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СУХАНРОНИИ ПРОФЕССОР ВОСИЕВ Қ.В. ДАР ҲОШИЯИ ПАЁМИ 

АСОСГУЗОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ- ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН  

 

Восиев Қурбон Восиевич  

 Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

 Паёми Президенти мамлакат ба мақоми олии қонунбарори кишвар дар соли барои 

мардуми шарифи Тоҷикистон воқеан таърихӣ – сиюмин солгарди истиқлолу озодии Ватани 

азизамон пешниҳод мегардад. 

Тавре ки ҳамватанони азизи мо, инчунин, ҳар яки шумо – вакилони муҳтарам ва 

ҳозирини гиромӣ медонед, соли 2020 барои сокинони сайёра, аз ҷумла Тоҷикистони мо яке 

аз солҳои аз ҳар ҷиҳат вазнин буд. 

Дар натиҷаи паҳн шудани бемории сироятии коронавирус ва вобаста ба он, босуръат 

паст гардидани фаъолнокии иқтисодӣ ва афзоиши бесобиқаи бекорӣ вазъияти сайёра боз ҳам 

мушкил гардида, ба буҳрони бисёр шадиди иқтисодиву молиявӣ ва иҷтимоӣ рӯ ба рӯ омад. 

Имрӯз дар дунё амалан давлате нест, ки аз таъсири буҳрон эмин монда бошад. 

Мувофиқи арзёбии коршиносони байналмилалӣ чунин буҳрони шадиду фарогир дар 

сад соли охир бори аввал ба миён омада, боиси таназзули ҷиддии иқтисодиёти ҷаҳон 

гардид. 

Ёдовар мегардем, ки пайомадҳои пандемия ба иқтисодиёти кишварҳои ҷаҳон, аз 

ҷумла ба рушди иқтисоди миллӣ, буҷети давлатӣ, гардиши савдои хориҷӣ, қурби асъори 

миллӣ, инчунин, ба фаъолияти корхонаҳои саноативу муассисаҳои хизматрасонии мо 

низ таъсири манфии худро расонида истодааст. 

Чунон ки Президенти кишвар таъкид намуданд, мо соли 2020 дар вазъияти бошиддати 

иқтисодиву молиявии ҷаҳонӣ фаъолият карда, бо вуҷуди мушкилоти пешомада, ҷиҳати 

пешгирӣ намудани пайомадҳои буҳрон ва ҳифзи амнияти иқтисодии мамлакат як қатор 

чораҳои фавриро роҳандозӣ кардем. 

Дар навбати аввал, бо дарназардошти коҳиш ёфтани даромади буҷет, афзоиши 

талаботи маблағгузорӣ, пеш аз ҳама, ба соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла тандурустӣ ва дигар 

хароҷоти пешбининашуда буҷети давлатиро барои соли 2020 бознигарӣ карда, ба 

нишондиҳандаҳои қисми даромад, хароҷот ва касри он тағйироти дахлдор ворид намудем. 

Ба соҳаи тандурустӣ барои хариди доруворӣ ва таҷҳизоти тиббӣ, бунёди 

беморхонаҳои муваққатӣ ва дастгирии кормандони тиб аз буҷети давлат 1 миллиарду 600 

миллион сомонӣ маблағҳои иловагӣ равона карда шуданд. 

Ҳамзамон дар кишвар барои табобати пурра ва саривақтии шахсони гирифтори 

бемории сироятии КОВИД – 19 беш аз 30 беморхона бо 7000 кат ва 5400 нафар табибону 

кормандони тиббӣ сафарбар гардиданд. 

Илова бар ин, дар 92 муассисаи тиббӣ 16 ҳазор кат омода карда шуд. 

Бо мақсади дастгирии гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа ва соҳибкорони ватанӣ тибқи 

Фармони Президенти мамлакат аз 5 июни соли 2020 сабукиҳои зиёди андозиву қарзӣ ва 

имтиёзу ҷубронпулиҳо ба маблағи умумии беш аз 450 миллион сомонӣ пешниҳод шуданд. 

