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THE EPIC FEATURES IN “PARADISE LOST” OF JOHN MILTON 

 

Abdulloeva Bunafsha Saidakbarovna – assistant of the department of foreign 

 languages, Technological University of Tajikistan, 

E-mail: godswish@mail.ru, godswish2882@gmail.com  

 

All commentators on the poem, including its detractors, have marveled at  the 

range of subjects it treats, which include the universe, human physiology and 

psychology, the forces of nature, God and other celestial beings, human reason and 

freedom. Critics have found the narrative poem rich with the meaning on its many 

levels: political allusions, cosmology, use of language, Biblical content, 

characterization, use of the traditional epic form, moral and spiritual meanings, and 

philosophical implications.  

Key words: poem, universe, human psychology and physiology, forces of nature, 

God, celestial beings, freedom, Biblical content, spiritual meaning, philosophical 

implication.   

 

ХУСУСИЯТҲОИ ЭПИКӢ “ДАР БИҲИШТ ГУМШУДА”- И 

ҶОН МИЛТОН 

 

Абдуллоева Бунафша Саидакбаровна- 

ассистенти кафедраи забонҳои хориҷӣ, 

Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон, 

E-mail: godswish2882@gmail.com  

 

Њама тафсиргарони шеъри эпикӣ як қатор мавзӯҳои он, аз ҷумла физиология 

ва психологияи инсон, нерӯи он, боварӣ ба мавҷудияти Худованд, қувваи табиат ва 

тафаккуру озодии инсонро васф кардаанд. Муҳақиқон ба он андешаанд, ки чунин 

шеър аз маъниҳои гуногун сиёсӣ, космологӣ, фалсафӣ ва ахлоқӣ бой мебошад. 

Калимаҳои калидӣ: шеър, дањр (коинот), равон (психология) ва 

физиологияи инисон, ќувваю нерўи табиат, Худо, мављудоти осмонї, маънии 

ирфонї, мантиќи фалсафї.  
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ЭПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»   

ПОЭЗИИ ДЖОНА МИЛТОНА 
 

Абдуллоева Бунафша Саидакбаровна- 

ассистент кафедры иностранных языков, 

Технологический университет Таджикистана, 

E-mail: godswish2882@gmail.com  

 

Все критики эпического стихотворения  восхищались целым рядом 

явлений, к которым они относятся, включая вселенную, физиологию и 

психологию человека, силу 

 природы, Бога и других небесных существ, а также разум и свободу 

человека. Они считают, что повествовательное  стихотворение богато смыслом 

на многих уровнях: политические иллюзии, космология, использование языка, 

библейское содержание, характеристика, использование традиционной 

эпической формы, моральные, духовные и философские значения.     

Ключевые слова: поэма, вселенная, человеческая психология и физиология, 

сила природы, Бог, небесные существа, свобода, библейские содержания, 

духовное значение, философская логика. 

 

What is an Epic? 

Ancient Greek word epic (from the adjective ἐπικός (epikos), and ἔπος (epos) 

"word, story, poem" is a lengthy of narrative poem ordinarily concerning a serious 

subject, which contains details of heroic deeds and events significant not to a person 

himself / herself, but to a person’s humanism, feminism, heroism, contribution and 

struggle for a person’s culture, civilization, race and nation, which he / she belongs.  

Epic is a much elaborated comprehensive story seeming sometimes boring and 

most of the times interesting discussion, which discusses the stories all about nation, 

and the history of that particular nation. For example we will look up about the 

story… the story has a hero – a dynamic brave hero and usually we will talk about his / 

hers heroism, describing him / her as a power of nation. This character will be the main 

character, the top of the characters of the story, also it’s a very celebrated in 

mythological characters like a divine in the battles, wars, etc struggling about the 

victory of justice. The exploits of the hero, his/ hers victory celebration teaches 

morality, which impacts our mind as a reader.  

Oral poetry may qualify as an epic, and Albert Lord (1912–1991) professor of 

Slavic and comparative literature with Milman Parry (1902 -1935) a scholar of epic 

mailto:godswish2882@gmail.com
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poetry and the founder of the discipline of oral tradition have argued over the classical 

epics, which were fundamentally an oral poetic form.  

Nonetheless epics have been written down since Homer an ancient Greek epic 

poet 850 BC; the works of Virgil Virgil / Vergil (Oct.15, 70 BCE – Sept. 21, 19 BCE) a 

classical Roman poet; Dante Alighieri (May/June c.1265 – Sept. 14, 1321), an 

Italian poet of the Middle Ages along with John Milton would be unlikely to have 

survived without being written down.  

The first epics are known as primary, or original, epics. One such epic is 

the story of Beowulf epic, that attempts to imitate these like Virgil's ‘Aeneid’ and 

Milton's ‘Paradise Lost is known as literary, or secondary, epic. Another type of epic 

poetry is epyllion (plural: epyllia) which is a brief narrative poem with a romantic 

or mythological meaning. The term, which means 'little epic’, came in use in the 

nineteenth century. It refers primarily to the type of erotic and mythological long elegy 

of which, Ovid Renai Publius Ovidus Naso (20 March 43 BC –AD 17/18) known as 

Ovid (who is best known as an author of erotic poetry) remains the master; to a lesser 

degree, the term includes some poems of the English particularly those influenced by 

Ovid. One suggested example of classical epyllion may be seen in the story of Nisus 

and Euryalus in Book IX of Aeneid1* 

How to write an Epic? What are the Epic features of Epic writing? 

Epic always considers a super fiction, a difficult task, for instance: the epic 

writers of a divine character should have a divine power in order to begin a story with 

an invocation and to elaborate it, to start and finish it. The epic writer will write about 

a pray – he will talk in this field about a particular maintain. It’s a great prestige to get 

into the epic writing.  

Epic is not easy to write 

It has a purpose and claims to a purpose. Each feature is important aspect of 

discussion, stands as an interesting and important value at an epic. It is a super moral 

ambitions task about a particular nation’s culture, civilization and etc. It is more 

distinguished story.  

John Milton's great blank-verse epic poem, which retells the Biblical story of 

Adam and Eve and their fall from paradise, has been hailed since its initial publication 

as one of the towering achievements of English literature.  

1*In Greco-Roman mythology, Aeneas (Greek: Αἰνείας, Aineías, derived from 

Greek Αἰνή meaning "to praise"; pronounced /I’ni:es in English) was a Troyan hero, 

the son of the prince Anchises and the goddess Aphrodite. His father was also the 

second cousin of King Priam of Troy. The journey of Aeneas from Troy (with help 

from Aphrodite), which led to the founding of the city Rome, is recounted in Virgil’s 
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Aeneid. He is considered an important figure in Greek and Roman legend and history. 

Aeneas is a character in Homer’s Illiad, Quintus Smyrnaeus’ Posthomerica 

and Shakespeare’s Troilus and Cressida. 

The poet John Dryden, writing in 1677, called the epic “Paradise Lost“ one of 

the greatest, most noble, and most sublime poems, which either this Age or Nation has 

produced,” and others from William Blake (28 Nov.1757–12 Aug. 1827) 

an English poet and painter to Wystan Hugh Auden (21 Feb. 1907 – 29 Sept. 1973) an 

Anglo-American poet have used it as a source of inspiration for their own writing.  

The epic “Paradise Lost” has also provoked more negative criticism, than any 

other acknowledged classic: Samuel Johnson (18 Sept. 1709 – 13 Dec. 1784) British 

author and literary critic called the language of the poem “harsh and barbarous,” Sir 

Walter Raleigh  (c. 1552 – 29 Oct.1618) an English writer, poet, declared the work 

often referred to as Dr Johnson’s “dead ideas,” and Thomas Stearns Eliot  (Sept. 26, 

1888 – Jan. 4, 1965) an Am. English poet, claimed Milton's style in the epic would have 

a harmful influence on English poetry. Despite the controversy sparked by the poem, 

however, it continues to be one of the most widely read and discussed works of English 

literature, with a reputation for greatness surpassed only by Shakespeare's plays.  

 

Critical Reception of “Paradise Lost” 

No poem in the English language has earned extremes of praise and censure 

as Paradise Lost.  

It was very well received upon publication of the first edition in 1667. By the end 

of the seventeenth century, the poem was thought of in England and Europe as one of 

the great epics and a major work of literature and was generally admired for its 

boldness and originality as well as its exalted theme and rousing language.  

The appreciation of the poem, particularly of its epic features, continued into the 

eighteenth century. Many critics noted also the defects in the work, including Milton's 

personal intrusions into the poem, the badly wrought allegorical characters, and the 

excessive display of learning. Some critics have suggested that Satan is the true hero of 

the epic: he is the one with the most memorable lines, whose character is most fully 

developed and interesting, and with whom we almost cannot avoid having sympathy. 

Many readers have admired the spirit energy of rebellion that pervades the character. 

Others, however, have taken pains to point out that for Milton to make Satan the hero 

of the epic would be to contradict his own theology and that while he finds Satan 

interesting, he does not admire him. As a Biblical epic, it is pointed out, Paradise 

Lost is an interpretation of Scripture, and God is the central figure. 
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The nineteenth century’s Romantic critics came to considerations about the 

relationship between Milton's life and mind and his art. They also admired Milton as a 

revolutionary, with some like Percy Shelley extending Blake's notion of Satan as a 

glorious rebel. Later nineteenth-century critics generally held the poem in high regard, 

remarking especially on what many considered to be Milton's flawless rhythm and 

diction. 

The twentieth century’s critical opinion of the poem was extensive, with literally 

hundreds of books being produced about the poem's every nuance. Early twentieth-

century commentators noted Milton's humanism and his intellectual heritage that 

informed the work; others admired his knowledge of physical nature reflected in the 

poem. In the 1930s, the poem was criticized by a number of prominent thinkers, 

including T. S. Eliot, Ezra Pound, and the critic F. R. Leaves, who argued that 

Milton's style was rigid and lacking in sensuousness. Others defended Milton, with 

some predicting that the tide of criticism against Milton's style would disappear with 

the disappearance of the “modernist” poetic movement that spawned it. This seems 

largely to have been the case, and critical appreciation of Milton in the latter half of the 

twentieth century tended to acknowledge the epic's inherent greatness while pointing 

out its weaknesses.  

Literature: 

1. Paradise Lost, John Milton  1667-1674    

2. Homeric Hymn to Aphrodite: Tradition and Rhetoric, Praise and Blame. 
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НАҚШИ  МАКТАБ ВА ОИЛА ДАР ТАРБИЯИ МАЪНАВИИ 
МАКТАББАЧАГОН 

 

                                                        Аминова И.Қ. – муаллимаи калони Донишкадаи 

омӯзгории  Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт, 

                                             Ҷононов С. - доктори илмҳои фалсафа, профессор, 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

 Дар мақолаи мазкур яке аз масъалаҳои доғи рӯзи замони муосир – тарбияи 

маънавии хонандагон ҳамчун талаботи қувват гирифтани майли одамдӯстии 

башарият ва худи таҳсилот, зинаҳои асосии расидан ба ин ҳадаф, ки ташаккули 

тафаккури маърифатӣ, моҳияти маънавӣ пайдо кардани таълим ва такомули ҷаҳони 

маънавии хонандаро пешбинӣ мекунад, давраҳои рушди ҷисмонӣ ва зеҳнии кӯдак, 

нақши нутқ, бозӣ, расмкашӣ, муошират дар оила, ҷойгоҳи муррабӣ ва боғча дар 

ташаккули эҳсосоти нек, маънавиёти кӯдак, зарурати фароҳам овардани фазои 

муносиби дӯстонаю хайрхоҳона дар тарбияи кӯдак, дониста ва дар лаҳзаҳои 

даркорӣ истифода бурдан аз меҳрубонӣ, танқид, хашм, хоҳишу фармон ва омилҳои 

ҳавасмандгардонӣ дар раванди тарбияи кӯдак баррасӣ шудааст. Тарбияро ҳамчун 

раванди бомароми рушди кӯдак дониста, аҳамияти пайваста омӯзондан ва ба бозӣ 

машғул шудани кӯдак дар ташаккули шуури ахлоқӣ, ирода, интизому одоби вай, 

зарурати муносибати тафриқавӣ ба тарбияи кӯдак ва ҳамкории мактабу оила 

ҳамчун кафолати тарбияи дуруст ва ба даст овардани натиҷаҳои дилхоҳ дар ин кор 

таъкид гардидаанд. 

Калимаҳои калидӣ: маънавӣ, тарбия, муаллим, хонанда, арзиш, таҷриба, 

муошират, ҳамсолон, калонсолон, кӯдак, фазо, таълим, фазо, иқтидор, коллектив, 

хонандагон, мактаб, оила, падар,  модар, ташаккул, инсондӯстӣ, низом, тафаккур, 

боғча, бозӣ, ҳиссиёт, микрофазо, томактабӣ, ҷомеа кӯдакон, хулқу атвор, майлу 

хоҳиш.  
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         В данной статье рассматривается  одна из актуальных проблем 

современности – духовное воспитание учеников как требование усиливающегося 

гуманистического желания человечества и самого образования, основные 

ступени достижения этой цели, предполагающие формирование мышления 

познания, приобретение учебой духовной сущности и совершенствование 

духовного мира ученика, этапы физического и умственного развития ребёнка, 

роль речи, игры, рисования, общения в семье,  с ровесниками и старшими, 

воспитателя и детского сада в формировании позитивных эмоций и духовном 

мире ребёнка, а также необходимость создания благоприятной и дружелюбивой 

атмосферы для воспитания ребенка, важность и своевременное использование 

разных форм воспитания, такие как вежливость, критика, негодование, просьба, 

приказ и средства мотивации в этом процессе. 

            Считая воспитание как целенаправленный процесс подчёркивается 

значение последовательного обучения и игры в формировании нравственного 

сознания ребенка, его воли, дисциплины и поведения, необходимость 

дифференцированного подхода к воспитанию ребенка, общения и 

сотрудничества школы и семьи как залога правильного воспитания и достижения 

желаемых результатов в воспитании ребенка. 

                Ключевые слова: духовный, воспитание, учитель, ученик, ценность, опыт, 

общение, ровесники, старшие, учеба, потенциал,  пространство, коллектив, 

учащихся, школа, семья, отец, мать, ребенок,  формирование, гуманизм, система, 

мышление, детсад, игра, ощущение, микросреда,  дошкольный, общество, 

дети,дисциплина, поведение, желание, склонность. 

 

"THE ROLE OF THE SCHOOL AND FAMILY IN THE SPIRITUAL 

EDUCATION OF THE STUDENT" 

 

Aminova I. K - senior Teacher of the Pedagogical 

 Institute of Tajikistan in Rasht district 

                                              S. Jononov - doctor of Philosophy, Professor, Technological 

University of Tajikistan 

 

This article examines one of the urgent problems of our time - the spiritual 

education of students as a requirement of increasing humanistic desire of humanity and 

education itself, the main steps to achieve this goal, involving the formation of 

cognitive thinking, the acquisition of spiritual essence by learning and the physical and 

mental development of a child , the role of speech, games, drawing, communicating in 
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the family, with peers and elders, an educator and a kindergarten in shaping the 

positive emotions and spiritual world of the child, as well as the need to create a 

favorable and friendly atmosphere for raising the child, the importance and timely use 

of different forms of education, such as politeness, criticism, resentment, request, order 

and means of motivation in the process. 

Considering education as a purposeful process, it emphasizes the importance of 

consistent learning and playing in shaping the child’s moral consciousness, will, 

discipline and behavior, the need for a differentiated approach to raising a child, 

communicating and cooperating with the school and family as a guarantee of proper 

education and achieving the desired results in education baby. 

Keywords: spiritual, education, teacher, student, value, experience, 

communication, peers, seniors, learning, potential, space, team, students, school, 

family, father, mother, child, formation, humanism, system, thinking, kindergarten, 

game, feeling, microenvironment, preschool, society, children, discipline, behavior, 

desire, inclination. 

       

Барои тарбияи маънавии хонандагон ташкили фаъолияти амалӣ, ки 

дурнамои самтгириаш барои якҷоякунии табиии (органикии) кори сиёсӣ, 

фарҳангӣ - оммавӣ, кори коллективи хонандагон хусусияти мукаммалӣ медиҳад, 

махсусан муфид мебошад. Тарбияи коллективонаи кории шахсият, ҳамчун 

ҳалқаи асосии тарбияи маънавӣ, дар  шароити  муассисаҳои  таҳсилоти  миёнаи 

умумӣ  ба  ҳар  ранг аст. 

      Яке аз омилҳои асосии иқтидори маънавии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи  

умумӣ фаъолияти педагогӣ мебошад. Дар он аз давраҳои  гузашта  меъёрҳо  ва 

анъанаҳои муайян ба таври табиӣ ва бартариятнок ташаккул ёфтаанд.  

         Аммо дар марҳилаи ҳозираи рушди маориф дигаргуниҳои муҳим ба амал 

омаданд, ки талаботи ҷамъият ба такмили сифатии он ва ташкили комплексии 

тарбияи насли наврас афзуд. Маҳз барои ҳамин талабот ба фаъолияти муаллим, 

пеш аз ҳама ба муаллими мактаб, ба маҳакҳои арзёбии маданиятнокӣ  ва 

касбияти он меафзояд. Образи волои маънавии муаллим абзори қавии тарбия ба 

шумор меравад. Андӯхтани таҷрибаи маънавӣ, азхудкунии меъёрҳои рафтор дар  

раванди воқеии  худи  ҳаёт, дар  муошират бо муаллимон, калонсолон,  падару 

модарон дар мисолҳои мушаххас бо роҳи  такрори  пайдарпай  ҷараён мегирад. 

Ин намуна ба ташаккули малакаҳои амалии рафтори мактаббача ба таври 

созгор мусоидат менамояд ва дар онҳо ҳисси қаноатмандиро   бармеангезад. 
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       Дар асоси кори ҳар як муаллим бояд майл ба муваффақияти умумӣ, ёрии 

байниҳамдигарӣ, алоқаҳои кории рафиқона ҷой дошта бошад. Ҳеҷ чиз ба мисли 

мухолифати носолим ва набудани фазои солим дар коллективи педагогӣ, обурӯи 

муаллимонро намерезонад. Муаллимон барои хонандагони худ бояд намунаи 

олии маънавиёт ва фарҳанги баланд бошанд. 

Раванди таълим ва тарбияи насли наврас аз рӯи зарурат хусусияти 

коллективӣ дорад, бинобар  ин, саҳми  инфиродии ҳар як  муаллим ба онро 

баркашидан, муайян намудан ва арзёбӣ кардан мушкил аст. Кори муаллим дар 

баробари бартариятҳои муҳими ин хосият, лаҳзаҳои манфиро низ дар худ дорад, 

зеро ки имкон медиҳад, муаллим бо сабаби камбудӣ, ҳисси қарзи касбӣ, худро 

маънаван аз масъулияти ин ё он иштибоҳ дар кори тарбия озод намояд. 

Масъалаи боварии маънавии ҷомеа ба муаллим ва  ҳуқуқи  ӯ  ба  чунин  бовар  аз 

ҳамин ҷо шуруъ мешавад.  

          Дастури этикаи касбии муаллим, хусусиятҳои шахсияти мактаббача, 

«маънавиёти синнусолӣ»-и ӯ, ба мисли талабот ба худидоракунии фаъолият дар 

сатҳҳои муайяни коллективи хонандагон, дар баробари  муносибати  маънавӣ бо 

калонсолон ва  ниҳоят, масъалаҳои  мубраме, чун кори тарбиявӣ  дар  мактаб, 

чун диалектикаи муносибатҳои хизматӣ ва ғайрихизматӣ дар раванди таълиму 

тарбия, баробарӣ ва нобаробарии байни муаллимон ва хонандагон, 

коллективҳои хонандагон ва муаллимонро ҳам ба назар мегирад.  

          Мутафаккири бузург – педагог К. Д. Ушинский дар замони худ чунин 

меҳисобид, ки омили асосии ташаккули кӯдаки рушдкунанда шахсияти муаллим 

ва ҷозибаи маънавии ӯ  ба  шумор  меравад. Вай менависад: «Дар тарбия ҳама 

чиз бояд такя ба шахсияти мураббӣ кунад, зеро ки нерӯи тарбиявӣ танҳо аз 

чашмаи зиндаи шахсияти инсон берун мерезад. Дар кори тарбия ягон оиннома ва 

барнома, ягон организми сунъии идора, ба кадом андозае, ки бофта нашуда 

бошанд, ҷои шахсиятро нахоҳад гирифт.        

          Таълими ҳақиқии роҳёбанда ба хислат, бе таъсири мустақими шахсии 

мураббӣ ба тарбиягиранда, имконнопазир мебошад. Танҳо шахсият метавонад, 

ба инкишофи таърифии шахсият таъсир расонад, танҳо хислат хислатро ба вуҷуд 

меоварад» [1]. 

         Маънавиёти педагогӣ шаклҳои ба худ хоси танқиди фаъолияти мураббиро 

ба назар мегирад, фаҳмиши дурӯғини обрӯи касб, гурез аз масъулияти шахсӣ 

барои иштибоҳоти педагогро пешгирӣ намудан, сарҳадҳои якдилии педагогиро 

муайян менамояд.  
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         Ҷанбаи дигари иқтидори маънавии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 

дар шароити ҳозира алоқаи байниҳамдигарии мактаб ва оила мебошад. Имрӯз 

муаллимон имкониятҳои нави зиёд доранд: дар маводи мушаххас ва барои 

кӯдакон фаҳмо, дар онҳо эътиқодмандии амиқ, ватандӯстӣ, сифатҳои волои 

маънавиро ташаккул медиҳанд. Дар онҳо ҳисси ифтихор аз оила, майли рафтан 

аз паси падару модари худ тарбия карда мешавад. Дар натиҷа падару модар ҳам 

ба ҳаёти мактабии фарзандони худ ҳарчи бештар таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд, 

фаъолона ба кори тарбия машғул мешаванд. 

          Кори муштараки мактаб ва оила дар тарбияи маънавии кӯдакон хеле 

муҳим ва бузург мебошад. Имрӯз бояд ин корро ҳамоҳанг ва роҳнамоӣ кард. Ин 

масъаларо фақат мактаб ҳамчун муассисаи умумидавлатии   таълимӣ - тарбиявӣ 

ҳал карда метавонад. «Мактаб ҳамчунин ба назар нагирифта наметавонад, ки 

таъсири оила ба рушд ва ташаккули кӯдакон дар аксари маврид ба самараи 

тарбия дар хурдсолӣ вобаста мебошад... Асосҳои рушди шахсияти инсон дар 

айёми тифлӣ, то панҷсолагӣ гузошта мешаванд. Ҳамзамон бо ин, таъсири падару 

модар ва оила дар солҳои минбаъдаи ташаккули инсон низ ҳис карда мешавад, 

ки наметавон онро дар раванди тарбияи мактабӣ ба назар нагирифт». 

         Дар  шароити ҳозира иқтидори маънавии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ хеле баланд мебошад, гарчанде камбудҳое низ вуҷуд доранд, ки ислоҳ ва 

такмил мехоҳанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мактабҳо муассисаҳои асосии 

умумидавлатии таълимӣ-тарбиявӣ  мебошанд,  ки тамоми шароит ва 

имкониятҳоро барои ташаккул ва такомули шуури маънавии насли наврас 

фароҳам меоваранд.  

          Мактаби муосир бо такя ба омилҳои ҷамъиятӣ-педагогӣ, барои дар 

тарбиягирандагони худ парваридани  ғояҳои мустаҳками маънавӣ, тарбият  

кардани сифатҳои инсондӯстӣ, ҳақиқат, самимият  ва  сарфакорӣ  кӯшиш 

менамояд. Дар айни замон ҷанбаҳои муҳимтарини тарбияи маънавии 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ таҳия гардидаанд, миқдори  

зиёди мақола, диссертатсия, монография, китобҳои дарсӣ  таълиф  шудаанд, 

параметрҳо ва равияҳои асосии масъалаи мазкур муайян карда шудаанд. Бо 

вуҷуди ин, имрӯз дар назди илми педагогика масъалаи хеле мураккаб ва мубрам 

– масъалаи такомули тарбияи маънавии мактаббачагон дар шароити имрӯзаи 

иҷтимоӣ - иқтисодӣ  истодааст.  Такомули тарбияи маънавии хонандагон ҳамчун 

масъалаи педагогӣ  муносибати нав ба арзишҳои маънавии ташаккулёфта аз 

мавқеи маънавиёти баланд ва одамдӯстии инсониятро талаб менамояд.  
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           Бо такя ба ин, дар  пеши  мо вазифаи муҳимтарини умумиинсонӣ – ба 

вуҷуд овардани роҳҳо ва тарзҳои ташаккули маънавиёти насли наврас истодааст. 

Тарбияи маънавӣ аз айёми кӯдакӣ шурӯъ мешавад ва тамоми умр – дар оила, 

мактаб, донишкада,  корхона  ва сохтмон,  муассисаҳои  илмӣ  идома меёбад. 

Дар  курсии  мактабӣ  кадом тайёрӣ гирифтани насли наврас  хеле муҳим 

мебошад, зеро минбаъд кӣ  шудани  ӯ  дар  ҳаёт аз ҳамин вобаста мебошад. «Ҳаёт  

дар  як  ҷой  қарор  надорад. Мо бояд пеш равем, тамоми системаи таълимро 

беҳтар намоем. Солҳои бисёре  нагузашта, онҳое, ки имрӯз дар паси мизи мактаб 

ва ё курсии донишҷӯӣ нишастаанд, ба истеҳсолот, илм ва фарҳанг меоянд» [3].  

Дар рафти корҳои амалӣ ва таҷрибавӣ мо инъикоси санадҳои меъёриро чун 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» (2013), Консепсияи мактаби 

миллӣ,  нақшаҳои корӣ оид ба кори таълимӣ-тарбиявӣ, нақшаҳои инфиродии 

роҳбарони синфҳо оид ба кори тарбиявӣ, ҳамчунин нақшаҳои тақвимии 

муаллимон-таълимдиҳандагони фанҳои муассисаҳои таҳқиқшавандаро омӯхтем. 

Барои  ноил  гардидан ба мақсадҳои дар пеш гузошташуда суҳбатҳои муфассал 

бо муаллимон, падару модарони хонандагон ва мустақиман бо гурӯҳҳо ва 

мактаббачаҳои алоҳида гузаронида шуданд. Ғайр аз ин, дар коллективҳои 

хонандагони синну соли хурд, миёна ва калони мактабӣ пурсишҳои махсус ва 

пур кардани саволномаҳо гузаронида шуданд. Барои анҷоми ҳаматарафа ва 

мукаммали таҳқиқоти  амалӣ  ва  таҷрибавии  мо, ба  кор  зиёда  аз 80 муаллим, 

қариб 400 хонанда ва зиёда аз 45 донишҷӯ, ки дар мактабҳои  мазкур  таҷрибаи 

педагогӣ мегузарониданд, ҷалб карда шуданд. Чи тавре ки дар боло қайд карда 

шуд, тарбияи маънавии шахсият дар мактаб дар се марҳила бояд гузаронида 

шавад.               

          Марҳилаи якум - марҳилаи ташаккули шуури маънавии мактаббачагони 

синфҳои поёнӣ мебошад, ки инкишоф ёфта ба марҳилаи дуюм – марҳилаи 

хусусияти маънавӣ гирифтани таълими наврас мерасад ва марҳилаи минбаъдаи 

он – марҳилаи такомули маънавии наврасон мебошад. Раванди рушд ва 

такомули маънавиёти макттабачагонро метавон аз рӯи нақшаи зерин ошкор 

намуд:   
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Бояд зикр намуд, ки асосҳои маънавиёт дар давраи мактабӣ  гузошта 

мешаванд ва дар оянда ба ташаккули инсони дорои маънавиёти баланд мусоидат 

менамоянд. Ҷомеаи муосир дар баробари фароҳам овардани шароит барои 

рушди ҳаматарафаи иқтисодии шахсият, ба ҳар як одам талаботи қатъӣ 

пешниҳод менамояд, ки яке аз қисматҳои муҳимтарини таркибии он маънавиёти 

баланд мебошад.  

            Ба масъалаҳои тарбияи кӯдакони то синни мактабӣ низ таваҷҷуҳ зоҳир 

намудан лозим меояд. Агар  таълими  барвақтии  кӯдакон хуб ба роҳ монда шуда 

бошад, сарнавишти миллат ва давлатро метавон тағйир дод. Дар шароити 

иҷтимоӣ – иқтисодӣ  дар ҷумҳурӣ кӯдакони сини томактабӣ одатан дар хона 

тарбия мегиранд. Дар шароити шаҳр муассисаҳои томактабии бачагона амал  

мекунанд, ки ба кӯдакон малакаҳои муайян: хондан, ҳисоб кардан, аз ёд кардани 

баъзе матнҳои оддӣ ва шеърҳо, ҳамчунин қоидаҳои рафтор ва муошират бо 

калонсолон ва ҳамсолонро ёд медиҳанд.  

          Дар ҳоли ҳозир дар муассисаҳои томактабии бачагона мушкилоти зиёде 

вуҷуд доранд, ки ба масъалаҳои иҷтимоӣ –иқтисодӣ  ва  кадрҳо вобаста 

мебошанд. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, ба ҳар яки мо ёфтан ва интихоб намудани 

роҳҳо ва воситаҳои нисбатан созгори тарбияи насли наврас ва аз онҳо тарбия 

намудани меросбарони сазовор лозим аст, чунки кӯдакон ояндаи мо мебошанд, 

инҳо ҳамонҳое ҳастанд, ки фардо шаҳрҳо бунёд мекунанд, нон истеҳсол 

мекунанд, дар коргоҳҳо ва корхонаҳо заҳмат мекашанд.  

          Барои  тарбия  намудани  инсони сазовор донистани он ки кӯдак ҳамчун  

шахсият ташаккул меёбад ва чӣ тавр метавон ба он таъсири дуруст расонид, хеле 

зарур мебошад. Раванди рушди кӯдак дар аксари маврид дар генҳои ӯ  ба  код  

дароварда  шудааст. 

          Чи тавре ки маълум аст, тамоми  ҳуҷайраҳои  асаб ва мушак дар 

шашмоҳагии ҳаёти дохили батни модар вуҷуд доранд ва афзоиши  минбаъдаи 

вазни  ҷисм  танҳо  аз  ҳисоби афзоиши  ҳаҷми ҳуҷайраҳо ба амал меояд, на аз 

ҳисоби шумораи онҳо. Омилҳои асосие, ки ба вазн ва қади кӯдак таъсир 

мерасонанд, ғизо ва машқ мебошанд, ҳарчанде, ки аҳамияти онҳо он қадар калон 

нест. Ҳалқаи асосии он талабот ва маҳсули онҳо – ҳиссиёт ва хоҳиш ба шумор 

мераванд. Талабот ба таассурот ҳамзамон ба талабот ба ғизо ва бехатарӣ  

инкишоф меёбад.  

           Таълиму тарбия пур кардани беҳудаи хотира нест, дар он ҳиссиёт  ва 

фаъолияти кӯдак ширкат мекунанд. Кӯдак дар ташаккули худ иштирок мекунад, 

бинобар ин, тарбияву таълим бояд ба фаъолмандии ӯ такя намояд. Дар рушди 
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кӯдак соҳиби нутқ гардидани ӯ нақши муҳим дорад. Ба воситаи он калонсолон 

барои ба мағзи кӯдак ворид намудани моделҳои нав машқи ҳиссиёт «канали 

алоқа» ба даст меоваранд. Зикр бояд намуд, ки нутқ воситаи муҳими таълими 

барвақтии кӯдак мебошад. Амали онро метавон ба воситаи нишон додани 

расмҳо ва телевизион (вақте ки тифл андак калон мешавад) пурқувват намуд. 

Вале воситаи нисбатан устувори рушди кӯдак амалҳои шахсии ӯ: гуфтор, бозӣ, 

расм ба шумор мераванд, ки дар онҳо маълумоти аз берун гирифташуда 

фаъолона истифода мешавад.  

            Боварии кӯдак ба воситаи нуфӯз ва ба воситаи шахсияти мураббӣ  

ташаккул меёбад, онро на филмҳои телевизионӣ, на китоб ва расмҳо 

наметавонанд иваз бикунанд. Дар ин маврид тамоми навъҳои нуфӯз – таваҷчуҳ, 

эҳтиром ба ахлоқ, ақл, нерӯ ва каме тарсро якҷоя кардан муфид мебошад. 

Одамро мешавад тарбия кард, вале дар  ҳудудҳои  муайян, агар аз ҳад бигзарад, 

он қадар хушбахт нахоҳад буд. Ҳаёти  кӯдак аз рафтори мухталиф, ки аз муҳит ва 

амалҳои ҷустуҷӯии хусусӣ ва талаботи ботинӣ бармеоянд, таркиб меёбад. Муҳит 

ба  кӯдак  «реҷаи» ангезандагон – аз  рӯи вақт амал карданро медиҳад, ки аз рӯи 

реҷаи қабулгардида  муайян карда мешаванд: вақти хестан, хоб рафтан, ғизо 

хӯрдан, сайругашт кардан, ба боғчаи кӯдакон рафтан ва ғайра. Бо ҳар яке аз ин 

марҳилаҳо ашёангезандагон, чеҳраҳо, таъсири ҷисмонӣ ва  суханҳо - фармонҳо ё 

хоҳишҳо вобаста мебошанд. Ҳамаи ин маҷмӯи мухталифи эҳсосотро 

бармеангезад, ба талаботи гуногун таъсир расонида, сабаби фаъолияти 

мухталифи ба қувват додани дилхушӣ нигаронидашуда мегардад.  

            Кӯдаки хурд  амалҳои  кӯтоҳро иҷро менамояд, ки ангезандагони  беруна  ё  

ҳиссиёти ботинӣ бармеангезанд, зеро ки ӯ то ҳол «нақшаҳои» дурудароз надорад. 

Моделҳои он одӣ ва аз ашёи алоҳида иборат мебошанд: вале онҳо зуд мураккаб 

мешаванд, пеш аз ҳама, дар шакли ба хотир супоридани ҳодисаҳои 

такроршаванда. Кӯдак бо нишон додани қатъият ва баъзан ҳатто якравӣ, ҳарчи 

бештар мустақилият зоҳир менамояд. 

           Тарбия – идоракунии рушди кӯдак аст. Ҳадафи он сохтани шахсияти қодир 

ба қонеъ гардонидани дархостҳои ҷомеа ва таъмини талаботи худ мебошад. 

Кӯдакон, махсусан тифлон, бояд якҷоя бо ҳиссиёти хуш тарбия карда шаванд. 

Ҳарчанд он қадар ҳақиқат надорад, аммо чунин мепиндоранд, ки бадбахтии 

даврони тифлӣ асари худро дар тамоми ҳаёти кӯдак мегузорад.  

          Бинобар ин, муносибат бо кӯдакро чунон бояд сохт, ки дараҷаи роҳати ӯ 

бояд ҳамеша мусбат бошад. Маълум, ки ин кор осон нест: калимаи «не» ҳамеша 

нохушоянд аст ва агар ҳама вақт «ҳа» гӯем, ин ҳам аллакай нозунӯз мешавад. 
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Ҳунари тарбия маҳз  дар  ҳамин манъу маҳдудият бояд  кам карда шавад, 

бисёртар боварӣ, исбот, рад кардан ва вазъиятҳои ба якдигар гузаранда ифода 

меёбад. Аммо тарбияи ҳама гуна ҳиссиёт дар кӯдак бояд бо одамият (одамгарӣ)  

вобаста бошад. Ақли кӯдакро рушд дода, ба ӯ бояд гуфт, ки ақл барои кори нек 

ва ҷустуҷӯи ҳақиқат дода шуда, барои барқарор намудани адолат ва дифоъи 

заифон зарур мебошад. Истеъдодро парвариш карда, бояд фаҳмонд, ки он ҳамон 

вақт арзиш дорад, ки агар ба ҳаёти одамон ёрӣ расонад, онҳоро боз ба як 

зиначаи рушд боло бардорад, на барои қонеъ гардонидани иззати нафси шахсӣ 

ва ғурур истифода шавад. 

          Унсури муҳими таҷрибаи маънавӣ, ки кӯдак бо он ба мактаб дохил 

мешавад, тасаввурот ва малакаҳои дар муҳити бевоситаи иҷтимоӣ, пеш аз ҳама 

дар оила ҳосилкардааш мебошанд. Ҳанӯз дар айёми тифлӣ хусусиятҳои рафторе 

ба назар мерасанд, ки онҳоро комилан метавон заминаи сифатҳои минбаъдаи 

маънавӣ (риоя карда тавонистани қоидаҳо, эҳсоси шарм, гуноҳ ва ғайра) 

ҳисобид. Ҳарчанд ба мактаб инсони кӯчак меояд, аммо бо зиндагиномаи дорои 

таҷрибаи маънавӣ  ва гузаштаи худ меояд [5]. 

