, аз дастраси забони арабї ва соири алсина 

хориљ мебошад” [10, 206]. Бар замми ин, ӯ изњор менамояд: “Њамчунон ки Итолиёро бо 

наќќошї, Румро бо њукмронї, Яњудро бо мазњаб, Мисрро бо санъат муносибати хос 

буда, Эрон дар нафосатписандї ва назокату такаллуф зарбулмасал будааст” [10, 198]. 

Њамин тариќ, дар баробари баёни аќидањои мушаххаси худ оид ба моњияти шеър 

ва унсурњои он Шиблӣ эътимод бар он дорад, ки як шеъри олї дар баробари мазмуни 

баланд аз вазну ќофия, тахайюл, муњокот, санъатњои бадеї ва дигар аљзои шеъру шоирї 

иборат аст. Бо афкору андешањои Шиблии Нуъмонї оид ба шеър ва моњияти он ошно 

гардида, ќайд кардан бамаврид аст, ки ў мехоњад бигўяд: «…фаќат шеър бо тамоми 

унсурњояш ќодир аст, ки эњсосоти латиф ва оливу шарифонаро дар мо зинда ва тоза 

намояд, моро аз доираи мањсусот ва моддиёт хориљ сохта, ба як олами љаззоб ва 

дилпазире ворид созад»  [10,23].   

Эътибори назари ин донишманди даќиќназар моро водор месозад, ки  бањри 

ташаккули  шеъри муосири  тољик ба омўзиш ва пажўњиши афкори адабию эстетикии 

осори мутафаккирони Шарќ ва дастраси мардум гардонидани бењтарин арзишњои он 

кўшиш намоем. Зеро ба андешаи аллома Шиблї танњо  «…шеър дилњои моро раќиќ ва 

нарм мекунад, њолати ризо ва таслим ва таъсир ва билохира аќида ва имон дар мо 

пайдо мешавад, моддият љо холї карда, ба љойи он рўњоният ва маънавият ќарор 

мегирад, ў моро ба олами тахайюл савќ дода, дар он олам барои соате њам шуда ба мо 

фароѓат мебахшад» [10,74]. 
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НАЗАРИ ШИБЛИИ  НУЪМОНӢ БА ШЕЪРИ ФОРСӢ 
 

Шиблии Нуъмонї (1857-1914) дар “Шеър-ул-Аљам”-и худ  доир ба тањќиќи шеър, 

дарки моњияту унсурњои он ва муњиммоти шоирї фикру андешањои љолиб баён 

намудааст. Ў дар мавриди шеър аќидањои файласуфони асримиёнагии тољикро 

дастгирї намуда, тахайюл ва муњокотро љузъњои асосии шеър мешуморад.  

Калидвожањо:  ашъор, шоир, файласуфон, идрок, эњсос, тахайюл, вазн, санъатњои 

бадеї, таҳқиқ. 

 

ВЗГЛЯДЫ ШИБЛИ НУМОНИ НА ПЕРСИДСКУЮ ПОЭЗИЮ 
 

   В книге “Шеър-ул-Аджам” Шибли Нумони (1857-1914)  подробно выразил своё 

мнение о сущности поэзии и её элементах. Взгляды автора об основных элементах поэзии 

совпадает с мнениями таджикских философов средневековья.  

Ключевые слова: Поэзия, поэт, философы, восприятие, ошущение, вооброжение, 

ритм,  художественное искусство, исследование.    

 

SHIBLI  NO'MANI VIEWS ON PERSIAN POETRY 
 

In the book " Sher - ul- Ajam " Shibli No'mani detail expressed his opinion about the nature 

of poetry and its elements . The view of the author of the basic elements of poetry coincides with 

the views of the Tajik philosophers of the middle ages.  

Keywords: poem, poet, philosophers, perception, sensation, imagination, rhythm and visual 

arts, research. 
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УДК 519.8 

ОИД БА СОХТ, ТАРКИБ, ДИНАМИКА ВА РЕЖИМИ ПИРЯХҲО  

ДАР ҚУЛЛАҲОИ ПОМИР  

 

Ҷурабеков Т.М. 
 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

  

Тавре маълум аст, дар амалия зарурати назорат аз болои миқдор, масоҳат ва намудҳои 

пиряхҳо ва нестшавии пиряхҳои калонтарин минтақавӣ ва парваришгоҳҳо, инчунин коркард 

ва таҳқиқи комплекси амсилаҳои гуногуни математикӣ бо назардошти вақт, макон, масоҳат 

ва мавқеи ҷойгиршавии пиряхҳо, тақсимоти фазоӣ пайдо мешавад [1]. 

Пирях дорои масса аст, ки аз яхи табиии замин асосан бо пайдоиши атмосфера, ки 

ҳаракати мустақил дошта, дар натиҷаи деформатсияҳо бо таъсири қувваи вазнинӣ ба амал 

омадаанд, пайдо шудааст. Пиряхҳо маҳсулоте мебошанд, ки бо таъсири мутақобилаи релеф 

ва иқлим пайдо шудаанд. Пиряхҳо асосан аз барф, ки аз атмосфера меафтад, ба вуҷуд 

меоянд, вале мумкин аст қисман аз яхи обӣ иборат бошанд (масалан, рафҳои яхбандии 

Антантид). На ҳама медонанд, ки ях ин маъмултарин сатҳи замин ба монанди сангпораҳо 

сахт мебошад. Суратҳои ранга ва сиёҳу сафед ба тартиб додани визуалӣ имкон медиҳад 

дарки гуногунии табиат падидаеро, ки пирях меноманд, дарк намоем. Дар табиат навъҳои 

зиёди ях мавҷуд аст.   

Дар мақола гурӯҳи васеи амсилаҳои интегро-дифференсиалии системаҳои экологӣ дар 

мисоли пиряхи Федченко, устувории сифатии ҳалҳои статсионарӣ бо назардошти амсилаҳои 

нуқтагӣ омӯхта шудааст. Масъалаи устувории тадқиқотии системаҳо ба ёфтани ҳалли аз 

байн нарафтани пиряхҳо дида баромада мешавад. Барои ин як синфи коэффитсиентҳои 

функсияҳои пайдоиш ва обшавии пиряхҳо доир ба ҳалли статсионарии популятсияи 

амсилавӣ асимтотикии устуворӣ ёфта шудааст. Алгоритми ҳалли таъсири иқлим ба пиряхҳо 

аз рӯйи барномаҳои компютерӣ сохта асоснок карда мешаванд. Дар оянда мо таҷрибаҳои 

компютерии барои пиряхи Федченко гузарониданро дар назар дорем. Натиҷаҳои дар мақола 

ба даст овардашуда асосан минтақаҳои тадқиқшаванда, истифодашавандаи гурӯҳӣ ва 

манотиқи ташкилкунандаи популятсиявиро васеъ мегардонад. Масъалаи амсиласозии 

математикии динамикаи  миқдори боришот ва сардии ҳаво таърихи дуру дароз дорад [2]. 

Агар боришот хело дуру дароз давом кунад ва сардии ҳаво торафт зиёд шавад, як қисми 

боришот ба сатҳи Замин ба намуди барф ва жола мерезад. Дар қутбҳо, қуллаҳои баланд, 

ноҳияҳои наздиқутбӣ, кӯҳҳои баланд дар фасли тобистон низ ҳаво хунук мебошад, ки дар 

натиҷа барф ва жола пурра об намешаванд. Яъне дар натиҷа сол аз сол миқдори зиёди барф 

ҷамъ шуда, қабат ба қабат зиёд шудан мегирад. Баъд барф оҳиста-оҳиста зич шуда, ба ях 

табдил меёбад.  

Дар кӯҳҳо барф то баландиҳои муайян об мешавад, дар қуллаҳои баланд барф умуман 

об намешавад. Яъне, барфҳои доимӣ дар баландии қуллаҳо ба пиряхҳо мубаддал мегардад. 