Илова бар ин, дар соли 2020 аз ҷониби ташкилотҳои қарзии кишвар ҷиҳати коҳиш 

додани таъсири пандемия ба зиёда аз 260 ҳазор нафар муштариён ба маблағи 2 миллиарду 

300 миллион сомонӣ имтиёзҳои вобаста ба қарздорӣ пешниҳод гардида, ба соҳибкорони 

истеҳсолӣ 4 миллиард сомонӣ қарз дода шуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2019–ум 

ду фоиз зиёд мебошад. 

Барои беҳтар намудани шароити иҷтимоии аҳолӣ аз 1 –уми сентябри соли 2020 

нафақа, музди меҳнати кормандони ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва стипендияҳо 15 

фоиз, маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни ҳарбӣ 10 фоиз зиёд 
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гардида, нафақаи гурӯҳи маъюбоне, ки ба нигоҳубин ниёз доранд, 50 фоиз зиёд 

гардидааст. 

Иқтисодиёти кишвар дар соли 2020-ум 4,5 фоиз афзоиш ёфта, ҳаҷми маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ ба 82,5 миллиард сомонӣ баробар гардидааст. 

Дар ин давра 9,7 фоиз афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ 

8,8 ва гардиши савдои хориҷӣ 0,8 фоиз, аз ҷумла содирот дар ҳаҷми 19,8 фоиз заминаи 

рушди иқтисоди кишварро ба вуҷуд овард. 

Хусусан, истеҳсоли маҳсулоти озуқа нисбат ба соли 2019-ум 28,3 фоиз афзоиш ёфт, 

ки ба беҳтар таъмин гардидани бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ мусоидат 

намуд. 

Ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ дар ҳаҷми умумии беш аз 5,4 миллиард сомонӣ 

сармояи хориҷӣ, аз ҷумла 1,3 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб карда шуд. 

Устодону шогирдони  азиз, соли гузашта 300 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бо беш 

аз 6500 ҷойи корӣ, 157 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва биноҳои иловагӣ барои 63 

ҳазор нафар хонанда, 108 муассисаи тиббӣ ва ба масоҳати беш аз 1,2 миллион метри 

мураббаъ манзили истиқоматӣ сохта ба истифода дода шуданд. 

Президент таъкид намуданд, ки дар ин давра зиёда аз 193 ҳазор ҷойи кори доимӣ 

ва мавсимӣ ташкил карда шуда, даромади пулии аҳолӣ 10 фоиз афзоиш ёфт. 

Пасандозҳо дар низоми бонкии кишвар дар соли 2020 –ум 17,2 фоиз афзуда, 11,4 

миллиард сомониро ташкил карданд, ки ин гувоҳи зиёд шудани даромади аҳолӣ ва 

эътимоди мардум ба ташкилотҳои қарзӣ мебошад. 

Ҳозирини муҳтарам, соли 2020 дар саросари кишвар 18300 иншооти истеҳсолӣ, 

иҷтимоӣ ва фарҳангии ба истиқболи ҷашни сисолагии Истиқлол банақшагирифташуда, ки 

бештари онҳо иншооти соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва варзиш мебошанд, бунёд ва ба 

истифода супорида шуда, бо ҳамин роҳ даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ муҳайё карда шуданд. 

Дар соли сипаришуда мо ҷашнҳои 5500 – солагии Саразми бостонӣ ва 700 – солагии 

Камоли Хуҷандиро дар асоси қарори созмони бонуфузи байналмилалии ЮНЕСКО таҷлил 

кардем. 

Ҳамчунин, бо иштироки фаъолонаи халқи азизамон соли гузашта ду чорабинии бисёр 

муҳимми сиёсӣ, якум, интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон, маҷлисҳои маҳаллии 

вакилони халқ ва дуюм, интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои сулҳу 

оромӣ, суботи комили сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ баргузор гардид. 