          Барои рушди ҳаматарафаи кӯдаки синну соли томактабӣ  мо бояд  баъзе  

омилҳои асосиро ба назар бигирем:  

        а) Падару модар вазифадоранд дар хонавода микрофазои муносиб  

бисозанд. Дар оила бояд оромӣ ва дӯстӣ – шартҳои муҳим барои тарбияи  кӯдак 

ҳукмфармо бошад. Мустаҳкамии оила ва хотирҷамъии кӯдак аз онҳо вобаста 

мебошад. Чунин микрофазо худ ба худ ба вуҷуд намеояд, онро махсус сохтан ва 

баъдан ҳифз намудан зарур аст;  

        б) Кӯдакро ҳамеша омӯхтан лозим аст, барои ин дар дафтари махсус ҳадди 

ақал дар нимсол як бор мушоҳидаҳоро сабт бояд кард. Фақат дар ҳамин ҳолат 

тарбия бошуурона, на бетартиб, мешавад. Ҳангоми мушоҳида ва омӯзиши кӯдак 

васвасаи арзёбӣ кардан пайдо мешавад: кӯдак ақибмонда аст, муваффақ, худхоҳ, 

сарвар аст ва ё «муҳаққиқ».  Аммо барои хулоса баровардан саросема набояд 

шуд. Кӯдак мутобиқи қонунҳои ба воя расидан ба андозаи калон шудан тағйир 

меёбад. 

          в) Тамоми системаи бо маълумот пур кардани мағзи кӯдакро метавон 

таълим номид. Он абзори қудратманди тарбия ва ташаккули шахсият, шарти 

муҳими хушбахтии минбаъдаи кӯдак мебошад. Фаҳмост, ки пухта расидани 

мағзро ба назар бояд гирифт, аммо интизори мӯъҷиза будан шарт нест. 

Гуфтугӯҳо, расмҳо, қироат, барномаҳои кӯдакона бо шарҳ, расмкашӣ, лӯхтакҳо, 

бозичаҳо – ҳамаи инро дар якҷоягӣ «ахбороти муҳит» меноманд. 
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          г) Кӯдак бояд бозӣ кунад. Ин машғулияти асосии кӯдак дар фосилаҳои 

байни хоб, ғизохӯрӣ ва ташноб мебошад. Сайругаштро низ барои бозӣ истифода 

бурдан лозим аст. 

          Бозиҳо яке аз омилҳои асосии тарбия ва таълими кӯдаконанд. Дар бозӣ низ 

зеҳни иҷтимоӣ, ки ҳамчун шарти ҳатмии ташаккули шуури ахлоқӣ  хидмат 

мекунад,  метавонад рушд кунад. Ҳамчунин ирода рушд мекунад. Он дар иҷрои 

коре, ки тақозо карда мешавад ва пахш намудани майли инкори қоидаҳои 

мавҷуда ва амал кардан ба манфиати шахсӣ ифода меёбад.      

          Табиист, ки ин шуури ахлоқӣ дар кӯдакони синни томактабӣ дар шакли 

рушднакарда вуҷуд дорад. Бо вуҷуди ин, унсурҳои асосии он маҳз дар бозӣ, ки 

танҳо ба туфайли меъёрҳо ва қоидаҳои бозӣ, ки ширкаткунандагон мустақилона 

қабул кардаанд, ба ҳам меоянд. Кӯдак аз бозиҳои аввал бовар мекунад, ки агар 

қоидаҳои ҳама эътирофкардаро риоя намояд, бачаҳо ӯро ба бозӣ роҳ медиҳанд. 

Дар ҷараёни бозӣ ва рафтори иштироккунандагони он боварии кӯдак ба 

зарурати самимӣ ва ботартиб будан ва эҳтиром доштан нисбат ба дигарон 

мустаҳкам мешавад. Танҳо  дар  ҳамин  ҳолат ӯ метавонад дар бозӣ иштирок 

кунад ва риояи меъёрҳои онро аз дигарон талаб намояд [6]. 

         д) Мавҷудияти ҷомеаи кӯдакон низ зарур мебошад. Ба ҳама маълум аст, ки 

кӯдаки ягона дар оиларо нозпарвард накарда тарбия намудан чӣ қадар мушкил 

аст. Бинобар ин, рафтани ӯ ба боғчаи кӯдакон ниҳоят зарур мебошад. Кӯдак дар 

он ҷо мактаби муносибат, худсобиткунӣ ва мусобиқаро мегузарад. Кӯдак то 

дусолагӣ бо тифлони дигар хӯ намегирад, бештар ба ҳузури калонсолон эҳтиёҷ 

дорад. Баъд аз сесолагӣ боғчаи бачагон, аққалан барои ду-се  соат зарур аст. 

Ҳамзамон ба кӯдак ёд додани кори  мустақилонаи эҷодӣ дар танҳоӣ, бе ширкати 

калонсолон, хеле  муҳим  мебошад, аммо  калонсолон  бояд дар  ҳудуди дастрас 

қарор дошта бошанд, кори ӯро санҷида тавонанд, маслиҳат диҳанд ва дар ҳолати 

зарурӣ ёрӣ расонанд. 

         е) Кор барои оила ё коллективи бачагон хеле барвақт бояд ба унсури ҳаёти 

кӯдак табдил ёбад: нахуст тақлид ба калонсолон ва бозӣ, баъдан ёрӣ расонидан 

ба онҳо, кори муштарак ва ниҳоят ӯҳдадориҳои худ. Бачаро ҳаргиз бо баҳонаи 

бозӣ аз корҳои хона озод намудан лозим нест. Қоида бояд андоза дошта бошад, 

тадриҷан шаклҳои онро гуногун ва вақташонро зиёд намудан мумкин аст. Ба 

кӯдак фаҳмонидани он ки натиҷаи кори ӯ арзиш дорад ва на танҳо ба хотири 

«барои тарбия» супориш дода  намешавад, хеле муҳим мебошад.                                                                                                         

          Зикр бояд намуд, ки усулҳои қатъии тарбия вуҷуд надоранд. Тарбия барои 

ҳамаи синну сол ва хислатҳо фоидаи якхела дорад. Натиҷаи кори кӯдаконро хеле 
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эҳтиёткорона ба мушоҳида гирифта, нақшаҳои тарбиявии  худро эҳтиёткорона 

ислоҳ намудан лозим аст. Таҳия намудани усулҳои тарбия хеле осон аст, вале 

иҷро кардани онҳо хеле душвор мебошад.    

            Дар ин кор ҳамкории мактабу муассисаҳои томактабӣ бо оила, суҳбатҳои 

хоса бо падару модарон, махсусан додани тавсияҳои педагогӣ ба онҳо аз ҷониби 

мураббиёни касбӣ хеле муҳим аст. Фаромӯш набояд кард, ки муносибати 

тафриқавӣ ба тарбияи кудак, алалхусус ба инобат гирифтани хулқу атвор, майлу 

хоҳиш ва қобилияти дарк кардану пайравӣ  кардани вай ба муҳити атроф, роҳу 

рафтори калонсолон ва супоришҳои ба вай додашуда гарави ба даст овардани 

натиҷаҳои дилхоҳ дар кори тарбияи кӯдак мебошад.     
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ВАҲДАТИ МИЛЛӢ  -  ВА  СУЛҲУ СУБОТ ДАР ҶОМЕА 

 

Боракова Ҷамила Рангалиевна  -  

муаллими калони кафедраи фаннҳои гуманитарии 

 Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Ваҳдати миллӣ асоси осоиши мардум ва муҳимтарин омили рушди ҷомеа 

маҳсуб мегардад. Халқи тоҷик оқибатҳои ҷанги шаҳрвандӣ,рӯзҳои фоҷиабори он 

ва хисороти иқтисодии гузоштаи онро хуб дар ёд доранд. Бинобар ҳамин, ҳамаи 

мо аз ҳарвақта бештар бояд дарки ин масъулиятро намоем, ҳамеша аз давлати 

соҳибистиқлол ва озодии кишвар шукргузор бошем. Дар навбати худ, мардуми 

кишвари мо, махсусан насли ҷавон бояд дар хотир дошта бошанд, ки ваҳдати 

миллӣ низ аз қиматтарин арзишҳои ҷомеа ба шумор меравад. Имрӯз бошад, мо 

бо боварӣ метавонем арз менамоем, ки шукуфоӣ ва осоиши Ватани азизи мо 

ширинтарин меваҳои истиқлолият ва ваҳдати миллӣ маҳсуб мегарданд. 

Калимаҳои калидӣ: мисол, ваҳдат, ҷавонон, кишвар, ҷомеа.           

 

UNITY OF THE FOUNDATION OF PEACE IN SOCIETY 

 

Borakova Jamila Rankhalievna - 

Senior Lecturer in the Department of Humanities 

  Technological University of Tajikistan 

National unity is the basic tranquility of people and the most important development 

of society. The Tajik people remember the aftermath of the civil war, its tragic days and the 

enormous damage. Therefore, all of us should be sensitive and vigilant, as never before, 

should always be grateful to an independent state and freedom to the Motherland.  

In turn, the people of the country especially young people should always remember 

that national unity is also the value of our society. And today we can confidently say that the 

prosperity and tranquility of our dear Motherland-Tajikistan are the sweet fruits of 

independence and national unity.                                                                                                    

Keywords. Example, unity, youth, homeland, society.   

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ  ЕДИНСТВО - ГАРАНТИЯ ПРОГРЕССА  И  РАЗВИТИЯ 

Боракова Джамилья Рангалиевна - 

старший преподаватель кафедры гуманитарных наук, 

  Технологический университет Таджикистана 
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Национальное единство является основной спокойствия народа и важнейшим 

фактором развития общества. Таджикский народ помнит последствие гражданской 

войны, её трагические дни и огромный ущерб. Поэтому все мы должны быть чуткими 

и бдительными как никогда, должны быть всегда  благодарны независимому 

государству и свободной Родине. 

В свою очередь,  народ  страны, особенно молодёжь, должны всегда помнить, 

что национальное единство является также священной ценностью нашего общества. 

И сегодня мы с уверенностью можем сказать что процветание и спокойствие  нашей 

дорогой Родины- Таджикистана, являются сладкими плодами независимости и 

национального единства. 

Ключевые слова: примирение, единство, молодёжь, Родина, общество. 

                 

Ваҳдат мафумҳест, ки ягонагӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, муттаҳидӣ ва ҳамбастагиро 

фаро гирифта, тамоми пешравию дигаргуниҳои кишвар маҳз самараи он аст. 

Бақои миллат ва иқтидори давлат аз пойдориву устувории сулҳу субот ва 

ҳамдигарфаҳмиву ваҳдати миллӣ вобаста аст. Дарки ҳамин арзиш миллати 

бостонии моро дар раванди руйдодҳои фоҷиабори ибтидои давраи 

соҳибистиқлолӣ аз парокандаву  пошхӯрӣ эмин нигоҳ дошт. 

Дар  тамоми давру замон аз таърих сабақ омӯхтан, давраҳои асосии онро 

таҳлил намуда, эҷодкорона истифода бурдан яке аз вазифаҳои илми муосир 

маҳсуб меёфт. Ба ҳамагон маълум аст, ки  таҷрибаи сулҳу суботи Тоҷикистон 

мақому мартабаи байналмилалӣ касб кардааст ва истифодаи он барои 

кишварҳое, ки мухолифатҳои мазҳабӣ динии кишварамон то ҳол ҳаллу фасл 

нагардидаанд. Паҳлуи дигари ин масъала дар он аст, ки таҳқиқи масалаҳои сулҳу 

ваҳдати миллӣ, ба танзим даровардани муносибатҳои байниқавмӣ дар дохили 

кишвар ва мубориза ба муқобили тероризм омилҳое мебошанд, ки Ваҳдати 

миллиро муҳим мегардонад. 

Баъди ҳазор сол баъд аз он, ки дар аввали солҳои 90 уми асри гузашта 

рашки бадхоҳони миллат ҳам дар дохилу  ва хам дар хориҷ боз ба ҷӯш омад, 

онҳо барои пора пора намудани давлати ҳанӯз дар гаҳвора будаи тоҷикон онро 

ба гирдоби ҷанги даҳшатбор кашидаанд. Ба хубӣ дарк кардан мумкин аст, ки 

доман густурдани фоҷеаи миллӣ, ки аксари қурбоншудагони он тоҷикон буданд, 

маҳз барои аз байн бурда ин миллати ориёӣ ва ба тасарруфи худ даровардани 

боигарии он таҳрезӣ шуда  буд. 

Ҷанги шаҳрвандӣ заминаи носозгории ҷомеаи тоҷик, инкишофи ноҳамвори 

ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон, 
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ҳамчунин омезиши омилҳои манфиатхоҳию маҳалгароӣ, ҷоҳталабии динӣ 

гардид. Вале табиати сулҳҷӯёна ва азалии миллати тоҷик, ки ҳамеша ба гузашт 

ва созиш моил аст, агарчи дар таърихи гузашта боиси аз даст додани 

манфиатҳои ҳаётӣ шуда буд, ин дафъа барои дарки манфиатҳои умумимиллӣ 

мусоидат кард. Акнун ин миллат иқтидореро дорост, ки худро ҳифз кунад ва 

барои дифои марзу бум ва диёраш ба ҳар ҷонфидоиҳо омода аст. 

Барои расидан ба ин рӯзи таърихӣ мардуми тоҷик роҳи пурмашаққатро бо 

сарвари Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 

кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тай намудаанд ва ба орзуи деринаи худ 

сулҳу субот дар Тоҷикистон расиданд. Дар ҷараёни эъмор ва истиқрори сулҳу 

ободкорию созандагӣ моро муяссар шуд, ки неъмати бебаҳо ва муқаддас -

ваҳдати миллиро нигоҳ дорем, ба қадри он расем ва ҷавонони ватандӯсту 

ватанпарварро тарбия намоем, то дар оянда ин гавҳари ноёбро эҳтиёт намоянд. 

Дар ин роҳ ташаббус ва ҷоннисории Президенти Тоҷикистон, кишварҳои дуру 

наздик, созмонҳои бонуфузи байналхалқиву  ҷаҳонро дар мавриди хомӯш 

кардани оташи ҷанги шаҳрвандӣ, баргузор кардани музокироти байни тарафҳо 

ва ба тасвиб расондани Созишномаи истиқрори сулҳ фаромӯш набояд кард. 

Маҳз кӯшишу талош ва заҳматҳои шабонарӯзии Пешвои миллат ва дигар 

фарзандони сулҳхоҳи тоҷик буда, ки марҳила ба марҳила давраҳои музокироти 

тоҷикон баргузор шуд ва дар натиҷа 27 - уми июни соли 1997 “Созишномаи 

умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ” байни тоҷикон баста шуда, Ваҳдати 

миллӣ устувору пойдор гардид. Дар барқарор намудани сулҳи тоҷикон 

ташкилотҳои бонуфузи ҷаҳонӣ, аз ҷумла Созмони Милали Мутаҳид,  Созмони 

Амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Созмони конфронси исломӣ, Иттиҳоди 

давлатҳои мустақил саҳм гузоштаанд. 

 Вазъ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол дар як муддати кӯтоҳи таърихӣ ба 

эътидол омад. Таҷрибаи сулҳи тоҷикон дар кишварҳои ҷаҳон, бахусус вазъи 

давлатҳое, ки хатари терроризму экстремизм ва дигар низоъҳо таҳдид мекунанд 

бо пешниҳоди созмонҳои сулҳхоҳи байналмиллалӣ мавриди омӯзиш ва 

баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. 

 Дар замони муосир барои ҳар як давлати озоду соҳибистиқлоли миллӣ 

тарбияи аҳли ҷомеа дар рӯҳияи меҳанпарастию ваҳдати миллӣ яке аз вазифаҳои 

муҳим ва дорои аҳамияти стратегӣ маҳсуб мешавад.  

Мавҷудияти рӯҳияи меҳанпарастӣ ва ваҳдати миллӣ гарави озодиву 

истиқлолияти давлатӣ, ободиву амнияти ва саодату хушбахтии мардуми тоҷик 

мебошад. 
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Воқеан, дар замони ҷаҳоншавӣ ва бархӯрди тамаддунҳо гиромӣ доштани 

арзишҳои миллӣ вазифаи аввалиндараҷаи ҳар як фарди тоҷик мебошад. Бояд 

дарк кунем, ки маҳз ваҳдату якдигарфаҳмӣ сарчашмаи бахту иқбол ва пешрафту  

ташшакули давлатдориамон мегардад. Ваҳдат ва худоогоҳиву худшиносӣ 

шахсро водор месозад, ки ба қадри Модар - Ватан, муқаддасоти миллӣ - 

истиқлолият, озодӣ ва рамзҳои давлатӣ, инчунин арзишҳои волои фарҳангиву 

ахлоқӣ, забони модарӣ, адабиёти оламшумул ва таъриху маданияти халқи худ 

бирасад ва барои ба наслҳои оянда гузоштани мероси арзанда кӯшишу талош 

варзад. Барои пос доштани Ваҳдати миллӣ мо бояд нооромиҳои замони ҷанги 

таҳмилии шаҳрвандиро аз хотирамон дур насозем.  Аз ин лиҳоз яке аз 

масъалаҳои мубрами рӯз ин ҳифзи музаффариятҳои Истиқлолияти давлатӣ, ба 

ҷавонон фаҳмонидани равандҳои харобиовар ва амиқ дарк намудани онҳо 

мебошад. Ҳамчунин, расонидани ҷавонон ба сатҳи баланди худшиносӣ ва ахлоқӣ 

ба ҳалли мушкилоти бурҳони маънавӣ мусоидат мекунад. Ватандӯстӣ аз ҳар як 

фарди некноми Тоҷикистон маънавияту маданияти баланд, ахлоқу нияти нек, 

муҳаббати бепоён ба ватани хешро талаб мекунад. 

 “Мо истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллиамонро танҳо дар сурате 

пойдору устувор нигоҳ дошта, ҷомеаи худро ба як ҷомеаи мутамаддин табдил 

дода метавонем, ки агар нақшаву ниятҳои оғозкардаамонро бо заҳмати аҳлонаву 

содиқона вусъати дучанд бахшем, сарзамини биҳиштосоямонро сидқан дӯст 

дорем ва пайваста сайъ кунем, ки сарзаминамонро ба як гӯшаи ободу пешрафти 

сайёра  мубаддал гардонем”-изҳор дошта буданд Пешвои миллат зимни 

баромади худ ба ифтихори рӯзи Ваҳдати миллӣ. 

 Инак, аз қабули ин санади тақдирсоз 30 сол сипарӣ мешавад. Барои 

садсолаҳои дигар пойдор ва устувор мондани Ваҳдати миллӣ дар кишварамон 

моро лозим аст, ки шахсиятҳои дорои тафаккури нав, худогоҳ, масъулиятшинос, 

ватандӯст, эҷодкор, дорои фарҳанги баланди миллӣ ва бунёдкору созанда ба воя 

расонем. Барои ба ин ҳадаф расидан моро мебояд, дар баланд бардоштани сатҳу 

сифати таълиму тарбия ва дар рӯҳияи ифтихори миллию худогоҳӣ ва 

меҳнатдӯстӣ ба воя расонидани насли наврас тамоми қувва ва дониши худро 

равона созем. Мо бояд Ваҳдати миллиро чун гавҳараки чашм эҳтиёт намоем ва 

ба насли ҷавон омӯзонем, ки тамоми оромию пешрафт ва ободкорию созандагии 

ҳаммеҳанон аз ваҳдату ҳамдигарфаҳмист. 
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САРЧАШМАИ АСОСИИ МАЪЛУМОТ ДАР АРЗИШҲОИ  

УМУМИИ ИНСОНИИ ДОНИШҶӮЁН 

Гафурова Шахло - муаллимаи забони русӣ,  

мактаби миёнаи раками 24.  

E-mail: Shahlo@mail.ru  
 

Имрӯз забони русӣ дар Тоҷикистон забони муоширати байни миллатҳо 

мебошад. Ва ин мақом дар Конститутсияи кишвар сабт шудааст. Ин маънои онро 

дорад, ки забони русӣ дар Тоҷикистон истифода мешавад, ба ҳеҷ ваҷҳ маҳдуд 

намешавад ва ҳар касе, ки бо он ҳарф мезанад, метавонад онро дар тамоми 

ҷанбаҳои ҳаёти худ озодона истифода барад. 

Калимаҳои калидӣ: қавм, тарбия, фарҳанги миллӣ, шоир. 

 

ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК В ВОСПИТАНИИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Гафурова Шахло – учительница русского языка, средняя  

общеобразовательная школа №24.  

E-mail: Shahlo@mail.ru  
 

Сегодня русский язык в Таджикистане является языком межнационального 

общения. И этот статус закреплен Конституцией страны. Это означает, что русский язык 

в Таджикистане используется, никак не ограничивается и любой, владеющий им, может 

беспрепятственно использовать его во всех аспектах своей жизнедеятельности. 

Ключевые слова: межнациональный, воспитание, национальная культура, поэт. 
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THE MAIN SOURCE IN THE EDUCATION OF GENERAL HUMAN VALUES OF 

STUDENTS 
 

Gafurova Shakhlo - a teacher of the Russian language,  

secondary school number 24.  

E-mail: Shahlo@mail.ru  

 

Today, the Russian language in Tajikistan is the language of interethnic communication. 

And this status is enshrined in the Constitution of the country. This means that the Russian 

language is used in Tajikistan, is not limited in any way, and anyone who speaks it can freely 

use it in all aspects of their life. 

Key words: interethnic, upbringing, national culture, poet. 

 

Работая учителем родного языка и литературы много лет, можно с 

уверенностью сказать, что воспитание общечеловеческих ценностей учащихся 

составляет неотъемлемую часть уроков и мероприятий на родном языке. Несмотря 

на небольшое количество уроков родного языка в школьной программе, стараюсь 

использовать каждый урок и внеклассное мероприятие в целях духовно - 

нравственного воспитания учащихся. 

Цель нашего воспитания – обеспечить преемственность между поколениями, 

передать моральные ценности, знания и опыт старших поколений, устои культуры, 

уважение к истории человечества, народа, страны. 

На мой взгляд, литература располагает исключительно большими 

возможностями для нравственного воспитания подрастающего поколения. Наша 

задача – максимально использовать эти возможности на своих уроках.   

Конечно, каждое произведение имеет не одностороннее направление 

воспитания, в одном произведении можно встретить воспитательные элементы 

патриотизма, бережное отношение к родному языку, о толерантности, о семье, о 

добром отношении к родителям, о доброте и зле и т.д. 

Анализируя все произведения по программе, классифицировала их по 

группам, так как, зная суть, тематику произведения, легче усваивается материал, 

запоминается надолго. Они прививают любовь к родному языку и к народному 

творчеству, народному наследию, национальной культуре, учат чтить обычаи и 

традиции своего народа, увидеть красоту природы. Воспитывают дружеские 

чувства к детям другой национальности, раскрывают любовь к малой Родине 

и жизнь народов, которые помогают им понять значение дружбы и взаимопомощи 

людей разных национальностей.  
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Воспитывают доброту, порядочность, честность, душевную щедрость людей, 

о том, что не надо скупиться на доброе отношение к ближним (родителям) и 

дальним, надо дарить и радость, счастье, не надо стыдиться проявления своих 

чувств. Проявляется проблема добра и зла, роли семьи в воспитании человека. 

Учит быть благодарными тем, кто открыл твои глаза, помог увидеть 

прекрасное в этой жизни, учиться трудолюбию, взаимопониманию, сочувствию. 

Если мы коснулись вопроса о патриотическом воспитании в школе, то русский язык 

и литература играет огромную роль в этой области, учащиеся растут на отважных 

произведениях многих героев, поэтов и писателей, русского народа, участников 

Великой Отечественной войны, где каждая строка пропитана любовью к родному 

краю, Родине советского народа.  

Роль учителя родного языка и литературы в школе особая. Он не просто даёт 

учащимся знания, а воспитывает высоконравственных людей, которые смогут в 

будущем выбрать себе дело по душе, построить свою жизнь, стать счастливыми, 

быть милосердными, гуманными, настоящими патриотами своей страны. Уроки 

языка и литературы - уроки нравственности. Строя свои уроки, я обращаю 

внимание именно на это. Благодатный материал для этого можно найти по каждой 

теме, на каждом уроке языка и литературы, только надо умело использовать его.  

Каждое произведение, которое вошло в учебную программу, может 

восприниматься как урок воспитания нравственности, человечности, гуманности, 

патриотизма. Принимая во внимание все проблемы, стоящие на сегодняшний день 

перед учителем родного языка и литературы, я запланировала в каждом классе 

уроки внеклассного чтения по русской литературе, посвящённые творчеству 

знаменитых поэтов, таких как А.С. Пушкин, Л. Толстой, Антон Чехов, М. Горький 

и т.д. Также на уроках литературы использую стихи и рассказы собственного 

сочинения. На примерах национальных героев, на языке отцов и дедов, которые 

ближе им по духу, легче достичь патриотического воспитания. Особенно по нраву 

учащимся начальных классов сказки о национальных героях, а в программу 

среднего звена вошли такие произведения, как например, рассказ «Отцы и 

дети», «Даму с собачкой» «Митина любовь», «Солнечный удар», «Дело корнета 

Елагина», «Жизнь Арсеньева» и цикл «Темные аллеи» и еще многие стихотворения 

и прозаические произведения о героизме молодого поколения во время военных 

действий.  

Русский язык — один из самых развитых и богатых языков мира. На уроках 

русского языка используется языковой материал с ярко выраженной нравственной 

окраской. Это тексты, в которых идет речь о доброте, человечности, милосердии, 

совести, о любви к Родине, которые побуждают обучающихся не только думать, но 
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и формировать нравственные позиции. Большую роль в духовно-нравственном 

воспитании играют и творческие работы (сочинения, изложения, сочинения-

миниатюры). На уроках используются тексты на темы: «Патриотизм», «Родная 

земля», «Честь», «Совесть». Ученики открыто делятся тем, что для них Родина, 

гражданский долг, что значит любить свое Отечество. Художественное слово 

воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки детей. Слово может 

окрылить ребёнка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает 

осознать человеческие отношения, познакомиться с нормами 

поведения.  Литература, на каком языке бы не была — основа воспитания, она 

всегда была гордостью, совестью народа. Любая тема в русской литературе может 

рассматриваться с точки зрения нравственного понимания. Например, сказки, где 

добро всегда побеждает зло. Былины воспитывают в детях чувство патриотизма.  

Урок литературы учит жизни в широком понимании слова, формирует опыт, 

развивает чувства. К тому же, книга обогащает человека духовно, воспитывает его 

эстетический вкус. Наблюдение над текстом, его внимательное прочтение нужно 

для того, чтобы ребенок понял главное: зачем автор пишет свой рассказ, повесть, 

поэму. А, следовательно, прийти к выводу о том, в чем помогает герой разобраться 

читателю, чему учит данное произведение. Если школьник научится проникать в 

эмоциональный мир героев, выявлять авторское отношение к ним, а затем 

вырабатывать собственные оценки персонажей, то это будет способствовать 

развитию читательских навыков, глубокому постижению произведения искусства, 

повышению уровня нравственной воспитанности детей, формированию их 

нравственных идеалов. Литературные дискуссии весьма ценны в гражданском 

воспитании. Они развивают самостоятельность суждений, готовят учащихся к 

реальной жизни. Где неизменно сталкиваются характеры, где надо уметь быстро 

отличить реальные и мнимые ценности, хорошие и плохие поступки, действия. 

Семинары, дискуссии также позволяют в непринужденной беседе рассуждать о 

настоящих человеческих ценностях: о долге, о чести, об ответственности за свои 

поступки, о величайшей силе любви, о семье.    

Большое значение для воспитания у учащихся чувства патриотизма имеет 

также и дидактический материал, который я использую на уроках. Маленький мир 

повседневной жизни детей на уроках русского языка неизмеримо расширяется 

благодаря обращению к словарям, словосочетаниям и предложениям, относящихся 

к общественно–политическим явлениям страны, области, района, поселка. 

Дидактический материал, предлагаемый для разбора, ненавязчиво вводит 

школьника в мир общественной жизни, пробуждает его сознание как будущего 

гражданина, воспитывает нравственные идеалы. Ребята узнают о символике нашего 
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государства, обычаях его народов, замечательных традициях. Для повышения 

эффективности решения этих задач также используются электронно-

образовательные ресурсы - презентации. 

Развитию познавательной активности учащихся способствуют и сочинения – 

отзыв о произведениях.  Советую ребятам, какому произведению посвятить 

сочинение. Предостерегаю учащихся от пересказов содержания книги и 

напоминанию им, что сочинение, являющееся отзывом о каком–либо произведении, 

строится как рассуждение. На одном из уроков анализируются отзывы учащихся о 

книгах – фрагменты из сочинений прежних лет. Для сочинения – рассуждения 

предлагаю такие темы: «Слово о родном крае», «Почему мне дорог родной край», 

«Берегите родную природу», «Друзья природы», «Об этом нельзя молчать» и др.  

Проблема нравственного воспитания в настоящее время является крайне 

актуальной. Если традиционно в советской школе патриотическое воспитание 

осуществлялось через организации октябрят, пионеров, комсомольцев, с помощью 

конкурсов строя и песни, военно-патриотических слётов, тимуровского движения, 

то сейчас всё это забыто. Но педагогический арсенал средств воздействия на ум и 

сердце ученика богат. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от учения время.           

В воспитании нравственности и мировоззрения большое значение имеют 

также уроки внеклассного чтения. На уроках и на кружках мы анализируем 

произведения. Проводим уроки нравственности и внеклассные мероприятия. 

Внеурочная деятельность включает в себя: научно практические 

конференции, олимпиады, конкурсы инсценировок произведений писателей и 

поэтов русской классической литературы, конкурсы чтецов произведений местных 

поэтов и собственного сочинения, драмкружки, оформление стенгазет и многие 

другие мероприятия. Итак, нравственность — наивысшая мера человечности. Она 

начинается с осознания долга личности, с добровольного решения поступиться 

своими интересами в пользу другого человека в обмен на обыкновенное чувство 

благодарности. И наша обязанность — воспитать это в детях, чтобы они поступали 

именно так. Процесс формирования духовных ценностей — длительный, быстрого 

результата быть не может, но та работа, которая проводится учителями на уроках 

русского языка и литературы, поможет «заронить» драгоценное зерно в души 

учеников.  
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Китая. Авторы приходят к выводу, что официальные письма, независимо от 
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cultural nature, have historical significance.  
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 Ёдгориҳои хаттӣ яке аз муҳимтарин манобеи таърихӣ ба шумор рафта, то 

имрӯз танҳо қисме аз онҳо ҳамчун сарчашмаи таърихӣ мавриди омӯзишу таҳқиқи 

пажӯҳишгарон қарор гирифтаанд. Аз асрҳои XIV-XV сарчашмаҳои хаттии зиёде 

боқӣ мондааст, ки қисми муҳими он бо забони форсӣ (тоҷикӣ) нигошта шудаанд. 

Бештари ин номаҳо ба ҳокимони Осиёи Миёна, Эрон, Осиёи Хурд ва Ҳиндустону 
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Хитой мансуб буда, аз баъзе арбоби илму фарҳанг ва шахсиятҳои мазҳабӣ низ 

чунин номаҳо ба ёдгор мондаанд. Аз матни ин номаҳо метавон ахбори зиёде 

роҷеъ ба ҳаёти сиёсӣ, муносибати байнидавлатӣ, вазъи иқтисодӣ ва фарҳангӣ 

пайдо кард. Таҳқиқи ин осор имкон медиҳад, ки дар хусуси муносибатҳои байни 

сулолаҳои ҳоким, вазъи умумии минтақа, робитаҳои хешутаборӣ, роҳҳои 

тиҷоратӣ ва вазъи иқтисодӣ муайян карда шавад. Баъзе маълумоти ин номаҳо 

барои равшан намудани робитаҳои адабӣ ва вазъияти диниву мазҳабӣ (аз ҷумла 

нуфузи аҳли тасаввуф ва ғ.) кӯмак мерасонад. Пажӯҳиши номаҳои расмӣ дар 

баъзе мавридҳо ахбори сарчашмаҳоро такмил карда, дар мавридҳои дигар баъзе 

маълумотро зери суол мебарад. Дар маҷмӯъ аз қолиби як мавзӯи муҳим таҳқиқу 

баррасӣ кардани номаҳои бо забони форсӣ нигошташудаи нимаи дувуми асри 

XIV ва асри XV, ки дар таърихи Осиёи Миёна ҳамчун давраи поёни ҳукумати 

муғулҳо ва асри ҳукумати Темур ва Темуриён маъруф аст, замони ниҳоят муҳим 

ба шумор меравад ва арзиши баланди илмиро доро мебошад . 

 Ҳеҷ миллате наметавонад худро аз гузашта ҷудо дониста ва танҳо дар 

фикри имрӯз ва нигаронии оянда бошад. Ақвом ва миллатҳо низ чун афроди 

башар ҳар яке гузаштае доранд, бевосита муваффақиятҳо ва нокомиҳо ва ё 

пирӯзию шикастҳо, ҳаводиси мусоид ва пешомадҳои ногувор, ҷангҳо ва 

инқилобот,  хулоса давронҳои дурахшони сарват ва шукуҳ ё рӯзҳои торики фақр 

ва бадбахтиро паси сар кардаанд. Ҳар як аз ин ҳаводис ва авомил дар рӯҳияи 

афроди он миллат таъсири ногузире мегузорад, ки дар таквияти ҳаводиси оянда 

сахт ҳалкунанда хоҳад буд ва чи басо, ки ҳаводиси оянда маълулан аз ҳаводиси 

вобастаи гузашта сарчашма мегирад ва ин ҳамон аст, ки ҷабри таърих хонда 

мешавад [3, 173]. 

Бино бар ин, ҳар қавм ва миллат таърихи гузаштаи худро бояд биомӯзад. 

Вале таърих бояд оинаи тамоман намоён аз ҳақиқат бошад, на намудоре аз 

ғаразҳо ва эроду истинбототи хусусии муаллиф ё латифоте аз навиштаи дигарон.   

Он чи аз манбаъҳои юнонӣ, рӯмӣ, форсӣ, чинию ҳиндӣ  ва аврупоӣ дар 

заминаи таърихи тоҷикон пеш аз ислом омада ва он чи аз манобеъи арабӣ ва 

туркию аврупоӣ дар бораи таърихи баъд аз ислом навишта шуда, пур аз ғаразҳои 

сиёсӣ, иҷтимоӣ ва мазҳабӣ аст. Ва он чӣ тоҷикон худ дар ин замина пардохтаанд, 

тавонистаанд то ҷое ҷойгоҳи халқи тоҷикро дар давраҳои таърихӣ бо такя ба 

сарчашмаҳои муҳкам нишон додаанд, вале дар баъзе қисматҳои таърихи тоҷикон 

ҳанӯз ҳам зарурати таҳқиқот мавҷуд аст. Бигузарем аз он, ки чи гуна муаллифони 

тоҷик ба шароитҳои тақозои замон ва риояти сиёсати арбобони давр қисме аз  

ҳақро рӯпӯш ва қисми дигареро ошкор сохтаанд, ки он ба низоми он давра 
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созгор буда, вале бинобар баъзе ҳодисаҳо ва воқеаҳои дигари айнӣ ҷавобгӯ шуда 

наметавонанд ва инро дар мисоли мукотиботи расмии миёни амирон, арбобони 

сиёсӣ, уламо ва соҳибони илму адаб пайгирӣ намудан мумкин аст. Ин 

ҳодисаҳоро метавон дар бахши бузурги лашкаркашиҳои турку муғул ва  аъроб 

пайгирӣ кард, ки дар зери шиорҳои “футӯҳот”, “ғазавот”, “ҳасаноти аъмол” 

ҳақро нодуруст ҷилва дода, аз ҷасади омма калламанора, кӯлҳои хунин ва қатлу 

кушторҳои беамонро дар саҳифаҳои таърихи мо сабт карданд ва бадбахтона 

саҳифаҳои кутуби моро пур аз ҳақиқаткушиҳо кардааанд [1, 13-34].  