Ҳудуди поёнии онҳоро хатти барфӣ меноманд. Аз ин хат боло барф аз сабаби сардии ҳаво 

дар давоми солҳо об намешавад. Баландии хатти барфӣ низ дар ҳама ҷо якхела нест. Дар 

кӯҳҳои назди хатти истиво хатти барфӣ дар баландии 500 метр буда, дар кӯҳҳои Помир аз 

баландиҳои 5200-5240 метр мегузарад. Дар қутбҳои шимолӣ ва ҷанубӣ то сатҳи оби уқёнус 

поён мефарояд. 



ПАЁМИ ДТТ  2(8)2021 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

77 
 

Акнун пиряхи кӯҳӣ ва рӯйизаминиро, ки дар қуллаҳои баланд мавҷуд аст, дида 

мебароем. Пиряхҳои сатҳи хушкиро вобаста ба андоза ва хусусияту мавқеи ҷойгиршавиашон 

ба ду гурӯҳи калон ҷудо мекунанд: пиряхҳои кӯҳӣ ва рӯйизаминӣ. Пиряхҳои рӯйизаминӣ дар 

минтақаҳои қутбӣ паҳн гардидаанд. Андозаи онҳо  бузург буда, масоҳати хеле калонро 

хамчун сипар пӯшонидаанд. Пиряхи рӯйизаминӣ қариб тамоми сатҳи Антарктидаро фаро 

гирифтааст. Он бо таъсири вазни худ аз марказ ба тарафи уқёнус ҳаракат мекунад. Ҳангоми 

ба уқёнус расидан, шикаста, чун кӯҳи яхин шино мекунад, ки онро айсберг (аз лафзи 

скандинави кӯҳҳои яхин) меноманд. Дарозии онҳо аз 200 то 300 километр ва баландиашон то 

600–700 метрро ташкил медиҳанд. Айсбергҳо барои киштиҳое, ки дар уқёнус шино 

мекунанд, хатарнок мебошанд [3]. 

Пиряхҳои кӯҳӣ ба монанди пиряхи минтақаҳои қутбӣ мавзеи ишғолкардаашонро 

саросар напӯшонидаанд. Онҳо дар қуллаҳо, хамиҳо ва водиҳои кӯҳӣ аз якдигар ҷудо-ҷудо 

хобидаанд. Шакл ва андозаи онҳо гуногун мебошанд. Баъзеи онҳо шоха доранд, яъне 

тавассути шохобҳо ба вуҷуд омадаанд. Пиряхҳо дар он мавзеъҳое хобидаанд, ки сатҳи онҳо 

ба ин ё он сӯ нишеб аст. Бинобар ин пиряхҳо аз нишебии кӯҳҳо ва водиҳои кӯҳӣ ба поён 

ҳаракат мекунанд. Ҳаракати онҳо хеле суст мебошад. Дар як шабонарӯз аз 20 см то 80 см 

ҳаракат мекунанд. Ҳангоми ҳаракат ҷинсҳои кӯҳии нишебии кӯҳ ва водиро канда бо худ 

мебаранд. 

Пиряхҳои кӯҳӣ аз хатти барфӣ поён фаромада, дар қисмати поёнӣ бо таъсири иқлим, 

ҳатман об мешаванд. Дар ҷойи онҳо сангпораҳои ҳаҷман гуногун ва дигар ҷинсҳои кӯҳие, ки 

пирях овардааст, боқӣ мемонанд. Чунин гуногуниро моренаи канорӣ меноманд. 

Анбӯҳи яхи пайдоишаш атмосфериро, ки дар сатҳи Замин ҳаракат мекунад, пирях 

меноманд. Пирях дар он қисматҳое ҳосил мешавад, ки боришоти сахти атмосферӣ нисбат ба 

об ва бухор шудан зиёдтар таҳшин мешавад. 

Дар Помири Ғарбӣ пиряхи Хирсон мавҷуд аст, ки ҳар сари чанд вақт ҳаракат карда, 

маҷрои дарёи Абдукаҳорро банд мекунад ва барои аҳолӣ ва хоҷагии халқи ҷумҳурӣ зарари 

калон мерасонад (масалан, солҳои 1937, 1951, 1963, 1973 зарари калон ба хоҷагии мардум 

расонида буд). 

Дар поён аҳамияти пиряхҳоро дида мебароем. Дар рӯйи Замин нисбат ба пиряхҳои 

рӯйизаминӣ пиряхҳои кӯҳӣ ниҳоят бисёранд. Масоҳати онҳо ҳамагӣ 1,5 фоизи масоҳати 

сатҳи хушкиро ташкил медиҳад. Аҳамияти пиряхҳо дар табиат ва ҳаёту фаъолияти хоҷагӣ 

ниҳоят калон аст. Пиряхҳо барои қисматҳои камбориши рӯйи Замин ҳамчун манбаи об 

хизмат мекунанд. Яке аз чунин қисматҳо Осиёи Марказӣ мебошад, ки дар он масоҳати 

умумии пиряхҳо дар кӯҳҳои Осиёи Марказӣ 17-18 ҳазор километри мураббаъро ташкил 

медиҳад. Аз масоҳати умумии ташкилкардашудаи Осиёи Марказӣ 60 фоизи он ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон рост меояд. Пиряхҳои Тоҷикистон асосан дар кӯҳистони Помир вокеъ 

гардидаанд. Масоҳати пиряхҳо дар кӯҳистони Помир ба 8500 километри мураббаъ расида, аз 

8493 пиряхҳои хурду калон иборат аст. Аз ин пиряхҳо дарёҳои калони Осиёи Марказӣ пуроб 

гардида, заминҳои хушкро обшор мегардонанд. 

Дар Ғарби Помир ва Маркази Помир ҳамагӣ 2187 пирях бо масоҳати умумии 3480,1 

км
2
 мавҷуд мебошад, ки ин 46,5 фоизи ҳаҷми майдони ҳамаи яхбандии умумии тамоми 

Помирро дар бар мегирад. Дар қисми ғарбии Помир майдони пирях аз сабаби нисбатан 

қуллаҳои қаторкӯҳҳое, ки дар он пиряхҳо мавҷуданд, паст мебошанд, асосан дар ин қисмат 

пиряхҳои хурдтар ба назар мерасанд. Аз сабаби паст будани қуллаҳо ва гармии иқлими ҳаво 

қатраҳо ва пиряхҳои овезон бисёртар ба назар мерасанд. Дар қисмати шарқии Помир бо 
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баланд шудани баландии қуллаҳо ва кӯҳҳо, инчунин торафт зиёд шудани сардии ҳаво, ҳаҷми 

пиряхҳо торафт калонтар мешаванд, ки ин ба инкишофи максималии пиряхҳо дар майдони 

қаторкӯҳҳо оварда мерасонад [4].  

Акнун Пиряхи Академияи Фанҳо, пайвастшавӣ ва муқоисаи онро бо қуллаҳои Пётри I,  

қуллаи Дарвоз, Ванҷ ва Язғулом дида мебароем. Академияи Фанҳо — пирях дар Помири 

Ғарбӣ, яке аз шохаҳои чапи пиряхи Федченко мебошад. Дар нишебии шарқии қаторкӯҳи 

Академияи Фанҳо дар баландии 4600 м воқеъ гашта, шохаи он то баландии 3200 м мефарояд. 

Тӯлаш 7,7 км буда, масоҳаташ 46 км
2
 –ро ташкил медиҳад. Яке аз шохобҳои чапи дарёи 

Баланд, ки аз он саршор мегардад.  

 

 
 

Дар пиряхи Федченко комплекси майдони калони пиряхҳои водӣ ва дендритӣ бо 

воситаи  шохобҳо аз водиҳои хурд ҷудо мешавад. Пиряхи Академияи Фанҳо низ аз  яке аз 

шохаҳои пиряхи Федченко ташкил шудааст.  Дар замони пеш марҳилаи дуюми пиряхшавӣ 

дар нишебиҳои водиҳо пиряхҳои калон,  асосан  дар вақтҳои охир аз пиряхҳои калон ҷудо 

карда шуданд. Дар пуштаҳои қисмати Ғарбӣ  ва Марказии  Помир 51 пиряхҳое, ки масоҳати 

ҳар кадоми он зиёда аз 10 км
2
 -ро дорад ва аз он 16 –тояш  пиряхҳои калон мебошад, ки 

масоҳати онҳо зиёда аз 25 км
2
 мебошад. Дар байни онҳо пиряхи Федченко, ки майдони он 

якҷоя бо шохобҳо 649,6 км
2
 -ро ташкил медиҳад. Фақат дар шохаи пиряхи Академияи Фанҳо 

139 пирях бо масоҳати умумии 1134,4 км
2
, ки 90 фоизи ин масоҳат ба 1018 км

2
 баробар буда, 

ба 11 пиряхҳои калон рост меоянд, ки дар водии калони мураккаб ва дендрит ҷойгиранд 

(расми 1).   