Устодону шогирдони азиз, Президент ёдовар шуданд, ки дар шароити 

зудтағйирёбанда ва вазъи шиддатноки ҷаҳони муосир мо бояд, қабл аз ҳама, ба иқтидору 

имкониятҳои дохилии кишвар такя карда, барои рушди устувори иқтисодӣ, ҳифзи амнияти 

озуқаворӣ ва ҳимояи саломатии шаҳрвандон боз ҳам бештар талош намоем. 

Дар ин самт, пеш аз ҳама, зарур аст, ки дар соли 2021 истифодаи самараноки 

имконияту захираҳои мавҷуда, ба кор андохтани иқтидорҳои нав ва фаъол гардонидани 

иқтидорҳои амалкунанда, ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ тақвият бахшида, дар ин замина 

иҷрои нишондиҳандаҳои пешбинишуда, хусусан, доир ба афзоиши маҷмӯи маҳсулоти 

дохилӣ дар сатҳи на камтар аз 7 фоиз ва ҳалли проблемаҳои рӯзмарраи аҳолӣ таъмин карда 

шавад. 

Устодон ва шогирдони азиз! Президент гуфтанд: 

- Дар ҳафт соли охир ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ аз 14,6 миллиард 

сомонии соли 2014 то 23,6 миллиард сомонӣ дар соли 2020 афзоиш ёфт. 

Соли 2020 ҳиссаи хароҷоти соҳаҳои иҷтимоӣ дар ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети 

давлатӣ ба 50 фоиз баробар гардид. 

Қобили зикр аст, ки дороиҳои низоми бонкӣ аз 311 миллион сомонии соли 2000–ум ба 

беш аз 26 миллиард сомонӣ дар соли 2020 расонида шуданд. 
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Дар соли сипаришуда аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди 

кишвар қариб 10 миллиард сомонӣ қарз дода шуд, ки нисбат ба соли 2019–ум 4,6 фоиз зиёд 

мебошад. 

Вале ин нишондиҳанда барои расидан ба ҳадафҳои рушди кишвар қонеъкунанда нест. 

Президент таъкид кард, ки нокифоя будани ҳаҷми қарздиҳӣ ба соҳаҳои иқтисоди 

миллӣ, низоми сусти идоракунии корпоративӣ, зиёд будани хавфҳои амалиётӣ ва қарзӣ, 

боқӣ мондани қарзҳои ғайрифаъол, кофӣ набудани ҷалби сармоя ба низоми бонкӣ ва 

таъсиси намояндагии бонкҳои хориҷӣ ҷиҳати беҳтар намудани маблағгузории 

корхонаҳои истеҳсолӣ аз ҷумлаи камбудиҳое мебошанд, ки бояд ҳар чӣ зудтар бартараф 

карда шаванд. 

Аз ин ҷиҳат, Бонки миллӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдорро бо дарназардошти 

таҷрибаи муосири ҷаҳонӣ ба талабот мутобиқ сохта, раванди идоракунии корпоративиро дар 

ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва тадриҷан афзоиш додани сармояи ойинномавии онҳоро 

таъмин намояд. 

Дар ин раванд, бояд якҷо бо ташкилотҳои қарзӣ оид ба беҳтар намудани сифати 

дороиҳои низоми бонкӣ, афзоиш додани пешниҳоди қарзҳои дарозмуддат ба соҳибкорони 

истеҳсолӣ ва фаъол намудани низоми рейтинги миллӣ барои ташкилотҳои қарзӣ ва 

ширкатҳои суғурта тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд. 

Устодон ва шогирдони азиз, Бонки миллӣ ва ташкилотҳои қарзӣ барои ба низоми 

бонкӣ ҳар чӣ бештар ҷалб кардани сармояи дохиливу хориҷӣ бо роҳандозии технологияҳои 

молиявию инноватсионӣ васеъ намудани хизматрасониҳои бонкӣ ва дар ин замина якҷо бо 

вазорату идораҳои дахлдор пурра ҷорӣ кардани амалиёти ғайринақдӣ, аз ҷумла ҷиҳати аз 

байн бурдани омилҳои инсонӣ ҳангоми ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ бо аҳолӣ ҳамаи чораҳои 

заруриро амалӣ намоянд. 