Чунин таърихе ҳаргиз наметавонад ҷолиби диққат ва ҳаваси мардум 

бошад, ки ба гузаштаи хеш хоҳ аз назари иттилоъ, хоҳ аз лиҳози таҳқиқӣ ва 

интиқод пайвастагӣ дорад. Бино бар ин, бояд ҳамкории аҳли назар дар 

нигориши таърихи марбут ба тоҷикон ҳамоҳангии назарҳои асосӣ риоя гардад ва 

таърихе навишта шавад, ҷамъи мақсадҳо хориҷ аз таассуб ва ҷонибдорӣ, яқин 

бар аснод ва воқеаҳои таърихе пойдор бошад. Хушбахтона, таваҷҷуҳе, ки дар 

солҳои охир ба ин масъалаи пурарзиш шудааст, ин ташкили хазинаи таърихи 

иҷтимоии тоҷикон ва таҳияи таърихи дақиқ ва саҳеҳи тоҷикон аст, ки бо амри 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бар 

таърихнигорон, бостоншиносон, забоншиносон ва фарҳангшиносон шудааст, 

саҳифаи наверо дар таҳқиқ ва методологияи таҳқиқот ба вуҷуд овард, ки он аз 

усулҳои замона дарак медиҳад [4, 24-53].  

Аммо навиштани таърих бар асоси сарчашма ва асноди таърихӣ ин як 

кӯшише аст, ки чи дар дохили кишвар ва  чи дар хориҷи кишвар барои 

ҷамъоварии аснод ва сарчашмаҳои таърихӣ аз навиштаҳои болои санг ва осори 

ҳунар гирифта, то ёддоштҳо, номаҳо, китобаҳои расмӣ ва давлатӣ, ки барои 

дарёфти ҳақиқати ҳол равона шудааст, зарури хоҳад буд. Ва барои ин кор 

ҳамчунон ки дар дигар кишварҳо ба таври расмӣ фаъолияти созмонҳо ба сурати 

“марказҳои таҳқиқ” ё “марказҳои сабт” мавҷуд аст, бошад ва ба таври доимӣ 

таърих ва ҳунарҳои миллии худро нигоҳдорӣ намуда, он чи дар назари дигарон 

ноаён аст, рӯи кор оранд ва ин корро дар дохили кишвар низ нодида нагиранд. 

Вале то кунун дар кишвари мо ба ин амр камтар диққат дода мешавад ва ё ҳанӯз 

ҳам ин метод дар миёни мо тоҷикон аҳамияти хоса пайдо накардааст. Аз ин ҷост, 

ки касе ба ҷамъоварии аснод ва мактубу номаҳо, фармонҳо камар набастааст. 

Шояд ин навъ номаҳо дар саҳифаҳои китобҳо, ки дар аснои ҷангу нооромиҳо 

пароканда ва ноаён гардидаанд, ки ниёз ба ҷамъоварӣ ва муайянкунии 
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муаллифони он ба миён омада, барои барқарорсозии таърихи миллат аҳамияти 

калонро доро бошанд [2, 7-12].  

Андешаи ҷамъоварии сарчашма, асноди мактуби таърихӣ дер боз 

диққатамонро ба худ ҷалб намудааст ва шояд ҳамин сабаб шуд, ки бо шавқ ба ин 

кор камари ҳиммат бандем ва нахустин қадами худро дар ин роҳ аз интишори 

мақолае оғоз намоем ва шояд дар ин кор сирре ниҳон аст ва бо талошҳои 

устуворона он чи, ки аз паяш ҳастем, рӯи кор орем.  
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The article is devoted to effective methods of teaching and learning English. The 

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

information concerning reasons for learning, different contexts for learning, learner 

differences, important of student motivation and responsibility for learning. The age of 

students is also considered as an important problem at the process of learning and teaching 
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  Мақолаи мазкур ба усулҳои пурсамари таълим ва омӯзиши забони 

англисӣ бахшида шудааст. Муаллифон ба воситаву усулҳои замонавии таълими 

забонҳои хориҷӣ диққати худро равона кардаанд. Маълумот оиди сабабҳои 

омӯзиш, ҷабҳаҳои гуногуни таълим, намудҳои гуногуни омӯзандагон, аҳамияти 

ҳавасмандии донишҷӯён ва масъулияти таълим пешкаш гаштааст. Синну соли 

донишҷӯён низ ҳамчун яке аз масъалаҳои муҳим дар раванди омӯзиш ва таълими 

забони англисӣ қаламдод гаштааст. 

Калимаҳои калидӣ: усулҳои пурсамар, омӯзиш, таълим, воситаҳои муосир, 

фарқият, ҳавасмандӣ, масъулият. 

 

At the process of teaching of foreign languages, especially English as an 

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

and useful issues, such as reasons for learning, different contexts for learning, learner 

differences, importance of student motivation, responsibility for learning and others. 

Because all around the world, students of all ages are learning to speak English, but 

their reasons for wanting to study English can differ greatly. It should be noted, that 

some students, of course, only learn English because it is on the curriculum at primary 

or secondary level, but for others, studying the language reflects some kind of a choice. 

It is also known, that many people learn English because they have moved into a 

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

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

national language - e.g. Britain, Canada, New Zealand, etc - or where it is one of the 

main languages of culture and commerce - e.g. India, Pakistan, Nigeria. But some 

students need English for a Specific Purpose (ESP). Such students of ESP (sometimes 

also called English for Special Purposes) may need to learn legal language, or the 

language of tourism, banking or nursing, for example. An extremely popular strand of 

ESP is the teaching of business English, where students learn about how to operate in 

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

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

need to access English-language academic texts. 

Present experience shows, that many people learn English because they think it 

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

of general English often do not have a particular reason for going to English classes, 

but simply wish to learn to speak, read and write the language effectively for wherever 

and whenever this might be useful for them. That is why  

the purposes students have for learning will have an effect on what it is they want 
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and need to learn - and as a result will influence what they are taught.  It is known, that 

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

on the language needed for specific business transactions and situations. But the 

students living in a target-language community will need to use English to achieve their 

immediate practical and social needs.  

 Imagine, that  a usual a group of nurses will want to study the kind of English 

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

including those studying the language as part of their primary and secondary education 

will not have such specific needs, of course, and so their lessons and the materials 

which the teachers use will almost certainly look 

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

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

different learner variables, as we shall see below. 

Noting different contexts for learning English it should be noted, that  

English is learnt and taught in many different contexts, and in many different class 

arrangements. By this reason such differences will have a considerable effect on how 

and what it is we teach. We should pay serious attention to EFL, ESL and ESOL at the 

process of teaching and learning English. This way for many years we have made a 

distinction between people who study English as a foreign language and those who 

study it as a second or other language. It has been suggested that students of EFL - 

English as a Foreign Language tend to be learning so that they can use English when 

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

speak English. ESL - English as a Second Language students, on the other hand, are 

usually living in the target-language community. We can be sure, that  the latter may 

need to learn the particular language variety of that community, for example Scottish 

English, southern English from England, Australian English, Texan English, etc rather 

than a more general language variety. We also can suppose, that  they may need to 

combine their learning of English with knowledge of how to do things in the target-

language community - such as going to a bank, renting a flat, accessing health services, 

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

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

It should be noted, that this distinction begins to look less satisfactory when we 

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

international communication, especially with the Internet, means that many ‘EFL 

students’ are in effect living in a global target-language community and so might be 

thought of as ‘ESL students’ instead! Partly as a result of this we now tend to use the 

term ESOL -  English for Speakers of Other Languages to describe both situations. 
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Nevertheless, the context in which the language is learnt, what community they wish to 

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

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

Another important issue at the process of teaching and learning English is 

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

students learn English in primary and secondary classrooms around the world. We 

know, that they have not chosen to do this themselves, but learn because English is on 

the curriculum. This way depending on the country, area and the school itself, they 

may have the advantage of the latest classroom equipment and information technology 

- IT, or they may, as in many parts of the world, be sitting in rows in classrooms with a 

blackboard and no other teaching aid. But private language schools, on the other 

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

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

the students in them may well have chosen to come and study. Such a way will affect 

their motivation  at the beginning of the process. 

Saying about importance of schools and language schools at the process of 

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

teaching are known as important ways of learning. That is why some students prefer to 

have a private session with just them on their own and a teacher, 

commonly referred to as one-to-one teaching. On the other end of the scale, English 

learners is taught in some environments to groups of over one hundred  students at a 

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

thirty students, whereas a typical number in a private language school lies somewhere 

between eight and fifteen  learners. 

As well as clearly the size of the class will affect how we teach. The teachers 

should pay serious attention to Pair work and group work are often used in large 

classes to give students more chances for interaction than they would otherwise get 

with whole-class teaching. In a one-to-one setting the teacher is able to tailor the lesson 

to an individual’s specific needs, whereas with larger groups compromises have to be 

reached between the group and the individuals within it. But in large classes the teacher 

may well teach from the front more often than with smaller 

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

feasible and time-efficient. 

A method in-school and in-company is also considered to be one of effective 

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

take place in educational institutions such as the schools and language schools we have 

already mentioned, and, in addition, colleges and universities. Truly in such situations 
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teachers have to be aware of school policy and conform to syllabus and curriculum 

decisions taken by whoever is responsible for the academic running of the school. It is 

really known, that there may well be learning outcomes which students are expected to 

achieve, and students may be preparing for specific exams. It is possible, that a number 

of companies also offer language classes and expect teachers to go to the company 

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

appropriate as those which are specially designed for teaching and learning. That is  

more importantly, that the teacher may need to negotiate the class content, not only 

with the students, but also with whoever is paying for the tuition. 

It should be noted, that real and virtual learning environments language learning 

has traditionally involved a teacher and a student or students being in the same 

physical space. Though, the development of high-speed Internet access has helped to 

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

they are literally thousands of miles away, and in a different time zone, from a teacher 

or other classmates. Here some of the issues for both real and virtual learning 

environments are the same. Some students still need to be really motivated and we still 

need to offer help in that area. That is why as a result, the best virtual learning sites 

have online tutors who interact with their students via e-mail or online chat forums. 

That  is also possible to create groups of students who are all following the same online 

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

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

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

We can surely consider, that virtual learning is significantly different from face-

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

want for the most part , though real-time chat forums have to be scheduled, rather 

than when lessons are timetabled , as in schools. But secondly, it no longer matters 

where the students are since they can log on from any location in the world. We also 

know, that online learning may have these advantages, but some of the benefits of real 

learning environments are less easy to replicate electronically. Such ways include the 

physical reality of having teachers and students around you when you are learning so 

that you can see their expressions and get messages from their gestures, tone of voice, 

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

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

MSN Messenger and Skype allows users to see each other on the screen as they 

communicate, but this is still less attractive – and considerably more jerky - than being 

face to face with the teacher and fellow students. 
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That is known, that of course, whereas in real learning environments learning 

can take place with very little technical equipment, virtual learning relies on good 

hardware and software, and effective and reliable Internet connections. 

Though this book will certainly look at uses of the Internet and other IT applications, 

it is not primarily concerned with the virtual learning environment, preferring instead 

to concentrate on situations where the teachers and learners are usually in the same 

place, at the same time. 

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

of learning foreign languages. Because whatever their reasons for learning or the 

circumstances in which it takes place, it is sometimes tempting to see all students as 

being more or less the same. As there are marked differences, not only in terms of their 

age and level, but also in terms of different individual abilities, knowledge and 

preferences. Here we will examine some of these differences in this 

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

surely known, that  learners are often described as children, young learners, 

adolescents, young adults or adults. Here within education, the term children is 

generally used for learners between the ages of about two to about fourteen. As well as 

students are generally described as young learners between the ages 

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

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

adolescence is bound up with physical and emotional changes rather than 

chronological age. Though, this term tends to refer to students from the ages of about 

twelve to seventeen, whereas young adults are generally thought to be between sixteen 

and twenty. 

Here we will look at three ages: children, adolescents and adults. However, we 

need to remember that there is a large degree of individual variation in the ways in 

which different children develop. Such a  descriptions that follow, therefore, must be 

seen as generalizations only. It is known,  that children don’t just focus on what is 

being taught, but also learn all sorts of other things at the same time, taking 

information from whatever is going on around them. It is also known, that  seeing, 

hearing and touching are just as important for understanding as the teacher’s 

explanation. We are conscious, too, that the abstraction of, say, grammar rules, will be 

less effective the younger the students are. We also know that children respond well to 

individual attention from the teacher and are usually pleased to receive teacher 

approval. The children usually respond well to activities that focus on their lives and 

experiences, but a child’s attention span - their willingness to stay rooted in one activity 

- is often fairly short. The crucial characteristic of young children is their ability to 
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become competent speakers of a new language with remarkable facility, provided they 

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

Here the language-acquiring ability is steadily compromised as they head towards 

adolescence. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ ПОДБОРА 

 ПЕРСОНАЛА 

 

Маликов Ш.Н. – магистр 2 курса,  

Технологический университет Таджикистана 

 

В данной статье речь идёт о том, как сделать подбор персонала 

эффективным и какими методами при этом пользоваться. Автор обращает 

внимание на поиск и подбор персонала. Потому что поиск и подбор персонала 

является ключевым моментом и он должен быть согласован со стратегическими 

целями организации. В статье также отмечено, что поиском персонала может 

заниматься как сама организация, для чего в ней создается специальное 

структурное подразделение, или специализированные кадровые агентства, к 

услугам которых эта организация прибегает.  

Ключевые слова: персонал, поиск, подбор, эффективный метод, стратегическая 

цель, организация, кадровый, агентство. 

 

 БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲО ВА УСУЛҲОИ ҶАЛБИ КОРМАНДОН 

 

Маликов Ш.Н. - магистри курси 2, 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи чӣ тавр инкишоф додани масъалаи 

интихоби ҳайати кормандон ва аз кадом усулҳо дар ин амр истифода намудан 

меравад. Муаллиф ба масъалаи ҷустуҷӯ ва интихоби кормандон аҳамият додаст. 

Зеро ҷустуҷӯ ва интихоби кормандон аз масъалаҳои муҳим ба шумор рафта, он 
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бояд мувофиқи ҳадафҳои стратегии ташкилот ба роҳ монда шавад. Дар мақола 

инчунин баён гардидааст, ки ба масъалаи ҷустуҷӯ ва интихоби кормандон 

метавонад бевосита худи ташкилот бо муассисаи махсуси маҳз барои ин амал 

ташкилёфта машғул гардад ва ҳамчунин оҷонсиҳои махсуси кадрӣ, ки ташкилот 

ба онҳо муроҷиат менамояд, ҷалб карда шаванд. 

Калимаҳои калидӣ: ҳайати кормандон, ҷустуҷӯ, интихоб, усули самаранок, 

ҳадафи стратегӣ, ташкилот, кадрӣ, оҷонсӣ. 

SOME FEATURES AND METHODS OF ENGAGEMENT 

 

MalikovSh. N. - 2 year master's degree 

Technological University of Tajikistan 

 

The article informs about effective choosing of staff and the main methods using in 

that process. The author pays attention to research and choice of staff. Because research and 

choice of staff is one of the important issues and it should be realized according to strategic 

purposes of the organization. The article also informs, that the organization itself can deal 

with the problem of staff choice with its special sub-organization and as well as it can refer 

to special staff agencies.  

Key words: Personal, research, choice, effective method, strategic purpose, 

organization, staff, agency. 

 

В современном мире любой организации нужны 

высококвалифицированные и продуктивные сотрудники. Практика показывает, 

что их поиском может заниматься как сама организация, для чего в ней создается 

специальное структурное подразделение, или специализированные кадровые 

агентства, к услугам которых эта организация прибегает. Потому что поиск и 

подбор персонала должен быть согласован со стратегическими целями 

организации. В данной статье речь идёт о том, как сделать подбор персонала 

эффективным и какими методами при этом пользоваться. 

Известно, что потребность в новых работниках может возникнуть в связи с 

необходимостью увеличить масштабы, расширить сферу или изменить 

направления деятельности, а также заменить ушедших из организации по разным 

причинам людей. Если брать в пример Российскую Федерацию, то согласно 

данным AXES Management, у 85% крупных российских компаний есть кадровая 

стратегия. Но, к сожалению, в большей части этих компаний она не оформлена в 

виде отдельного документа. А для того, чтобы у организации всегда имелась 
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сплоченная эффективно работающая команда сотрудников, способная привести 

к достижению поставленных целей, работа с кадрами должна вестись постоянно 

на основе специального стратегического плана. 

Кадровая стратегия включает в себя работу по поиску, привлечению и 

отбору персонала, временному сопровождению вновь принятых работников. 

Следует отметить, что стратегия компании по поиску и привлечению кадров 

может носить активный и пассивный характер. Активная стратегия необходима 

тогда, когда спрос на работников на рынке труда больше предложения, и между 

работодателями возникает конкуренция за квалифицированную рабочую силу. 

Поэтому надо успеть перехватить хороших работников у других организаций. 

А при проведении активной стратегии чаще всего предпринимаются следующие 

действия: 

- для налаживания контактов с потенциальными кандидатами на 

вакантные должности организация прибегает к личным связям своих 

сотрудников, направляет своих представителей в учебные заведения, к 

конкурентам, обращается в государственные центры занятости и частные 

кадровые агентства; 

- предприятие или организация проводит презентации на различных 

праздниках, фестивалях, ярмарках вакансий. 

В целях превышения на рынке труда предложения рабочей силы над 

спросом на нее проводится пассивная стратегия, которая включает в себя: 

- размещение объявлений в СМИ, внутренних и внешних; 

- написание руководителями организации или кем-либо по их поручению и 

опубликование в разных источниках информации статей об организации, 

выгодах и льготах, которые имеют ее работники; 

- постоянное отслеживание информации о предложениях услуг людьми, 

ищущими работу. 

О роли источников кадровых ресурсов можно сказать, что поиск 

возможных кандидатов на вакансию может вестись как внутри организации, так 

и вне ее. Так как у подбора кадров внутри организации есть ряд 

общепризнанных преимуществ. Потому что, во-первых, уже работающие в 

организации сотрудники хорошо ее знают, знакомы со многими из работающих 

в ней людей. Поэтому им требуется, как правило, меньше времени и усилий для 

того, чтобы приспособиться к условиям работы на новом рабочем месте или в 

другой должности. А во-вторых, замещение вакансию собственными 

работниками способствует повышению уровня лояльности персонала и его 

заинтересованности в более продуктивной работе. Следовательно, в-третьих, 
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подбор кандидатов на вакантную должность (рабочее место) среди работающих 

в организации людей требует значительно меньших денежных затрат. 

А по поводу внутреннего подбора можно отметить, что этот процесс 

включает в себя такие виды работ, как: 

- выявление соответствующих требованиям кандидатов на основе изучения 

формальной информации – профессия, образование, стаж работы и т.п.; 

-создание кадрового резерва; 

- проведение для работников организации конкурсов на замещение 

вакансий. 

Для того чтобы внутренний отбор был результативным, нужно иметь 

много претендентов, соответствующих требованиям – от нескольких работников 

до нескольких их десятков. 

Следует отметить, что метод быстрого отбора кандидатов только по 

формальным характеристикам, без учета личностных качеств, мотивации, 

психологических особенностей претендентов. В этом случае продолжительность 

поиска обычно не превышает 1 – 10 дней. Данный метод часто используется при 

подборе водителей, бухгалтеров, менеджеров по продажам, секретарей и т.п. А 

при массовом рекрутинге он применяется для подбора требующихся в больших 

количествах работников одного типа – грузчиков, кассиров, охранников, 

продавцов. А главное при этом методе – соответствие установленным 

стандартам. 

Другой результативный метод - это метод «Приведи друга» и принято 

считать, что первым, кто применил этот метод подбора кадров, был Юлий 

Цезарь, и произошло это в 55 г. до н.э. В то время с целью как можно скорее 

создать боеспособную армию он стал вознаграждать 300 монетами каждого 

солдата за то, что он привел нового армейца. При этом методе дают 

информацию о вакансиях в различные СМИ и на имеющие высокий рейтинг 

сайты по трудоустройству в интернете. Также развешивают объявления возле 

предприятий и организаций, на вокзалах, пересадочных транспортных узлах, у 

остановок общественного транспорта. Используется этот метод при подборе 

управленцев среднего звена и специалистов. 

Другой видный метод это подбор кадров по рекомендациям и он считается 

одним из лучших методов. При таком методе поиск ведется среди знакомых, 

родственников и друзей коллег по работе. У них также может быть много 

знакомых, друзей и родственников, которые трудятся в сфере, интересующей 

ведущую набор персонала организацию. Также при этом методе почти без 

всяких затрат можно найти квалифицированного работника с развернутой 
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характеристикой от человека, которому можно доверять. Одним из первых, кто 

применил этот метод, был Петр 1.Пользуясь рекомендациями и ознакомившись с 

результатами профессиональной деятельности, он пригласил в Россию почти 

тысячу банкиров, инженеров и строителей из Европы. При использовании этого 

метода размещают объявления о вакансиях на профессиональных порталах в 

интернете и в профессиональных СМИ, распространяют информацию среди 

знакомых, коллег и родственников. 

Стоит и отметить роль метода прелиминаринга, который заключается в 

привлечении на стажировку и последующую работу студентов и учащихся 

различных высших и средних специальных учебных заведений. При этом методе 

рекрутер выбирает наиболее успешных учащихся и приглашает их на практику 

или стажировку с вероятным последующим приемом на работу. Данный метод 

особенно хорош тем, что дает возможность готовить специалистов с учетом 

своих конкретных условий – в период прохождения практики или стажировки 

студенты знакомятся со всеми особенностями работы в данной должности в 

конкретной организации, с корпоративной культурой и этикой. Затем по итогам 

практики студенты начинают лучше понимать, хочется им работать в этой 

организации или нет. В результате организация получает возможность создать 

сплоченный трудовой коллектив из людей, которые хорошо друг друга 

понимают. Но при этом не надо забывать, что главным недостатком данного 

метода можно считать то, что новый работник появляется в организации лишь 

по прошествии некоторого времени. Поэтому с учетом этого его целесообразнее 

всего применять для создания кадрового резерва, плановой ротации кадров, 

перспективного планирования должности. 

Метод прямого эксклюзивного поиска применяется при поиске 

специалистов редких профессий и обладающих выдающимися способностями 

управленцев. При этом методе поиск кандидатов осуществляется как среди не 

имеющих работы людей, так и среди работающих, которых пытаются 

переманить. Часто при отборе кандидатов проводится специальное 

тестирование. Затем объявления о вакансиях даются только в профессиональных 

СМИ и сайтах по трудоустройству. Рекрутеры также посещают различные 

профессиональные конференции и слеты, на которых собираются возможные 

кандидаты. 

Одним из результативных методов при отборе кадров является метод 

«охоты за головами», который используется в тех случаях, когда организации 

хочется пригласить на работу конкретного профессионала – Сидорова Петра 

Ивановича. А для того, чтобы добиться этого, рекрутеру надо собрать всю 
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информацию об этом человеке, определить, какие условия могут его 

заинтересовать и постараться так провести с ним переговоры, чтобы он 

согласился на предложение. Данный метод требует больших затрат времени, 

труда и денег и не слишком часто приводит к желаемому результату. 

К методу международного рекрутинга обычно прибегают в тех случаях, когда 

при выходе на зарубежный рынок организации нужно найти себе 

административных представителей из числа иностранных профессионалов. При 

использовании данного метода начала закрывается вакансия административного 

менеджера, а потом комплектуется остальной штат представительства. При этом 

поиском работников для представительства может заниматься как его 

административный руководитель, так и отечественное агентство рекрутинга. 

Следует отметить, что в профессиональной среде родиной международного 

рекрутинга считают Древнюю Грецию. Потому что эта страна регулярно брала в 

свою армию физически сильных иностранцев из семей бедняков и хорошо им 

платила. 

Успех заполнения вакансии за границей в определяющей степени зависит 

от правильного выбора рекрутингового агентства. У агентства должна быть 

репутация хорошо умеющего подбирать кадры в интересующей стране, т.к. 

нередко агентства узко специализированы на работу в конкретных странах или 

регионах мира. Они эффективно делают свое дело, однако услуги их очень 

дороги. 
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НАКШИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ 

ТАЪЛИМ 

Мирзоева Боғигул Сатторовна - муаллими калони кафедраи  

забонњои хориљї.   

Дар мақола  сухан дар бораи баланд бардоштани сифати таълим бо 

истифода аз технологияи муосир меравад, Муаллифи  мақола  манфиатовар 

будани истифодабарии  проектор ва тахтаи электрониро  дарҷ кардааст. Дар 

мақола ҳамчунин аҳамияти  омўхтани  луѓатњо, саволномањо, матнњо ва кор 

кардани тестњо тариќи истифодаи проектор ва тахтаи электронї ќайд карда 

шудааст, 

Калимањои калидӣ: проектор, компютер, тахтаи электронї, интернет, 

иноватсия, технологияи комуникатсионї.     

 

РОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Мирзоева Богигуль Сатторовна - старший преподаватель  

кафедры иностранных языков 

 

          В статье автором рассматривается необходимость использования новейшей 

технологии с целью повышения качества образования. Автор статьи подчеркивает 

полезность использования   проектора и электронной доски.  В статье автор также 

затрагивает вопросы изучения словарей, вопросников, текстов, а также работу с 

тестами с использованием проектора и электронной доски.  

Ключевые слова: проектор, компьютер, электронная доска, инновация, 

коммуникационная технология 

 

THE ROLE OF USING MODERN TECHNOLOGY IN INCREASING OF THE 

EDUCATION QUALITY 

 

Mirzoeva Bogigul Sattorovna - senior teacher of the department 

Foreign languages.  
 

The article touches upon the using of modern technology in the purpose of improving 

the  education quality. The author of this article points out the importance of using projector 

and electronic board during the lessons. The article also states the learning of vocabularies, 
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questionnaires, texts and working on the tests with the help of using of projector and an 

electronic board.  

Key words: projector, computer, electronic board, innovation, communication 

technology. 

 
     

  Мо дар даврони љањонишавї, рушди илму техника ва воситањои ахбори 

умум, воситањои пешрафти алоќа, муборизаи иттилоотї ва таѓйироти љиддї 

зиндагї дорем, ки он ба тарзи њаёт, тафаккур ва ва муошират таъсири бевосита 

мерасонад. Замони муосирро бе истифода аз  технологияи нав тасаввур кардан 

ѓайриимкон аст, зеро бо ёрии он масъалањои бамиёномада  зудтар ва 

самараноктар њалли худро меёбанд.  Омўзиши технологияњои иттилоотию 

коммуникатсиониро ба роњ монда, ба касбомўзии шогирдон эътибори љиддї 

дода, онњоро дар рӯњияи донишомўзї ва мењнатдўстї  тарбия намудан амри 

замон аст.     

           Истифодаи усулњои инноватсионї дар љараёни таълиму тарбия заминаи 

воќеии инкишоф ва истифодаи  имкониятњои њар як донишљўро  фароњам 

меорад. Амалияи истифодаи технологияи коммуникатсионї мусоидат менамояд, 

ки хонандаи навовар, новобаста аз сину сол, мавќеъ, вазъи иљтимої, макони 

тањсилу зист мавриди эњтиром ќарор гирад ва барои дарки арзишу маќоми худ 

шароит ва имконият пайдо намояд. 

           Истифодаи технологияи иттилоотӣ дар гузаронидани машѓулиятњо  

ќадамест дар бедор намудани майлу раѓбат ба донишомўзї ва кўшиши бедор 

намудани маќсади омўзиш дар хонандагон.  

         Муњимтарин шарт ташкил кардани чунин раванди омўзиш аст, ки донишљў 

барои ба даст овардани донишу таљриба аз воситаҳои соњањои мухталифи 

иттилоотї истифода бурда тавонад.  Чуноне ки дар боло зикр намудем, 

дастгоњњои  њозиразамони мобилї, компютерњо, шабакањои љањонии интернет, 

тахтаи элэктронї, видеопроекторњо њаёти инсонро таѓйир дода, тарзи зиндагиву 

фаъолияташонро дигаргун карда истодааст. 

Замони муосир таќозо менамояд, ки вобаста ба тањаввулот ва рушду 

тараќќиёти бемайлони соњањои гуногуни иљтимоиёту иќтисодиёт аз навгонињову 

навоварињои њаррўза огањї дошта бошем. Вазифаи басо муњим, ки имрўз дар 

назди шањрвандони кишвар, махсусан, дар назди њар як донишљў ќарор дорад, аз 

худ намудани на камтар аз ду забони хориљї –забонњои русиву англисї мебошад. 

      Асосгузори сулху вахдати миллї, Пешвои  миллат муњтарам Эмомалї Рањмон 

дар Паёми навбатиашон масъалаи омўзиши забонњои русиву англисиро бори 
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дигар ба миён гузоштанд ва ќайд намуданд, ки агар мо хоњем ки бо љомеаи 

пешрафтаи  башар баробар ќадам гузорем, бояд ба ин масъала эътибори љиддї 

дињем. 

Азбаски  рафтуомад ва додугирифт байни давлатњову ширкатњо  ва кўлли 

одамони љахон рўз ба рўз ва соат ба соат густариш меёбад, дар назар аст, ки 

таъсир ва нуфузи забони англисї дар дањсолаи оянда васеътар шавад. Аз ин 

лињоз, омўзиши забони англисї бо истифода аз тахтањои электронї ва 

видеопоекторњо амри воќеї мебошад.                                               

Омўзгори фанни забони англисї њамон ваќт муваффаќ шуда метавонад, ки 

аз њамаи донишљўён супоришњои њаррўзаи хонагиро пурсад, мавзўи нави дарсро 

тариќи проэктор ё тахтаи элэктронї гузаронад ва мавзўи навро бо саволу љавоб 

мустањкам намояд. Ваќтро барои баёни мавзўъ ва шарњи луѓату  иљрои машќњои 

грамматикї сарфакорона истифода бурда тавонад.  Аз худ кардани луѓату 

саволномањо ва иљрои машќњои грамматикї  вазифаву супоришњои  хонагии 

донишљўён мебошад. Дар самти омиле, ки мушкилии донишљўён ва омўзгорро 

осон мегардонад, истифодаи тахтаи электронї ва проэкторњо  мебошад, ки 

хушбахтона  њар як синфхона дар донишгоњї мо бо тахтањои электронї ва 

проэкторњо таҷҳизонида шудааст. Истифода аз техникаву технологияи муосири 

замонавї, алоќамандии онњо бо шабакањои Интернет ва воситањои дохилии 

алоќа омили баланд бардоштани сифати таълим ва азхудкунии  фанњои таълимї 

мебошад.   

Донишљў њамон ваќт мавзўъро аз худ карда метавонад, ки калимаву ибора 

ва тарзи навишту шарњу эзоњи онњоро бо чашм бубинад, дурустии таллафузи 

онро шунаваду имлои  навишти бехатои онро мувофиќи нишондоди омўзгор ёд 

гирад.  Оид ба мавќеъ, моњият ва зарурати таълим ва омўзишї забонњои хориљї, 

бахусус забони англисї дар тарбия ва ташаккули мутахассисони замони нав 

шакку шубњае вуљуд надорад. Аз ин рў таълими забонњои хориљиро бо истифода 

аз роњу усулњои гуногун, вобаста ба талаботи тахассусњои алоњида  ба роњ 

мондан таќозои давру замон мебошад. 

     Имрўз кишвари мо узви ќариб тамоми созмону ташкилотњои 

бонуфузтарини дунё мебошад ва донистани забони англиси, ки забони 

байналмиллалї мебошад, њатмӣ ва зарур аст. Бо омўхтани забони англисї 

љавонон метавонанд дар дилхоњ соња, ки набошад кишвари мањбубамонро ба 

хориљиён муаррифї намоянд ва дар рушди  соњањои гуногуни  кишварамон 

њиссагузор бошанд. Истифодаи технологияи инноватсионї дар дарсњои забони 

англисї хело манфиатовар аст. Бо истифода аз  телевизион, проектор, тахтањои 
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электронї, компютер ва амсоли инњо дарсњои мо шавќовар ва пурмазмун 

мегарданд. Њангоми истифодаи проектор мо ваќти худро низ сарфакорона 

истифода бурда метавонем. Чуноне ки медонем, навиштани матн, калимањои нав 

ё мавзўи грамматикї дар тахтаи синф ваќти зиёдро талаб мекунад. Ваќте ки 

омўзгор мавзўъро пешакї дар компютер  сабт карда бошад, метавонад онро 

тариќи проектор ба донишчуён пешниход намояд ва онро мавриди муњокима 

ќарор дихад. Ин гуна усули таълим натанњо ваќтро сарфа мекунад, њамзамон 

диќќати донишљўёнро  љалб менамояд.  

        Хулоса, зарур аст, ки омўзгорони фанни забони хориљї аз пешравињои 

технологияи муосир бохабар бошанд ва дар машгулиятњои худ  аз онњо 

самаранок истифода баранд. Ин барои баланд бардоштани сифати таълим  

манфиатбахш буда, ба боз њам шавќовар гузаштани дарс кўмак мекунад. 
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ТАВСИФИ САРВУ САНАВБАР ВА ШАМШОДУ ТУБО ДАР АШЪОРИ 

НАҚИБХОН ТУҒРАЛ 

 

Мирзоева Ф.С. - ассистенти кафедраи забонҳои  

 Донишкадаи менеҷменти  инноватсионӣ дар ш. Кӯлоб 

 

Мақолаи мазкур маълумоти муфидеро роҷеъ ба мақоми баҳор, табиат ва гулҳои 

зебову дилрабо дар ашъори Нақибхон Туғрал фаро мегирад. Муаллифи мақола 

мисолҳои зиёдеро аз осори шоир вобаста ба мавзӯи зикршуда пешкаши хонандагон 

мегардонад. Мисолҳои овардаи муаллиф бо байтҳои муносиби шоир мустаҳкам карда 

шудаанд. 

Калимаҳои  калидӣ: шоир, шеър,баҳор, табиат, гул, гулафшон, санавбар, форсӣ 

– тоҷикӣ. 

 

ВОСХВАЛЕНИЕ СОСНЫ, КИПАРИСА - АБАЖУРЫ И САМШИТ В  ПОЭЗИИ 

НАДЖИБХОНА ТУГРАЛА 

 

Мирзоева Ф.С. - ассистент кафедры языков Института  

инновационного менеджмента г. Куляб  

 

Данная статья содержит полезную информацию о роли весны, природы и 

красивых и привлекательных цветов в поэзии Накибхона Туграла. Примеры, 

приведённые автором закреплены соответствующими строками поэта. 

Ключевые слова: поэт, стихотворение, весна, природа, цветок, цветущий, 

сосна, персидско-таджикский. 

                                            

DESCRIPTION OF PINE, CYPRESS - LAMPSHADES AND BOXWOOD IN 

VERSES NAJIBHONA TUGRAL 

 

Mirzoeva F.S. - аssistant to the Department of Languages at the Institute of Innovative 

Management, Dushanbe Kulob сity 

 

 The article include useful information concerning position of spring, nature and 

beautiful and attractive flowers in poetry of Naqibkhon Tugral. The author of the article 
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offers many examples from the poetry of the poet concerning with abovementioned theme. 

The examples used by the authors are confirmed by the lines of the poet. 

Key words: Poet, poem, spring, nature, flower, flowering, pine, Persian-Tajik. 

 

    Олами ашъори Туғрали сухантироз бўстонеро шабоҳат дорад, ки пур аз 

ниҳолони гулафшони сарву санавбар, тубову ар-ар, шамшоду норван аст ва зебу 

фараш ҳар бинандаро моту мутаҳайир месозад. Миёни он ниҳолакони мавзун 

бошад, сарви саҳї (сиҳї) бо қомати росту болои худ аз дури дуриҳо љавлоннамої 

карда, аз ҳама пештару бештар диққати инсони ҳушмандро љалби хеш 

мегардонад. Зеро сарв дарахтест ҳамешасабз ва қади он то бисту панљ метр боло 

мегирад.        

        Туғрал аз сарв дар ашъори худ ба таври хеле фаровон истифода кардааст 

ва аз он ибораҳои зебое чун сарви равон ,сарви озод, сарви мумтоз, сарви ноз, 

сарви хиромон, сарви баланд, сарви боло, сарви мавзун, сарви саҳї сохтаву дар 

абёти гулфоми худ моҳиронаву нозукона љойгузин намудааст. Ба ин байт 

нигаред, ки чї гуна зебову дилкаш баромадааст: 

 

                       Сарви ман, боз о, ки то сарви хиромон бинамат, 

                       Ҳар тараф љавлон намо, то масти љавлон бинамат. 

 

      Туғрали азиз озодтабъу озодманиш, озодписанду озодрафтор аст ва сарвро 

дар аксари абёти хеш чун рамзи озодиву соҳибихтиёрї мавриди истифодаи табъи 

озоду волои хеш қарор медиҳад. Ў озодписандона мегўяд: 

 

                       Надорад майли улфат вазъи озодписанди мо, 

                       Бувад чун сарв урёнї ба бар моро паранди мо. 