Ҳамин тариқ, майдони умумии пиряхшавии пиряхи Академияи Фанҳо аз ҳисоби дигар 

қуллаҳои Помири  Ғарбӣ ва Помири Марказӣ маншаъ мегиранд. 

Пиряхи Федченко соли 1878 аз тарафи В.Ф.Ошанин кашф ва номгузорӣ карда шудаст. 

Аммо мутаассифона В.Ф.Ошанин тамоми пиряхро пурра омӯхта андозаи онро пурра чен 

карда натавонист. Аввалин маротиба соли 1928 топограф И. Г. Дорофеев аввалин харитаи 

пиряхҳоро тартиб дода буд, ки дар он пиряхи Федченко ба пуррагӣ ва гирду атрофи он пурра 

оварда шудааст (расми 2).  
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Дар давраи 2-юм, ки дар пирях экспедитсия кор кард, дар баробари корҳои илмӣ - 

тадқиқотӣ дар мобайни пирях дар баландии 4200 м расадхона (озмоишхона) сохта шудааст. 

Мушоҳидаҳо дар расадхона тамоми рӯз мушоҳида карда мешуд. Тадқиқоти калон дар пиряхи 

Федченко гузаронда шуд, ки натиҷааш дар  экспедитсияи глятсиологии Академияи фанҳои 

РСС Ӯзбекистон дар солҳои 1957—1958 оварда шудааст. [Пиряхи Федченко. Т.И.С. 1962].  

Аз ҷиҳати морфологӣ дендритӣ воқеъ дар қуллаи револютсияи Язғулом, ки ҷараёни 

асосии он дар як табақи калон оғоз меёбад, дар баландии тақрибан 6300 м пиряхҳои калон 

мавҷуданд. Шохаҳои пиряхҳои калон ва васеъ нисбати дигар пиряхҳо ин пирях, яке аз 

шохаҳояш ба масофаи 77 километр тӯл кашидааст. 

Аввалин моренаҳои паҳлуӣ дар баландии 4650 м аз сатҳ оғоз мешаванд. Пиряхи 

Федченко пиряхи калон дар баландии қуллаҳо ҷойгир аст, ки ба қуллаҳои Коммунизм, Гармо 

ва ғайраҳо маншаъ мегирад. Ҳамагӣ дар системаи пиряхи Федченко 45 пиряхҳои дигар 

ҷойгир мебошанд. Аз минтақаи қисмати дохилии пиряхи Федченко ва шохобҳои он, ях ва 

қисмати дохилии ях то баъзе ҷойҳо аз болои он ба системаҳои дигар пиряхҳо ҷорӣ мешаванд. 

Баландии хатти дохилии ях дар хатти асосии пирях 4700 м, дар шохобҳои он аз 4200 м сар 

карда то 4700—4900 ва пиряхи Кашалайяк аз ин ҳам зиёдтар ва баландтар мерасад, ки ба 

пиряхҳои гурӯҳи Танимасская дохил мешаванд. 

Пиряхи Федченко аввалин пирях дар собиқ СССР мебошад, ки аз ҷиҳати ҳаҷм яке аз 

калонтарин пиряхҳои ҷаҳон ба шумор меравад. Дарозии пиряхи Федченко 77 км ва бараш аз 

1700 то 3100 метрро ташкил медиҳад. Пирях аз доманаи қуллаи Инқилоб дар нишебии 

шимолии кӯҳи Язғулом сарчашма гирифта, дар нишебии шарқии қаторкӯҳи Академияи 

илмҳо ҷорӣ мешавад. Ғафсии ях дар қисми миёнаи пирях ба 1000 м мерасад, суръати 

ҳаракати ях то 66,8 см дар як шабонарӯз, масоҳати умумии пиряхҳо ва майдонҳои барфӣ 992 

км
2
 мебошад. 

Пиряхи Федченко яке аз пиряхҳои мураккаби водӣ ба ҳисоб рафта, калонтарин пиряхи 

водӣ ё кӯҳӣ дар ҷаҳон мебошад. Охири болои пирях дар баландии 6280 м ва поёни он дар 

2900 м, баландии хатти барф 4650 м мебошад. Таърихи кашфи пирях ба охири асри 19 

бармегардад. Соли 1871 ба Помир аввалин экспедитсияи рус бо сардории А.П. Федченко 

(табиатшинос ва тадқиқотчии машҳури Туркистон). Экспедитсия схемаи генералии 

қаторкӯҳҳои Помирро муайян намуда, қаторкӯҳҳои Моваро-луро муфассалтар тадқиқ 

намуда, қуллаи баландтарини ин пуштаро 

(қуллаи Ленини ҳозира — 7134 м) кашф 

кард. Дар баробари ин экспедитсия пиряхи 

азимеро кашф кард, ки ҳоло бо номи 

Федченко машҳур аст. Дар ҳавзаи ин пирях 

баландтарин қуллаҳои Помир ҷойгиранд, 

ки бо баландии осмонӣ ва дастнорасашон 

таваҷҷуҳи кӯҳнавардони дохиливу 

хориҷиро ба худ ҷалб мекунанд. 
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Суръати миёнаи солонаи ҳаракати ях дар минтақаи қисми дохилии яхи пиряхи 

Федченко 216 м, дар қисми миёнаи пирях -252 м ва дар наздикии охири қисмат -126 метрро 

ташкил медиҳад. Шохоби пиряхҳо аз рӯйи воҳидҳои ченкунии ягона дар давраи тағйирёбии 

иқлим, суръати ҳаракати ях чунин аст: дар пиряхи Кашалаяк  ба - 27 см/шабонарӯз, 

Наливкина – 18 см/шабонарӯз, Академияи Фанҳо — 15 см/шабонарӯз, Розмирович — 11 

см/шабонарӯз мерасад.  

Ғафсии ях дар мобайни майдони пиряхи Федченко  аз 700  то 1000 метр ва дар қисми 

поёнии он аз 300 то ба 400 метр мерасад. Дар зери пирях қабати мобайнӣ моренаи ях ба 

монанди семент сахт аст. Суръати миёнаи обшавии қисмати пирях аз 3,5 то 6 см дар як 

шабонарӯз ва дар як сол қариб аз 2,5 то 3,5 метр яхи соф об мешавад.  

Дар солҳои 1868 ва 1910 то 1913 пиряхи Федченко ба вуҷуд омадааст ва дар зарфи аз 1 

то 3 сол ба масофаи аз 800 то 1000 метр расидааст. Дар расми 3 тарзи ба вуҷудоии пирях ва 

ҳаракати он дар шакли диаграмма оварда шудааст. 

Дар хулоса қисматҳои асосии натиҷагириҳои кори иҷрошударо меорем ва баъзе 

мулоҳизаҳое, ки характери методологӣ доранд, пешниҳод менамоем. Қисмати авввали 

мақола ба сохтани нақшаҳои фарқӣ ва асосноккунии онҳо барои системаҳои экологии 

пиряхи Федченко ва дигар пиряхҳои қуллаҳои Помир бо назардошти вақт, соли пайдоиш ва 

тақсимоти фазоӣ бахшида шуда, инчунин гузориши масъалаи аввалаи шумораи популятсия, 

наздикшавии устувории ҳалли масъалаи канории фарқӣ маҳалли масъала натиҷагирӣ карда 

шудааст. Равиши ояндаи кор сохтани алгоритми ҳалли ададии масъалаи бавуҷудоии пиряхҳо 

вобаста ба иқлим, асосноккунии усули омехтаи фарқӣ барои муайянкунии шумораи 

популятсияи амсилавӣ бо назардошти вақт, макон ва мавқеи пирях дар асоси схемаҳои 

локалии якченака ва равишҳои тағйирёбанда ва сохтани алгоритми муайянкунии 

коэффитсиентҳои номаълум барои системаҳои экологии пиряхи Федченко ва дигар пиряхҳои 

Помирро дар бар гирифта, таҳлил карда шудааст. Қисмати дигаре, ки дар мақола дида 

баромадем, ин оид ба сохтан ва таҳқиқи амсилаҳои ҳифзи пиряхҳое, ки бо таъсири иқлим аз 

байн рафта истодаанд, мебошад. 