Беҳтар гардонидани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ ва ҷалби сармояи мустақим 

барои таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ яке аз самтҳои афзалиятноки 

сиёсати иқтисодии мо ба ҳисоб меравад. 

Аз ин рӯ, роҳбарони Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, дигар 

вазорату идораҳо, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадоранд, ки фаъолияти худро 

оид ба ҷалби сармояи мустақим, боз ҳам беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ ва рушди 

соҳибкорӣ, бахусус, ҷиҳати ҷорӣ кардани расмиёти электронии баррасӣ ва пешниҳоди 

иҷозатномаҳо, ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва сертификатҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ ва дар ин 

раванд бартараф намудани омилҳои субъективӣ густариш диҳанд. 

Президент ёдовар гардиданд, ки асноди  қабулнамудаи мо барои гузаштан ба ин 

раванд қонеъкунанда нестанд ва зарур аст, ки чораҳои ба ташаккули шароит барои тақвияти 

соҳаи рақамикунонӣ мусоидаткунанда андешида шаванд. 

Бо мақсади таҳкими асосҳои институтсионалии иқтисоди рақамӣ, рушди 

инфрасохтори иттилоотиву коммуникатсионӣ дар тамоми қаламрави кишвар, 

рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва вусъатбахшии раванди амалӣ намудани 

“ҳукумати электронӣ” ба Ҳукумати мамлакат ва сохтору мақомоти дахлдор супориш дода 

мешавад, ки доир ба таъсис додани Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди 

Президенти Тоҷикистон чораҷӯӣ намоянд. 

Барои аз байн бурдани ҳолатҳои санҷиши ғайриқонунӣ ё дахолат ба фаъолияти 

сармоягузорону соҳибкорон Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатиро 

зарур аст, ки якҷо бо вазорату идораҳои марбута дар муҳлати кӯтоҳтарин лоиҳаи санади 

меъёрии ҳуқуқии дахлдорро таҳия ва ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод созад. 

Президент таъкид намуданд, ки Вазорати молия вазифадор карда мешавад, ки якҷо бо 

дигар вазорату идораҳо таҳияи лоиҳаи Кодекси андозро дар таҳрири нав бо дарназардошти 

сабук гардонидани пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ, бахусус, соҳибкории истеҳсолӣ ба 

анҷом расонида, то моҳи март ба ҳукумат пешниҳод намояд. 
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Ҳукумати мамлакат бахши хусусиро дар «Стратегияи миллии рушд барои давраи то 

соли 2030» ҳамчун нерӯи пешбарандаи рушди босуботи иқтисодӣ, воситаи асосии таъмин 

кардани ҳадафҳои миллӣ ва дар ин замина муҳайё намудани шароит ҷиҳати зиндагии 

арзандаи мардум муайян кардааст. 

Дар раванди хусусигардонии моликияти давлатӣ ва амалисозии лоиҳаҳои инфиродии 

таҷдиди сохтори субъектҳои инҳисори табиӣ ва корхонаҳои азими давлатӣ то 90 фоизи 

дороиҳои давлатӣ ба бахши хусусӣ дода шуданд. 

Дар натиҷаи дастгирии пайвастаи давлату ҳукумат ҳоло бахши хусусӣ бомаром 

инкишоф ёфта, имрӯз саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ беш аз 70 фоиз, дар таъмини 

аҳолӣ бо ҷойи корӣ 68 фоиз ва даромадҳои андозӣ ба буҷети давлат 80 фоизро ташкил 

медиҳад. 

Ҳоло барои рушди соҳаҳои мухталифи иҷтимоиву иқтисодии кишвар 70 лоиҳаи 

давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии қариб 40 миллиард сомонӣ татбиқ шуда 

истодааст. 

Танҳо дар соли 2020–ум 29 созишномаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 10 

миллиард сомонӣ ба имзо расонида шуд, ки барои беҳтар намудани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 

хизматрасониҳои тиббӣ, бунёди иншооти соҳаи маориф, рушди деҳот, сохтмону 

барқарорсозии роҳҳо ва иншооти энергетикӣ равона гардидааст. 