 

      Туғрал аз ҳар ҳирсу тамаъ, бухлу кина, разолату адоват озод аст. Ў ба љоҳу 

љалоли дунё бетафовут аст, худро чун сарви озоду урён мепиндорад: 

 

                       Ошиқонро пераҳан чун гул бувад нангу вафо, 

                       Ҳамчу сарвам, кисвати тан гашт урёнї маро. 

 

        Cарви Туғрал дар ҳақиқат ҳам тимсоли озодиву озодихоҳиву 

озодипарастист. Сарви ў аламбардор-парчамбардори  озодист: 

 

                        Эй ниҳоли қоматат нахли гулистони Ирам, 

                       Сарви озодат аз он рў шуд ба озодї алам. 
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      Сарви озод диққату ҳуши ҳар як бинандаро љалби дилрабоии хеш месозад. 

Чун Туғрал ҳазорон-ҳазор пиру барно дар ёди сарви озоду сиҳї қомати дуто 

доранд: 

          

                       Асои қомати пирист ёди сарви озодат, 

                       Чу ман ҳар кас ба ёди абрўят қадди дуто дорад. 

 

       Сарви саҳї дар ашъори шоир рамзи қомати болову раъно маҳсуб мешавад. 

Қади болои маъшуқа, ки сарвро ёд меорад, дар олами дилрабоиву зебої шўру 

валвала барпо месозад: 

 

                       Қиёми қоматат бар мо намуд ошўби давронро, 

                       Ба боғи ҳусн то сарви баландат дар хиром омад. 

 

       Ҳарчанд тубо (тубї) низ таљассумкунандаи қомати болои маҳбуба аст, лек 

Туғрали борикбину нозукандеш чун дуррољ сояи сарви хиромонро авло 

мешуморад: 

 

                       Аз он рўзе, ки нахли қоматат бишкаст тўборо, 

                       Басавдои хаёли сарви болои ту дуррољам. 

 

      Сарви тўбишикани Туғрал дар чаман бо болои баланди худ, қомати раънову 

озоди худ на танҳо тўбї, балки кулли ниҳолони атрофро зери тасаллуту 

тасарруфи худ даровардааст: 

 

                       Сарви қадат андар чаман бишкаст қадри норван, 

                       Эй ар-ари тўбишикан, cарви равони кистї? 

 

        Туғрал инчунин иқрор мекунад, ки ҳарчанд дар љомеа на ҳар кас ўро дарк 

мекунад ва на ҳама ўро қадр мекунанд, лек чун сарв худро озоду мумтоз эҳсос 

менамояд: 

 

                       Ғубори дидаи халқам гар аз бетолиъї, лекин, 

                       Миёни аҳли маънї дар чаман чун сарв мумтозам. 

 

        Дар шеъру адаби форсї-тољикї сарв бо қумрї (фохта) тавъам ба кор 

меравад. Зеро қумрї низ чун паррандаи озодболу баландпарвоз дарахтони 



ПАЁМИ ДТТ 2(4) 2019  

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

 

53 

баландро ошёни худ қарор медиҳад. Дар ашъори аксари шоирони нуктасанљу 

воломақоми мо ин нукта зикр гаштааст. Байтеро аз Мушфиқї мисол меорем: 

                       Ба пои сарви худам роҳ нест, эй қумрї, 

                       Туро чї ғам, ки сари сарв ошёнаи туст.  

         Туғрал дар дубайтие ин мавзўъро хеле нозукхаёлона баён мекунад: 

 

                       Љаҳон торик шуд имрўз дар чашми ман, эй қумрї, 

                        Магар аз сўзи ман боли ту гардад равшан, эй қумрї? 

                               ***                    ***                          *** 

                        Ба ёди љилваи сарви сиҳї аз чист афғонат? 

                        Зи оби дида љорї соз оби гулшан, эй қумрї! 

 

         Дар ашъори Туғрал абёти зиёдро дучор мегардем, ки људонопазирии сарву 

қумриро таљассум намудаанд. Якчанд байти дилљўи ўро марбути гуфтаҳои боло 

пешкаши хонандагони ҳушманд мекунем: 

 

                        Cарв ҳамчун қомати мино ба саҳни бўстон, 

                        Навҳаи қумрї ба оине, ки шўри майгусор!; 

                              ***                    ***                          *** 

                        Шавад дар боғ охир тавқи қумрї пойбанди ғам, 

                        Гар озодї ҳамин бошад қади сарви равонашро; 

                               ***                    ***                          *** 

                        Нахли ўро дар чаман дидем ҳар сў љилвагар, 

                        Ҳамчу қумрї пойбанди сарви озодем мо; 

                               ***                    ***                          *** 

                        Афканад қумрї ба гардан тавқи доғи бандагї, 

                        Дар чаман бинад агар он сарви мумтози туро; 

                               ***                    ***                          *** 

                        Қадди баланди сарви ту қумрї ба боғ дид, 

                        Ку-ку заду ба пеши ту арзи ниёз кард; 

                                 ***                    ***                          *** 

                        Дар ин гулшан, надонам, оташи шавқи кї боло шуд, 

                        Ки қумрї шуд чу хокистар ба ёди сарви озодаш. 

                                 ***                    ***                          *** 

          Дар назми Туғрал сарв дар ҳақиқат ҳам мавқею мақоми хоса дорад. Шоир 

ҳангоми ифодаи қомати мавзуну зебо зиёд аз сарв истифода менамояд. Сарви ў 

олиҳаи зебоиву хиром, талқингари мавзуниву нозукї, тимсоли назокату 

латофати шоёну арзанда аст. Байтҳои дигареро низ дар тақвияту таҳкими 

гуфтаҳои боло мисол меорем: 
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                         Сарв андар боғ сар дар пои шамшод афканад, 

                         Гар бубинад турраи гесўи вожуни туро; 

 

                         Қомати дилљўи ў сарви гулистони кист? 

                         Орази тобони ў шамъи шабистони кист?; 

                         Сарви нозаш ҳар тараф бо қомати дилљў гузашт, 

                         Шўру ғавғои љаҳон аз гунбади минў гузашт; 

 

                        Сарв дар пеши қади дилљўят, 

                        Аз ҳаё моили замин бошад; 

 

                        Сарв агар дар боғ бинад сарви озоди туро, 

                        Якқалам ангушти ҳайрат бар лаби љў меазнад; 

 

                        Ғунчаро лаъли лабат дилхун кунад, 

                        Сарвро нахли қадат вожун кунад; 

 

                        Даъвии гарданкашї кард ба гулзор сарв, 

                        Қомати мино барор, то шавад ў шармсор; 

 

                        Ба боғи ҳусн зи хубон чу сарв мумтозї, 

                        Сўи ту нисбати хубон бувад тахайюли банг; 

 

                        Дар љаҳон мисли қадаш чоқам намегирад дигар, 

                        Баски чун сарви қади ў рост бошад чоқи ман; 

 

                        Ниҳоли қоматаш мумтоз бошад, 

                        Ба боғи эътибор аз сарви мавзун; 

  

                        Дар бўстони хубї мавзунқадон бидидам, 

                        Монанди нахли қаддат сарве нараста дилљў; 

 

                        Гардани сарви саҳї хам шуда аз инъифол, 

                        Дида магар дар чаман қомати зебои ў; 

 

                        Дар чаман сарв ар бубинад қоматат, 

                        Сар фуруд орад барои чокарї. 
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                        То назокат з-он хироми қадди дилљў мечакад, 

                        Аз ҳаё сарв об гашта , бар лаби љў мечакад. 

         

          Аз абёти дилошўби дар боло овардаамон бахубї эҳсос мешавад, ки 

Туғрали ављи сухан чї таваљљўҳи оливу беандозае дар тасвири сарв дорад. Ин 

ҳолат бемуҳобо аз зебопарастии ин шоири нозукбаён дарак медиҳад.          

       Тубї (тубо) дар ашъори шоирони тољику форс бо эътиқодмандии зиёд 

истифода мегардад. Ин дарахт, ки дар биҳишт рўидаву сояи гуворо ва меваҳои 

лазиз дорад, чун сарв ифодагари қади раънову зебост. Туғрал ҳам дар ашъори 

худ аз ин ниҳоли биҳиштї ёдоварї менамояд. Ба ин байти дилангези ў таваљљўҳ 

намоед: 

                        Лабат лаълу қадат тубї, рухат гул, 

                        Манам дар гулшани ҳусни ту булбул. 

 

       Шоир дар аксарияти мавридҳои истифода намудани дарахти тубї онро 

тавъам бо сарв кор мефармояд. Дар байте аз бахти забуни худ нолида, аз сарву 

тубо чунин мазмуни рангин меофарад: 

 

                         Баҳри сози хеш най аз чўби тўбо боядам, 

                         То расад дар гўши он сарви хиромон нолаам. 

 

        Боз як байти дигарро бо истифодаи нахли тубо мисол меорем: 

 

                          Қомати тўбї ба зери бори хиљлат бишканад, 

                          Дар чаман бинад хироми қадди мавзуни туро; 

 

        Дар шеъри дарї қомати мавзуни маҳбубаро ҳамчунин бо шамшод, ки аз 

дарахтони ҳамешасабз маҳсуб меёбад, ташбеҳ мекунанд. Чўби шамшод инчунин 

машҳуру маълум аз он аст, ки шонаро аз он месохтанд. Туғрал дар байте 

таносуби хуби шонаву зулфи ёр, сояву нахли шамшодро ифода намудааст: 

 

                         Шона шуд маҳрам ба зулфи орази чун офтоб, 

                         З-он сабаб чун соя зери нахли шамшодем мо. 

 

       Дар нигоҳи Туғрал қомати мавзуни шамшод дар қиёс бо қади болои маҳбуба 

ољизї мекашад: 

 

                        Чашми ибратро кушодам бо тамошои чаман, 

                         Қомати шамшод ҳамчун қадди дилљўи ту нест. 
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       Туғрал иқрор мекунад, ки ҳар шахсе, ки дар сояи шамшод осоиш меёбад, 

каме аз асрори зулфи маъшуқа хабардор мегардад. Зеро ки шамшод маҳз шона 

мешавад ва ба зулфи ёр ў қаробат дорад: 

 

                        Мешавад огаҳ сари мўе зи рамзи зулфи ў, 

                         Хешро ҳар кас ба зери нахли шамшод оварад. 

 

        Таносуби шамшод, шона, машшота ва гесў дар ашъори Туғрал фаровон ва 

нозукхаёлона истифода шудааст. Ба байтҳои поёнї таваљљўҳ фармоед: 

                          Бо дили садчок зери нахли шамшодам кунун, 

                          Шона аз машшота он маҳ то ба гесў мезанад; 

                          Муаммои сари зулфаш ба љуз аз шона накшояд, 

                          Аз он дар боғ зери сояи мавзуни шамшодам; 

                          Бувад таъзими якрангї ба ҳам улфатпарастонро, 

                          Сари машшота мебошад ба пои нахли шамшодаш; 

                          Маро шуд сояи шамшод аз боли ҳумо беҳтар, 

                          Ки бошад бахти ман вобастаи зулфи нагунсораш. 

 

       Љуз чунин таносубҳои ширин Туғрал шамшодро чун таљассумгари қомати 

мавзуни маъшуқа истифода мебарад. Дар ин байт бубинед, ки чї гуна қомати 

зебои маъшуқа ва рафтори нозуки ўро васф мекунад:             

                           

                          Чун аз хиромон рафтанаш шамшод ҳасрат оварад, 

                          Ваҳ, ин чї кадду қомат аст, љон аст сар то пои ў. 

Ва ё: 

                          Нахли шамшод хироми қади ўро бинад, 

                          Беибо саљдаи меҳроби ду абрўш кунад. 

 

         Дигар аз дарахтоне, ки шоирони мо барои ташбеҳи қомати дилљўи маҳбуба 

фаровон дар осори хеш ба кор бурдаанд, дарахти санавбар мебошад. Дар 

ашъори Туғрал ҳам ҳолатҳои қиёс намудани қади болои маъшуқа бо санавбар 

кам нестанд. Шоир ҳамоно қомати дилрабои маҳбубаро аз қади мавзуни 

санавбар боло меҳисобад: 

 

                          Беҳ, ки ба боғ аз қади чун сарви ту, 

                          Тарки тамошои санавбар кунам. 

Ва ё: 

                          То ниҳоли қомати ўро санавбар чокар аст, 
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                          Дар чаман қумрї зи ҳасрат ҳамдами хокистар аст. 

 

        Байтҳои дигареро низ намуна меорем, ки мазмуну муҳтавои байтҳои 

болоиро ифода менамоянд. Таваљљўҳ фармоед: 
                          

                          Қомати шамшоди зебои туро бинад агар, 

                          Бар сари нахли санавбар боғбон санг оварад; 

 

                          Бо қади шамшод сўи боғ гар орї гузар, 

                          З-инфиъоли қоматат шохи санавбар бишканад; 
 

                          Хомаи таҳрир аз чўби санавбар боядам, 

                          То ба арз орам баландиҳои мазмуни туро; 

 

                          Дар чаман гар сарви ў аз ноз гардад љилвагар, 

                          Бишканад қадри санавбар аз қади зебои ноз. 

 

         Дар ашъори Туғрал дарахтони дигар низ аз қабили норван ва ар-ар дучор 

меоянд, лекин ҳолатҳои корбурди онҳо нисбат ба ниҳолони зикршуда камтар 

аст. Дар байтҳои зерин шоир норванро, ки аз дарахтони бемеваи серсоя мебошад 

истифода кардааст: 

                           

Гар хиромад сарви озодат ба гулгашти чаман, 

                           Шохи тубо бишканад, аз по дарояд норван; 

                         

                           Ба озодии қомати норван, 

                           Ба дилљўии орази настаран. 

 

         Дар ҳамаи байтҳое, ки дар саҳифаҳои пешин вохўрдем, ҳар як ниҳоли 

мавзуни чаман дар алоҳидагї аз љониби Туғрали гиромиқадр истифода шуданд. 

Ҳолатҳоеро низ дар ашъори шоир рўбарў мешавем, ки ў бо як санъату маҳорати 

хоса дар байте якбора  якчанд аз он ниҳолони нозуку дилкашро ба кор мебарад. 

Ба байтҳои зерин таваљљўҳ намоед: 

                          

                         Дї бо қади баланд гузар кард сўи боғ, 

                         Афтод сарву тўбию шамшоду ар-аро; 

 

                         Дар кишвари малоҳат шоҳї туро тамом аст, 

                         Шамшоду сарви тубо бо қаматат ғулом аст; 
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                         Баҳри таъзими қадаш тўбо саросар гашта хам, 

                         Сарву шамшоду санавбар бар замин зону занад; 

 

                         Cарву санавбар аз қадаш, хуршеди тобон аз ҳадаш,  

                         Бишкаста байзоро ядаш, луълў зи дандон парварад; 

 

                         Ба шамшоду тўбо, ба сарви баланд, 

                         Ба мављи хироми қади дилписанд. 
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ТАРБИЯИ ФАРЗАНД АЗ НИГОҲИ БУЗУРГОН 

 

Мирзоева Фарзона Саидаҳмадовна – ассистенти кафедраи забонҳои хориҷии 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 Мақолаи мазкур ба масъалаи тарбияи фарзанд бахшида шудааст. Тарбияи 

фарзанд яке аз рукнҳои асосии фаъолияти падару модар ба ҳисоб меравад. Дар мақола 

муаллиф андешаҳои муҳаққиқони машҳури дохилию хориҷироки нисбат ба тарбияи 

фарзанд баён доштаанд, ба риштаи таҳлил кашида ба волидон роҳи дурусти тарбияро 

хидоят мекунанд.   

Калимаҳои калидӣ: тарбия, фарзанд, рукн, волидон, ҷомеа, давлат, оила, 
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Данная статья посвящена воспитанию детей, и данная тема является одной из 

ключевых частей деятельности родителей. В статье представлена точка зрения 

великих отечественных и зарубежных учёные, посвятившие свои труды воспитанию 

детей и направлению родителей на правильное решение. 
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This article is dedicated to the upbringing of children, and this topic is one of key 

parts of the activities of the parents. In the article the great domestic and foreign scientists 

have devoted their point of view, to upbringing of children and the parents have been sent to 
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Дар ҳар асру замон оила барои ояндаи ҳар миллат ҳамчун хишти аввали 

қасри маънавиёт ба ҳисоб  меравад. Тарбияти солими фарзандон, парвариши 

рўҳиёти нек ва ахлоқи ҳамида дар онҳо беш аз  ҳама ба фазои маънавӣ-ахлоқии 

хонавода, муҳити солими иҷтимоӣ ва барномаи комили фарҳангӣ ва ё таълимӣ, 

ки ҳамсоз бо фитрати инсон бошад, ниёз дорад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдат, Пешвои миллат, Президенти мамлакат Эмомалӣ 

Раҳмон дар суханронии худ ҳангоми пешниҳоди лоиҳаи Қонун «Дар бораи 

масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (14 декабри соли 2010) 

барҳақ қайд намудаанд: «Аз қадимулайём мардуми соҳибтамаддуни мо ба 

тарбияи фарзанд аҳамияти хоса зоҳир намуда, барои дар рўҳияи ватандўстиву 

хештаншиносӣ, донишандўзиву маърифатпарварӣ ба воя расонидани 

фарзандони худ ҳамеша кўшиш менамуданд.» 

Дар модаи 6-и Қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд» чунин омадааст: «Таълиму тарбияи фарзанд вазифаи падару 

модар, фароҳам овардани шароити мусоиди моддӣ, молиявӣ, маънавӣ ва равонӣ 

дар таълиму тарбияи дурусти фарзанд мебошад. Падару модар новобаста аз он, 

ки якҷоя ё ҷудо зиндагӣ мекунанд, дар таълиму тарбияи фарзанд ҳуқуқ ва 

ўҳдадориҳои баробар доранд». 

Ба мо омўзгорон низ зарур аст, ки дар баробари мавзўҳои таълимӣ он роҳу 

усулҳои таълиму тарбия, ки як масъалаи муҳими фарҳанги ин миллат аст  ва 

садсолаҳо инҷониб таълим дода мешавад, дар китобҳои фарзандони фарзонаи 

миллатамон  аз даврони бостон бо номи «Андарзнома», «Насиҳатнома», 

«Кобуснома», «Саодатнома» ва усули таълими Унсуралмаолии Кайковус, Имом 

Ғаззолӣ, Форобӣ, Буалӣ Сино, Аҳмади Дониш, Садриддин Айнӣ сармашқи кори 

худ намуда, донишҷўёнро аз таълимоти арзишманди онҳо бархурдор намоем. 

 Ин таъкидест бар дуруст тарбия кардану дуруст таълим додан. Аҳли илму 

адаб ҳар кадом аз ин асарҳо ва донишмандони зикршударо бо ифтихор ёд 

мекунанд. Онҳо дар анҷоми амалҳои неки инсонӣ ва муносибати некбинонаи 

кўдак ба падару модар афкори баргузида доранд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдат, Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалӣ 

Раҳмон аз Муҳаммад Ғаззолӣ гуфтаи хуберо иқтибос кардаанд, ки он чунин аст: 

«Фарзанд дар дасти падару модар амонатаст. Ў дили чун оина поку нақшпазир 

дорад. Ҳар нақше, ки ба ў мегузорӣ чун мушк бо худ мегирад. Кўдак чун замин 

пок аст, ҳар тухме, ки дар ў мегузорӣ бирўяд. Агар он тухм хайру некӣ бошад, 

кўдак ба саодати дину дунё бирасад, падару модар ва муаллим дар он шарик 
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бошанд. Ва агар бадӣ бошад ва ё онро ба ҳоли худ бигузорӣ то ҳарчӣ хоҳад 

бикунад ва бо ҳар кӣ хоҳад бинишинад, ҳаргиз аз ў умеди некӣ накун». 

Волидон – падару модар аввалину охирин ва умуман тарбиятгарони 

якумраи фарзандони худ мебошанд. Онҳо натанҳо фарзандро ҳаёт мебахшанд, 

инчунин таҷрибаи зиндагӣ, фарҳангу арзишҳои тарбиявии худро ба онҳо дода, 

насли ояндаро ба ҳаёт, зиндагӣ, меҳнат омода месозанд. Махсусан модар бо 

ахлоқу рафтори дурусти худ бояд намунаи барҷаста барои фарзанд бошад  ва дар 

тарбияи фарзанд нақши муоссири худро фаромўш накунад. Фарзанд дар даврони 

кўдакӣ вобаста ба модараст, аз ин сабаб нақши модар нисбат ба падар таъсири 

бештар дорад. Иқболи Лоҳурӣ ба занон ва модарон тавсия медиҳад, ки дар 

тарбияи фарзанд ба духтари гиромии Расули акрам,  саллаллоҳу алайҳи вассалам 

пайравӣ намоянд, то мардоне ҳамчунт Ҳусайн (р.а)  дар домани худ тарбият 

кунанд. Ба қавли Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ, ки омадааст: 

 

Мазраи таслимро ҳосил Батул, 

Модаронро усваи комил Батул. 

Он адабпарвардаи сабру ризо, 

Осиёгардону лаб Қуръонсаро. 

Фитрати ту ҷазбаҳо дорад баланд, 

Чашми ҳуш аз усваи Заҳро мабанд. 

То Ҳусайнӣ, шохи ту бор оварад, 

Мавсими пешин ба гулзор оварад. 

 

Модарон бояд ба нақшу таъсири худ бовар дошта бошанд ва дар тарбияи 

фарзанди хеш аз ҳеҷ талоше дареғ наварзанд. Дар ҷои дигар Муҳаммад Иқбол 

дар мавзўи нақши модар дар тарбияи фарзанд мегўяд: 

Кўдак ҳар он чӣ дорад, аз оғӯши модар аст, 

Гар зишт бошаду агараш нек, ахтар аст. 

Хўе, ки аз нахуст касеро ба сар нишаст, 

Ўро ҳамвора то дами марг дар бар аст. 

Дар дафтари муаллиму омўзгор нест, 

Он тарбият, ки зодаи домони модар аст. 

Рафтори модар аз пайи сармашқи кўдакон 

Беҳтар зи ҳар китобу зи ҳар гунна дафтар аст. 
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Домони модар нахустин мактаб ва аввалин пойгоҳи тарбиятӣ аст ва кўдак 

ончиро, ки дар ин мадраса меомўзад барои ҳамеша дар наздаш мемонад. Аз 

нигоҳи илмӣ низ имрўз исбот шудааст, ки 85% тарбия марбути модар аст ва 

танҳо 15% аз падар вобаста аст, зеро модар дорои сифоте чун сабру таҳаммул, 

рифқу нармӣ, ҳилму меҳрубонӣ ва одати зиёд сухан гуфтанро дорад, ки ба 

тамоми пурсишҳои фарзанд ҷавоб дода, аз суҳбат кардан бо кӯдак хаста 

намешавад. Оила муҳимтарин маконест, ки инсон дар он ҳурмату эҳтиром 

нисбат ба падару модар ва рафтори бомурувватро дар муносибат бо дигарон 

меомўзад. Аммо онҳое, ки дар оила аз ҳамагуна фазилатҳо маҳрум мемонанд ва 

«ноқис» тарбият меёбанд, боиси сар задании нохўшиҳо дар ҷамъият мегарданд. 

Ҳар қадаре, ки оила сиҳату солим бошад, насли оянда низ ҳамон қадар хуб ба воя 

мерасад ва барои миллат манфиатҳо меоварад. Дар акси ҳол дар оила 

фарзандоне ба воя мерасанд, ки нисбат ба оила ва ҷамъият рўҳияи душманӣ касб 

мекунанд. Дар робита бо ин мавзўъ Фатҳуллоҳ Гюлен қайд мекунад, ки агар 

инсоният имрўз аз нав дар фикри ҳаёти хушу осуда бошад, чунин осоиштагиро 

тавассути солим нигоҳ доштани оила ба даст овардан мумкин аст. Зеро оилаи 

солим муассисаи муқаддас мебошад, ки хушиву осоиштагии инсонро таъмин 

мекунад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдат, Пешвои миллат, Президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ 

Раҳмон дар паёми солона таъкид намуданд, ки: «Беҳбудии сифати таълиму 

тарбияи насли наврас бояд дар маркази диққати ҳар як оила ва падару модар 

қарор дошта бошад. Оила дар тарбия ва донишандўзии фарзандони худ ҳамеша 

бо муассисаҳои талимӣ дар тамос шуда, масъулияти ҷиддӣ эҳсос намоянд. 

Тарбияи насли наврас кори аҳли ҷомеа аст». Орифи бузург Мир Сайид Алии 

Ҳамадонӣ нақши падару модар ва устодро дар тарбияи дурусти фарзанд муҳим 

дониста, таъкид менамояд, ки онҳо бояд аҳли хайр ва салоҳ бошанд, то ки 

таъсири неки онҳо ба фарзанд гузарад. Чи тавре ки дар «Захират-ул-мулук»  

таъкид менамояд, ки ба тарбияи ахлоқии фарзанд аз синни хурдсолиаш машғул 

бояд шуд: «Ва чун модару падар ба ҳукми шафқат фарзандро дар ҳолати сиғари 

он аз  офати обу оташ нигоҳ медоранд, то ҳалок нашавад ва аз ҳалокати оташи 

онҷаҳонӣ виқоят кардан авлотараст, то ки ба ҳалокати абадӣ гирифтор нашавад. 

Ва ин виқоят он бошад, ки фарзандонро аз хурдӣ маҳосини ахлоқ таълим кунанд 

ва аз мухолитати қуранои сўъ (рафиқони бад) нигоҳ доранд ва ба зиннати дунё 

нафиребанд ва танаъъумро одати ў насозанд». 

Имрўз, ки ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистони азиз дар роҳи эъмори 

ҷомеаи демократии ҳуқуқбунёд ва дунявӣ қарор дорад, тарбияи насли наврас аз 
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муҳимтарин фишангҳои ҳаракатдиҳандаи пешрафти ҷомеа ба ҳисоб меравад. 

Тарбияи фарзандон ҳамчун созандагони ҷомеаи навин бар дўши муассисахои 

томактабӣ, мактаб, ҷомеа, давлат ва пеш аз ҳама оила – падару модар гузошта 

шудааст. Онҳо бояд дар ташаккули ҳамаҷонибаи фарзандони миллат масъулият 

эҳсос кунанд. 
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ҲУНАРИ  МИЛЛӢ  ҶУЗЪИ МУҲИММИ ФАРҲАНГИ  ХАЛҚИ  ТОҶИК 

 

Нарзуллоева Мавлуда  – oмӯзгори мактаби таҳсилоти умумии №77,  

шаҳри Душанбе 

   Фарангеси Низомиддин – омӯзгори колеҷи давлатии ба  номи М.Олимов,   E-

mail: Farangi 1992 @ mail.ru. 
 

Мо ҷавонони кишвар пайрави ташабусҳои Пешвои миллат мебошем, ҳифзи 

ва ёдгориҳои таърихӣ ва омӯхтани ҳунарҳои миллиро шиори худ донистаем. Мо 

насли имрӯзаи тоҷикон, ки масъулияти тақдири давлат ва миллатро бар дӯши 

хеш гирифтаем, бояд халқамонро ҳамеша дар муттаҳидӣ нигоҳ дорем ва ба 

бунёдкориву созандагӣ раҳнамун созем.  

Калидвожаҳо:  ҳунарҳои мардумӣ, Пешвои миллат, фарҳанг, анъана, 

қадима, насл, беҳдошт, маросим, ҳунарманд, маҳсулот, Тоҷикистон. 

 

НАРОДНАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 

Нарзуллоева Мавлуда - учитель средней школы №77 города Душанбе,  

    Фарангис Низамиддин -  Преподаватель Государственного колледжа им. 

М. Олимова, E-mail: Farangi 1992 @ mail.ru. 

 

Мы - молодежь страны, следуя инициативам лидера нации, защищая наши 

исторические памятники и изучая национальные ремесла как наш девиз. 

Сегодняшнее поколение таджиков, которые несут ответственность за судьбу 

государства и нации, мы всегда должны держать своих людей в единстве и 

руководить творчеством. 

Ключевые слова: народные промыслы, лидер нации, сегодня, культура, 

традиция, древность, поколение, санитария, обряд, ремесла, изделия, 

Таджикистан. 

 

NATIONAL CRAFT CIVILIZATION OF THE TAJIK PEOPLE 
 

Narzulloeva Mavluda - teacher of secondary school №77 of  

Dushanbe city,  

    Farangis Nizamiddin - Teacher of the M.Olimov State College, E-mail: 

Farangi 1992 @ mail.ru. 
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 We are the youth of the country, following the initiatives of the leader of the 

nation, protecting our historical monuments and studying national crafts as our motto. 

Today's generation of Tajiks, who are responsible for the fate of the state and nation, 

we must always keep our people together and lead creativity. 

Key words: folk crafts, leader of the nation, today, culture, tradition, antiquity, 

generation, sanitation, rite, crafts, products, Tajikistan. 

 

Агар ба таърихи гузаштаи хеш назар афканем, дар осори адибони мо 

ҳазорсолаҳо пеш аз ин дар бораи ҳунарҳои аҷодии мо сухан меравад ва он ҳама 

то замони мо омада расидаанд. Аз ин бармеояд, ки мардуми тоҷик тӯли асрҳои 

зиёд дар рушду нумуи илму фарҳанг ва ҳунари башари  хеш саҳми арзанда 

гузоштаанд.  Ҳунарҳои мардумӣ фарогири ҳамаи қишрҳои ҷомеа буда, ба 

маҳсули дасти онҳо бояд таваҷҷуҳи ҳамешагӣ зоҳир кард. Ҳунарҳои мардумии 

мо бешумор мебошанд ва мо бояд онҳоро омӯзем ва тарғибу ташвиқ намоем. 

Зеро ҳунарҳои мардумӣ муаррифгари миллати тоҷик дар байни миллатҳои дигар 

мебошанд. Эълон гардидани соли 2019-2021 ҳамчун соли “Рушди деҳот,  сайёҳӣ 

ва ҳунарҳои мардумӣ” аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳунармандон рӯҳу илҳоми тоза бахшид. 

Зеро ҳунармандон барои бештар вонамуд кардани маҳсули дасти хеш кӯшиш 

менамоянд. Барои ҳунармандони асил қабул гардидани соли “Рушди деҳот,  

сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” такони ҷиддӣ бахшид. Зеро барои онҳо шароити 

мусоид фароҳам омад, ки   ҳунари хешро бештар инкишоф диҳанд. Ҳунарҳои 

мардумӣ яке аз самтҳои муаррифгарӣ  кишвар маҳсуб мешавад. Бигузор ҳунари 

онҳо писанди ҳамагон гардад ва маҳсули бо меҳр офаридаи онҳо зеби кошонаҳо 

бошад1. (с.4-6). 

Истиқлолият дар баробари дигар музаффариятҳояш ба миллати мо 

дастовардҳоеро рӯйи кор овард, ки хурду калони мо то истиқлолият орзуи 

онҳоро дар дил мепарвариданд. Мо устодонро ҳам дар баробари дигар ашхоси 

ҷомеа ҳар пешравию комёбии кишварамон хурсанд мекунад ва агар вобаста ба 

мактабу маориф дастовардҳо ба даст биёянд, дучанд хурсанд мешавем.  Мо 

хушбахтем, ки имрӯз дар толорҳои равшан ва барҳавои мактабу китобхонаҳо, 

коллеҷу дошишгоҳҳо, ки мизу курсии наву замонавӣ доранд, сари китобхонӣ ва 

машғулиятҳо менишинем. Аз технологияи иттилоотии имрӯза бархӯрдор ҳастем. 

Албатта, дастовардҳои замони истиқлолият хеле зиёданд.  Дар баробари дигар 

аъзоёни ҷомеа мо устодон низ имрӯз аз дирӯз бояд масъулияти бештар эҳсос 

бикунем, зеро замони имрӯза аз 25-30 соли қаблӣ бо суръати кайҳонӣ пеш 
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рафтани техника ва илм фарқ мекунад ва насли ояндасози мо ҳам набояд аз 

замона ақиб монад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзи «Соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ»-ро бо мақсади муаррифии ҳамаҷонибаи иқдоми мазкур 

тасдиқ намуданд. Рамз обҳои софи кишварро дар худ инъикос карда, расми сайёҳ 

ва нусхаи офтоба, ки ҳамчун нишони ҳунарҳои мардумӣ мебошад, бозгӯи рушди 

соҳаи сайёҳӣ, эҳё ва дастгирии ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошад. Соҳибистиқлолии Тоҷикистон ба муқаддасоти миллӣ, таъриху 

маданият ва арзишҳои миллат муносибати навро тақозо мекунад. Тарбияву 

саводноккунонии ҳар шаҳрванди шоистаи Ватан мақсади асосии соҳаи маориф 

буда, тавассути ташаккули ҳисси ватандӯстӣ, эҳтироми муқаддасот ва омӯзиши 

таърихи қадимаи халқ, истифодаи самараноки комёбиҳои илми муосир ба даст 

меояд.  Ба андешаи Сарвари давлат, барои бунёди инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ ва 

омода намудани даҳҳо ва садҳо ҳазор ҳунармандони соҳибкасб ва эҳёи ҳунарҳои 

мардумӣ як сол басанда нест. Ба ҳамин хотир барои рушди инфрасохтори соҳаи 

сайёҳӣ дар ҳамаи минтақаҳои кишвар бояд тадбирҳои иловагӣ андешида 

шаванд2. (с.60-63). Пешвои миллат мақсади асосӣ аз ин пешниҳодҳоро дар амалӣ 

гардонидани талошҳои Ҳукумати мамлакат ба хотири боз ҳам обод кардани 

Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани 

инфрасохтор, пеш аз ҳама, дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, таъсиси ҷойҳои 

корӣ, таъмин кардани аҳолии деҳот бо оби босифати ошомиданӣ, бунёду 

таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, рушди инфрасохтори сайёҳӣ ва инкишофи ҳунарҳои 

мардумӣ, ба талаботи муосир мутобиқ сохтани сатҳи хизматрасонӣ ва баланд 

бардоштани некуаҳволии мардум дар ҳар як деҳа ва маҳалли аҳолинишин арзёбӣ 

намуданд. 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ ин анъанаи некро идома 

дода, ҳунарҳои мардумиро ҳамчун инъикосгари фарҳанги бою қадимаи тоҷикон 

зинда намуд. Имрӯз дар ҷаҳон ҷомаи суғдӣ, чакани кулобӣ, ҷуроби бадахшонӣ 

дар музоядаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ба савдо гузошта шуда, қиммати баландро 

соҳибанд. Дар Парижу Лондон, Ню-Йорку Токио ҳунарҳои мардумии миллати 

мо ба маърази намоиш гузошта шуда, ҳазорон ва миллионҳо муштоқон ва 

мухлисони хешро пайдо кардаанд. 

Аз давраҳои қадим шаҳру деҳоти Тоҷикистон бо ҳунарҳои миллӣ ва 

ҳунармандонаш шуҳрат дошт. Деворнигораву ёдгориҳои санъати амалии 

Варахша, Панҷакенти қадим, Шаҳристон, Тупроққалъа ва ғ. аз дараҷаи баланди 
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санъати амалии ниёгонамон маълумот медиҳанд. Аз қадим шаҳрҳои 

Тоҷикистони шимолӣ ҳамчун маркази ҳунарҳои мухталиф эътироф гардида 

буданд. 

Ҳунарҳо бо ҳаёти анъанавӣ ва урфу одатҳои мардумӣ робитаи зич 

доштанд. Ҳунармандони моҳир усулҳои бадеиву техникӣ, наққошиҳо, анъанаҳои 

касбӣ, нозукиҳои ҳунарро ба вуҷуд оварда, онҳоро ҳифз намуда, ба шогирдон ва 

наслҳои оянда интиқол медоданд. Дастони моҳиру чобуки ҳунармандон дар 

давоми карнҳои зиёд матоъҳо, зарфҳо, асбобҳои мусиқӣ, қолинҳо, сӯзаниҳо, 

маснуоти заргарӣ ва дигар намуди маҳсулоти ҳунармандиро тайёр мекарданд. 

Ҳунарҳои қадимаи ниёгонамон, хушбахтона, тавассути сулолаҳои ҳунармандон 

аз насл ба насл гузашта то замони мо расидааст. Аммо бархе аз ҳунарҳо 

бебозгашт аз байн рафтаанд. 