Пиряхҳоро аз ҷиҳати ҳаҷм, масоҳат ва макони ҷойгиршавиашон бо ҳам муқоиса карда, 

таъсир ва вобастагии онҳо аз ҳамдигар муайян карда шудааст. 
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ОИД БА СОХТ, ТАРКИБ, ДИНАМИКА ВА РЕЖИМИ ПИРЯХҲО  ДАР 

ҚУЛЛАҲОИ  ПОМИР 
 

Ин мақола ба тавсифи пиряхҳои Замин, шароити мавҷудияти онҳо, ҷойгиршавии 

ҷуғрофӣ ва тамоюлҳои рушд бахшида шудааст. Дар он бори аввал муаррифии системавии 

пиряхҳо, маълумоти асосӣ дар бораи пиряхҳо барои ҳамаи минтақаҳои пиряхшавии ҳозираи 

сайёраи мо, инчунин тадқиқоти глятсиологӣ дар асоси материалҳои олимони шӯравӣ ва ҳам 

хориҷӣ пурра оварда шудааст. 

Дар мақолаи мазкур амсилаҳои минтақавӣ, схемаҳои фарқӣ сохта шудаанд ва ба таври 

васеъ асоснок карда шудаанд. Таҳқиқоти умумии минтақаҳои системаҳои нави пирях ва 

тарзи бо онҳо таъсир расонидани иқлим, ки ҳолати системаи пиряхҳоро таҷассум менамоянд, 

гузаронида шудааст. 

Дар мақола гурӯҳи васеи амсилаҳои интегро-дифференсиалии системаҳои экологӣ дар 

мисоли пиряхи Федченко, устувории сифатии ҳалҳои статсионарӣ бо назардошти амсилаҳои 

нуқтагӣ омӯхта шудааст. Масъалаи устувории тадқиқотии системаҳо ҷиҳати ёфтани ҳалли аз 

байн нарафтани пиряхҳо дида баромада мешавад. 

Калимаҳои клидӣ: Пиряхи Федченко, яхбандии шадид, иқлим, нестшавии пиряхҳо, 

қуллаҳои баланд.  
 

О СТРУКТУРЕ, СОСТАВЕ, ДИНАМИКЕ И РЕЖИМАХ ЛЬДОВ  В ПИКЕ 

ПАМИРА 

В статье описаны современные ледники Земли, условия их существования, 

географическое положение и тенденции развития. Автор впервые даёт систематическое 

представление о ледниках, основную информацию о ледниках для всех современных 

ледниковых регионов нашей планеты, а также гляциологические исследования на 

материалах как советских, так и зарубежных учёных. 
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В данной статье для региональных моделей разработаны различные схемы и дано их 

широкое обоснование. Было проведено общее исследование регионов новых ледниковых 

систем и их влияние на климат, который отражает состояние ледниковой системы. 

В статье исследуется широкий спектр интегро-дифференциальных моделей экосистем 

на примере ледника Федченко, качественная устойчивость стационарных решений с учётом 

точечных моделей. Рассмотрена проблема исследования устойчивости систем для поиска 

решения проблемы разрушения ледников. 

Ключевые слова: ледник Федченко, суровый лёд, климат, исчезновение ледников, 

высокие вершины. 

 

ON THE STRUCTURE, COMPOSITION, DYNAMICS AND REGIMES OF ICES IN 

PIKE PAMIR 
 

The article describes the modern glaciers of the Earth, the conditions of their existence, 

geographical location and development trends. For the first time, it provides a systematic view of 

glaciers, basic information about glaciers for all modern glacial regions of our planet, as well as 

glaciological studies based on materials from both Soviet and foreign scientists. 

In this article, various schemes have been developed for regional models and their broad 

rationale has been given. A general study was carried out of the regions of new glacial systems and 

their impact on the climate, which reflects the state of the glacial system. 

The article examines a wide range of integro-differential models of ecosystems on the 

example of the Fedchenko glacier, the qualitative stability of stationary solutions, taking into 

account point models. The problem of studying the stability of systems to find a solution to the 

problem of destruction of glaciers is considered. 

Key words: Fedchenko glacier, severe ice, climate, disappearance of glaciers, high peaks. 
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ИНСОН  ВА  ТАБИАТ АЗ  ДИДИ ЭСТЕТИКИИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА  
 

Шарифова Г.А., Дайхудоев В.У.* 

 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат* 

 

Ба ҳамаи мо маълум аст, ки Мирзо Турсунзода дар адабиёти тоҷикии садаи XX-и 

мелодӣ на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар саросари Иттиҳоди Шӯравӣ ва Африқо ҳамчун 

шоири сулҳпарвар ва ваҳдатгаро шинохта шудааст, ки ин нукта хеле равшану возеҳ дар 

тамоми осори ӯ ҳувайдост. Аз ҷумла байтҳои “Дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо, Аз амонӣ гуфтугӯ 

дорем мо” ё худ байти “Одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт, Душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт” ва 

даҳҳои дигар монанди инҳо гувоҳи далели гуфтаҳои болоянд. Мавзуи маърузаи мо азбаски 

ба диди эстетикии шоир бахшида шудааст, мехоҳем ба асли ҳадаф баргардем. Аз адабиёти 

классик ва муосир мо хуб медонем, ки масъалаи эстетика ва зебоишиносӣ аз ҷавҳараҳои 

офаридаи шоиру нависандагон ба шумор меравад.  

Зебоишиносӣ аслан ду ҷанба дорад: ҷанбаи зоҳирӣ ва ҷанбаи ботинӣ. Инро метавон ба 

таври фаровон дар сурудаҳои ахлоқии шоирон мушоҳида кард, яъне танқиди зоҳирбинӣ, ки 

он асл нест, балки ботин асл аст. Масалан, дар байти машҳури “Сурати зебои зоҳир ҳеҷ ҳаст, 

Эй бародар, сирати зебо биёр”. Чун масъалаи сурат ва сират рабт ба инсон дорад, боз зебоии 

дигаре дар зеҳни халлоқи шоирон вуҷуд дорад, ки онҳо баёни зебо доранд, чизеро зебо 

ҷилвагар мекунонанд, ки онро метавон муҷассамаи зеҳнии шоир номид ва ин амал аз ҳунари 

волои шоирӣ дарак медиҳад. Агар ҳунар ва истеъдод ё табъ баланд набошад, наметавонад 

дар баёни шоир ҳар гуна зебоиҳо зуҳур кунад. Дар ашъори Мирзо Турсунзода ин 

зебоиофариниҳо кам нестанд. Масалан, дар васфи табиати зебои Тоҷикистон, ки воқеан, 

мафтункунанда аст, аммо Турсунзода баҳорро, ки маҷмӯи зебоиҳост ва ҳама чизи баҳор 

зебост, якҷо бо табиати Ватан дар баён меорад. Тасаввур кунед, ки яке фаслест зебову 

фараҳбахш, яъне баҳор, дигар кишвари мо ва ҳангоми мутолиа кас бевосита шайдои 

манзараи тасвиршудаи шоир мегардад: 

Файзи худро бар сари мо, эй баҳорон, рез-рез, 

Аз сари шаҳру деҳоти Тоҷикистон рез-рез. 

Наҳрҳои нуқраворатро ба саҳроҳои кишт, 

Чун арақҳои ҷабини марди деҳқон рез-рез. 

Даста-даста чида гулҳои сафеди хешро, 

Дар заминҳои васеи пахтакорон рез-рез. 

Ҳамчу нури офтоби беғубори субҳдам, 

Чашмаҳои софро аз кӯҳсорон рез-рез. 