Тоҷиконе, ки дар водиҳо, махсусан дар шаҳрҳо сукунат доштанд, 

ҳунармандиро касби асосии хеш қарор дода, дар ташаккули шаҳрҳо нақши 

муҳим бозиданд. Тибқи маълумоти шарқшиноси маъруфи рус А.А.Семёнов дар 

охири асри XIX барои мақоми шаҳрро гирифтани маҳалли аҳолинишин 

мавҷудияти зиёда аз 32 намуди ҳунарҳои мустақили мухталиф зарур буд. Дар 

гузашта намояндагони (ҳунармандони) ҳар як намуди ҳунарҳо одатан дар 

маҳаллаҳои алоҳида сукунат доштанд. Дар бозорҳо низ раста (дӯконҳо)-и 

алоҳидаи ҳунармандон мавҷуд буда, дар онҳо нафақат маҳсулот ба фурӯш 

гузошта мешуд, балки истеҳсоли он низ ба роҳ монда шуда буд. Маҳсулоти 

ҳунармандони шаҳрҳо ҳам эҳтиёҷоти аҳолии шаҳру мардуми воҳаро ва ҳам 

эҳтиёҷоти бодиянишинон-чорводорони атрофро низ таъмин мекард3. (с.510-514).  

Аҳолии шаҳрҳо бо бодиянишинон робитаи мутақобилан судманди 

тиҷоратиро ба роҳ мемонданд. Зиёда аз 100 хонавода бо ин намуди ҳунар машғул 

буд. Бо ҳунарҳои чармгарӣ, кулолгарӣ ва равғанбарорӣ (ҷувозкашӣ) -50 

ханавода, бо ҳунарҳои коркарди фулузот (оҳангарӣ, мисгарӣ, рехтагарӣ, заргарӣ 

ва ғ.), чӯбтарошиву аробасозӣ -50 хонавода машғул буданд. Сарчашмаҳои хаттии 

ибтидои асри ХХ Хуҷандро ба сифати «шаҳри тиҷоративу ҳунармандӣ» 

муаррифӣ намудаанд. Соли 1910 Шишов А.П. дар бораи фаъолият намудани 

1141 дӯконҳои ҳунармандӣ дар Хуҷанд маълумот медиҳад. 

Дар байни тоҷикон маъмултарин ва бонуфузтарин ҳунарҳои бадеӣ бофандагӣ, 

коркарди фулузот (оҳангарӣ), кулолгарӣ маҳсуб меёфт. Ин намуди ҳунарҳо 

хусусияти меросӣ-оилавӣ доштанд. Қоидаҳо, сирру асрор, усулҳо ва нозукиҳои 

ҳунар аз устод ба шогирд, аксаран ба писари калонии ҳунарманд омӯзонида 

мешуданд. То солҳои 20-уми қарни гузашта дар минтақаи Осиёи Миёна бо 
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бофандагӣ мардҳо ва бо дӯзандагӣ занҳо машғул буданд. Маснуоти кулолгариро 

бо меҳнати дастӣ занҳо ва тавассути чархи кулолӣ мардҳо тайёр мекарданд4. 

(с.1035-1038). 

Ҳунарҳои дӯзандагии тоҷикон хеле таърихи қадима дорад. Дар давраи ба 

мо дастраси этнографӣ ҳунармандони кашидадӯз намудҳои гуногуни сӯзанӣ, 

ҷойнамоз, рӯҷо, зардевор, зебидевор, тахмонпӯш, зеби тахмон, токчапӯш, 

кирпӯш, рӯймолҳои занонаву мардона, болинҳои арӯсӣ, тоқиҳо ва ғайра тайёр 

менамуданд. Мутаассифона, дар даврони Ҳукумати Шӯравӣ бар асари 

тағйирёбии вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ, ба роҳ монда шудани истеҳсоли 

маҳсулоти корхонаҳо ва пеш аз ҳама манъ гардидани соҳибкории хусусӣ 

эҳтиёҷот ба маҳсулоти ҳунарҳои дастӣ  коста гардида буд. Новобаста аз ин дар 

шаҳрҳои калон ҳунармандӣ аз байн нарафт. Ҳунармандон касбу кори аҷдодиро 

ривоҷ доданд. Масалан, дар Истаравшан ҳунармандони маъруф, аз қабили, 

корманди хазматнишондодаи фарҳанги Тоҷикистон, кандакори рӯи чӯб 

Юлдошбек Баротбеков, писар ва шогирдони ӯ Аюбҷон Юлдошбеков, Алиҷон 

Яҳёев, Н.Мирсаидов, ҳуштаксози номвар усто Ғафур Халилов, читгар Шароф 

Саидов бо писаронаш, сандуқсоз Маҳкам Аюбҷонов, кордсозони номӣ Эргаш 

Самандаров, усто Акрам, усто Абдуманнон Ҳусейнзода, сӯзанидӯзон ва 

тӯппидузони машҳур Зиннатой Ҳайдарова, Пӯлотой Аминҷонова ва бисёр 

дигарон шӯҳрати зиёд пайдо карданд. Дар Тоҷикистони соҳибистиқлол бо 

ташаббуси Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди ҳунарҳои бадеӣ 

дар сатҳи давлатӣ эътибор дода мешавад, зеро бо ин роҳ фарҳанги миллиамон 

ҳифз мегардад. 

Санъати амалии мардумӣ аз давраҳои қадим ташаккул ёфта, ҳамчун 

ҳунарҳои халқӣ инкишоф ёфтааст ва аҳаммияти худро то имрӯз аз даст 

надодааст. 

           Маҳсулотҳои санъати ороишоти амалӣ дар асоси тафаккури озоди 

ҳунарманд эҷод мешавад ва баҳри файз бахшидан ба муҳити атроф нигаронида 

шудааст. 

Пайваста дар ҳар гӯшаву канори вилоятамон баҳри эҳёи ҳунарҳои миллӣ 

тадбирҳо андешида мешаванд5. (с.825-827). 

Ба ҳеҷ кас пӯшида нест, ки ҳунарҳои суннатии миллӣ на танҳо мероси 

таърихиву бадеӣ, балки қисми муҳими фарҳанги маънавии замони муосир маҳсуб 

меёбад. Новобаста аз он, ки имрӯзҳо фарҳанги анъанавӣ дар мадди назари 

ҷомеаи навини Тоҷикистон, сиёсати фарҳангии давлати ҷавони 

соҳибистиқлоламон қарор дорад, мо қадамҳои аввалинро баҳри дарки ин 
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таҷрибаи пурғановат гузошта истодаем. Ҳамзамон тадбирҳои муҳим дар самти 

шинохти фарҳанги миллӣ ва дарки решаҳои он андешида шуда истодаанд. Ин 

имконият медиҳад, ки фарҳанги миллиамонро бо фарҳанги дигар халқиятҳо 

муқоиса намоем ва бо ин роҳ мансубияти этникии халқамонро дар соҳаи 

анъанаҳои фарҳангӣ дарк намоем. Омӯхтан ва эҳё намудани ҳунарҳои бадеӣ 

имконият медиҳанд муайян намоем, ки то кадом андоза онҳо ба ҳаёти имрӯзаи 

мо ворид шудаанд, бо табиати маҳал, тарзи зисти мардум, ривоятҳо, расму оин, 

урфу одат ва ҷашнҳо чӣ робитае доранд. Имрӯз зарурати таъсиси мағозаҳо ва 

растаҳои дӯконҳои фурӯши маҳсулотҳои санъати амалии халқӣ ба миён 

омадааст. Ҳунармандони халқиро зарур аст, ки маҳсулоти тайёр намудаашонро 

ба талаботи замони муосир мутобиқ намоянд, асарҳое эҷод намоянд, ки дар 

ҳақиқат арзиши баланди эстетикӣ дошта бошанд. Пеш аз ҳама ба сифати 

маҳсулот ва ороиш-дизайни он таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд6.  (с.20-24).  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА У СТУДЕНТА КАК КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

                                                      

                                             Ниёзбокиев Сафарбоки Курбонович - к.п.н., заведующий 

кафедрой технологии текстильных изделий   

Технологического университета Таджикистана. 

 

             Каждый преподаватель должен продумать систему самостоятельной работы, 

предусмотреть их связь с объяснением нового учебного материала и определить их 

место в формировании профессиональных знаний, умений и навыков. А это значит 

что, главными компонентами содержания деятельности преподавателя являются 

обеспечение каждого студента всеми необходимыми дидактическими средствами, 

организация и управление его учебной деятельностью, контроль и оценка качества 

процесса обучения. 

Ключевые слова: происхождение, учебный процесс, творчество студента, 

формирование, профессиональное знание, качество образования, преподаватель. 

СИФАТИ ҶАРАЁНИ ТАҲСИЛ ВОБАСТА АСТ АЗ ҲАВАСМАНДИИ 

ДОНИШҶЎЙ, КИ ОНРО ОМЎЗГОР БЕДОР МЕСОЗАД 

 

Ниёзбокиев Сафарбоки Қурбонович - номзади илмҳои педагогӣ, мудири кафедраи 

технологияи  маснуоти нассоҷии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон. 

 

Њар як омўзгор бояд системаи корњои мустаќилонаро тавре пайгирӣ 

намояд, ки онњо байни њамдигар пайваста бошанд ва якдигарро пурра намоянд, 

то ин ки ташаккулёбии донишњои тахассусиро пойдор намояд. Маќсад ба он 

равона мешавад, ки фаъолияти њар як омўзгор бояд донишљўйро бо воситањои 

зарурии дидактикӣ, идоракунии фаъолияти таълимӣ, назорат ва бањодињии 

љараёни таълим таъмин намояд. 

Калимањои калидӣ: пайдоиш, љараёни таълим, эљодии донишљўён, 

ташакулёбӣ, донишњои тахассусї, сифат, таълим, омўзгор. 

          

THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS DEPENDS ON THE 

STUDENT’S INTEREST, WHICH IS SHAPED BY THE TEACHER 

 

Niyozbokiev Safarboki Kurbonovich - Candidate of  Pedagogical Sciences,  

Head of the Department of Textile Technology 

Technological University of Tajikistan. 
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 Each teacher should think over the system of independent work, provide for 

their connection with the explanation of the new educational material and determine 

their place in the formation of professional knowledge and skills. This means that the 

main components of the content of the teacher’s activities are to provide each student 

with all the necessary didactic means, organize and manage his learning activities, 

monitor and assess the quality of the learning process. 

Keywords: Origin, educational process; student creativity; formation, 

professional knowledge; quality of education; teacher. 

 

Каждый из преподавателей нередко задумывается над тем, как найти 

резервы роста качества учебных занятий, как раскрыть творческую активность 

студента в его самостоятельной работе. Качество учебного процесса, уровень 

различных форм учебных занятий во многом зависят от имеющегося у студента 

интереса, в том числе и профессионального, к изучению проблем. Интерес в 

учебном процессе может и должен развить и сформировать преподаватель. 

Преподаватель должен продумать систему самостоятельной работы, 

предусмотреть их связь с объяснением нового учебного материала и определить 

их место в формировании профессиональных знаний, умений и навыков. А это 

значит, что главными компонентами содержания деятельности преподавателя 

являются обеспечение каждого студента всеми необходимыми дидактическими 

средствами, организация и управление его учебной деятельностью, контроль и 

оценка качества процесса обучения.  

Преподаватель - центральная фигура в системе высшего 

профессионального образования. От его мастерства напрямую зависит качество 

подготовки студентов, будущих профессиональных кадров страны. В психолого-

педагогической литературе имеются работы, характеризующие элементы 

содержания педагогического мастерства преподавателя, и издания, в которых 

даны определения этого понятия.  

В условиях кредитной системы обучения СРС является планируемой 

познавательной деятельностью по выполнению различного вида поисково-

творческих учебных заданий, осуществляемая самостоятельно с целью 

приобретения умений и навыков, выработки профессионально важных качеств.  

В Технологическом университете Таджикистана широко применяется 

практика презентаций – студент может выбрать любую тему для своей 

презентации и выразить свое понимание или непонимание какого либо аспекта, 

рассматриваемого в презентации; презентация оценивается по следующим 
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критериям: насколько раскрыта тема и вызвала ли интерес у окружающих, 

насколько профессионально подошел студент к рассматриваемой проблеме, 

используя при этом все доступные технические средства,    такие    как    

видеопроекторы,    видеофильмы,    компьютерные технологии. 

Оснащение учебных заведений компьютерами позволяет активно 

внедрять в процесс преподавания и компьютерные программы. Практика 

показывает, что они имеют определенные преимущества перед традиционными 

методами обучения. Компьютерные программы обеспечивают большую 

информационную емкость (что позволяет представлять языковую модель в 

разном контексте и разных коммуникативных ситуациях), интенсификацию 

самостоятельной работы каждого студента, создание коммуникативной 

ситуации, личностно значимой для каждого, повышение познавательной 

активности студентов, а также усиление мотивации. 

Современные компьютерные средства позволяют создавать новые 

программы как обучающие, тренировочные, так и контролирующие. Такого 

рода программы создаются в специальных учебных целях и широко 

используются в процессе самостоятельной работы. При самостоятельной 

проработке материала использование компьютера обеспечивает:  

1) свободный режим работы,  

2) неограниченное время работы,  

3) исключение субъективных факторов,  

4) максимальную поддержку при овладении дисциплины. 

Компьютерные средства контроля повышают эффективность 

самостоятельной работы, оперативность в получении результата, увеличивают 

объективность оценки на 20-25%. 

СРС имеет также большое воспитательное значение, является важным 

компонентом воспитания трудолюбия, сознательного отношения к труду, 

стремления идти навстречу трудностям и преодолевать их. Научить студентов 

самостоятельно работать на занятиях и дома - значит внести вклад и их 

подготовку к профессиональной, общественной и иной полезной деятельности на 

благо общества. Таким образом, все формы самостоятельной работы 

направлены на то, чтобы   научить студента самостоятельно добывать знания, 

необходимые ему в его дальнейшей профессиональной деятельности. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать заключение о том, что 

самостоятельная работа является неотъемлемой частью образования. Значение 

самостоятельной работы трудно переоценить. Она помогает научиться думать, 

анализировать, делать выводы. Она развивает творческую активность, что 
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является немаловажным фактором для будущей деятельности сегодняшнего 

студента. Она включает в себя множество компонентов, направленных на 

совершенствование процесса подготовки высококвалифицированных 

специалистов.  

Повышение эффективности проводимых реформ зависит от качества и 

методики проведения занятий, методов обучения в период индивидуальной и 

самостоятельной работы. Каждые занятия должны вестись с элементами 

активизации поисково-творческой деятельности студентов по усвоению 

материала. 

 Главная задача кредитной системы обучения – внедрение новых 

образовательных технологий. В связи с этим профессорско - преподавательский 

состав кафедры технологии текстильных изделий приложил все усилия, чтобы 

хорошо освоить и глубоко внедрить данную технологию в методику обучения 

подготовки инженеров- технологов, особенно при выполнении самостоятельных 

работ студентами академических групп.  

Новые информационные технологии открывают большие возможности 

расширения образовательных рамок по каждой дисциплине. Учитывая все 

вышеизложенное, можно сделать заключение о том, что поисково-творческая 

деятельность студентов является формой индивидуальной работы, побуждающей 

интеллектуальную инициативу и развивающей творческое мышление во всех 

видах познавательной деятельности кредитной системы обучения – внедрение 

новых образовательных технологий.  

Под технологией понимают совокупность и последовательность методов 

и процессов преобразования исходных материалов, позволяющих получать 

продукцию с заданными параметрами. Технологии разделяют на промышленные 

и социальные. Особенностью социальной технологии является то 

обстоятельство, что исходным и конечным продуктом выступает человек, а 

основным параметром изменения - одно или несколько его качеств. 

Образовательная технология является классическим примером социальной 

технологии. 

Образовательные технологии - сравнительно новое направление в 

педагогической науке. Первоначальное представление о педагогической 

технологии предполагало обучение с помощью технических средств, в настоящее 

время ее рассматривают как систематическое и последовательное воплощение на 

практике заранее спроектированного учебно-воспитательного процесса. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

  

                                                Ниёзбокиев Сафарбоки Курбонович -  к.п.н., заведущий 

кафедрой технологии текстильных изделий  Технологического 

 университета  Таджикистана  

 

Кардинальным отличием кредитной технологии от традиционной 

является отказ от традиционной оценки уровня образованности в количестве 

времени, затраченного на образование (часы, семестры, годы). В кредитной 

системе делается попытка учитывать «количество образования», полученного 

студентом, мерой которого является зачетная единица – кредит. Кредитная 

система выступает практическим воплощением новой образовательной 

парадигмы, поэтому ее выбор является сознательным выбором таджикского 

образования, присоединившегося к процессу общеевропейской интеграции 

(Болонский процесс), а ее внедрение стало стратегической задачей развития 

системы управления учебным процессом в таджикских вузах.  

Ключевые слова: Кредитная технология обучения,  уровня образованности в 

количестве времени; учет трудоемкости учебной работы ведется в кредитах;  

ТАТБИҚИ СИСТЕМАИ КРЕДИТИИ ТАЪЛИМИ ДОНИШҶӮЁН АЗ 

МАҲОРАТИ ПЕДАГОГИИ ОМӮЗГОР ВОБАСТА АСТ 

 

Ниёзбокиев Сафарбоки Қурбонович - номзади илмҳои педагогӣ,  мудири кафедраи 

технологияи маснуоти нассоҷии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
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Фарқи калони технологияи кредитӣ аз анъанавӣ ин даст кашидан  аз 

баҳогузории анъанавии зинаи таҳсилот  , ки шумораи вақт,  ба таълим сарф 

мегардид (соат, марҳила, солҳо). Дар системаи кредитӣ шумораи таълимии ба 

дастовардаи донишҷӯ воҳиди ченаки натиҷагири кредит ба ҳисоб меравад. 

Системаи кредитӣ ҳамчун як намуди  нави таҳсилот ба ҳисоб меравад, ки 

интихоби он барои таҳсили муасиссаҳои таълимии тоҷикӣ сари вақти буда, 

ҳамоҳангии ҷараёни умумиаврупоиро мусоидат мекунад. Татбиқи он вазифаи 

стратегии рушди системаи идораи таҳсилоти донишгоҳҳои Тоҷикистон мебошад.  

Калимаҳои калидӣ: Системаи кредитии таълим;сатњи донишандўзи дар 

воњиди ваќт;њисоби мењнатталабии таълим бо воситаи кредитњо  ифода 

мешавад;системаи кредитии таълим талаботи баландро нисбати омўзгор ва 

донишљўй вогузор месозад; дониши касбият ин сифати таъѓирёбии љањони 

дохилии омўзгор мебошад. 

 

IMPLEMENTATION OF THE CREDIT SYSTEM OF TEACHING STUDENTS, 

DEPENDING ON THE TEACHING PROFESSIONAL TEACHER 

 

Niyozbokiev Safarboki Kurbonovich - Candidate of Technical Sciences, Associate 

Professor, Department of Technology Textile Research University of Tajikistan 

 

A fundamental difference between credit technology and traditional is the rejection 

of the traditional assessment of the level of education in the amount of time spent on 

education (hours, semesters, years). In the credit system, an attempt is made to take into 

account the "amount of education" received by the student, the measure of which is the 

credit unit - credit. The credit system is the practical embodiment of the new educational 

paradigm, therefore, its choice is the conscious choice of Tajik education that has joined the 

process of pan-European integration (Bologna process), and its implementation has become 

a strategic objective of the development of the educational process management system in 

Tajik universities.  

Key words: credit technology of education; level of education in the amount of time; 

accounting for the complexity of educational work is carried out in loans; The credit system 

of education makes high demands on both the teaching staff and the student; professional 

knowledge and skills, the main thing is a qualitative transformation by the teacher of his 

inner world.         
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Кредитная технология обучения – способ организации учебного процесса, при котором 

обучающиеся в определенных границах имеют возможность индивидуально 

планировать последовательность образовательной траектории [1]. 

Кредитная технология – это системный способ описания образовательных 

программ путем присвоения определенного количества кредитных единиц их 

компонентам и структурным элементам[1]. Кардинальным отличием кредитной 

технологии от традиционной является отказ от традиционной оценки уровня 

образованности в количестве времени, затраченного на образование (часы, семестры, 

годы). В кредитной системе делается попытка учитывать «количество образования», 

полученного студентом, мерой которого является зачетная единица – кредит. 

Кредитная система выступает практическим воплощением новой образовательной 

парадигмы, поэтому ее выбор является сознательным выбором таджикского 

образования, присоединившегося к процессу общеевропейской интеграции 

(Болонский процесс), а ее внедрение стало стратегической задачей развития системы 

управления учебным процессом в таджикских вузах.Существующие и используемые 

в различных странах мира кредитные системы отличаются не только своим основным 

назначением, но и подходом к понятию и определению «кредита». 

Суть кредитной системы обучения состоит в том, что учет трудоемкости 

учебной работы ведется в кредитах, характеризующих объем преподаваемого 

материала. Внедрение кредитной системы обучения требует от высших учебных 

заведений дальнейшего укрепления учебно-методической, материально- технической 

и научной базы, в том числе – расширения библиотечного фонда (не только 

увеличения числа бумажных носителей, но и развитие электронной библиотеки); 

полиграфической базы, которая должна своевременно обеспечивать каждого 

обучающегося учебно-методическим комплексом дисциплин; компьютерной базой и 

технологиями, которые дают возможность обучающимся регистрироваться и 

получать учебные материалы. Система предполагает свободный доступ ко всему 

комплексу средств обучения, включая традиционные (лабораторное оборудование, 

приборы, компьютеры, видео, слайд проекторы, аудиоаппаратура) и 

мультимедийные, виртуально-треннинговые комплексы и т.п. Кредитная система 

обучения предъявляет высокие требования, как к педагогическому составу, так и к 

студенту. Студент из пассивно воспринимающей стороны становится активным 

участником учебного процесса. От преподавателя требуются, особые навыки и 

умения, способность работать индивидуально с каждым студентом. В связи с этим 

используются традиционные и разрабатываются новые методики обучения.  
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В условиях реализации кредитной системы обучения студенты, профессорско-

преподавательский состав и другие работники вузов должны быть психологически 

готовыми к тому, что признанные в мире модели получения образования требуют от 

человека максимальной степени самостоятельности, умения «проектировать» свои цели 

на основе учета «собственного» интеллектуального и творческого потенциала. То есть, 

современные формы получения образования предусматривают, что человек должен быть 

реалистом тех возможностей, которые сам «проектирует» и на этой основе сам 

определяет траекторию достижения намеченных целей и задач на каждом этапе 

обучения в вузе. В этой учебно-воспитательной среде естественно коренным образом 

меняются требования к студенту и профессиональным умениям и мастерству 

профессорско-преподавательского состава вузов[2].  

Профессиональное развитие преподавателя – это не только рост, становление, 

личностная реализация в педагогическом труде профессионально значимых качеств и 

способностей, профессиональных знаний и умений, но и главное – это качественное 

преобразование преподавателем своего внутреннего мира.  

Первое направление в решении проблемы гармонизации личности 

преподавателя – воспитание и поддержание мотивации в педагогической деятельности, 

сотрудничество с обучающимися. 

Психологическим условием развития педагогической направленности является 

осознание преподавателем ведущего мотива собственного поведения, деятельности, 

общения и необходимости его изменения. 

Динамика педагогической направленности определяется перестройкой 

мотивационной структуры личности преподавателя с предметной направленности на 

гуманизацию деятельности. 

Второе направление – обеспечение социально-психологических условий 

повышения уровня педагогической компетентности, прежде всего, коммуникативной и 

конфликтной. 

Педагогическая компетентность включает в себя знания, умения и навыки, а 

также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, самореализации 

личности. 

Психологическим условием развития педагогической компетентности является 

осознание преподавателем необходимости повышения своей общечеловеческой и 

специальной культуры и тщательной организации общения как основы развития и 

обучения в вузе. Динамика развития педагогической компетентности преподавателя 

определяется сменой репродуктивного уровня выполнения действий и операций 

творческим. 
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Третье направление – психологическое обеспечение повышения уровня 

культуры эмоциональной жизни преподавателя, его психологической готовности к 

адекватному эмоциональному реагированию в нестандартной ситуации (конфликт, 

фрустрация и т.п.) – способность ценить, правильно понимать, искренне принимать 

переживания обучающихся и уметь экспрессивно выражать свои способности. 

Психологическим условием развития эмоциональной гибкости является осознание 

преподавателем роли и значения эффективной сферы личности в оптимизации 

деятельности, общения, психологического и физического здоровья и преподавателя и 

студента. 

Таким образом, формируется Я- концепция педагога – относительно устойчивая, 

в большей или меньшей степени осознанная система представления личности о самом 

себе, целостный, хотя и не лишенный внутренних противоречий образ собственного Я, 

на основе которого он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе. 

Педагогическое мастерство преподавателя как компонент общеличностного 

развития можно также анализировать в различных социально-психологических аспектах: 

Первый аспект – связан с разработкой научных основ психологии 

педагогической деятельности. Наука позволяет раскрыть сущность и содержание таких 

важных психологических категорий, как самоопределение себя как педагога, свою 

пригодность к педагогической деятельности, педагогическая квалификация. 

Второй аспект – связан непосредственно с изучением индивидуально-

психологических особенностей и конкретных свойств личности, необходимых человеку 

в педагогической деятельности и обуславливающих ее эффективность. 

Третий   аспект – связан с разработкой психологических основ 

педагогического мастерства. Здесь изучаются условия и факторы педагогического 

самосовершенствования, самореализации, роста квалификации, профессиональной 

компетенции, развития педагогических умений и навыков, формирование личностной 

преподавательской позиции. Это самый длительный процесс развития личности педагога 

с начала формирования профессиональных намерений до полной реализации себя в 

педагогической деятельности. Центральное звено этого процесса – педагогическое 

мастерство. 
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НАҚШИ ШАБАКАИ ИНТЕРНЕТ ДАР ГАРАВИДАНИ ҶАВОНОН БА 

ҲАРАКАТҲОИ ИФРОТИИ ДИНИЮ СИЁСӢ 

Салимова Фарзона Саймирхоновна  - ассистенти кафедраи фанҳои 

гуманитарии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, Email: salimovafarzona92@mail.ru   

 

Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи ҷомеаи иттилоотӣ ва методҳои ҷалби 
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Гурӯҳҳои динию радикалӣ пайваста фидоиён ва пайравони  навро ҷустуҷӯ 

мекунанд.  

Дар бораи ин гурӯҳҳои ифротӣ хеле зиёд менависанду мегӯянд, аммо боз 

ҳам одамон ба доми тазвири чунин гурӯҳҳо ё ин ки таблиғотчиён меафтанд. 

Аслан ҳадафи онҳо ҷавонон ҳастанд. Айни замон таблиғгарон, амалҳои худро 

хело аёрона ва нозукона мегузаронанд. Саволе ба миён меояд ба хотири чӣ? 

Ҷавоб маълум аст. Барои ҷалби ҷавонони гумроҳ, бефаҳму беватан ва ҳамчун 

хизматгори хоҷагон. Имрӯзҳо ҷаҳон ба сӯйи ҷомеаи иттилоотӣ равона аст ва бо 

сабаби пеш рафтани технологияву Интернет, алалхусус шабакаҳои иҷтимоӣ, ба 

мисли ОК (одноклассник), Facebook, WhatsApp, В-контакте,  ва ғайраҳо вазъият 

хело хатарнок аст ва кори таблиғгаронро барои паҳн кардни ақида ва ҷалби 

пайравони хеш хело осон мекунад. Тамоюли ҳаматарафаи татбиқи технологияи 

иттилоотӣ ба ҳама бахшҳои ҳаёт ва фаъолияти инсон дар баробари 

музаффарияту комёбиҳо, боз як гурӯҳи ҷиноятҳои нави глобалӣ, яъне ҷиноятҳо 

ба муқобили амнияти иттилоотиро, ба миён овард[2,162]. Яъне имрӯз дар ҷаҳон 

мавҷи дигари терроризм ба вуҷуд омадааст, ки онро терроризми иттилоотӣ ном 

мебаранд. Терроризми иттилоотӣ ин таъсири бевосита ба рӯҳия ва шуури инсон 

бо мақсадҳои ҷорӣ кардани фикру ақидаҳои лозима ва ба ҳамин роҳ идора 

кардани хулқу рафтори онҳо мебошад[3,156-157]. Таблиғчиён низ зиёдтар аз 

ҳамин шакли терроризм истифода мебаранд. Аз сабаби оне, ки қисми зиёди 

истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ ҷавонон ҳастанд, таблиғчиён низ зери 

нишони худ ҷавононро қарор додаанд. Қайд кардан лозим аст, ки ба доми онҳо 

натанҳо ҷавонон, балки дигар қишрҳои ҷомеа низ афтида метавонанд. Агар 

имрӯз ба ҷомеа назар кунем, дар бисёре аз кишварҳо ин гуна ашхосро вохурдан 

мумкин аст, яъне дар он фазое ки мову шумо зиндагӣ дорем ва онро шабакаи 

Интернет ба мисли хонаи анкабут забт кардааст, хоҳем нахоҳем ба чунин 

хатарҳо рӯ ба рӯ хоҳем шуд. Шабакаи Интернет аз як тараф агар шароити хуб 

барои воқеъгардонии  ҳуқуқу озодиҳои инсон  ва шаҳрванд дар фаъоияти 

соҳибкорӣ, фарҳангӣ ва дигар паҳлуҳои фаъолияти онҳо муҳаё созад аз тарфи 

дигар бисёр воситаи хуб барои содир намудани ҳар гуна амалиётҳои ҷиноятӣ ва 

ҳодисаҳо  шуда метавонад [8,8]. Тоҷикистон низ чун як узви ҷомеаи башрӣ аз ин 

гуна ҳодисаҳо орӣ набуда дар самти пешгирии ин гуна ҷиноятҳо бетараф нест. 

Мутобиқи Боби 28 моддаи 307 қисми 2-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (Қонуни ҶТ аз 14.11.2016 № 1359) «Даъватҳои оммавӣ ҷиҳати бо 

роҳи зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ ё бо зӯроварӣ нигоҳ доштани он 

ё бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ ё бо роҳи зӯроварӣ 
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вайрон кардани тамоммияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин мусоидат 

кардан ба содиркунии чунин кирдорҳо, бо истифодаи ВАО ё шабакаи Интернет» 

шахс ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад[4]. Дар ин самт муҳаққиқи ватанӣ 

д.и.ҳ., профессор, генерал-майори милитсия Ҷ.З.Маҷидзода дар яке аз 

баромадҳои худ вобаста ба тайғиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи амалҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ» қайд намуд, ки имрӯзҳо дар 

Тоҷикистон зиёда аз 3 000,000 нафар ба шабакаҳои Интернет дастрасӣ доранд ва 

аз ин миқдор 80%-и онҳо ба сайтҳои «ғайриқобиле» ворид мешаванд, ки ба 

гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ мансубанд[5]. Вобаста ба сафи ҷанговарони 

тоҷик дар ДИИШ оморҳои байналмилалӣ ё ин ки беруна низ мавҷуданд. 

Мувофиқи маълумотҳои гузаронидаи ширкати “Soufan Group”-и ИМА зиёда аз 

700 нафар ҷанговари тоҷик то ҳол дар Сурия ва Ироқ иштирок доранд ва 

тақдири зиёди онҳо баъди мағлубияти Давлати исломӣ (минбаъд ДИ) дар Мосул 

ва Ракка номаълум аст. Аз рӯи ахбороти ширкати номбаршуда оид ба 

масъалаҳои иктишоф (разведка) ва бехатарӣ то июли соли 2016, 1600 

ҷанговарони тоҷик (муҷоҳиддин) дар ДИ ҷанг кардаанд ва 147 нафари онҳо ба 

ватан баргаштаанд. Инчунин қисмате аз онҳо ба «нуқтаҳои пурҷӯш» фирор 

кардаанд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад вобаста ба ин мавзӯъ бар он 

бовар аст, ки 60%-и ҷанговароне, ки ватанро барои пайваст шудан ба ДИ тарк 

гуфтанд алакай ба қатл расидаанд. Мувофиқи оморҳои қаблии ВКД зиёда 1,141 

нафар шаҳрвандони тоҷик, ки қисми зиёдашро ҷавонон ташкил мекунанд дар 

ҷангҳои Ироқу Сурия иштирок карданд ва дар байни онҳо 300 нафарашон кушта 

ва  нобуд шуданд[7]. Аз ин рӯ, мо бояд ба умқи масъала назар афканем.  

Ба ҳамагон маълум аст, ки имрӯз амалҳои террористӣ зери шиорҳои динӣ 

амалӣ мешаванд. Агар ба таърихи терроризм ё ин ки ҷангҳои сиёсию мазҳабии 

баамаломада назар андозем, мебинем, ки амалҳои ваҳшатнок, на танҳо зерӣ 

шиори дини ислом, балки зери шиори динҳои дигари ҷахонӣ, аз қабили яҳудӣ, 

насронӣ ва буддоӣ низ ба амал омадаанд[1, 26-55].  

Барои чӣ солҳои охир дини ислом дар ҷодаи терроризм вирди забон ва ба 

ҳамагон маълуму машҳур шуд? Чунки дар садсолаи охир геопалитикаи ҷаҳон 

барои расидан ба ҳадафҳои хеш аз ислом ба ҳайси абзори сиёсӣ истифода 

менамояд. Имрӯзҳо низ тавассути воситаҳои нави технологию иттилоотӣ ин 

раванд идома дорад, ки бо роҳҳои махсус барои дар зери нуфузи худ нигоҳ 

доштан кишварҳои мусулмонишин аз онҳо истифода мекунанд. Ғайр аз ин 

мамлакатҳои мусалмонӣ ба қатори дигар давлатҳои рӯ ба тарақӣ мансуб ва 

осебпазиранд. Ҳамин тавр фазои иттилоотӣ дар асрҳои нав хело бо авҷи аъло 



ПАЁМИ ДТТ 2(4) 2019  

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

 

82 

расид ва тақрибан дар тамоми дунё новобаста аз сину сол, ба хусус ҷавононро 

фаро гирифтааст. Ба воситаи шабакаи Интернет ва ВАО иттилооти 

гуногунмазмун пахш мешавад. Алалхусус иттилооти ғаразноки сиёсӣ ба зуди 

тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ меёбад. Аз ин имконият бахусус гурӯҳҳои 

радикалию террористӣ хело хуб ва фаъол истифода мекунанд. Бархе аз 

коршиносон бар он назаранд, ки ҳамаи гурӯҳҳои террористиву ифротӣ аз ҷониби 

хадамотҳои махсуси баъзе аз кишарҳои ҷаҳонӣ маблағгузорӣ мегарданд. ДИИШ 

танҳо як силоҳест, ки аз ҷониби онҳо барои максадҳои бузургманишинӣ ва 

харобоваре, ки онхо анҷом дода истодаанд, ташкил гардидааст. Ин ҷараёнҳои 

ифротӣ, ки гӯё аз дини ислом пуштибонӣ мекунанд ва дар доираи қоидаҳои 

исломӣ ташаккул ёфтаанд, дар асл ҳеҷ рабте ба исломи анъанавӣ надоранд ва 

баръакс бадномкунандагони ин дин маҳсуб мешаванд. Арзишҳои ахлоқии дини 

исломро то дараҷаҳои гушношунид, чӣ тавре ки ба табъи хоҷагонашон мувофиқ 

аст, шарҳу эзоҳ медиҳанд. Имрӯзҳо, мутаассифона, бисёре аз ҷавонони мо ва 

ҳатто калонсолони бекору бетахассус зери таъсири ин тарғиботҳо мемонанд. 

Сабабаш маълум аст. Онҳо аз хурдӣ дар пеши худ ягон мақсаду мароми 

муайянеро нагузоштаанд ва дар ҳаёт нақши хешро бозида наметавонанду дар 

зиндагӣ ба нокомӣ рӯ ба рӯ мешаванд. Бинобар сабаб таназзули ҷомеа вуҷуд 

дорад. Ҳатто баъзе аз варзишгарони касбӣ, шахсиятҳои машҳури ҷамъиятӣ, ки 

худ пешбарандаи ҷомеаи инсонӣ ҳастанд, тарзи ҳаёти ғайрисолимро тарғиб 

мекунанд. Аз хотир набояд фаромуш кард, ки омилҳо ва роҳҳои ҷалби ҷавонон, 

хусусан дар шароити замони муосир хело гуногун ва мураккабу пардапӯш 

мебошанд. 

Пеш аз ҳама, албатта воситаҳои зиёди психологӣ вуҷуд доранд, ки онҳоро 

тарғибгарон хело хуб медонанд ва аз он хело фаъолона истифода мебаранд. 