Ҳар куҷо хуррам намо, ки халқи мо по мениҳад, 

Бӯ кунад, то аз рухи гулҳои хандон рез-рез [1,17]. 

Файзи баҳор, наҳрҳои нуқравор, арақҳои ҷабини марди деҳқон, гулҳои сафед (манзур 

пахта аст, ки пахтаро ҳам зебо ба қалам  додааст), нури офтоби беғубори субҳдам, чашмаҳои 

софи кӯҳсор  ибораҳое мебошанд, ки метавон онҳоро асли зебоии диди шоир ном бурд. 

Воқеан, манзарае, ки аз шеър бармеояд, хеле тароватбахш аст. Гӯё шоир ин дурдонаҳоро 

гулчин карда ва ҳақиқатан ба онҳо ҳусни дигар зам карда шеър гуфтааст, ки дар ин манзара 

ҳам инсон вуҷуд дорад, ҳам табиат ва ҳам унсурҳои табиат, аз ҷумла баҳор. Агар ба вожаи 
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“кӯҳ” дар ашъори шоир назар афканем, медонем, ки кӯҳ ҷисми сахти сангӣ аст, аммо азбаски 

93 дар сад кишвари мо кӯҳсор аст, онро шоир бо самимияти зиёд менигарад ва онро нишонаи 

сарфарозию сарбаландӣ ба қалам медиҳад ва онро аз гулу гулзор камтар ба қалам намедиҳад. 

Масалан, дар шеъри “Ба кӯҳсори тоҷик”: 

Салом, эй кӯҳсори Тоҷикистон, 

Диёри пурсафои хубрӯён. 

Ғазалхон омадам монанди булбул, 

Ба боғат парзанон дар дидани гул. 

Баландӣ он қадар дар қадду қомат, 

Ки ҳатто “Боми дунё” гашта номат. 

Сарат аз барф гарчанде сафед аст, 

Дилат аммо ҷавону пурумед аст [1,26]. 

Кӯҳсорро ба марди мӯсафеде монанд мекунад, ки дилаш ҳанӯз ҷавон аст ва умеди зиёд 

дорад. Гулу булбул агар меҳмони мавсими баҳор бошанд, инсони мӯсафедро ҳам бо зебоӣ 

назар кардааст шоир. Дар шеъри “Обхез” ҳам, ки соли 1951 навишта шудааст, кӯҳҳои тоҷик 

бо пиряхҳову абрҳо ва дарахтону рӯдҳои он чунин тасвир  шудаанд: 

Кишвари тоҷик дорад кӯҳҳои сарбаланд, 

Обҳои шӯх дорад, чашмаҳои дилписанд. 

Абрҳо вақте ки дар болояшон ғун мешаванд, 

Кӯҳҳо аз барфу аз борон дигаргун мешаванд. 

Пиряхҳо қуллаҳои кӯҳро пӯшидаанд, 

Аз забони ях дарахтон обро нӯшидаанд…[1,110]. 

Дар банди якуми силсилаи шеърҳои “Бозгашт” (аз “Қиссаи  Ҳиндустон”) шоир 

самимияти хешро нисбат ба хоки Ватан баён медорад ва ин ҷо бояд аҳамият диҳем ба 

бӯсидани рухсора, ки хеле зебо омадааст, чун агар ба чашми воқеият ба ҳодисаи “бӯсидан” 

нигарем, касе ё чизеро то ниҳоят дӯст надорем ва дар назарамон зебову дилкаш набошад, 

лоиқи бӯса нест, аммо рухсораи поки Ватан аз диди Турсунзода лоиқи ин меҳрубонист, ки 

амали инсон дар нисбати як сарзамини дилнишин сурат гирифтааст: 

Чун ниҳодам пойи худро бар сари хоки Ватан, 

Борҳо бӯсидам аз рухсораи поки Ватан. 

Муддате будам агарчи дур, аммо ёди он 

Мевазонидам ба сар боди фараҳноки Ватан [1,53]. 

Ибораи “боди фараҳнок” низ хеле зебову дилнишин омадааст. Ҷойи дигар зебоии 

духтари тоҷикро бо назокаташ ба қалам медиҳад, ки лабҳои пурхандаи тоҷиконаи ӯ, ашки 

чашм пок карданҳои ӯ бозгӯкунандаи ҷузъи асосии ҳусни ӯст: 

Духтари тоҷик, мо хонанда дар тӯйи туем, 

Шодмон сар то ба по чашме, ки бар сӯйи туем. 

Аз ҳамон рӯзе, ки кардӣ пок ашки чашми худ, 

Ошиқи пурхандалабҳои туву рӯйи туем [1,92]. 

Ё худ дар банде аз шеъри “Хонаи мо он қадар ҳам дур нест”, худро бо маҳбубааш ва 

боз худашонро якҷо бо шаҳри хеш пайванди аҷибе медиҳад ва дар ин ҳолат зебоии шаҳр як 

тараф, баён ва тасвири зебои шоир ҳусни онро даҳчанд гардонидааст: 

Ҳар ду дар як шаҳри нав сабзидаем, 

Ҳар ду онро ҷону дил бахшидаем. 

Шаҳри мо монанди боғу гулшан аст, 



ПАЁМИ ДТТ  2(8)2021 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

85 
 

Манзили сайру тамошо кардан аст…[1,94]. 

Шоир гоҳо аз табиати хокӣ хаёлаш уруҷ мекунаду вусъати кайҳонӣ пайдо мекунад, ки 

инро дар шеъри “Ситораи ман” метавон хеле зебо дарёфт кард ва ин шеър мусиқии ниҳоят 

рӯҳнавоз ҳам дорад. Шоир бо қатъият ва умеди зиёд даъват ба ситора мекунад ва пайванди 

бевосита ва ногусастании худ ва илҳоми худро, ки ҷӯёи зебоиҳои кайҳони беҳудуд ҳам ҳаст, 

ба забон меорад: 

Шаб надидам туро, ситораи ман, 

Шуълавар дар ҳаво ситораи ман. 

Дар ҳисоби ситораҳои фазо, 

Бе ту кардам хато, ситораи ман. 

Саҳар омад, баро, ситораи ман, 

Саҳари пурсафо, ситораи ман. 

Бо умеди саҳар нишастам ман, 

Дида аз роҳи ту набастам ман. 

Гардани хобро шикастам ман, 

Дар вафо устувор ҳастам ман. 

Саҳар омад, баро, ситораи ман, 

Саҳари пурсафо, ситораи ман! [1,117]. 

Дар шеъри “Рӯди кӯҳӣ” низ ҳамин гуна тасвирҳои зебо ба чашм мерасанд. Шоир рӯди 

ҷориро, ки ба мисли шири навҷӯшида сафед аст, ҷӯшу хурӯшашро ба паланге монанд 

мекунад, ки ташнаи хун аст ва ғурриш дорад: 

Нишастам дар лаби дарёи кӯҳӣ, 

Гирифтам ман ба худ маъвои кӯҳӣ. 

Сараш бар санг мезад рӯди кӯҳӣ, 

Ба доман чанг мезад рӯди кӯҳӣ. 

Ба мисли шири навҷӯшидае буд, 

Палангу бабри хуннӯшидае буд…[1,130]. 

Ҷойи дигар шоир ошкоро мегӯяд, ки табиат ва зиндагӣ ду манбаи илҳом ва эҷоди ӯ 

ҳастанд, ки барои эҷоди шеър ба онҳо рӯ меорад, аз онҳо илҳом мегирад, ки инро дар шеъри 

“Қатра-қатра об ҳам дарё  шудаст” ёдовар шудааст: 

  Хостам хомӯш як ҷойе нашуд, 

  Шеър бинвисам ба танҳоӣ, нашуд. 

  Кунҷи танҳоӣ диламро танг кард, 

  Сатрҳои назмро беранг кард. 

  Чун назар кардам ба боғи дилнишин, 

  Боғ буд хомӯш ҳамранги замин. 

  Гоҳ рафтам, то гулеро бӯ кунам, 

                      Ҳар чӣ зебо аст, ҷустуҷӯ кунам. 

Гаҳ ба рӯйи сабза каҷпаҳлу задам, 

Дастҳоро гаҳ ба тори мӯ задам. 