Онҳо барои ҷалби ҳамсӯҳбати хеш тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ (Интернет) ва ё 

алоқаи шахсӣ мактабҳои махсусро мегузаранд. Онҳо пеш аз ҳамсуҳбат шудан, 

худро ҳамаҷониба чи аз ҷиҳати иттилоот ва чи аз ҷиҳати  баҳодиҳӣ нисбат ба 

шахси таҳти ҳадафи хеш қарор дода омода мекунанд. Махсусан ба хусусиятҳои 

равонӣ ва симои зоҳирии онҳо диққати хоса медиҳанд. Хислати худашонро 

нисбат ба хулқу атвори ҳамсӯҳбат мувофиқ кунонида ва ӯро таҳти омӯзиш қарор 

медиҳанд. Баъди ин ҳама «қурбоншуда» худро бо ин гуна шахс хело бароҳат ҳис 

мекунад ва фикр мекунад, ки онҳо ба якдигар хело монанданд ва ба чунин шахс 

бовар кардан мумкин аст.   

Ба ғайр аз ин, қариб ҳар яки мо дар шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ гӯшаи 

махсуси худро дорем ва баъзе одамон, бахусус ҷавонон оқибати кори хешро 
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наандешида дарди худро дар лавҳаҳои хеш дар сомонаҳои иҷтимоӣ дастраси 

дигарон менамоянд. Масалан, ҷавондухтарон ё ин ки ҷавонписарон бо сабаби 

баъзе мушкилиҳои ночиз аз қабили бо сабаби нокомӣ дар ишқу муҳабат ва 

нодида гирифтани онҳо дар оила ва ҷомеа ба чунин кор даст мезананд. 

«Шикорчиён», ки ҳамеша дар ҷустуҷӯи қурбонии нави хеш ҳастанд, ба чунин 

гурӯҳи одамон аҳамияти бештар медиҳанд. Онҳо кӯшиш мекунанд, ки ба 

қурбонии хеш наздик шаванд ва бо вай ҳамдардӣ баён кунанд ва худро чунон 

вонамуд кунанд, ки онҳо низ дар вазъияти онҳо қарор доранд ва бо гузаштани 

каме вақт онҳо кӯшиш мекунанд, ки ба ҳамсӯҳбат дигар тарзи зиндагиро 

пешниҳод кунанд. Агар ҷавони дар ишқу муҳабат ноком бошад ба вай ҳатман 

ҷавондухтаре шинос шуда ӯро ба назди хеш даъват мекунад. Агар духтар бошад, 

пас ҳатман ягон ҷавонписаре ба ӯ ваъдаҳои барзиёди ишқӣ, пулию молӣ ва ғайра 

дода, вайро ба доми хеш мекашад. Мисоли ин гуфтаҳо донишҷуйдухтари 

москвагӣ Карауловой Варвара ва чандин нафар духтарони дигари тоҷик шуда 

метавонанд[6]. Чунин шахсон ҳатто қодиранд, системаи асаби ҳамсӯҳбаташонро 

чунон чигил кунанд, ки онҳо аз наздикони хеш ва аз падару модар, аҳли оила, 

дӯстон ва ҳатто аз ватани худ дур шаванд. Таъкид намудан зарур аст, ки барои 

онҳо пеш аз ҳама муҳимтарин кор ин шахсро ба худ наздик кардан ва боварии 

ӯро ба даст овардан аст. Сипас, ҳамсуҳбатро метавонанд тадриҷан бо усулҳои 

дигари хело маълум мавриди истифода қарор диҳанд. 

Омилҳои сарзадани чунин ҳодисаҳо дар чист? Дар боло дар хусуси оне, ки 

ҷавонон бо андак мушкилиҳои ночизи зиндагӣ ва шояд баръакс, ин гуна 

мушкилиҳо барои баъзе ҷавонон бузург бошад ва ин бештар аз ҳолати рӯҳию 

равонии шахс вобастагӣ дорад, ба чунин гурӯҳҳои ифротии сиёсии динӣ пайваст 

мешаванд, сухан кардем ва дигар мушкилиҳои зиндагӣ низ зиёданд. Асосан 

идеология яке аз унсурҳои аввалияи ташаккули ҷомеа аст ва ба тарбияи насли 

навраси мо аз овони кӯдакӣ то ба балоғат таъсиргузори бузург мебошад. Тарбия 

чун анъана аввалан аз оила, ки як ҷузъи ҷомеа аст ибтидо мегирад ва баъдан 

кӯдакистон, мактаб, донишгоҳу донишкада дар ташакули шахс нақши баландро 

иҷро мекунанд. Аз ин рӯ, волидайнро зарур аст, ки ба тифли худ аз овони 

хурдсоли аҳамияти беандоза диҳанд ва дар ин самт беҳуда бузургони мо 

нагуфтаанд: «Тарбия пеш аз хама аз батни модар шурӯъ мешавад». Бояд, ки ҳар 

як падару модар, новобаста аз мушкилиҳо худ, ба тарбияи тифли хеш аҳамият 

диҳад. Ҳамеша дар андешаи он бошад, ки тифили ӯ чиро меписандад ва чиро не, 

ва дар байни хостаҳои ӯ чӣ чизи «бад» вуҷуд дорад, ки аз доираи арзишҳои 

ахлоқӣ дур аст ва барои пешгири кардани он ҳанӯз ҳам дер нашудааст. Ба тифли 
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навраси худ аҳамият диҳад, ки ба чи гуна шахсон дустӣ мекунад ва аз ҳама муҳим 

дар ҷодаи интихоби шуғли дустдоштаи ӯ кӯмак кунад. Вакте ки ба фарзанди хеш 

компютер ё ин ки телефони мобилии бо шабакаи интернетӣ дастрасро медиҳад аз 

болои оне, ки фарзандаш ба чӣ гуна сомонаҳ ворид мешавад пайгирӣ кунад. 

Дуюм хонаи ҳар як наврас ё ин ки ҷавон мактаб ба ҳисоб меравад. Дар мактаб 

омӯзгор дар тарбия насли наврас саҳми беандоза дорад. Ҳар як омӯзгор бояд 

наврасро, ба ғайр аз таъмини дарсҳои мавҷуда дар рӯҳияи ғояҳои ватандустӣ, 

меҳру мухаббати беолоиш, ҳурмату пос доштани бузургон, эҳтироми беғаши 

инсонӣ, дуст доштани касби интихобнамудаи хеш ва бо меҳнати пок ба даст 

овардани музд ва аз ҳама муҳим гуманизм (инсондустдорӣ) тарбия намояд. Ва бо 

ҳамин шакл наврас ё ҷавонро ба роҳи оянда ҳидоят кунад. Донишгоҳ низ дар 

тарбияи ҷавон нақш мебозад. Яъне ғайр аз таъмии дарсҳои мавҷудаи ихтисосӣ, 

бояд таъмини дарсҳои фанҳои гуманитарӣ низ зиёд карда шаванд.           

Чунки фанҳои гуманитарӣ аз қабили сиёсат, фалсафа, ҷомеашиносӣ, 

психология ва амсоли инҳо метавонанд, дар шуури ҷавонон зиракии сиёсӣ, 

худшиносӣ, ҳувияти миллӣ, арзишҳои фалсафию ахлоқиро ворид намоянд. Ба ин 

самт Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои  миллат Эмомалӣ Раҳмон 

аҳамияти беандоза дода, дастуру фармоиши  доданд, ки ҳаҷми соатҳои дарсҳои 

фанҳои гуманитарӣ дар донишкадаю донишгоҳҳо зиёд карда шавад ва ин амру 

фармон низ роҳи ҳали худро ёфта истодааст. Омилҳои дигаре ки ҷавононро ба ин 

ҳаракатҳо рӯ ба рӯ мекунад ин фақр, ноумедӣ ва чаласаводию бекорӣ аст. 

Бинобар ин, зарур аст, ки шумули муассисаҳои махсус зиёд карда шавад, то ки 

тавонанд ҷавононро ба касбомӯзӣ, такмили ихтисос ё бозомӯзӣ фаро гирифта ба 

самти дуруст равона созанд, зеро ки ҷавонон худ нерӯи тавонои рушди ҷомеаи 

инсонӣ маҳсуб мешаванд.  

Бо ҳамин мақсад андешидани баъзе чораҳоро низ дар самти баланд 

бардоштани муқовимат алайҳи гаравидани ҷавонон бо чунин гурӯҳҳо мувофиқи 

мақсад медонем: баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ва тарбия; таъсиси 

ҷойҳои кории зарурӣ ва ба маоши хуб таъмин кардани ҷавонон (ҳолатҳои зиёде, 

ки ҷавон ба ин гурӯҳҳо пайваст мешаванд, ин набудани ҷойи кор ва маблағи 

хуби корӣ баҳри  зиндагӣ аст); берун аз муассисаҳои таълимӣ ташкил кардани 

махфилҳои илмию фарҳангӣ; ташкили муассисаҳои махсуси машваратию 

психологии таҳти назорати давлат баҳри додани маслиҳатҳои рӯхию равонӣ 

(баъзе ҳолатҳое ҳастанд, ки ҷавононро дар зиндагӣ ба яъсу ноумедӣ дучор 

мекунанд ва онҳо баъзан вақт наметавонанд кушоду равшан бо наздикони хеш 

рози дил намоянд); барзиёд кардани тарбияи кадрҳои баландихтисос, хусусуан 
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ҷавонон дар самти амнияти иттилоотӣ; пешгирӣ аз паҳн кардани ҳар гуна 

иттилооти иғвогаронаи сиёсӣ дар байни ҷавонон; пурзӯр кардани назорати 

фазои иттилоотии ҷомеа ва бурдани корҳои пешгирӣ дар муассисаҳою 

корхонаҳо. 
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ТАСРИФИ ФЕЪЛҲО ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ 

 

Ҳакимова Гулноза Ҳасановна– ассистенти кафедраи забонҳои 

хориҷии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, E-mail: gulinoz_15@mail.ru  

 

Мақолаи мазкур оид ба тасрифи феъл мебошад,  ки амал ва 

ҳолату вазъиятро ҳамчун амал мефахмонад ва дорои категорияхои хоси худ 

мебошад. Бар замми ин сухан дар бораи ҳамаи шаклҳои феъл, ки ба ду гурӯҳи 

калон чудо мешаванд, меравад.  Ин гуна феълҳо бо бандакҳои шахсии феълӣ ва 

хабарӣ тасриф меёбанд. Як гурӯҳи махсуси феълҳои ёридиҳандаи забони тоҷикӣ бо 

маънои луғавӣ ва моҳияти грамматикии худ муносибати ба воқеият доштаи 

мазмуни суханро ифода мекунанд ва аз ин ҷиҳат дорои тобишҳои сиғавӣ мебошанд. 

Дар мақола оид ба  масъалаи феъл ақидаҳои олимони гуногун, ба монанди В.Л. 

Каушанская, К. Н. Качалова, Клайв Оксенден, В. Д. Аракин овардаву баррасӣ 

шудаанд. 

Калид калима: мақола, феъл, амал, категория, гурӯҳ, бандак, 

луғат, грамматика, сухан, тобиш, масъала, шакл. 

 

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ И 

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Хакимова Гульноза Гасановна - доцент кафедры иностранного 

языка Технологического университета Таджикистана, E-mail: gulinoz_15@mail.ru   

 

В данной статье речь идёт о спряжении глаголов, которые 

описывают действия и ситуацию как действия и имеют определенные категории. 

Кроме того, это относится ко всем формам глагола, разделенного на две 

основные группы. Первая группа называется спрягаемыми  глаголами. Эти виды 

глаголов образуются с помощью личных суффиксов глагола и спрягаемого 

сказуемого. Особая группа таджикских глаголов со своим словарным и 

грамматическим значениями выражают истинное значение слова и в этом смысле 

имеет политическую коннотацию. В статье рассматриваются взгляды ученых, 

таких как В.Л. Каусанский К. Н. Качалова, Клайв Оксенден. C. D. Аракин и 

других. 

Ключевые слова: статья, глагол, действия, категория, группа, 

суффикс, словарь, грамматика, слова, тон, проблема, форма. 
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CONJUGATION OF VERBS IN ENGLISH AND TAJIK 

 

Hakimova Gulnoza Hasanovna - Assistant Professor, Department of Foreign Languages at 

Tajik Technological University, E-mail: gulinoz_15@mail.ru   

 

This article is about conjugation of verbs that describe actions and a situation as 

actions and have certain categories. In addition, this applies to all forms of the verb, divided 

into two main groups. The first group is called conjugated verbs. These types of verbs are 

formed using personal suffixes of the verb and the conjugated predicate. A special group of 

Tajik verbs with their vocabulary and grammatical meanings expresses the true meaning of 

the word and in this sense has a political connotation. The article considers the views of 

various scientists, such as V.L. Kausansky,  K.N. Kachalova, Clive Oxenden., C. D. Arakin 

and the rest. 

Кey words: article, verb, action, category, group, suffix, dictionary, grammar, words, 

tone, problem, form. 

 

Феъл чунин ҳиссаи мустақили нутқ мебошад, ки амал ва ҳолату вазъиятро 

ҳамчун амал мефахмонад ва дорои категорияхои хоси худ мебошад. Масалан, 

чунин феълҳо амал, кору ҳаракатро ифода мекунанд: давидан, омадан, рафтан, 

хондан, кор кардан, навишта гирифтан ва монанди инҳо: 

            Гулнор ҳам бо диққати тамом гӯш дод (С. Айнӣ, Дохунда). Ман ташна мондам, 

амакҷон, камтар об ёфта диҳед (Раҳим Ҷалил, Шӯроб). 

Ҳамаи шаклҳои феълӣ ба ду гурӯҳи калон чудо мешаванд. Гурӯҳи якум 

феълҳои тасрифӣ ном дорад. Ин гуна феълҳо бо бандакҳои шахсии феълй ва хабарй 

тасриф меёбанд. Ба ин гурӯҳ феълҳои дорои категорияи шахсу шумора, тарз, намуд, 

замон ва сиға дохил мешаванд ва  онҳо  дар   ҷумла   одатан   хабар   шуда   

меоянд.  Аз рӯи шахсу шумора тағийр ёфтани асосҳо ва шаклҳои замонии феълҳо 

тасриф номида мешавад. Тасрифи феълҳо бо ёрии бандакҳои феълӣ ва хабарӣ ё 

флексияи феълӣ воқеъ мегардад. 

 

Шахсҳои феъл. 

Феъл се шахс дорад. Шахси якум — гӯянда (ман, мо, моён), шахси дуюм — 

шунаванда (ту, шумо, шумоён) ва шахси сеюм — ғоиб (вай, ў, онҳо). Шахси ғоиб 

шахc, предмет ё ҳодисаеро мефаҳмонад, ки дар бораи он сухан меравад. 

Шумора дар феъл. 
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Феълҳо ду шумора доранд: шумораи танҳо ва  ҷамъ. Воситаҳои ифодаи шахсу 

шумораи феълҳо бандакҳои феълӣ ва хабарӣ   мебошанд. ' 

  Феълҳое, ки аз асоси замони ҳозира сохта мешаванд, бо бандакҳои феълии 

зерин тасриф меёбанд: 

 

Шахсҳо танҳо ҷамъ шахси  1-ум -ам (-ям)  -ем  

Тасрифи феъли рафтан дар шакли замони ҳозира-оянда: 

 

Танҳо                                                            Ҷамъ 

1.ман меравам                                            мо (моён)  меравем 

2.ту меравӣ                                        шумо меравед 

3.вай (ӯ)  меравад                                      онҳо мераванд 

Чуноне, ки аз мисолҳои боло дида мешавад, феъл дар забони тоҷикӣ қариб, 

ки дар ҳама шахсу шумораҳо тағийр меёбад, аммо дар забони англисӣ чунин 

нест, яъне чунин тағийроти ҷидди ба назар намерасад. Дар забони англисӣ низ 

феъл аз рўи шахс тағийр меёбад, вале фақат дар шахси сеюми танҳо (he, she, it) 

Даршахси сеюми танҳои замони ҳозира феъл суффикси  –s  қабул мекунад. Дигар 

ҳама шахсҳо бетағийр мемонанд. 

Тасрифи феъли  to speak (гап задан): 

Танҳо                                   Ҷамъ 

I speak                                  we speak 

you speak                             you speak                                 

he/she speaks                       they speak 

Феъли to have (доштан) бошад дар шакли сеюми танҳо has мешавад: 

Танҳо                                   Ҷамъ 

I have                                   we have 

He/she has                           they have 

Ба баъзе феълҳо дар шахси сеюми шумораи танҳо суффикси –es  ҳамроҳ карда 

мешавад. Аз он ҷумла ба феълҳои  to go (рафтан),  to do (кардан, иҷро кардан) ва 

ғайра: 

 

Танҳо:                                 Ҷамъ: 

I go                                       we go 

He/she goes                          they go 
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Дар замони гузашта бошад феъл на аз рӯи шахс ва на аз рӯи шумора 

тағийр намеёбад. Яъне ҳама шахсҳо дар замони гузаштаи феъли забони англисӣ 

якхел бетағийр мемонанд: 

 

Танҳо                                    Ҷамъ 

I had                                       we had 

 

Ба ин маънӣ феълҳо аз рўи вазифаи грамматикӣ, тарзи истеъмол ва табиати 

маъноиашон ба ду гурӯҳи калон ҷудо мешаванд: мустақил ва ёридиҳанда. Феълҳое, 

ки вазифаи грамматикӣ ва маъноиашон дар ҷумла бевосита, бе ёрии ҳиссаҳои дигар 

анҷом меёбад, феълҳои мустақил номида мешаванд. Масалан: андохтан, баромадан, 

фаҳмидан, газидан, гирифтан, даромадан, додан, ёфтан, кандан, лесидан.  Феълҳое, 

ки дар сохтани шаклу таркибҳои феълӣ иштирок карда, барои ташкили 

категорияҳои феъл ва ифодаи вазифаву маънои таркибҳои феълӣ хизмат мекунанд, 

феълҳои ёридиҳанда ном доранд. 

1. Феълҳои мустақил феълҳоеанд, ки маънои мустақили худро доранд ва бе 

иловаи ягон калимаи дигар метавонанд, ки дар ҷумла хабари содда шаванд: to 

write, to read, to speak, to know, to ask ва ѓайра. 

So I walked in and looked rounds at the clerks. 

  2.Феълҳои ёридиҳанда феълҳое мебошанд, ки маънояшонро гум кардаанд 

ва барои иҷрои вазифаи грамматикӣ истифода мешаванд: to do, to have, to be, 

shall, will, should, would, may  ва ѓайра. 

  ‘Do not fall in love with me’ said Rosalind sharply (Ғафурова М. X., Астанова Х. 

А., English Reader, саҳ.109).  

    I don’t recollect that he ever did anything, atleast not in my time (В.Л. Каушанская, 

A Grammar of the English Language, саҳ. 94).  And I will try to find some change for 

you there (Н.А. Бонк,  Учебник английского языка, қисми I, саҳ 390).  

3. Феълҳои алоқа (link verb) феълҳое мебошанд, ки то як андоза маънои 

худро гум карда, ҳамчун қисми хабари мураккаби номӣ кор фармуда мешаванд. 

     He became a doctor (К. Н. Качалова, Практическая грамматика 

английского языка, саҳ. 110).   

    He looked stupid and good-natured and happy (В.Л. Каушанская, A 

Grammar of the English Language, саҳ.278). 

   Инчунин феълҳое низ ҳастанд, ки метавонанд ҳам ҳамчун феъли 

мустақил, ҳам ёридиҳанда ва ҳам феъли алоқа шуда ба мазмунҳои мухталиф кор 

фармуда шаванд. 
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No one was there to meet him (феъли мустақил) 

She was not a ten-year-old girl any more…(феъли алоқа) 

She was constantly complaining of being lonely (феъли ёридиҳанда) 

 

Як гурӯҳи махсуси феълҳои ёридиҳандаи забони тоҷикӣ бо маънои луғавӣ ва 

моҳияти грамматикии худ муносибати ба воқеият доштаи мазмуни суханро ифода 

мекунанд ва аз ин ҷиҳат дорои тобишҳои сиғавӣ мебошанд. Ба ин маънӣ ин гуна 

феълҳои ёридиҳанда «феълҳои модалӣ» низ номида мешаванд, ки инҳоянд: тавонистан, 

хостан, боистан, шоистан. Хусусияти фарқкунандаи ин феълҳои ёридиҳанда дар 

феълсозӣ ва ифодаи синтаксисии онҳо зоҳир мешавад. Феълҳои тавонистан ва хос-

тан дорои шаклҳои аорист, замони ҳозира-оянда ва шаклҳои асосии замони гузашта 

буда, аммо шаклҳои тарз надоранд. 

Феълҳои модалӣ дар забони англисӣ низ вуҷуд доранд ва хеле 

серистеъмоланд. Феълҳои модалӣ муносибати гўяндаро ба амал ё ҳолате, ки 

тавассути масдар ифода шудааст нишон медиҳанд, яъне имконпазирию 

имконнопазирӣ, эҳтимол, ғайриэҳтимол, ҳатмият, зарурат, машваратпазирӣ, 

шубҳанокӣ ё номаълумӣ ва ғайраро, ки тавассути масдар ифода шудааст  

мефаҳмонанд. Феълҳои модалии забони англисӣ инҳоянд: can, could, may, might, 

must, should, ought, shall, will, would, need, dare. Ифодаҳои модалии  to be + 

масдар ва  to have + масдар низ ба ин қабил шомиланд. 

Феълҳои модалиро инчунин феълҳои ноқис низ меноманд, чунки ҳамаи 

онҳо (ба истиснои dare ва need) наметавонанд замонҳои мураккаб ва ё тарзи 

мафъулиро ташкил кунанд. Инчунин шахси сеюми танҳои ин гуна феълҳо 

суффикси –s қабул намекунад. Хусусиятҳои зеринро низ дороянд: 

ҳамаи онҳо (ба ҷуз ought  ва баъзан dare ва need) агарчи пеш аз  масдар 

меоянд,  аммо чун дигар феълҳо  ҳиссачаи to  қабул намекунанд. 

Ҳамаи онҳо (ба ҷуз  dare ва need) шакли саволӣ ва ё инкориашонро  бе ёрии 

феъли ёридиҳандаи  do   месозанд. 

Ҳамаи феълҳои модалӣ шакли  пурра ва кӯтоҳкардашудаи инкорӣ доранд: 

should not—shouldn’t                      dare not—daren’t 

need not—needn’t 

 

         Феъли модалии can қобилияти ҷисмонӣ ва ё зеҳнӣ, имконият, иҷозат, 

шубҳаю тааҷҷуб ва ғайраро мефаҳмонад. Феъли модалии can ду шакл дорад: can 

ва could. Could замони  гузаштаи can аст. Ибораҳои to be able to ва to manage 

метавонанд, ки ба ҷои can  дар ҳама замонҳои феъл истифода бурда шаванд. 
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She can’t come tonight (Clive Oxenden, Oxford-new English File, Intermediate, 

саҳ.134). 

 He could swim very well when he was young ((К. Н. Качалова, Практическая 

грамматика английского языка, саҳ. 222). 

 We weren’t able/ didn’t manage/ couldn’t get there in time (В.Л. Каушанская, 

A Grammar of the English Language, саҳ. 147) . 

 

May 

Феъли модалии  may  аслан иҷозат ва инчунин имкониятро низ 

мефаҳмонад. Ин феъл низ ду шакл дорад: may ва might. Might замони гузаштаи 

may мебошад. Ибораҳои to be allowed ва to be permitted метавонанд ба ҷои may 

истифода бурда шаванд: 

May I smoke here? ((К. Н. Качалова, Практическая грамматика английского 

языка, саҳ. 226).  

She might not like that skirt. It’s not her style (Clive Oxenden, Oxford-new 

English File, Intermediate, саҳ.134).  

You are to stay in bed until you are allowed to get up (В.Л. Каушанская, A 

Grammar of the English Language, саҳ. 149). 

Must. 

Феъли модалии must тобиши амрӣ дошта, фақат як шакл дорад. Ибораҳои 

to have to ва to be  obliged to метавонанд ба ҷои must  кор фармуда шаванд. 

I must do it now (К. Н. Качалова, Практическая грамматика английского языка, 

саҳ. 229). 

 I felt that I had to have the air (В.Л. Каушанская, A Grammar of the English 

Language, саҳ. 152). 

 He was obliged to go yesterday (А. Мамадназаров, Фарҳанги донишгоҳии англисӣ-

тоҷикӣ, саҳ. 256). 

Should ва ought 

Феълҳои ёридиҳандаи should ва ought ифодакунандаи амр ва машварату 

маслиҳат мебошанд.  Should бештар барои машварат додан истифода бурда 

мешавад. Ought  бошад бештар тобиши амрӣ дорад. 

You should take warm clothes with you to Dublin. (Clive Oxenden, Oxford-New 

Englis File, Intermediate, саҳ. 134). 

 It’s murder, and we ought to stop it (В.Л. Каушанская,  A Grammar of the English 

Language, саҳ. 154). 

To be+масдар 
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     To be+масдар ин як ифодаи модалист. Баъзан маънои ин ифода ба ҳамон 

феълҳо ва ифодаҳои модалӣ (must, shall, should, ought, to have+масдар), ки 

тобиши амрӣ доранд хеле наздик аст. 

Ин ифодаи феълӣ дар ду замон метавонад истифода шавад: замони ҳозира ва 

гузаштаи номуайян.  

He is to come at six (А. Мамадназаров, Фарҳанги донишгоҳии англисӣ-тоҷикӣ).  

They were to go to Spain for the honeymoon (В. Л. Каушанская, A Grammar of the 

English Language, саҳ.156). 

To have+масдар 

Ифодаи модалии To have+масдар дар се замони феъл: замони ҳозира, 

гузашта ва ояндаи номуайян  истифода мешавад. 

I have to go there now (К. Н. Качалова, Практическая грамматика 

английского языка,ушанская, саҳ. 234). 

 When water was rushing through the tents and everybody had to sleep in wet 

blankets, it was treated as a joke (В.Л. Каушанская, A Grammar of the English 

Language, саҳ.158).  

You will have to help him (А. Мамадназаров, Фарҳанги донишгоҳии 

англисӣ-тоҷикӣ). 

Shall 

Феъли ёридиҳандаи shall ҳеҷ гоҳ феъли модалии пурра шуда наметавонад. 

Вай ҷам хусусияти модалӣ ва ҷам ёридиҳанда дорад. 

“Shall I order a taxi?” he asked (В. Д. Аракин, Практический курс английского 

языка, саҳ. 472). 

Will 

Феъли ёридиҳандаи will  ҳам хусусияти дутарафа дорад, яъне ҳам феъли 

ёридиҳанда ва ҳам феъли модалӣ аст. Will ҳамчун феъли модалӣ барои ифодаи 

дархосту хоҳиш истифода мешавад: 

Will you go out on the terrace and look at the sunset? (В. Д. Аракин, Практический 

курс английского языка, саҳ. 472). 

Dare 

Феъли модалии dare ҷуръат кардан барои иҷрои кореро мефаҳмонад. 

Шакли инкориаш бошад барои иҷро кардани амале ҷуръат накарданро ифода 

мекунад. 

How dare you! (А. Мамадназаров, Фарҳанги донишгоҳии англисӣ-тоҷикӣ, 

саҳ. 104). 
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Need-аслан эҳтиёҷро ифода мекунад. Ин феъл бештар дар ҷумлаҳои 

инкорию саволӣ истифода бурда мешавад. 

He needs sea air  (В. Д. Аракин, Практический курс английского языка, саҳ. 472).  

Need you leave now? (А. Мамадназаров, Фарҳанги донишгоҳии англисӣ-тоҷикӣ, 

саҳ. 249). 

 I don’t need your book any longer (К. Н.Качалова, Практическая 

грамматика английского языка, саҳ. 232). 
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ИСТИФОДАИ УСУЛИ  НАВИ ТАЪЛИМ БО ТЕХНОЛОГИЯИ КОМПЮТЕРӢ 

ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНҲОИ ХОРИҶӢ 

Шамсова Б.Қ., Шамирова С. Ш. -  омӯзгорони кафедраи забонҳои хориҷӣ, 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Имрӯзҳо омӯзиши забонҳои хориҷӣ, аз он ҷумла омӯзиши забони англисӣ 

масъалаи асосӣ ва мубрами рӯз мебошад. Ин ҳолат на танҳо дар мамлакатҳои 

пешрафтаи ҷаҳон, балки дар Ҷумҳурии Тоҷикиситон низ мушоҳида мегардад.  

Кулли ҷавонони имрӯза оиди омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва истифода аз техника 

ва технологияи навин дар сафи пешанд. Истифодаи таҷҳизотҳои муосири 

техникии соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон аз мутахассисон дониши хуби 

забонҳои хориҷиро тақозо менамояд. Донистани забони хориҷӣ дар ҳақиқат ҳам 

метавонад воситае бошад барои ташаккул додани тахассуси худ, васеъ намудани 

ҷаҳонбинӣ, пайдо кардани маълумоти вобаста ба ихтисос на танҳо дар дохили 

мамлакат, балки берун аз он. 

Калимаҳои калидӣ: мубрам, пешрафта, таҷҳизот, муосир, фаъолият, 

дониш, тақозо, ташаккул, ҷаҳонбинӣ, масъалаҳои асосӣ, мубрами рӯз, 

технологияи навин. 

 

   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Шамсова Б.К., Шамирова С.Ш. – преподаватели кафедры иностранного языка 

Технологического университета Таджикистана 

Сегодня изучение иностранных языков, в том числе изучение английского 

языка, является основным и актуальным вопросом дня. Это наблюдается не только в 

развитых странах мира, но и в Республике Таджикистан. Применение современных 

технических средств в различных сферах человеческой деятельности требует от 

специалистов хороших знаний иностранных языков. Знание иностранного языка 

действительно может быть инструментом для формирования его квалификации, 

расширения мировоззрения, поиска информации, связанной с квалификацией, не 

только внутри страны, но и за ее пределами. 

 Ключевые слова: актуальные, передовые, оборудование, современные, виды 

деятельности, знания, потребности, формирование, мировоззрение, основные 

вопросы, актуальные, ежедневно, новые технологии. 
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THE USE OF MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE TEACHING 

OF FOREIGN LANGUAGES 

 

Shamsova BK, Shamirova S.Sh. - Department of Foreign Languages, Tajik 

Technological University 

 

Today, the study of foreign languages, including the study of English, is the main and 

topical issue of the day. This is observed not only in developed countries, but also in the 

Republic of Tajikistan. Application of modern technical means in various spheres of human 

activity requires good knowledge of foreign languages. Knowledge of a foreign language 

can really be a tool for the formation of its skills, expanding worldview, search for 

information related to the qualification, not only within the country but also abroad.  

Key words: current, advanced, equipment, modern, activities, knowledge, needs, 

formation, ideology, major issues, current, daily, new technologies. 

 

 

Яке аз масъалаҳои мубраме, ки солҳоиохир диққати ҳамагонро ба худ ҷабл 

намудааст, омӯзиши забонҳои хориҷӣ башумор меравад. Донистани забонҳои 

хориҷӣ яке аз талаботи асосӣ нисбат ба муттахасисон дар бозори меҳнат 

гаштааст. Ин ҳолат на танҳо дар мамлакатҳои пешрафтаи ҷаҳон, балки дар 

Ҷумҳурии Тоҷикситон низ мушоҳида мегардад.  

Илова бар ин, ба миён овардани зарурати забондонии муттахасисони 

имрӯза ва оянда робитаҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

давлатҳои хориҷи дуру наздик дар самти сиёсат, иқтисодиёт, фарҳанг, маориф, 

тиб ва амсоли инҳо ба шумор меравад. Равобити мазкур сабаби ташкил ва 

баргузории конференисия, мизҳои мудаввар, семинар ва дигар чорабиниҳои 

сатҳи байналмилалӣ дар мамлакат мегардад. Забони корӣ ва баргузории ингуна 

чорабиниҳо, албатта,  забонҳои байналмилалӣ (англисӣ,  русӣ, олмонӣ, ва ғ.) 

муайян карда мешавад. Аз тарҷумонҳо ва кормандони техникию ёрирасон то ба 

муттахасисону масъулини идораю ташкилотҳои иштироккунандаи ин 

чорабиниҳо дониши хуби забонҳои хориҷӣ талаб карда мешавад. 

Навгониҳои илму техника ва технологияи инноватсионии бо суръати 

кайҳонӣ рушдкунанда бо забонҳои байналмилалӣ (англисӣ, русӣ, олмонӣ, чинӣ 

ва ғ.) рӯикор меоянд. Истифодаи таҷҳизотҳои муосири техникии соҳаҳои 

гуногуни фаъолияти инсон аз мутахасисон дониши хуби забонҳои хориҷиро 
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тақозо менамояд. Барои ба таври комилу дуруст аз имкониятҳои таҷҳизоти 

муосири техникӣ истифода бурдан мутахасисро зарур аст, ки забони кории он 

таҷҳизотро хуб донад.  

Ҳолатҳои дар боло зикргардидаро ба инобат гирифта, ҳанӯз 2-юми декабри 

соли 2003 бо ҚарориҲукуматиҶумҳурии Тоҷикистон таҳти№508 «Барномаи 

давлатии такмил ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2004-2014» қабул буд. Мақсади Барнома рушду 

такмили таълиму омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

буда, дар давоми 10 соли татбиқи он раванди таълими забонҳои русӣ ва англисӣ 

рӯ ба беҳбудӣ намуд. Яке аз вазифаҳои Барнома бошад рушди забони русӣ 

ҳамчун забони муоширати байни миллатҳои ИДМ ва халқҳои муқими Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва забони англисӣ ҳамчун яке аз забонҳои дар ҷаҳон васеъ паҳншуда 

башумор мерафт[3].  

Барномаи мазкур 3-юми июли соли 2014 барои 5 соли оянда, солҳои 2015-

2020 тамдид гардид. Дар асоси «Барномаи давлатии такмил ва омӯзиши 

забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020», 

давоми 5 соли дигар амалӣгардонидани корҳои зиёди илмӣ-тадқиқотию таълимӣ-

методӣ дар назар буда, таълими забонҳои русӣ ва англисӣ бояд сифатан беҳтар 

карда шаванд. 

Барои таъмини идораю сохторҳои гуногуни давлатӣ ва ғайридавлатӣ  бо  

мутахасисони сатҳи баланди касбӣ, дорои дониши хуби технологияи                      

муосир ва забонҳои хориҷӣ аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ масъулияти 

басо баланд талаб менамояд.  

Гарчанде ки солҳои охир дар мамлакат корҳои зиёди илмӣ - тадқиқотӣ 

анҷом ёфта, истифодаи усулҳои нави таълим ва технологияи компютерӣ дар 

ҷараёни таълими забонҳои хориҷӣ бештар ба назар мерасад, ҳанӯзҳам 

мушкилоту камбудиҳо дар ин самт кам нестанд. Камбудиҳоро метавон дар 

муассисаҳои гуногуни таълимӣ дар самти таълими забонҳои хориҷӣ мушоҳида 

намуд. Пайгирӣ намудани мушкилоту камбудиҳои ҷараёни таълими забонҳои 

хориҷӣ, мавқеи истилоҳоти касбии (тахассусии) донишҷӯён дар мактабҳои олии 

ғайризабонӣ ва пешниҳоди роҳу усулҳои муосири таълим ҳангоми 

азхудкунонидани истилоҳоти касбии донишҷӯён бо забони англисӣ мақсади 

асосии мақолаи мазкур ба шумор меравад.  

Ҳавасманд намудани донишҷӯён ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ қадамҳои 

аввалини ҷараёни таълим ба шумор меравад. Донишҷӯён бояд дарк намоянд, ки 

донистани забонҳои хориҷӣ пеш аз ҳама барои худи онҳо ва баъдан барои 
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мамлакати мо хеле зарур мебошад. Идомаи таҳсил дар хориҷи мамлакат ва ё дар 

ташкилотҳои бонуфузи кишвар фаъолият намудан аз ҳар як донишҷӯй дар 

баробари дар сатҳи олӣ аз худ намудани тахассуси худ, инчунин донистани 

забонҳои хориҷиро талаб мекунад. Муоширати касбӣ бо забони модарӣ ва 

хориҷӣ дар сатҳи баланд, ҷаҳонбинии васеъ, дарки баланди масъалаи ба миён 

омада ва дигар маҳорату малакаҳои касбие, ки мафҳумҳои асосии ҳар як 

тахассус мебошанд, барои ҳар як муттахасиси оянда калиди муваффақияти онҳо 

дар фаъолияти касбиашон хоҳад шуд.  

Ҳар як донишҷӯро зарур аст, ки пеш аз омӯзиши забони хориҷӣ, ӯ бояд 

забони модарии худро хеле хуб донад, дар акси ҳол ӯ дар сатҳи зарурӣ забони 

бегонаро азхуд карда наметавонад. Донишҷӯе, ки ба омӯзиши забони хориҷӣ 

мепардозад, аз нозукиҳои забони модариаш маълумоти зиёд пайдо мекунад. 