Гаҳ сурудам, гаҳ баровардам наво, 

Гаҳ шудам бо рӯди кӯҳӣ ҳамсадо. 

Гаҳ фурӯ гаштам ба болои китоб, 

Гаҳ зи худ пурсидаму гуфтам ҷавоб: 

Зиҳ дар он ҷойе, ки пурҷӯшат кунад, 
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Зиндагонӣ танг оғӯшат кунад…[1,148]. 

 

Дар шеъри “Замин” Турсунзода мақоми баланди заминро дар назди кайҳон бозгӯ 

кардааст. Чунки ӯ бевосита зодаи замин аст ва табиати зебои заминро дар осмон ҳам беназир 

медонад:  

Дар фазо парвоз кардам гарчи аз рӯйи замин,  

Чашмро аммо намекандам ман аз рӯйи замин.  

Бо ситора ҳамнишин, бо моҳ гаштам ҳамнафас,  

Лек будам сархушу сармаст аз бӯйи замин…[1,158].  

Хулоса, Турсунзода ошиқи табиати диёри хеш ва зебоиҳои он  аст. Турсунзода шоири 

рӯҳнавоз аст, ки ин амалро бевосита мусиқии шеъри ӯ ҳангоми мутолиа иҷро мекунад. Ҷойе 

дар асл табиат зебо аст, ҷойи дигар онро шоир зебоӣ мебахшад, муҳаббати хешро нисбати 

онҳо изҳор медорад. Сирри ин дарёфти зебоиҳо дар он аст, ки шоир он чиро ки мехоҳад ба 

риштаи тасвир кашад, аз даричаи зебоӣ ба он нигоҳ мекунад ва балоғати тасвири ӯ аз ин ҷо 

ҳувайдо мегардад. Турсунзода шоири ниҳоят самимӣ ва заминӣ аст, ки ашъори ӯ дар  назари 

аввал содаву оммафаҳм аст, аммо агар аз нигоҳи ҳунари шоирӣ ва зебоипарастӣ ба он 

бингарем, дар ҷодаи тасвири зебоӣ хеле муваффақ аст. 

 

Адабиёт: 

1. Асозода, Х. Ҷойи устод Турсунзода холист: Ба пешвози 100- солагии зодрӯзи Мирзо 

Тусрунзода //Адабиёт ва санъат.- 2009.- 20 август. 

2. Абдуллоҳ, А., Каримов, М. Бузургонро бузургон зинда медоранд: Ба ифтихори 100-

солагии Мирзо Турсунзода //Омӯзгор. - 2010. - 30 июн. 

3. Бобоев, Ю., Шодиқулов, Ҳ. Мирзо Турсунзода //Энсиклопедияи адабиёт ва санъати 

тоҷик. - Душанбе,2004.- Ҷ.3.- С.229-233. 

4. Давронов А. Шеър ва шеваи рӯзгори шоир: Мирзо Турсунзода //Адабиёт ва санъат. - 

2010.- 9 декабр. 

5. Саидзода Ҷ. Вассофи бахту саодат: Мирзо Турсунзода //Адабиёт ва санъат. - 2009.- 29 

январ. 

6. Мирзо Турсунзода. Баро, Ситораи ман (Осори мунтахаб). – Душанбе: Адиб, 2020. - 

480 с. 

7. Мирзо Турсунзода //Адибони Тоҷикистон. - Душанбе: Ирфон, 1968. - С. 222-227. 

 

ИНСОН ВА ТАБИАТ АЗ ДИДИ ЭСТЕТИКИИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА 
 

Мирзо Турсунзода дар адабиёти тоҷикии садаи XX-и мелодӣ на танҳо дар Тоҷикистон, 

балки дар саросари Иттиҳоди Шӯравӣ ва Африқо ҳамчун шоири сулҳпарвар ва ваҳдатгаро 

шинохта шудааст, ки ин нукта хеле равшану возеҳ дар тамоми осори ӯ ҳувайдост. Мавзуи 

мақолаи мо ба диди эстетикии шоир бахшида шудааст. Аз адабиёти классик ва муосир мо 

хуб медонем, ки масъалаи эстетика ва зебоишиносӣ аз ҷавҳараҳои офаридаи шоиру 

нависандагон ба шумор меравад.            Зебоишиносӣ аслан ду ҷанба дорад: ҷанбаи зоҳирӣ ва 

ҷанбаи ботинӣ. Инро метавон ба таври фаровон дар сурудаҳои ахлоқии шоирон мушоҳида 

кард, яъне танқиди зоҳирбинӣ, ки он асл нест, балки ботин асл аст. Дар ашъори Мирзо 
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Турсунзода зебоиофариниҳо кам нестанд. Масалан, дар васфи табиати зебои Тоҷикистон, ки 

воқеан, мафтункунанда аст, аммо Турсунзода баҳорро, ки маҷмуи зебоиҳост ва ҳама чизи 

баҳор зебост, якҷо бо табиати Ватан дар баён меорад. Хулоса, Турсунзода ошиқи табиати 

диёри хеш ва зебоиҳои он  аст. Турсунзода шоири рӯҳнавоз аст, ки ин амалро бевосита 

мусиқии шеъри ӯ ҳангоми мутолиа иҷро мекунад. 

  Калидвожаҳо: адабиёт, шоир, сулҳ, ваҳдат, осор, дӯстӣ, зебоишиносӣ, табиат, баҳор 

кишвар, тасвир. 

 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА С ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  

МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ 
 

Мирзо Турсунзаде известен в таджикской литературе ХХ века не только в 

Таджикистане, но и во всём Советском Союзе и Африке, как любящий и преданный поэт, и 

этот момент очень тесно отражён во всех его произведениях. Тема нашей статьи посвящена 

эстетическому видению поэта. Из классической и современной литературы мы хорошо 

знаем, что проблема эстетики является одной из жемчужин произведений поэтов и 

писателей. Эстетика в основном имеет два аспекта: внешний аспект и внутренний аспект. 

Это в изобилии можно увидеть в нравоучительных песнях поэтов, т.е. в критике внешнего, 

которое есть не оригинал, а внутреннее - есть оригинал. В поэзии Мирзо Турсунзаде много 

красоты. Например, восхваляя красивую природу Таджикистана, которая действительно 

завораживает, а Турсунзаде описывает весну, которая представляет собой собрание красот и 

всего прекрасного, вместе с природой родного края. Одним словом, Турсунзаде влюблён в 

природу своей родины и её красоту. Турсунзаде - проникновенный поэт, который совершает 

этот акт стихотворения. 

Ключевые слова: литература, поэт, мир, единство, искусство, дружба, эстетика, 

весенняя природа, страна, образ. 

 

MEN AND NATURE FROM AN AESTHETIC POINT OF VIEW 

MIRZO TURSUNZADE 

 Mirzo Tursunzade is known for Tajik literature of the twentieth century, not only in 

Tajikistan, but throughout the Soviet Union and Africa as a loving and devoted poet, and this 

moment is very closely reflected in all of his works. The topic of our article is devoted to the poets 

aesthetic vision. We know well from classical and aesthetics is one of the pearls of the works of 

poets and writers. Aesthetics basically has two aspects; an external aspect and an internal aspect. 

This can be seen in abundance in the moralizing songs of the poets, i.e. in criticism of the external, 

which is not the original, but the internal is the original. There is a lot of beauty in Mirzo 

Tursunzades poetry. For example, praising the beautiful nature of Tajikistan, which is truly 

mesmerizing, and Tursunzade describes spring, which is a collection of beauty and all that is 

beautiful, together with the nature of his native land. In short, Tursunzade is in love with the nature 

of her homeland and its beauty. Tursunzade is a heartfelt poet who performs this act of the poem. 