Волфганг Гёте қайд намудааст: «Шахсе, ки ақалан як забони хориҷиро 

намедонад, ӯ дар бораи забони модарии худ ҳеҷ чизро намедонад». 

Дар таълими забони хориҷӣ, ҳангоми омӯзонидани забон ба донишҷӯёне, ки 

тахассусашон забономӯзӣ нест, як қатор омилҳоро мебояд ба инобат гирифт. 

Сатҳи гуногуни азхудкунии донишҷӯён, вақти (соати) нокифояи ҷудокардашуда 

барои фанни «Забони хориҷӣ», дар ҳамбастагӣ ташаккул додани чор рукни 

фаъолияти муоширатии (хондан, навиштан, гуфтор ва тафаҳҳум) донишҷӯён аз 

забони хориҷӣ, такя кардан ба ихтисоси донишҷӯён, яъне истилоҳоти касбии 

(тахассусии) онҳоро бештар мавриди истифода қарор додан омилҳои асосие 

мебошанд, ки ҳар як омӯзгори мактаби олӣ онҳоро бояд ҳатман ба инобат гирад.   

Мавриди истифода қарор додани истилоҳоти     касбии (тахассусии) 

донишҷӯён ҳангоми таълими забони хориҷӣ нуктаест, ки мо кӯшиш намудем дар 

мақолаи мазкур баррасӣ намоем. 

Мафҳуми «истилоҳоти касбӣ» аз ҷониби муҳақиқон ва дар фарҳангҳои илмӣ 

шарҳи гуногун гирифтааст.    

Истилоҳоти касбӣ–лексикаи махсуси соҳаҳои алоҳида буда, мафҳуми яке 

муайянеро тасвир менамояд [4].  

Зери истилоҳоти ҳуқуқӣ мо системаи истилоҳот в ё маҷмӯи мафҳумҳоеро 

фаҳмида метавонем, ки вобаста ба фаъолияти ҳуқуқии ҷамъият ва давлат 

мебошанд. 

Истилоҳоти  компютерӣ бошад, маҷмӯи калимаю  иборае, ки бештар дар 

самти технологияи компютерӣ, сохтани барномаҳои компютерӣ, технологияи 

иттилоотӣ истифода мешаванд ва ҳангоми истифода шудан дар самти ин соҳа 

мафҳуму мазмуни алоҳида касб мекунанд, фаҳмида мешавад.  
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Истилоҳ–калима ва ё ибораи ин ё он соҳаи донише, ки дар матнҳои махсус 

мавриди истифода қарор мегиранд, фаҳмида мешавад. Истилоҳи ишораи забонӣ 

буда, аз як ҷониб дорои мафҳуми махсус мебошад, аз ҷониби дигар бошад, дар 

соҳаҳои гуногун мафҳумҳои навро тавлид менамояд [2].  

Дар ҷараёни таълими забони хориҷӣ, бо мақсади ба инобат гирифтани 

самти касбӣ ва тахассуси донишҷӯён, ғанӣ гардонидани фонди луғавии 

донишҷӯён бо истилоҳоти касбии (тахассусии) онҳо, мувофиқи мақсад мебошад. 

Воқиф будан ва аз худ намудани истилоҳоти касбӣ (тахассусӣ) ба донишҷӯён 

имконият медиҳад, ки дар вақти тарҷума кардани матнҳои вобаста ба 

тахассусашон, омӯхтани маводу маълумоти зарурӣ бо забони хориҷӣ ва ё аз 

сарчашмаҳои гуногун (сомонаҳои интернетии хориҷӣ, васоити ахбори оммаи 

хориҷи мамлакат ва ғ.) ва дар фаъолияти оянди касбӣ ҳангоми сафарҳои хориҷ аз 

кишвар, иштирок дар нишасту семинарҳо ва мизҳои мудаввари сатҳи 

байналмилалӣ аз донистану муошират намудан бо забони хориҷӣ танқисӣ 

накашанд. 

Мақсади асосии аҳамияти хоса додан ба истилоҳоти касбии (тахассусии) 

донишҷӯён дар вақти таълими забони хориҷӣ аз он иборат мебошад, ки ҳангоми 

омӯзонидани забони хориҷӣ, дар вақти ташаккул додани нутқи хаттӣ ва 

шифоҳии донишҷӯён онҳоро аз доираи тахассуси худ берун накунем. Барои 

таъмин намудани чунин ҳолат мебояд  аз роҳу усулҳои муосир истифода  намуд. 

Яке аз усулҳои муосири таълим, ки барои ғанӣ гардонидани фонди луғавии 

донишҷӯён аз истилоҳоти тахассусӣ, истифодаи истилоҳоти касбӣ дар ҷараёни 

дарси забони хориҷӣ, ҳангоми муоширати хаттию  шифоҳӣ намудан ва пайдо 

кардани маълумотҳои зарурӣ вобаста ба тахассус, усули ҳамгироӣ ба шумор 

меравад.   

Таълими ҳамгиро дар фарҳанги тафсирии тоҷикӣ таълим бо фарогирии 

ду ва бештар фан шарҳ ёфтааст [5,486].  

Таълими ҳамгиро (аз лот. integer – комил) таълиме мебошад, ки 

тақсимоти донишро ба фанҳои алоҳида рад мекунад. Ҳангоми омӯзонидани 

забонҳои хориҷӣ, таълими ҳамгироӣ омӯзиши якчанд забони як минтақаро бо 

маълумотҳои хусусияти фарҳангиву таърихӣ ва сиёсӣ пешниҳод менамояд [1,80]. 

Таълими ҳамгироии забони хориҷӣ донишҷӯёнро натанҳо ба омӯзиши 

забони хориҷӣ шавқманду ҷалб менамояд, балки онҳоро водор менамояд, то ки 

ба омӯзиши тахассусии худ низ беш аз пеш аҳамияти калон диҳанд. Вақте ки 

донишҷӯён дар дарси забони англисӣ ба ҷои чуқур ворид шудан ба сохтори 
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фонетикию  грамматикии забони англисӣ, дар доираи тахассуси худ маълумоти 

наве пайдо мекунанд, дар онҳоро ҳисси кунҷковӣ боло меравад. Онҳо 

метавонанд дарк намоянд, ки донистани забони хориҷӣ барои ташаккул додани 

донишҳои тахассусии худ воситаи хубест ва калидест ба дарҳои зиёди илму 

дониш. Ҳамчуноне, ки дар забони англисӣ мегӯянд: «KNOWING A FOREIGN 

LANGUAGE IS A KEY TO MANY LOCKS»  (Донистани забони хориҷӣ 

калидест ба қулфҳои зиёд) ва Волтер Скот қайд кардааст: «Knowing many 

languages you have many keys to a lock» (Забонҳои зиёдро донед, шумо барои як 

қулф калидҳои зиёд доред).  

Донистани забони хориҷӣ дар ҳақиқат ҳам метавонад воситае бошад барои 

ташаккул додани тахассуси худ, васеъ намудани ҷаҳонбинӣ, пайдо кардани 

маълумоти вобаста ба тахассус на танҳо дар дохили мамлакат, балки берун аз 

он. Забони хориҷӣ, алалхусус забони англисӣ метавонад донишҷӯёнро тавассути 

интернет ва ВАО ба ҷаҳони имрӯза пайваста, онҳоро аз пешрафти илму дониш, 

технологияи инновастионии муосир, фарҳанг, маданият ва вазъи кунунии ҷаҳони 

пуршӯр воқиф созад. 

Дар мактабҳои олии ғайризабонӣ мақсади асосии таълими забони хориҷӣ, 

ҳамчун воситаи муошират таълим додани он ба шумор меравад. Ҳар як 

донишҷӯи мактаби олӣ бояд матнҳои умуми маърифатӣ ва тахассусиро бурро ва 

бе ғалат хонда, онро тарҷума карда тавонад. Аз дуруст хондани матн, озод 

муошират намудани донишҷӯйн вобастагӣ дорад. Дарки баланди сухан, матн ва 

муошират бо забони хориҷӣ талаботи дигари мактаби олӣ барои донишҷӯён 

мебошад. Танҳо ҳангоми дуруст дарк намудани сухани шунида, шахс метавонад 

ба муошират бипардозад. Ҳангоми омӯзиши забони хориҷӣ дар баробари 

хондани матн, сухан гуфтан ва дарки сухани шунидашуда (тафаҳҳум), рукни 

дигари муошират – навиштан низ мавқеи худро дорад. Баъд аз хатми мактаби 

олӣ ҳангоми фаъолияти касбӣ мутахассисони оянда аз ҳамаи ин рукнҳои 

муошират васеъ истифода хоҳанд бурд, пас онҳоро дар ҳамбастагӣ ва дар сатҳи 

баланд мебояд ташаккул дод.  

Дар сатҳи байналмилалӣ фаъолият намудан, муаррифӣ намудани самтҳои 

гуногуни давлат дар хориҷӣ кишвар, иштироки фаъол намудан дар нишастҳои 

сатҳи баланд ва ба хатогиҳои камтарин ва ё ҷиддӣ роҳ надодан ҳангоми 

истифодаи забонҳои хориҷӣ, аз донишҷӯён мутахассисони оянда талаб карда 

мешавад, ки ҳангоми омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба ҳама нозукиҳои он, алалхусус 

барои азхуд кардани истилоҳоти касбӣ диққати махсус диҳанд.  
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В данной статье делается попытка рассмотреть поэтический приём 

“отстранение” в поэзии Зухури Туршези, и его особенный подход к словам для 

выражения нового и особенного смысла в новом литературном языке. Зухури в этом 

направлением  много использует интерпретацию и формирование слова, чтобы его 

творчество было неповторимым. Иногда, ломает структру слова, что- бы выразить 

свой новый смысл.  
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In this article, an attempt is made to consider the poetic reception of "removal" 

and the resurrection of the word in the poetry of Zuhuri Turshezi, and his special 

approach to words for the expression of a new and special meaning in the new literary 

language. Zuhuri in this direction uses the interpretation and formation of the word, 

that would be his creativity was unique. Sometimes, he breaks down the words that 

express his new thoughts. 
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Дар назарияи наќди њунарї ва адабї мафњуми ошноизудої, ки бунёдгузори 

он мунаќќид, адиб ва формалисти бузурги рус Виктор Шкловский1 аст, на 

донистани шакли чизњо, балки интиќоли њисси ашёст, бад-он гуна, ки дар идрок 

маърифат меёбанд ва њунар бо афзудани печидагию душворї ва замони 

фароянди идрок аз онњо ошної мезудояд.  

Гиря хуш рангинбисоте чида дар бозори шавќ,  

Мечакад ёќути тар аз панљаи мижгони мо[9,23].  

Ё: 

Гашт он рўз, ки тобанда таноби рагу пай, 

Хайма зад доѓи таманнои ту дар синаи мо[9,24]. 

Ба пиндори бархе ошноизудої эљоди нукоти ихтилофї-баёни њарфе бар 

хилофи њарфњоест, ки то кунун гуфта шуда ва баръакси ќавли соири шуаро ин ё 

он њаракот ва хусусиёти ашёро инкор мекунад ва ё ба сифот ва феъли он таѓйир 

мебахшад. Чунончи, маъмулан сифати «боди сабо» муждарасонист, ки Њофиз 

гуфта: 

Сабо ба луфт бигў он ѓизоли раъноро, 

Ки сар ба кўњу биёбон ту додаї моро[13,34].  

Ё: 

Эй сабо, гар ба љавонони чаман боз расї, 

Хидмати мо бирасон сарву гулу райњонро[13,40]. 

Аммо бар хилофи сифати мазкур Хоќонї дар байти зер «боди сабо»-ро 

муждарасон намедонад ва ба ќавли бархе «бегонасозї» мањз њамин 

«хилофгарої» аст: 

Боди сабо дурўѓзан асту ту ростгў, 

Он љо ба раѓми боди сабо мефиристамат[1,72]. 

Ба пиндори ин љониб, бо назардошти маќулањои маърифати офаридањои 

адабї, ки аз љониби мактаби формалистони рус эљод шудаанд, љанбањои њунарї-

                                                           
1Шкловский, Виктор Борисович (1893-1975), муаллифи маќолањои «Растахези  калима 

(калимот)» (“Воскрешение слова” ) ва «Њунар њамчун шигард» («Искусство как приём»)  

http://opojaz.ru/manifests/kakpriem.html
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забони равон, тавсифи содиќонаи дунёи отифии шоир, тасвирњои бадеъ ва тоза, 

ѓофилгирињои шоирона, таркиб ва мусиќии шеър дар њамбастагї бидуни 

корбасти «ошноизудої»(бегонасозї) наметавонанд, ки шохиси њунар (шеър) ва 

њувияти њунарманд(шоир)-адибро ба пуррагї таљассум намояд. 

Бидуни тардид метавон иддао намуд, ки ин навъи њунари адабї-ошноизудої 

дар адабиёти классикии мо бесобиќа нест ва дар њавзаи њунарии сабки њиндї 

адибони мо дар сурудањои худ ба ашё, њаводис ва падидањо бо диди њунарї ва 

мармуз, бо назари нав – ошноизудоии истибдолї ва ё љойгузинї ва бегонасозии 

таркибї ва ё сохторї нигариста, тозагие дар шинохти асолати њамон ашё ва ё 

њодиса андохтаанд. Чунончи, Зуњурии Туршезї гуфтааст: 

Рандаи нолатароше ба каф оварда нафас, 

Дард дар даст марезод дами тешаи мо[9,34]. 

Ё: 

Љигари ишќ даромад, љигари аќл гурехт, 

Фахри шерони њавас рўбањии бешаи мо[9,34]. 

Њамин минвол, њавзаи маърифати мафњуми «ошноизудої» васеъ буда, на 

ихтилофсарої, балки «ноошно», «бегона» намудани ашё ва ё њаводис аз њавзаи 

одат ва ошноии онњо ва ё бо ибораи дигар, печида кардани чизњо ва дур 

намудани ашё аз сифоту хусусиёти аслї ва бад-ин васила намоиш додани 

вижагињои маъноии вожаю иборањо, њувият бахшидан ба тобишњои гуногуни 

дарки мафњум (ашё, њодиса, падида) ва муайян намудани шохиси сухан(шеър) 

аст. 

Шудаст киштии сабру шикеб дарёї, 

Виќори кўњи сабук, пои мост лангари мо[9,45]. 

Ё: 

То њавас њар сў наяндозад бисоти хирагї, 

Ишќ дукондори бозори њаёро гарм кард[9,122]. 

Вазифаи њунари адабї ба андешаи Виктор Шкловский ноошно ва дур 

намудани чизњо аз сифоту хусусиёти аслии онњо ва дар ин замина шинохти тоза 

ва маърифати љанбањои дигари айни њамон ашёст[1,69-88]. 
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Ба пиндори формалистони рус њунар (идрок) одатњоямонро таѓйир 

мебахшад, њар чизи «ошно»-ро ба назарамон «бегона» месозад, дар миёни мо ва 

тамоми ашёи маърифатшуда дар зењни мо фосила бунёд мекунад, ашёро ба 

масобаи он ки «барои худ вуљуд дорад» ба чашми мо таљалло мебахшад, њама 

чизро аз ситраи одат, ки ношї аз идроки њиссии мост, мерањонад ва њисси моро 

дубора сомон медињад ва дар ин масир ќоидањои ошно ва сохтори ба зоњир 

мондагори воќеиятро дигаргун мекунад ва дар нињоят мављудияти аљсом, ашё ва 

падидањоро дар намуди дигар бароямон дубора «кашф» менамояд. 

Њамчунин, формалистони рус «коркарди адабиёт»-ро ошноизудої гуфта, 

њаќиќат ва вазифаи њунар ва адабиётро дар эњдои тобиши тоза ба ашё, 

маърифати комилтари аљсом ва шинохти вежагии зуњури падидањо донистаанд. 

Дарвоќеъ, яке аз вазоифи боризи адабиёт дар он зуњур карда, ки бо кӯмаки 

аносири адабї битавонад, то афкори моро дар маърифати ашё ва њаводис 

дарёфти мутавофит бахшад ва бад-ин васила бо таљаллии хасисаи тозаи ашё-

ѓарибнамоии он огоњиамонро нисбат ба муњити атроф, ки дар такрор ва 

одатзадагии шинохт «мурда» менамояд, љони тоза афзояд. 

Ошноизудої (бегонасозї, одатзудої) ян навъ техникаи њунарї буда, 

маъноро дар хизмати забон ќарор медињад ва љињати дарёфти наздиктари 

њаќиќат маъноро тавассути забон ва аносири забонї дар шеър тобиш ва ранги 

тоза мебахшад. 

Рољар Форл мегўяд, ки: «Њар чизи куњна ва одиро бояд ончунон ба забон 

овард, ки гўё тоза ва нав аст. Инсон бояд дар масоили маъмул ва мутадовил 

чунон сухан гўяд, ки дар пиндори хонанда ё шунаванда тоза ва ѓариб намояд». 

Аз оѓози офариниш то ба имрўз маонї њамрадифи инсон буда, дар назар бо 

такрори инсонњо он низ такрор ёфта, дар њар њавзаи адабї сухан њамчун «моддаи 

шеър» авотифу афкор, њаяљону эњсосот ва дар маљмўъ, фалсафаи зиндагии 

башариятро бо тобишњои мухталиф  инъикос намудааст. 

Њофизи Шерозї гуфтааст: 

Як ќисса беш нест ѓами ишќу ин аљаб, 

К-аз њар забон, ки мешунавам, номукаррар аст[13,75].    

Агар аз рўзи хилќати башар то ба имрўз ба филми рўзгори инсоният дида 

андўзем, бисёре аз ќисматњои он: ошиќї (ба масобаи Лайлию Маљнун), 

тањамтанї (мисли Рустам), интихоби куфр ё имон, зулм ё адолат, вафо ё љафо, 

иќболу саодат ва ё бадбахтї, умеду орзу ва ё яъс, хайр ё шар, њавову њавас ва ё 

иктифо дар заминаи аќл, зебоипарастї, худшиносї, њувият ва амсоли онњо ба 

назар такрор менамояд, њамчунон ки Љалолиддини Балхї гуфтааст: 
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Њаст тўмори дили ман ба дарози абад,  

Барнавишта зи сараш то хати поён: туву ман[2]. 

Дар ин замина, ба ќавли Фирдавсии бузург «дар боѓи маънї» «гули ночида 

ва набўида» намондааст: 

Сухан њарчи бояд њама, гуфтаанд, 

Дари боѓи маънї њама руфтаанд[10,6]. 

Пас, љавњари адабиёти «ошноизудої» ва «мултазам» (бегонасозї, дурсозї) 

њунари адабиест, ки бо ишќ омезиш ёфта, бо шарбати «забони номукаррар» 

гарди такрор аз рўи гули маънї мешўяд ва ба он љони тоза бахшида, хонандаро 

ба сўи дарёфти наздиктар ва нобтар аз «таљриба» (асл) њидоят менамояд. Бад-ин 

минвол њунар дар водии адабиёт дар ќолаби забон «љилва» мекунад ва «аз њадди 

љањон раста, бењаду андоза» мешавад, ки Љалолиддини Балхї гуфтааст: 

 

Њин, сухани тоза бигў, то ду љањон тоза шавад, 

Ворањад аз њадди љањон, бењаду андоза шавад[2].     

Зуњурии Туршезї гуфтааст: 

Тафи сухан шуда табхолаи лаби ќосид, 

Чї хуб кард, ки ин гармї аз паём кашид[9,144]. 

Ё: 

Бурун фишонд Зуњурї зи маѓз атри сухан, 

Шамомњо зи шамими ту дар машом кашид[9,144]. 

 

Ё ки: 

Шабнаме дар рўзи кас нашнид гул, 

Булбулони тозаилњонем мо[9,28]. 

Яке аз мушаххасоти шеъри Зуњурї дар он аст, ки дар сухан растахези 

калимот: зиндасозии мазомин ва маонї баъд аз марг2 (забонзадашавї, куњнагї, 

обшусташавї, такрорёбї ва ё маъмулгардї), таќвиятбахшии идроки њисси 

хонанда ва ё шунаванда, зудудани гарди такрор аз рухи сухан ва ѓубори одатро 

аз чашму гўши мухотаб бо «шањди ноб» ноил гардида, «пояи вазъи худ» (шеъри 

                                                           
2Мањмуди Котиб, Њасан-шоири аввалњои асри 13, ки рољеъ ба «марги калимот» бар 
асари такрору куњнагии онњо дар ќасидае сухан гуфтааст.  
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хешро)-ро «дигар» гуфтааст, ки дарвоќеъ дуруст буда, рисолати њунарии худро 

комилан сомон бахшидааст: 

Ба хай аз рух гулоб мерезад, 

В-аз сухан шањди ноб мерезад[9,212]. 

Ё: 

Пояи дигар аст вазъи маро, 

Минбар аз чўби дори Мансур аст[9,98]. 

Агар Фирдавсї дар асри X аз рангрезии таровати гулњои «боѓи маънї» ва 

намондани «маънои тоза» сухан гуфтааст, пас, барои шоири асри XVI нињоят 

кори сангин аст, ки аз дарёфти маънии «номукаррар» њарф занад. Аз ин љо, 

Зуњурї љињати тозагии маъно ва тобишњои нави забони њунарї, эљози сухан, 

дурии парвози мурѓи хаёл ва бад-ин васила маърифати љањони комилан тозаи 

адабї зењни худро дар кураи оташи љустуљў пўхтааст ва ба василаи 

борикандешї, хаёлбандї, нозукбинї, мазмунофаринї бардошти љадид аз сухан 

кардааст. 

Зуњурї дар иртиботи њамешагї бо шеъри худ ќарор дошта, сари интихоби 

њар як вожаю иборот мунтазам талош ва љањд варзида, дар тарошидани 

пайкараи шеър бо дасти тешаи хаёл љон кандааст, чунончи Нодири Нодирпур 

гуфта: 

Пайкартароши пираму бо тешаи хаёл 

Як шаб туро зи мармари шеър офаридаам. 

То дар нигини чашми ту наќши њавас нињам, 

Нози њазор чашми сияњро харидаам[7,196]. 

 

Мафњуми «ошноизудої»-ро метавон бо ибороти «тарзи тоза», «шеваи тоза» 

ва «шеваи нав» дар эљоди шоирони сабки њиндї њамрадиф донист. 

Соиби Табрезї фармудааст: 

Њар кї чун Соиб ба тарзи тоза дерин ошност, 

Дам ба завќи андалеби боѓи Омул мезанад[1,74]. 

Ё: 

Миёни ањли сухан имтиёзи ман Соиб 
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Њамин бас аст, ки бо тарз ошно шудаам[1,75]. 

Ё ки: 

Мунсифон устод донандам, ки аз маъниву лафз, 

Шеваи тоза, на расми бостон овардаам[1,76]. 

Зуњурии Туршезї дар баробари «тарзи нав» «тарзабонї»-ро муодили 

(њамрадифи) «одатзудої» дониста, фармудааст: 

Зи юмни мадњи шањаншоњи Наврас аст ин файз, 

Ки тарзи нав шуда табъи сухантирози маро[9,32]. 

Ва: 

Ба шукри дидаи тар тарзабоние дорам, 

Ки зањри гиря тароватдењи шакарханд аст[9,102]. 

Ва ё: 

Тарзабон гардида Хизр аз алаташгўёни туст, 

Зоди роњи тафтаљонї оби њайвон баргирифт[9,209]. 

Ва ба пиндори Зуњурї на њама кас ба «тарзабонї» -шеваи ноби сухан ноил 

гашта, «зулоли висол»-ро тавассути «хабар»-лафз ва маънии тоза ифода 

менамояд: 

Бигў, ќосид, ар донї ин тарзабонї, 

Зулоли висол аз хабар метаровад[9,402]. 

Зуњурии Туршезї сароњатан иброз медорад, ки бо завќи худододаи худ 

лафзу маънии мукарраргашта дар тарзи дигарон (стили соири шуаро)-ро 

«ошнозудої» (бегона месозад) мекунад ва тавассути пироњани тозаи лафз, ки аз 

хасисаи ашё дур аст, маънии бикр ва наздиктар ба воќеият («таљриба») 

меофарад:  

Мукаррар гашта тарзи дигарон дар ишќбозињо, 

Зуњурї завќ дорад, ошно бегона месозад[9,410]. 

Чї тавре ки ишора рафт, њувияти вижаи Зуњурии Туршезї дар забони хоси 

шеъри ў зуњур карда, шеърашро хос ва худи ўро соњиби сабки хос (соњибтарз) 

намудааст, ки сароњатан худ ин маъниро иброз дошта, “ѓазалтирозї” 
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(суханорої, суханпардозї, шоирї)-ашро аз ѓизолон (маљозан “маъшуќа”) 

гуфтааст: 

Чун Зуњурї шуд, он ки соњибтарз, 

Аз ѓизолон ѓазалтирозї кард[9,418]. 

Тамњидоти Зуњурї љињати «ошноизудої», «сохторшиканї» ва орояи тарзњои 

нав барои баёни тозатари мафоњим дар бакоргирии истилоњоту таркиботи 

маљозї ва киноёт дар маонии зоњири шеър, ки аз маъруфтарин хусусияти сабки 

ўст, равшан таљассум ёфтааст. Манзур аз «гармии мазмун» низ дарёфти маонии 

ногуфта аст, ки нуктаи мавриди назарро ба масобаи ахгар нурафзо ва гармибахш 

намуда, эњсоси идрокро такон мебахшад: 

Зуњурї, нукта ахгар мешавад аз гармии мазмун, 

На рањм аст офати парвози мурѓи нома бар гаштан[9,620]. 

 «Дар њар њарф сад тўмор мондан» ишора ба коркарди бисёри рўи њар як 

вожаю иборот аз љониби шоир аст ва дигар он, ки тўмор дуои навишта љињати 

дафъи бало ё нохушињои дигар буда, Зуњурї бар он даъвост, ки њар њарфи 

каломи худро бо њунарї адабї ва шигардњои нотакрори он чунон офаридааст, ки 

дар нињоят њар њарф худ ба тўмор  мубаддал гардида, аз офати такрор наљот 

ёфта, љовидонагї гирифтаанд: 

Нигањдорї муњол аз бањри шарњи шавќ мехоњам, 

Чї суд аз нома дар њар њарф сад тўмор мемонад[9,440]. 

Зуњурии Туршезї истилоњот ва таркиботеро, ки дар шеър ба маънои киноя 

ва маљоз корбаст шудаанд, дар як баробар ба маънои аслиашон низ истифода 

менамояд. Чунончи; 

Њаромам бод роњатњои хошоки тањи пањлў, 

Агар дар хор-хори бистари санљобом андозад[9,438]. 

Ё: 

Гувоњи гармии хун доѓњои пайкари мо,  

Ба муњри шуълаузорон расид мањзари мо[9,36]. 

Дар мавриди истифодаи киноя ва маљоз Зуњурии Туршезї нишонањое дар 

шеър мегузорад, ки тавассути онњо маънии зоњирии истилоњот ва таркибот низ 

инъикос мегарданд. Чунончи, дар байти зер таркибњои «хори ѓам» ва «пои дил» 
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ба маънои маљоз омада, истифодаи вожањои «сўзан» ва «хор» ба маънои аслии 

«тоза кардани по аз хор» тавассути сўзанро ифода намудаанд: 

Гар хори ѓаме рафт ба пои дили Маљнун, 

Лайлї зи мижа сўзани он хор фиристод[9,446]. 

Равиши дигари Зуњурии Туршезї љињати зудудани ранги ошної аз сухан ва 

баёни тоза дар пањлуи њам гузоштани орояњои адабї бар амсоли ињом бо киноя, 

маљоз бо киноя, ташбењу тамсил бо ташхис аст, ки на танњо тобишњои услубї, 

балки маъної ва сабкї низ гирифтаанд ва инро метавон шартан «шеваи 

муодиласозї»-и ў номид. Чунончи, дар байти зер дар таркибњои «нахли њавас» ва 

«ларзаи њасрат» истиораи равшан оварда шуда, ба маънои киноя ба «сарсабз» 

будани орзую њавас, «сербаргу бор» будани он ва ба маънои асл дорои самар 

будани нахл ишора рафта, дар ибораи «ларзаи њасрат» низ бо маљоз шиддати 

зиёди њасрат ва ба маънои асл пайомадаи «афшондан» будани ларза инъикос 

ёфта, замири мунфасили «мо» њангоми иттисол бо исм дар ин љо њинљоргурезии 

нањвиро тавлид карда ва на маънои «ман афшонанда њастам», балки «ман 

афшоншавандаам»-ро бозгў намудааст: 

Зуд бар нахли њавас не бор мемонад на барг,  

Ларзаи њасрат чунин гар медињад афшони мо[9,35]. 

Дар байти зер таркиби «пушт бар роњат кардани дил» маљозї буда, маънои 

њаќиќии худро низ, ки дар њолати пушт бар замин хобидан роњат ва осудагї 

мебахшад, инъикос кардааст: 

Куљо дил пушт бар роњат бад-ин осудагї кардї, 

Накардї рўй агар дар хеш доѓаш синаи поро[9,36]. 

Дар байти зер «захмпарвар кардани љигаргоњи шикор» маљозист ва захм дар 

шикор низ маънои њаќиќии таркибро ба хотир меорад. 

Ѓамзаи сайёд то кай дар камин хоњад нишаст? 

Захмпарвар кун љигаргоњи шикори хешро[9,37]. 

 Дар байти зерин шигарди адабии Зуњурї дар инъикоси як њолат дар 

дохили њолати дигари ба он монанд (њолат дар њолат ва ё њодиса дар њодиса) ба 

воситаи як ваљњи иштироки зоњирї дар таркибњои «тамошо дар тамошо» ва 

«њайрат кардани њайрат» тобиши тоза гирифта, мазмуни бикр эљод кардааст, ки 
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ин равиш танњо хоси шеъри Зуњурист ва ба назари бархе аз муњаќќиќин ифрот ва 

ё тафрит дар сабки њиндист: 

Дил аз андешаи васли ту олї карда њимматро, 

Тамошо дар тамошои ту њайрат карда њайратро[9,38]. 

 Ва њамин гуна шигарди адабии шоир аз нигоњи сарфї бо исм дар мисоли 

таркибњои «ба назар муњтољ будани назар» ва «пар задани парвона ба парвона» 

таљассум ёфта, нињоят хушоянд садо дода, мазмуни тоза эљод кардааст:  

Ду љањон азназарафтодаи мост, 

Назар, аммо ба назар муњтољ аст[9,218]. 

Ё: 

Шамъ аз шуълаи њусни ту барафрўхта аст, 

Гирди ў пар зада парвона ба парвонаи мо[9,39]. 

Шигарди адабии Зуњурї бо феъли «рафтани аз по рафтан»: 

Аз куњанпирон шудему нављавонї барнахўрд, 

Рафт аз по рафтану сарви равоне барнахўрд[9,452]. 

Шигарди адабии Зуњурї бо зарф дар таркиби «ба оѓўшам ба оѓўш», ки дар 

ибораи «ба оѓўшам» зарфи макон (њоли макон) ва дар ибораи «ба оѓўш» аз 

нигоњи нањвї пуркунандаи бавосита шуда, ишора ба њолати «оѓўши боз»-ест, ки 

рабти бештар аз ќабо дорад:  

Ба оѓўшам ба оѓўш аз ќабо наздиктар омад, 

Бару дўше, ки натвонад зи давраш пирањан бўсад[9,454]. 

Дар байти зер дар баробари ба маънои маљозї корбаст шудани таркибњои 

«оби теѓ» ва «решаи нахли муњаббат» маънии аслии аз об нумў гирифтани решаи 

нахл низ фањмида мешавад: 

Ба тўбиќомате  нозам, ки оби теѓи бедодаш 

Давонад дар рагу пай решаи нахли муњаббатро[9,41]. 

Дар байти зер низ бо он, ки «њангомаи гармї» ва «гудози насињат» ба 

маънои маљозї ба кор гирифта шудаанд, маънои аслии «гарм шудан аз оташ» ва 

«насињати носењ» дарк мешавад.  

Зи оташпорае дорам чунон њангомаи гармї, 
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Ки дар лабњои носењ мегудозонам насињатро[9,42]. 

Ва дар байтњои зер низ: 

Шавќ дар айни доманафшонист, 

Зада дар шуъла ѓўта ахгари мо[9,42]. 

Рашки ахгар шуда ашк аз тафи наззораи мо, 

Шуъла дар боли самандар зада фаввораи мо[9,43]. 

Дар лањад миннати кас бори бару дўш мабод, 

Эй хуш он мурда, ки гарди сари роњаш кафан аст[9,222]. 

Барои доѓи худ љо хуш макун љуз синаи покон, 

Ки доѓат низ мебояд чу холат дилнишин бошад[9,453]. 

Шигарди дигари Зуњурї дар офаридани таркибњоест, ки аз мазмуни такрор 

лафз ва маънии номукаррар сохтаанд. Чунончи, Калими Кошонї гуфтааст: 

Хати сабзе ба рухи сабз ба љое дидам, 

Дом њамранги замин буд, гирифтор шудам. 

Зуњурии Туршезї њамин маъниро либоси тозатар пўшонидааст: 

 

Куљо саъйи ќазо симурѓи дилро болу пар бастї? 

Набудї дона аз холи ту гар доми муњаббатро[9,41]. 

Шигарди дигари шеърии Зуњурї дар равиши «ошноизудої» эљоди таркиб ва 

истилоњоти љадид аст, ки шоир дар ин масъала бо истифода аз усулњои тозаи 

адабї бисёр сару кор гирифта, «забони хоси шеърї» сохта, як вожаро дар 

мафњуми киноя ва маљоз то љое мусталењ гардонидааст, ки бар амсоли ибороти 

фразеологї «рехта» ва «ивазнашаванда» гардида, забони њунарии ўро ба њадди 

нињояти камол расонидаанд. Чунончи,  

Кўчаи осудагї: 

Агар мебоядат дар кўчаи осудагї манзил, 

Бурун рез аз сарои табъ рахти расму одатро[9,40]. 

Сањрои њиљрон ва бароти гиря: 

Аз тафи сањрои њиљрон дар љигар хунам намонд, 

Вањ, бароти гиря дигар бар куљо хоњам навишт[9,256]. 
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Гули субњ: 

Дар гулистон бар гули суњб аст шабнам аз ѓубор, 

Ѓунча ахгар шуд, тафи оњам саборо гарм кард[9,460]. 

Нахли њавас ва ларзаи њасрат: 

Зуд бар нахли њавас не бор мемонад на барг,  

Ларзаи њасрат чунин гар медињад афшони мо[9,52]. 

Доѓи таманно: 

Гашт он рўз, ки тобанда таноби рагу пай, 

Хайма зад доѓи таманнои ту дар синаи мо[9,54]. 

Таъмири ањвол: 

Умеди дидани фардо бурун мебурд рахт аз дил, 

Ба љо воќеъ шуд ин таъмири ањволи хароб имшаб[9,116]. 

Девони ноз: 

Мурувват азл гардидаст дар девони нози ў, 

Аљаб гар ин ќадар бемењрї аз сад бевафо ояд[9,466]. 

Шигарди дигари шеърии Зуњурї дар равиши «ошноизудої» эљоди 

таркиботи севаљња аст, ки тавассути онњо шоир тавонистааст ба вожањои исмии 

одї ду сифати пайдарњамро ба як таркиб андозад ва чизи номањсусро дараљадор 

намуда, маънии ѓариб офарад: Чунончи, офтоб-исм, офтоби рашк як чизи 

номањсус ва рашки нокомї чизи номањсуси дигар аст:  

Офтоби рашки нокомї: 

Зи њасрат сўхтам дар офтоби рашки нокомї, 

Кунам гар орзўйи сояи девор меѓунљад[9,467]. 

Забони хомаи ноз: 

Аз забони хомаи нозат ба дашноме хушам, 

Ѓояте дорад љафо, то кай љафо хоњам навишт[9,257]. 

Сањни шабистони орзу: 

Берўз гашт сањни шабистони орзу, 

Имшаб сари фасона ба домони хоб бод[9,472]! 
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Корбурди истиора дар феъл ва ё истиораи табъия бакоргирии феъл ба 

маънои маљозї дар њунар буда, бо як исм сохта мешавад ва љумлае падид 

меоварад, ки баён аз он ба истиораи мураккаб бо истилоњ таъбир мешавад. 

Чунончи, дар байти зер бо феъли «рўидан»-рўидани хуршед, ранг, фарсанг ва 

афѓон тасвир ёфта, вижагии њунарии шоирро дар корбурди истиораи табъия 

намоиш додааст: 

Назар  дар дида медўзад ба сўяш чун тавон дидан, 

Ки сад хуршед аз он рухсори оташранг мерўяд[9,478]. 

Ё: 

Бањор омад чї њосил, к-аз дили ман ранг мерўяд, 

Гули ѓам дар риёзи хотирам садранг мерўяд[9,478]. 

 

Кунам њарчанд кўшиш пеши роњам дуртар гардад. 

Ба роњи ишќ дар њар гом сад фарсанг мерўяд[9,478]. 

 

Рањи ањволи мо гўё маонї мезанад имшаб, 

Ки таври дигар афѓон аз нињоди чанг мерўяд[9,478]. 

 

Зи комам талхии сад њанзали ишќи бутон рўяд, 

Ба оби њасрати ман кай бањори бехазон рўяд. 

 

Истиораи табъия дар феъли «даравидан»: 

 

Мечашам зањри ту, дар ком, шакар медаравам, 

Равшанам карда агар шом, сањар медаравам. 

 

Зарра хуршед шавад, шаъшаъа гар бахш кунам, 

З-ин фурўѓе, ки зи рўят ба назар медаравам. 

 

Роњњоро њама дар ишќ супурданд ба ман, 

Аз камингоњи љањон хавфу хатар медаравам. 

 

Эй хуш он чењра, ки аз дарди  ќаноат шуда зард, 

Мекашам акс дар оинаву зар медаравам. 
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Ончунон оњи маро партави доѓаш кардаст, 

Шуълавар аз мању хуршед шарар медаравам. 

 

Мешавад њар тарафе њарфу њикоят хирман, 

Ќосидонро зи забон баски хабар медаравам. 

 

Сухан, агар бофасоњату балоѓати комил сароида шавад, ба “сењри мубин” 

табдил меёбад, ки бо ќудрати афсуни худ шунавандаро љоду(мусаххар) мекунад. 

Дар њадиси Расули акрам (с) омадааст, ки: “Инна мин-ал баёнї ласењрун”3. 

Сухани сењрангез (“сењри њалол”) оинаест, ки њар кї дар он рўнамо шавад, акси 

худро мебинад, њусну ќубњи худро дармеёбад ва љамоли ботину зоњири хуро 

љалол мебахшад. 

Низомї фармудааст: 

Аз чошнии дами сањархез, 

Сењри дигар аз сухан барангез[4,82]. 

Албатта, сухан шакли зуњури дониш буда, ќабл аз баён дар майнаи сари 

инсон андеша падид меояд. Сухан сурати тафаккур, ибрози пиндор буда, 

Пайѓомбари ислом гуфтори инсонро дини ў шуморидааст[8,22].  

 Низомии Ганљавї гуфтааст: 

Аввал андеша, пас аз ин шумор, 

Ин сухан аст, ин сухан ин љо бидор[5,39-40]. 

Зуњурии Туршезї гуфтааст: 

Зи њайвон ба нутќ одамї бартар аст, 

Пас одамтар он, к-ў суханвартар аст[9,478]. 

Ваќеан, дар ѓазалиёти Зуњурии Туршезї абёти зиёдест, ки метавон онњоро 

сухани сењрангез (“сењри њалол”) пиндошт ва шигардњои њунарии тозаи шеъриро 

дар онњо пайдо кард, ки бо истифода аз воситањои ададї офаридани мазомини 

љадид аз зумраи онњост. 

Вобастањои ададї ва воњидњои ибтикорї дар шеъри Зуњурии Туршезї, ки 

басомад доранд, шигарди дигари «ошноизудої»-и шеъри ўро инъикос карда, 

моро ба сангарњои ноошнои маънї ва масири мазомини латиф њидоят намуда, 

дар мавриди баёни маонии мухталиф замон, ваќт, фосила, андоза, њаљму 
                                                           
3 Дарвоќеъ, баъзе аз баён сењр аст 
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ѓунљоиш ва теъдоду миќдорро ифода карда, тибќи гурўњбандии Шафеи 

Кадканї[6,36], ки ба муодилае шабењ аст, зоњиран ба низоми нањвии абёти шоир 

равшанї андохтаанд. 

1.Адад+моддї+моддии монандї- Сад чашма нола: 

Бар Бесутун гиристам аз дарди Кўњкан, 

Сад чашма нола аз дили хоро кушода шуд. 

Таркиби «сад чашма нола» хоси Зуњурї буда, мо таркибњои «сад чашма 

сафо», «сад чашма оњанг», «сад чашма наѓма», «сад чашма мусаффої», «сад 

чашма тозагї», «сад чашма шоридан» ва амсоли инњоро метавонем дар зењни худ 

ба идрок супорем, аммо шоир аз хусусияти чашма дур рафта, «бегонасозї» 

карда, «нола»-ро сифати чашма карда, мазмуни тоза эљод кардааст. 

2.Адад+моддї+интизои монандї-сад чаман пажмурдагї 

Сад чаман пажмурдагї дар ѓунчаи дил чида, 

Аз бањористони ту ба раге Ирам бар хеш зан. 

 

3.Адад+интизои монандї-сад бехудї: 

Сад бехудї ба ним нигоњи нињон харид. 

Ниќоб чун зи рух он офтоб бардорад, 

 

Нозем он фитрокро, к-аз њасрати ў њар замон, 

Сад ѓами фарбењ бар сайди лоѓар медамад. 

 

Бигардонад зи рањ сад корвони сабру тоќатро, 

Агар аз гўшаи чашме нигоње дар камин бошад. 

Пойи сабр аз њалќањои оњ дар занљир бод! 

Бар хаданги ѓамзае сад чашми њасрат дўхтам, 

 

Кардем иљора кишти доѓе, 

Сад хирмани роњат аст тавфир. 

 

Сад хирмани мурод зи њар хўша менињам, 

Љое, ки кишта тухми умед аз замини дил. 

 

Чї сон гунљида дар як ќатра сад дарёи бетобї? 

Ба тўфони муњаббат аз дили худ лангаре дорам. 
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Љамъ аст дар шигофи љигар сад хаданги ноз, 

Мижгони доарозу зулфи парешони кистї? 

 

Дигар вижагии шигардии Зуњурї дар он аст, ки дар таркибњои ба тариќи 

«ошноизудої» сохтаи худ мафњуми мутазодро ба кор бурда, дар ќолабњои «сад 

тараб ободї», «сад тараб шодї», «сад тараб хурсандї», «сад тараб ханда» 

таркиби мутазодии «сад тараб ѓам» эљод кардааст, ки ба маънои «дар њаљми сад 

тараб ѓам дорам»-ро бозгў намудааст. 

Сад тараб ѓам: 

Арзон наметавон зи касе ними љон харид, 

Мушкил ба сад тараб ѓаме аз ман тавон харид[9,486].  

 

Сад боѓ рангу бўй: 

Чун навбањор ќисмати мероси хеш кард, 

Сад боѓ рангу бўй ба гулрўи мо расид[9,487]. 

 

Сад офтоб фурўѓ: 

Сармояе надошт Зуњурї чунон ба каф, 

Сад офтоб фурўѓ аз ниќоб бардорад[9,488]. 

 

Сад захм рашк: 

Сад захм рашк дар дили пурхун нињода сар, 

То кай љигар хаданги ѓамашро сипар шавад[9,489]. 

 

Сад хуршед ранг: 

Назар  дар дида медўзад ба сўяш чун тавон дидан, 

Ки сад хуршед аз он рухсори оташ ранг мерўяд[9,478]. 

 

Сад сафња сабру њуш: 

Хиромидию шуд сад сафња сабру њуш помолат, 

Биё, биншин, ки њар кас бар сарат сад љон фурў резад[9,484]. 

 

Сад чаман гул: 

Хорчинони сари кўе зи боѓи чењрае 

Сад чаман гул дар гиребони тамошо рўфтаанд[9,480]. 
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Сад Миср шаккар: 

Номи туро њаловати сад Миср шаккар аст, 

Хуш лаззате захира нињодаст коми ман[9,610]. 

Таркиби «сад Миср шакар» дар ашъори шоирони сабки њиндї басомад 

дошта, аз љумла Абдулќодири Бедил низ фармудааст: 

 

Сад Миср шакар об шуд аз шарми њаловат, 

Пеши ду лаби ў, ки муќаррар шуда ќандаш[3]. 

Дар байтњои фавќи Абдулќодири Бедил ва Зуњурии Туршезї вожаи 

«њаловат» дар мавриди истифодаи таркиби «сад Миср шакар» то андозае 

зоњиран наздикии маъноии онњоро инъикос намудааст, ки Зуњурї њаловат аз 

номи маъшуќаро ба «сад Миср шакар» баробар шуморида, андозаи захираи 

лаззати комашро муайян намуда, Абдулќодири Бедил ба њамин андоза об 

шудани шакарро аз шарми њаловат дар муќобили ќанди ду лаби маъшуќа изњор 

доштааст.  

Хулоса, Зуњурии Туршезї бо бакоргирии шигарди «ошноизудої»,  истиора 

дар феъл ва ё истиораи табъия, вобастањои ададї ва воњидњои ибтикорї, дар 

пањлуи њам гузоштани орояњои адабї бар амсоли ињом бо киноя, маљоз бо киноя, 

ташбењу тамсил бо ташхис, ки на танњо тобишњои услубї, балки маъної ва сабкї 

низ гирифтаанд ва инро метавон шартан «шеваи муодиласозї»-и ў номид, љињати 

тозагии маъно ва тобишњои нави забони њунарї, эљози сухан, дурии парвози 

мурѓи хаёл ва бад-ин васила маърифати љањони комилан тозаи адабї зењни худро 

дар кураи оташи љустуљў пўхтааст ва ба василаи борикандешї, хаёлбандї, 

нозукбинї, мазмунофаринї бардошти љадид аз сухан кардааст. 

Зуњурии Туршезї чашми завќи худ, идрок ва эњсоси худро бо оби мусаффои 

забони њунарї шустааст, то њар чизи оламро бо назари дигар бинад ва аз он 

назокату латофат ба мо дарак бидињад.  

Мафњуми «ошноизудої»(оstrannenja(остранения)/defamiliarization), ки дар 

адабиётшиносии љањон дар ќарни 20 тањаввулоти тоза андохт, мањсули зењни 

Виктор Шкловский-адиби рус буда, яке аз назарияњои адабии мактаби 

формалистони рус аст, ки дар шинохти чиз (ашё, њодиса, њолат) аз равзанаи 

«бегонасозї», дур кардани сифат ва хусусияти аслии чиз ва бо њамин роњ 

андўхтани нигоњи тоза ба он ва дар нињоят, мањз бо њамин равиш офаридани 

забони ноби њунарию адабї ва маънои љадид мебошад.  
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ТАХАЙЮЛ ВА ТАСАВВУРИ ШОИРОНАИ ЗУЊУРЇ ДАР ЃАЗАЛ 

Шарипов Ш.Р.– н.и.ф., мудири кафедраи забонҳои Донишкадаи давлатии 

идоракунии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,  

E- mail:ssssharif@mail.ru 

  Юсупов Н. О. – преподаватель кафедры иностранных языков 

Технологического Университета Таджикистана,  

E- mail: yusupov_narzullo@mail.ru  

 

Тасвири шоиронаи ашё ва ифодаи тобишњои услубию маъноии онњо дар 

ашъори Зуњурї тавассути шигардњои адабї-андозагирї, љинсомезї, савтомезї, 

феъломезї, барљастасозї, љонбахшї ифода ёфта, шоир аз айни як ашё, бо он ки 

дар ашъори адибони мо зиёд истифода шудаанд, бо истифода аз забони њунарї 

мазмуни тоза ва бо њам мухталиф эљод кардааст. Тахайюл дар шеъри Зуњурї 

мавќеи калидї дошта, шоир тавассути њамин љузъи асосии шеър ашёро аз 

хасисаи аслии худ бегона месозад ва ба њамин восита маънии дигари онро баён 

менамояд. 

Калид калима: шеър, шоир, Зуњурї, Бедил, Соиб, сабки њиндї, шигардњои 

адабї, забони њунарї, ашё, гул, булбул, боѓ, чароѓ, шамъ, парвона, андозагирї, 

љинсомезї, савтомезї, феъломезї, барљастасозї, љонбахшї, табиат. 

 

ПОЭТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗУХУРИ 

 

Шарипов Шариф Рахмонович - кандидат филологических наук, заведующий 

кафедрой языков, Институт государственного управления при Президенте 

Республики Таджикистан, E-mail: sharif@mail.ru  

 

  Юсупов Н. О. – преподаватель кафедры иностранных языков,  

Технологический университет Таджикистана,  

E-mail: yusupov_narzullo@mail.ru 

      В произведениях Зухури Туршези поэтическое описание предмета имеет 

особое значение. Поэт в своих произведениях использует разные виды 

литературных и художественных приёмов, таких как  речевые обороты, 

измерение, художественная смешивания пола предметы,  смешение глагола с 

другими глаголами, воскрешение слова, великоописание слова и другие. Зухури 

описывает предметы с помощью метафоры, аллегории и других средств 
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художественного искусства, которые придают каждому образу особую 

выразительность. 

Автор статьи пытается рассмотреть смысловые и стилевые значения 

описания предметов в поэмах Зухури Туршези и показать роль некоторых 

њудожественных приёмов в творении неповторимых образов  чудесных 

изобразительных произведений.  

Ключевые слова: поэт, поэзия, Зухури, Бедил, Саиб, индийский стиль, 

литературный приём, художественный язык, предмет, цветы, словесник, сад, 

светильник,  свеча, бабочка, измерение, художественные смешивания пола 

предмета,  художественные смешивание мелодии предмета, смешение глагола с 

глаголом, воскрешение слова, великоописание, природа. 

 

POETIC DESCRIPTION OF THE SUBJECT FROM POINT OF VIEW OF 

ZUHURI 

 

Sharipov Sharif Rakhmonovich - Candidate of Philological Sciences, Chair of the 

Department of Public, E- mail: ssssharif@mail.ru 

  Yusupov N. O. - Lecturer, Department of Foreign Languages, Technological 

University of Tajikistan, E-mail: yusupov_narzullo@mail.ru 

 

      In the works of Zuhuri Turshezi, the poetic description of the subject is of 

particular importance. The poet uses different kinds of literary and artistic techniques 

in his works, such as speech, measurement, artistic mixing of sex objects, mixing of the 

verb with other verb, resurrection of the word, a great description of the word and 

others. Zuhuri surveys objects with the help of metaphor, allegory and other means of 

artistic art, which give each image a special expressiveness. The author of the article 

tries to consider the semantic and stylistic meanings of the description of objects in the 

poems of Zuhuri Turshezi and to show the role of certain artistic techniques in the 

creation of unique images of wonderful pictorial works. 

   Keywords: poet, poetry, Zuhuri, Bedil, Saib, Indian style, literary reception, 

artistic language, object, flowers, language, garden, lamp, candle, butterfly, 

measurement, artistic mixing of the object floor, artistic mixing of the melody of the 

object, mixing of the verb with the verb, the resurrection of the word, the great 

description, nature. 

 

Тасаввур ва тахайюли шоирона аљзои асосии шеър буда, фарогири фазои 

хоси худанд, ки бо болњои дарк ва эњсос њар намуна парвоз мекунанд ва меъёри 
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завќи маърифати олам ва одам аз љониби адибанд, ки дар зуњури њар чиз ва ё 

њодисоту воќеот мазмуни латифу нав, шинохти тозаю бикр ва ё шаклу ранги 

вежае мегиранд, аз нав љолибтару љаззобтар шинохта мешаванд. Дар адабиёти 

форсии тољикї садњо маротиба аз гулистон (боѓу чаман) ва гулу булбул сухан 

гуфтаанд, ки яке аз латифтарини онњо байти зерини Соиб аст: 

Дилам ба покии домони ѓунча меларзад, 

Ки булбулон њама  мастанду боѓбон танњо»[10,с.35].   

Зуњурї низ дар ин росто љињати андешидани мазмун як ќатор ашёро дар 

шеъри худ корбаст намуда, ќувони тахайюлаш дар њар бор аз айни як ашё 

маънии тоза офаридааст. Чунончи, Ањмад-аш-Шоиб гуфтааст, ки: «Ќувони 

тахайюл як чизро садњо бор мебинад ва дар њар бор карашмаи тозае вайро дар 

он ба назар мерасад»[3,с.178]. 

Ѓунчаи дил ба шукуфтан барад он булбулро, 

К-аз ќафас бол кушояд, ба гулистон афтад»[11,с.502]. 

Ё: 

Гар кунад зевари минќор њадиси гули ман, 

Бар гули худ чї ќадар ноз, ки булбул накунад[11,с.504]. 

Ин байтњо далеле аз тасаввури шоиронаи Зуњурї аз гулу булбуланд, ки аз 

тахайюли садњо шоирони сухангуфта-намодсохта, тасвирофарида аз онњо 

бакуллї тафриќа доранд.    

Манзур аз ин маќола бозгўи тасвири шоиронаи ашё ва ифодаи тобишњои 

услубию маъноии онњо дар ашъори Зуњурї аст, ки ин шоир аз айни як ашё, бо он 

ки дар ашъори адибони мо зиёд истифода шудаанд, бо истифода аз забони 

њунарї мазмуни тоза ва бо њам мухталиф эљод кардааст.  

Соиб гуфтааст: 

Зи гавњар дињад луќмаат абри найсон, 

 Агар чун садаф пок созї дањонро»[10,с.38]. 

Дар абёти Соиб садаф мукаррар мазњари покии дањон, покдоманї, сухани 

бамаврид(музди лаб ба љо во кардан), хомўшї аст, чунончи дар байтњои зер низ 

такрори сувари хаёли шоир ба чашм мерасад: 

Дигарбора доим нахоњад монд корам чун садаф, 
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Шўхии гавњар гиребончок месозад маро[10,с.37]. 

Ё: 

Гавњари шањвор музди лаб ба љо во кардан аст, 

Ин насињатро ба хотир аз садаф дорем мо[10,с.36]. 

Ё ки: 

Садаф дар синаи дарёи талх аз файзи хомўшї, 

Дањони худ ба оби гањвари шањвор мешўяд[10,с.246]. 

 

Дар шеъри Соиб садаф њамон моддаест, ки дар ќаъри бањр ва аз абри найсон 

гуњар ба бор меорад, аммо дар ашъори Зуњурї садаф аз «гавњари ахтар» пур аст 

ва дар ин љо пиндори Кант4 ба ёд мерасад, ки тахайюлро «аз бузургтарин ќувои 

инсон» шумурда»[3,с.159] ва ё Афлотун гуфта, ки «агар офаридањои њунар айни 

олами воќеъ буд, таќлиде абас ва белутф менамуд»[1,с.553-557]. 

Ин садафњо, ки пур аз гавњари ахтар бинї, 

Ѓўта дар луљљаи оби гуњари мо задаанд»[11,с.553]. 

Гавњар дар байти зер ба маънои асли таљаллї, моњияти оина, асоси оина 

њамчун рамзи нигориши тасвир ва нишондињандаи акс омада, аз як љониб ба 

оина ва аз тарафи дигар ба «синаи босўз» ташбењ шудааст:  

Синаи бесўзи дил оинаи бегавњар аст, 

Њасрати доѓе нахўрдам, нопушаймонї бас аст[11,с.700].   

Шоир нафарест, ки медонад чї гуна љањони хаёлии худро нисбат ба љањони 

воќеї зеботар ва љињати барангехтани авотифи мо онро чї гуна пуртаъсиру 

пуробурангтар офарад»[3,с.156] ва мисраи аввали байти зерини Зуњурї њамон 

«барангезандаи авотиф» аст, ки метавонист маъмулан таркибњои «сад нафар», 

«сад-дусад», «њар нафас» ва амсоли онро корбаст намояд, аммо «шеър бидуни 

тасвиргарї маљмўае бељон ва беасар менамояд ва неруи тасвирофаринї њамеша 

нишонаи шохиси шоир аст»[3,с.161].  

Сад љањон ѓаввос дар њар ќатраест, 

Дар талоши гавњари якдона бош!»[11,с.812]. 

Шамъ ва фонўс аз љумлаи ашёи дигарест, ки Зуњурї бо истифода аз онњо 

дар тахайюли худ дидгоњи тозаеро эљод карда, љилвањои гуногуни маъноиро 

офаридааст. Бо он ки пеш аз Зуњурї низ шамъ дар шеъри форсии тољикї ба 

сифати ташбењу истиорот фаровон корбаст шудааст,  дар шеъри шоир вожаи 

«шамъ» мазњари суннатиашро ба ранг ва њолати дигар табдил додааст. Чунончи, 

                                                           
4 Иммануил Кант-файласуфи олмонї, бунёдгузори фалсафаи классикии олмонї. 
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дар байти зер ба шамъ хосияти «дасту баѓал кардан» дода шуда, њолати 

ботилнамо (парадокс)-«бо шуъла дасту баѓал кардани парвона» аз љониби шамъ, 

ки пайомади нобуд сохтани парвонаро дорад, ба ќалам дода шудааст: 

Парвонаи афсурдаам, умед, ки шамъе 

Бо шуъла кунад дасту баѓал болу парамро[11,с.36]. 

Дар байти дигар Зуњурї матлаби дар боло зикршуда-кушта шудани парвона 

аз љониби чароѓ таљассум ёфтааст: 

Пешат кашадаш ба боди силї, 

Парвона, ки куштаи чароѓ аст[11,с.125]. 

Соиб гуфтааст: 

Равшандилон њамеша сафар дар ватан кунанд, 

Истодааст шамъу њамон гарм рафтан аст[10,с.346]. 

Бедил фармудааст: 

Димоѓи шавќ ба њар ранг тоза сохтаанд 

Магас зи шаккару парвонањо ба шамъу чароѓ»[2,с.43]. 

 

Чароѓ низ дар шеъри Зуњурї маншаи сувари гуногуни хаёл буда, гоњ дил, 

кавкаб(ситора), хилват, гоњи дигар мењр, завќ, дудмон, офият ва амсоли онњо 

мегардад ва дар пояи пиндори Њерберт Рид5 «дар муќоиса ба сардию берўњии 

гулдони юнонї, бо он ки комилан мутобиќи ќавоиди даќиќи њандасї сохта шуда, 

намудори томи њамоњангии классик аст, гулдони чинї, ки аз нуфузи дигар 

фарњангњо ва фунун озод аст, фаќат робитаи ададии машњуд нест, балки њаракате 

зинда дорад, порае булўр нест, шохаи гул аст»[3,с.161], мо низ бар он назарем, ки 

Зуњурї дар эљоди шеър ва офаридани мазмун комилан озод буда, ба њар як ашё 

аз дидгоњи хоси худ назар афканда, ба онњо дар шеър њаракат ва зиндагї 

бахшида, ашёи табиатро мазмунёбтар ва зеботар аз асли онњо ба ќалам додааст: 

Олам њама маст аст, аёѓ аст дили мо,  

Шабњо њама рўз аст, чароѓ аст дили мо[11,с.2]. 

Ё: 

Зи доѓи дил шуда равшан чароѓи кавкаби мо, 

Ба гард рафта сањар пеши зулмати шаби мо[11,с.38]. 

Ё ки: 

                                                           
5 Њерберд Рид-шоири инглис, мунаќќиди адабї ва њунарї, педагог, симои барљастаи 
њаёти адабии Британияи Кабир дар солњои 1920-1950 
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Чароѓи хилватам парвонае афканда дар гирдаш, 

Ки тоби ѓайраташ хуршедро дорад кабоб имшаб[11,с.39]. 

Ё ин ки: 

Чароѓи мењру муњаббат нишонада шуъла фурў, 

Ба барфурўхтанаш маѓзи устухон назар аст[11,с.97]. 

Ва ё: 

То барафрўзад чароѓи завќи май, 

Равѓане бењтар зи истиѓфор нест[11,с.99]. 

Њамчунин: 

Мекунад зуд оташи рашки мању хуршед дуд, 

Доѓкорї бар чароѓи дудмон хуш ѓолиб аст[11,с.137]. 

Ё: 

Офият зањра надорад, ки чароѓ афрўзад, 

Бар сари кўи балои ту њамон сарсар њаст[11,с.148]. 

Вазифаи њунар њамеша ин буда, ки зењнро андаке фаротар аз њудуди фањм 

бикашонад ва њар чї яксар аќлонї бошад, мумкин нест, ки њассосияти 

љамолшиносиро ба таври комил ирзо намояд»[8,с.11-48; 6, с.9-130]. Дар ин 

замина, Зуњурї низ дар сувари хаёл «чароѓ»-и офаридаи худро аз марзи фањм 

андаке удул дода, онро бартар аз офтоб ва њатто равшанибахши он дониста, гоњо 

«офтоб»-ро «равѓани чароѓ»-и худ пиндоштааст: 

Дар чароѓам равѓани хуршед нест, 

Ин њама тўфон дар тўфон чарост[11,с.58]? 

Ё: 

Гар шарори чароѓи мо мешуд, 

Ќадри хуршед мефузуд имшаб[11,с.42]. 

Пештоќи субњ киноя аз дамидани субњи содиќ аст ва ќандили субњ ба 

маънои офтоб омода, ин љо низ шоир «чароѓи доѓи худ»-ро фурўзонтар аз раваќи 

ќандили субњ-офтоб гуфта, тахайюли шоиронаи худро, ки љузъи зотии шеър аст, 

фазои хоси парвоз бахшида, бо истифода аз ќудрати баланди њунари адабї ин 

истеъдод ва мавњибати даруннигариро ба њадди комил бартарї бахшидааст(улув 

додааст):  

Сина кард аз оташат равшан чароѓи доѓи худ, 

Пештоќи субњро ин равнаќи ќандил нест[11,с.90]. 
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Шоир васлро, ки матлаби ягонаи ошиќи њаќиќї аст, бо сифоти 

«чароѓравшанкун» (нурдињанда, нур барафрохтан) пайванд карда, васлро 

хасисаи зиндагї (зеро чароѓ равшан кардан хоси инсон аст) бахшидааст. 

Васл омад, чароѓ равшан кард, 

Дар дили шаб нињод машъали чошт[11,с.62]. 

Соиб гуфтааст, ки: 

Як умр метавон суханг аз зулфи ёр гуфт, 

Дар банди он мабош, ки мазмун намондааст[10,с.66]. 

 Абдулњусайни Зарринкўб гуфта: «Дуруст аст, ки дар бораи чизњои куллї 

шоирони ќадим сухан бисёр гуфтаанд, аммо дунё њанўз пур аст аз чизњои 

ношинохта ва љузъї. Ва дар њамин чизњои љузъиву ношинохта хеле беш аз чизњои 

куллї рўњи шеър њаст, аммо завќи латифу эњсоси ќавї мехоњад, то касе 

битавонад ин чизњои ношинохтаро кашф кунад ва шеъреро, ки дар он њаст, берун 

биёварад»[4,с.223]. Дарвоќеъ, љустуљўи мазмуни тоза њамеша барои шоир 

мушкил аст, аммо барои Зуњрї барин шоир, ки мояи завќу эњсоси баланд дорад, 

дарёфти мазомини бикр ба мисли «шикор дар дашт ва тафрењи сода»-ест, ки 

Зарринкўб дар мавриди Соиб гуфтааст»[4,с.223].Дар ин замина, дар назари 

Зуњурї њар чї дар ин олам аст, пур аз андешаву мазмун ва лабрези шеъру зебоист 

ва дар як вожаи «дарё» «киштии сабру шикеб» «дарёї», «по»-и инсон «лангар»-и 

ў гардида, «ќатра» «саршории дарё» дорад ва гоњ дарёро баѓал мегирад ва гоњи 

дигар ўро мешўронад, гоње дарё њама ишќ  мешавад:  

Шудаст киштии сабру шикеб дарёї, 

Виќори кўњи сабук, пои мост лангари мо[11,с.7]. 

Ё: 

Дарё агар шавем, надорад тааљљубе, 

Дар ќатрагї канор надорад миёни мо[11,с.8]. 

Ё ки: 

Набошад роњ дар майхонаам ѓам тангзарфонро, 

Ки бошад ќатраро саршории дарё ба љом ин љо[11,с.11]. 

Ё ин ки: 

Ба њасрат ќатра бар хеш аз кушоди сина мепечад, 

Умедаш дар баѓал з-ин тангтар мехост дарёро[11,с.28]. 

Чунончи: 

Каманди зарра бар хуршед мепечад, кашиш бингар, 
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Ба тўфони муњаббат ќатра шўронида дарёро[11,с.31]. 

Њамчунин: 

Дарёи ишќу сад хатар, мискин Зуњурї навсафар, 

Дасте тавонад зад магар дар домани эъљози мо[11,с.37]. 

Шеъри Зуњурї на танњо аз унсури хаёл бархўрдор аст, балки тахайюл дар 

ќасри андешаи шоир ба мисли чароѓест, ки агар онро берун оварем, њама љоро 

њузури зулмат фаро мегирад ва њама чї номањсусу ношинохта мемонад. Шеъри 

Зуњурї чунон аз тахайюли адабї ѓанї аст, ки на танњо аз таљриба ва хотирот, 

балки аз мушоњидаи манозир ва ашё тасовири тоза меофарад ва зењну эњсосоташ 

бо сувари гуногуни хаёл дар њар назари ў ба оламу одам омезиш ёфта, андешаи 

пуротифа эљод мекунанд. Чунончи, дар байти зер тасвири хаёломез василаи 

муњими баён ва тафсири андеша гардида, шоир навмед аз  мардумак(гавњари 

чашм) аст, ки ба мављи гиря канор намегирад ва ба дарёи дида гирдоб шудааст: 

Ба мављи гиря нагирад канору навмедам 

Зи мардумак, ки ба дарёи дида гирдобист[11,с.49]. 

Дигаре аз шигардњои шеърии Зуњурї дар он аст, ки ба мазоњири табиат ва ашё 

љон мебахшад ва онњоро зирўњ меангорад, чунончи дар байти зер феъли 

гиристан, ки хоси инсон аст, ба ќатра интиќол меёбад ва як ќатра шабењи дарё-

«гиристани ќатра ба сони дарё» гардида, шоир дар як ќатра њам зиндагї(одам) 

ва њам дарёро ѓунљоиш дода, шигарди љинсомезї6 (ду шоридан, ќатраи ашк-оби 

шўр ва дарё-оби шўр) эљод карда, ду шориданро, ки яке хоси ашк ва дигаре хоси 

дарёст, савтомезї7, ё феъломезї намудааст. Аз љониби дигар, ќатраро љон 

бахшида одам дониста, дарёро зиндагї (дар адабиёти форсии тољикї таркиби 

«дарёи зиндагї» ба чашм мерасад) шуморида, тамоми зиндагї(дарё)-ро дар як 

инсон(ќатра) ѓунљоиш дода, кулро дар љузъи њамсон (ба мисли бањр дар кўза) 

љойгир намуда, ќатраро барљаста гардонида, шигарди барљастасозиро низ 

корбаст намудааст.  

Дар буни мижгон Зуњурї нам надошт, 

Ќатраро бингар, ки чун дарё гирист[11,с.57]. 

Дар байти зер шавќ зинда гардида, феъли «ба кор даст бурдан»-ро 

гирифтааст: 

Шавќат набарад ба кор то даст, 
                                                           
6 Љинсомезї-художественные смешивание пола(рода) предмета/artistic mixing of the kind 
of thing  
7 Савтомезї-художественные смешивание мелодия предмета/artistic blending of the 
melody of the subject  
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Бозори руфўгарон касод аст[11,с.67]. 

 

Зуњурї тавонистааст, ки аз дидани њар чиз нуктае кашф намояд ва дар њар 

мавзўе мазмуни латиф эљод намояд ва дар маљмўъ, нигоњи хоси ў, андешаи 

маъниёб ва тахайюли офаринандааш њамора саргарми пўйидан аст ва љойи 

ќатраи найсон андаруни садаф ашки худро мегузорад ва зулоли гавњарро аз он 

берун меоварад:  

Зи абри гиря ба шўр оварем дарёро,  

Зи ашкбории мо љой бар гуњар танг аст[11,с.58].  

Дар назари Зуњурї њама чиз-табиат ва ашёи он, љондору бељон, љузъу кулл 

ба тариќи хос љилва менамояд ва њамаи онњо як навъ тасвири шоирона ба бар 

мекунанд ва дар як баробар, маънии тоза ва фалсафї эљод мешавад. Чунончи, 

офтоб бо ашки ў рўй мешуяд, «дар хирмани аташ барќи сароб меафканад» ва ба 

пиндори ў аз «оњ» барќи рањмат берун меояд:  

Ќалам шикастаму андўњнома кардам муњр, 

Чї њарф дар лаби ќосид нињам, хабар танг аст[11,с.59]. 

  Ё: 

Рўй мешўяд ба ашкам офтоб,  

Дидаро акси рухаш оина сохт[11,с.59].  

Ё ки: 

Обод карда ишќи ту љони харобро 

Дар хирмани аташ зада барќи саробро[11,с.18]. 

Ё ин ки: 

Савти булбул нохуне бар сина зад,  

То ќафас аз чокњои сина сохт[11,с.59]. 

Њамчунин: 

Ба дасти орзу ин дона дар хотир чї мекиштам, 

Чу мебурдам ба пойи барќи њасрат хирмани худро[11,с.20]. 

Ва ё: 

Зоњиди афсурда, гў, гармї макун, хоњад фитод 

З – оњ барќи рањмате бар хирмани исёни мо[11,с.34]. 

Ба таъбири Уилям Вордсворт 8 «тахайюл адасие(дона) тиллоист, ки шоир 

аз хилол(фосила байни ду чиз)и он мавзўотро ба шакл ва ранги аслиашон 

                                                           
8 Уилям Вордсворт /Wiliam Wordsworth-шоири англис(1770-1850) 
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мебинад». Аз ин љост, ки худи шоир сарењан мегўяд, ки ваъзи ў-шеъри ў 

дигаргуна (минбар аз чўби дори Мансур) аст: 

Пояи дигар аст ваъзи маро, 

Минбар аз чўби дори Мансур аст[11,с.59]. 

Шигарди андозагирї9(андозаи њусн ва ишќ-баробаркунї, ноз ва сабр-

зиёдшуморї)-ро шоир корбаст намуда, дар байти зер њусни маъшуќа ва ишќи 

маъшуќро баробар пиндошта, андозаи нози ўро аз ѓунљонидан дар зарфи сабри 

ошиќ зиёд ба ќалам додааст. Шоир ду ашёро бо мањаки завќ чен мекнад ва ё 

андозаи онњоро муайян менамояд, баробарї ва ё камию зиёдии чизи мањсус ва ё 

номањсусро тарзе нишон медињад, ки гўё онњо андозаи муайян дошта бошанд:  

 

Аз њусни ту нест ишќи ман кам, 

Нози ту зи сабри ман зиёд аст[11,с.67]. 

Дар љойи дигар маърифати ринди дарднўшро «бо њар баду нек соф будан» 

андозагирї менамояд ва дар тасаввури мо андоза доштани маќоми риндиро 

парвариш медињад: 

Бо њар баду нек соф будан, 

Андозаи ринди дарднўш аст[11,с.144]. 

Зуњурї аз чашмакзании парвинњо ва чашми тар(гирён) чунин мазмун 

сохтааст:   

Зи парвинбозии чашми тари худ завќњо дорам, 

Ба кори рўзбозори шабам ин хурда меояд[11,с.251]. 

Хулоса, тасвири шоиронаи ашё дар ѓазалиёти Зуњурї бо шеваи хос ва бо 

истифода аз шигардњои гуногуни адабї тасвир ёфта, њар як ашё њаракати 

инсонро њомил шудааст, ки ин њолатро љонбахшї ба ашё номидаанд. Дар шеъри 

Зуњурї хусусиятњои хоси ашё тасвир ёфтаанд, ки дар дигар шоирон ба чашм 

намерасад ва ин услуби тасвир хоси мактаби адабии Зуњурї аст.  

Адабиёт: 

1. Афлотун.Љумњур.Тарљумаи Фуод Рўњонї.-Тењрон:Бунгоњи тарљума ва нашри 

китоб,1335.-758 с. 

2. Бедил, Абдулќодир.Осор.Љилди 8.-Душанбе:Адиб, 2011.- 560 с. 

                                                           
9 Measured – измеренный  
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Шуъбаи табъу нашри Донишгоњи технологии Тољикистон 
 

 
 

Ба матбаа _______ супорида шуд. Чопаш ______ ба имзо расид.  
Андозаи 62х84 1/16. Коѓази офсетї. Чопи офсетї.  

Њуруфи Times New Roman Tj. Адади нашр 100 нусха.  
 

 

 