Key words:  literature, poet, peace, unity, art, friendship, aesthetics, nature, spring, country, 

image. 
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ТАЪСИРИ АДАБӢ ДАР АШЪОРИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА 
 

Шарифова Г.А. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Таъсири адабї дар баробари шароити иљтимої ва таърихї ба истеъдоду мањорати 

таъсиргиранда, ба талаботи маънавию эљодии ў низ вобаста аст. «Таъсири адабї дар 

шакли таљриба аз як адабиёт ба адабиёти дигар њамон ваќт ворид мешавад, ки адабиёте 

дар заминаи худ ќомат афрохта, ба ќабули таљрибаи нав омода бошад». Таъсири адиби 

бузург ба пайравони муосир ва бозоянда њамон ваќт самарабахш хоњад шуд, ки 

шароити таъсиргирї фароњам омада бошад, ба ин таъсир эњтиёљ пайдо шуда ва замина 

њозир гардида бошад. Он гоњ таъсир боиси ташаккулу камолоти ќобилияти ботинии 

пайравон мегардад. Ба ин љињати масъала мунаќќиди бузурги рус В.Г.Белинский 

ишораи даќиќу образноке  кардааст: «таъсири шоири бузурге ба шоирони баъдина на 

дар он намудор мешавад, ки ашъори вай дар назми онњо акс меёбад, балки аз он љињат 

сар мезанад, ки ќуввањои эљодии худи онњоро бедор карда,  ба њаракат медарорад, 

чунонки офтоб бо нурњои худ заминро мунаввар сохта, ќувваи худро ба он 

намегузаронад, балки ќуввањои мављудаи худи заминро бедор мекунад».  

Шоиру нависанда дар чунин олами мутањаррику инкишофёбанда умр ба сар 

мебарад ва доираи фаъолияти хешро ба хотири бузургии олам ва амалї шудани 

бењтарин идеалњои олии башар ва њаракату инкишоф муайян месозад. Шоиру 

нависанда њељ гоњ аз доираи ин њодисањо берун буда наметавонанд, зеро амвољи 

уќёнуси зиндагї њам худи онҳо ва њам ќањрамони асари ононро ба оѓўши хеш гирифта, 

дар љараёни њаракату инкишоф ва шўриши мављњои зиндагї обутоб медињад. Ин 

обутоб боиси мукаммалии донишу андеша ва парвози эњсосу тапиши дили суханвар 

мегардад, зеро њодисаву воќеањо чун њиссачањои њаракату инкишоф ба дилу шуури 

эљодкор роњ ёфта, ба эљоди вай муњри худро мегузоранд. 

Ин суханон ба шоире дахл доранд, ки тамоми умраш ба тарғиби равобити 

байниҳамдигарии мардумони дунё, сулҳу дӯстии халқҳо сарф шудааст. Робита ва васфи 

сулҳу дӯстӣ сар то сари эҷодиёти шоири маҳбуб Мирзо Турсунзодаро ташкил медиҳад. 

Шоир тамоми фаъолияти адабӣ, ҷамъиятӣ, сиёсии хешро бо тарғибу ташвиқи робитаи 

байниҳамдигарии халқҳо ва сулҳу озодӣ бахшидааст. 

Қувваи сулҳ зӯртар мешуд, 

Хатари ҷанг дуртар мешуд. 

Ин мисол аст як шаҳодати хуб, 

Ки кунад сулҳ ҷангро мағлуб.  

Мавзуи сулҳро шоир бо тасвири симои шахсони маъруфу сулҳхоҳ беҳтар ва 

барҷастатар инъикос менамояд. Сурудаҳои шоир саршор аз меҳру вафо, муҳаббати 

инсонӣ, дӯстиву рафоқати халқҳои ҷаҳон аст. Ӯ мунодии сулҳу дӯстии халқҳо буда, 

ғояҳои инсонпарварӣ, сулҳдӯстӣ, бародарӣ ва баробарии халқҳоро дар ашъор ва осори 

рангини худ тараннум сохтааст. 

 Мавзуъҳо оид ба робитаҳои байналхалқӣ, судҳу дӯстӣ таваҷҷуҳи шоирро аз 

солҳои 30-юми қарни гузашта ба худ ҷалб намудааст. Дар солҳои баъдиҷангӣ дар 

ашъори Мирзо Турзунзода мавзуи сулҳ ва дӯстии халқҳо мавқеи намоёнро ишғол кард. 

Аз соли 1946 раиси Кумитаи якдилии халқҳои Осиё ва Африко барои ҳамбастагии 
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халқҳои олам ҷоннисориҳо кардааст. Ӯро дар ҷаҳон ҳамчун шоири сулҳпарвар 

мешиносанд ва меписанданд. 

 Аз ҷумла, соли 1947 шоир ба Ҳиндустон сафар карда, бо таассуроти амиқ аз ин 

кишвари афсонавӣ баргашт ва як силсила шеъру достонҳо офарид, ки “Қиссаи 

Ҳиндустон” яке аз онҳост. 

Ӯ борҳо ба кишварҳои Осиё ва Африко сафар карда, аз минбарҳои баланди 

байналмилалӣ ба ҳимояи ҳуқуқҳо ва озодиҳои халқҳои ҷафокашидаи Шарқ садо баланд 

мекард: 

Одамон дар коғаз имзо мекунанд, 

Сулҳро ташвиқу илқо мекунанд. 

Сулҳ мегуфтанд, ки омоли мост, 

Навбаҳори чор фасли соли мост. 

Сулҳ истиқболи фарзандон бувад, 

Хотири ҷамъи куҳансолон бувад. 

Дар робитаи байни миллатҳо барои шоир мардуми тамоми сайёра баробар буд. 

Инро бештар дар мақолаҳои шоир низ мушоҳида кардан мумкин аст. Хусусан, бо 

дӯстии халқҳои шӯравӣ эътимоди комил дошт ва онро месароид. Чунки самари дӯстии 

халқҳои шӯравиро баъди Ғалабаи бузург хуб эҳсос кард ва дар ин маврид боз ҳам 

зиёдтар дар ашъораш васф менамуд. Муттаҳидии халқҳо, барпо намудани оилаҳои 

гуногунмиллатро натиҷаи ғанӣ гаштани хазинаи маърифати инсонҳо мешуморид. 

Шоир хусусиятҳои хуби ҳар забонро эътироф мекард ва арҷ мегузошт. “Қиссаи 

Ҳиндустон” дорои бисёр байтҳои таъсирбахш буда, аз вазъи ноҳинҷори мардуми ин 

мамлакат, ки дар натиҷаи сиёсати мустамликадории Ғарб ба вуҷуд омадааст, қисса 

мекунад. Шоир бо суханони қатъӣ мустамликадоронро мазаммат намуда, мардуми 

ҳиндуро ба қиём даъват мекунад: 

Барояд бо табассум гар зи хиргоҳ, 

Хиёнаткори ҷамъият чу рӯбоҳ. 

Бирав, халқи ситамкашро хабар кун: 

“Махав омад, махав омад, ҳазар кун”. 

Вохӯрии шоири тоҷик бо намояндагони халқи меҳнаткаш хеле таъсирбахш 

мебошад. Хонанда тавассути шеъру достонҳои шоир аз зиндагии миллатҳои гуногун 

огаҳӣ пайдо намуда ва ба хубї дарк карда метавонад, ки љараёни таъсири тарафайни 

фарњангњо як њодисаи табиї ва зарурист ва аз ќонуни тараќќиёти љамъияти инсонї 

бурун меояд. Асарҳои ӯ дорои муҳиммияти аввалиндараҷа буда, то ҳоло аҳамияти 

худро гум накардаанд. Шоири бузург ба бисёр давлатҳову шаҳрҳои ҷаҳон ба монанди: 

Деҳлӣ (1947), Врослав (1948), Париж (1949), Варшава (1953), Вена (1955), Стокголм 

(1957), Хелсинки (1962), Бейрут (1966), инчунин, ба Афғонистону Эрон, Ироқ, 

Колумбия, Мексика, Канада, Булғория, Чехословакия ва ғайра сафарҳои корӣ кардааст. 

Аз фарҳангу маънавиёт, таъриху робитањои байни халқҳо аз наздик шинос шуда, 

мавзуи сулҳу дӯстиро бо тасвири симои шахсони маъруфи сулҳхоҳ беҳтар ва 

барҷастатар дар ашъораш инъикос намудааст. Шоир аз ҳиндиён даъват ба амал меорад, 

ки монанди дарёҳои кӯҳии Тоҷикистон пурхурӯшанд, ба хурӯш оянд. 

Роҳи дунёи куҳан мешуд тамом, 

Роҳи нав медод сӯйи мо салом. 
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Роҳи равшан мисли субҳи пурсафо, 

Роҳи сидқу дӯстии халқҳо. 

Шоири тоҷик дар ашъораш ба ғояи дӯстии халқҳо, таъсири адабӣ ва равобити 

адабї диққати махсус додааст. Таъкид менамояд, ки ин таъсирро аз ҳамдигар људо 

кардан мумкин нест.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки ҷавњари равобити адабии халқҳоро таъсири адабї 

ифода мекунад. Ин таъсир бо вуљуди хусусиятњои хоса доштанаш ќариб дар тамоми 

шаклњои равобити адабї дучор меояд. Аз ин рў, аксари адабиётшиносони шўравии 

собиќ ба чунин хулоса омадаанд, ки асрори зиёди робитањои адабї мањз њамон ваќт 

ошкор мегарданд, ки таъсири адабї бо тамоми љузъиёт ва љилову тобишњояш омўхта 

шавад. 

Афзалият доштани масоили робитаҳои адабї, дўстиву мулоќоти бевоситаи шоир 

бо халќњои гуногун мубориза баҳри сулҳу дӯстиро фаро гирифтааст. Дар ашъори шоир 

номҳои халқҳои дигар, шоирону нависандагони он халқҳо, чун равандҳои адабии 

умумииттифоқӣ буда, бо садои шоирони тараққипарвар ва ватандӯсти ҷаҳон ҳамроҳ 

шудаанд. Дар бораи заҳмати пурбаракати Мирзо Турсунзода доир ба сулҳу дӯстӣ 

Тихонов гуфтааст: 

Ту ҷавшанпӯш аз ихлоси мардум, 

Дилат аз меҳри дилҳо пуршарор аст. 

Ту, эй Мирзои маҳбуби ҳама халқ, 

Сурудат рамзи сулҳи пойдор аст.  

 Хусусияти барҷастаи ашъори Турсунзода даъват ба озодиву истиқлолият аст. Боз 

муҳиммаш дар он аст, ки шоир зимни тасвири халқҳои хориҷӣ дар бораи зиндагии 

хушбахтонаи мардуми кишвари хеш, ободии он, инчунин, ба ғаму шодии тамоми 

халқҳои олам шарик шуда, сухан меронад. Ӯ худро як пораи олам медонад. Шодравон 

муҳаққиқ Ҳамроқул Шодиқулов дар як мақолаи худ, ки ба ҷашни 60-солагии 

Турсунзода бахшида шуда буд, гуфтааст: “Мирзо Турсунзода аз зумраи шоирони 

ангуштшумори тоҷик аст, ки масоили милливу умумиинсониро дар якҷоягӣ бо ҳам 

мавриди баррасӣ қарор дода, ки шахсияти онҳо ба як халқ дахл надорад, ё худ маҳсули 

эҷодиёти онҳо сарвати маънавии танҳо як халқ нест, балки чун фарзанди бузурги як 

халқ мояи ифтихори тамоми инсоният мебошанд”.  

 Хусусан, шеъру достонҳое, ки ба халқҳои Ҳиндустону Покистон, Африко 

бахшидааст, масъалаҳои шахсӣ, миллӣ бо масоили умумиинсонӣ тавъам ҳалли худро 

ёфтаанд. Аз ин рӯ, назар ба шеърҳое, ки дар мавзуи дӯстии халқҳои Иттиҳоди Шӯравӣ 

суруда шудаанд, ҷанбаҳои умумимиллӣ пурзӯртар аён мегарданд. 

 Хулоса, дар ашъори Мирзо Турсунзода як идда шеърҳое ҳастанд, ки ба 

намояндагони халқҳои гуногуни шӯравӣ ва дигарон бахшида шудаанд. Шоир дар ҳар 

шеъраш ба такрор мегӯяд, ки дӯстии халқҳоро муқаддас донистан, чун гавҳараки чашм 

эҳтиёт кардан ва бо онҳо робитаи дӯстиву илмиву адабӣ намудан вазифаи ҷонии ҳар 

яки мост. Самимияти комиле, ки ӯ нисбат ба оини дӯстӣ дошт, барои имрӯзиён намунаи 

ибрат шуда метавонад. Дар ашъори шоир масъалаҳои шахсӣ ва миллӣ, байналмилалӣ 

аҳамияти умумиинсонӣ касб кардаанд. 

Дидаам дар Бомбай боғи муаллақ чун биҳишт, 

Бо қалам тавсифи онро кай тавонад кас навишт. 

Боғ сабзу акси он рӯзу шабон дар об сабз, 
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Дар даруни об гӯё шуълаи маҳтоб сабз. 

Дар лабони худрӯён ханда ҳусни дигар аст, 

Ҷилваи ин боғ ҳам дар нозукӣ нозуктар аст. 
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ТАЪСИРИ АДАБӢ ДАР АШЪОРИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА 

 

Таъсири адабӣ дар баробари шароити иҷтимоӣ ва таърихӣ ба истеъдоду маҳорати 

таъсиргиранда, ба талаботи маънавию эљодии ў низ вобаста аст. «Таъсири адабї дар 

шакли таљриба аз як адабиёт ба адабиёти дигар њамон ваќт ворид мешавад, ки адабиёте 

дар заминаи худ ќомат афрохта, ба ќабули таљрибаи нав омода бошад». Таъсири адиби 

бузург ба пайравони муосир ва бозоянда њамон ваќт самарабахш хоњад шуд, ки 

шароити таъсиргирї фароњам омада бошад, ба ин таъсир эњтиёљ пайдо шуда ва замина 

њозир гардида бошад. Мавзуи сулҳро шоир бо тасвири симои шахсони маъруфу сулҳхоҳ 

беҳтар ва барҷастатар инъикос менамояд. Сурудаҳои шоир саршон аз меҳру вафо, 

муҳаббати инсонӣ, дӯстиву рафоқати халқҳои ҷаҳон аст. Ӯ мунодии сулҳу дӯстии халқҳо 

буда, ғояҳои инсонпарварӣ, сулҳдӯстӣ, бародарӣ ва баробарии халқҳоро дар ашъор ва 

осори рангини худ тараннум сохтааст. 

Калидвожаҳо: ашъор, таъсир, адабӣ, халқ, шеър, мардум, хушбахт, робита.  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ В ПОЭЗИИ МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ 
 

Литературное влияние, наряду с социальными и историческими условиями, зависит от 

таланта и навыков влиятельного лица, а также от его духовных и творческих потребностей. 

“Литературное воздействие в виде опыта переходит от одной литературы к другой только 

тогда, когда литература бодрствует и готова принять новый опыт”. Влияние великого поэта 

на своих современников и шутливых последователей будет эффективным только тогда, 

когда будут созданы условия для влияния, когда это влияние будет необходимо и будет 

заложена почва. Тема мира лучше и ярче раскрывается поэтом в образе известных и 

миролюбивых людей. Песни поэта полны любви, верности, человеческой любви, дружбы и 
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товарищества народов мира. Он был борцом за мир и дружбу народов, воспевал идеи 

гуманизма, мира, братства и равенств народов в своих красочных стихах и произведениях. 

Ключевые слова: поэзия, влияние, литература, фольклор, люди, счастье, связь, образ. 

LITERARY INFLUENCE IN THE POETRY OF MIRZO TURSUNZADE 

Literary influence, along with social and historical conditions, depends on the influencers 

talent and skills, as well as his spiritual and creative needs. «Literary influence in the form of 

experience passes from one literature to another only when literature is awake and ready to accept 

new experience». The influence of the great poet on his contemporaries and playful followers will 

be effective only when conditions are created for influence, when this influence is necessary and the 

ground is laid. The theme of the world is better and brighter revealed by the poet in the image of 

well-known and peace-loving people. The poets songs are full of love, fidelity, human love, 

friendship and fellowship of the peoples of the world. He was a fighter for the peace and friendship 

of peoples, glorified the ideas of humanism, peace, brotherhood and equality of peoples in his 

colorful poems and works.  

Key words:  poetry, influence, literature, folklore, people, happiness, connection, image. 
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