Аз соли 2013 то имрӯз аз ҷониби Ҳукумати мамлакат бо ширкатҳои ватаниву хориҷӣ 

17 созишнома оид ба сармоягузории мустақим ба имзо расонида шудааст, ки дар доираи 

онҳо 15 корхонаи нави истеҳсолӣ ба маблағи умумии зиёда аз 10 миллиард сомонӣ бунёд 

гардида, беш аз ҳафт ҳазор нафар сокинони мамлакат бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда 

шудаанд. 

Дар панҷ соли охир дар дохили кишвар ба маблағи умумии беш аз 44 миллиард 

сомонӣ маҳсулоти ивазкунандаи воридот истеҳсол карда шуд, ки боиси хеле коҳиш ёфтани 

вобастагии бозори истеъмолӣ аз маҳсулоти воридотӣ гардид. 

Президент таъкид намуданд, ки бо мақсади тадриҷан зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти саноатии рақобатнок мо саноатикунонии босуръати кишварро ҳадафи чоруми 

миллӣ эълон намудем. 

Дар робита ба ин, ба вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ ва Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ супориш дода 

мешавад, ки бо мақсади таъмин намудани рушди саноати дорусозӣ ва омода кардани 

мутахассисони дорои малакаи баланди истифодаи технологияҳои муосири дорусозӣ 

тадбирҳои фаврӣ ва мушаххас андешанд. 

Имрӯз дар Тоҷикистон беш аз 600 кон ва 800 зуҳурот кашф ва омӯхта шудааст, ки 

дорои зиёда аз 60 навъи ашёи хоми маъданиву ғайримаъданӣ мебошад. 

Ҳоло ҳамагӣ 27 фоизи захираҳои зикршуда истихроҷ ва коркард шуда истодааст, ки 

чунин ҳолат барои расидан ба ҳадафи чоруми стратегии мо қонеъкунанда нест. 

Сарвари давлат таъкид намуданд,  Саридораи геология корҳоро дар самти омӯзиши 

геологӣ, гузаштан ба стандартҳои байналмилалии ҳисоби захираҳо, истифода, 

азнавбарқароркунӣ ва ҳифзи захираҳои ашёи минералӣ, инчунин, назорати равандҳои 

хатарноки геологӣ ва мониторинги обҳои зеризаминӣ тақвият бахшад. 

Ҷиҳати рушди саноати маъдан ва дигар соҳаҳои саноати коркард ба Саридораи 

геология якҷо бо вазорату идораҳои марбута супориш дода мешавад, ки дар асоси таҳлили 

захираҳо ва дараҷаи омӯзиши геологии онҳо лоиҳаи Барномаи давлатии рушди соҳаи 

геологияро барои солҳои 2021 – 2030 таҳия ва ба Ҳукумати кишвар пешниҳод намоянд. 

Соли 1991 дар кишвар ҳамагӣ 358 корхонаи саноатӣ ба қайд гирифта шуда буд. 

Танҳо соли 2020–ум 300 корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ бо зиёда аз 6500 ҷойи 

корӣ сохта ба истифода дода шуданд. 
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Дар натиҷа соли гузашта шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 2274 расида, тибқи 

ҳадафҳои муайянгардида дар ҳафт соли оянда ба зиёда аз 3500 расонида мешавад, яъне беш 

аз 54 фоиз афзоиш меёбад. 

Аз ин рӯ, роҳбарони Вазорати саноат ва технологияҳои нав, дигар вазорату идораҳо, 

вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор карда мешаванд, ки бо мақсади татбиқи бемайлони 

саноатикунонии босуръати кишвар мушкилоти ҷойдоштаи соҳаро давра ба давра ҳаллу фасл 

намоянд. 

Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, маориф ва илм дар 

самти ташкили низоми самараноки тайёр намудани мутахассисон ва бозомӯзии онҳо дар 

дохил ва хориҷи кишвар, инчунин, оид ба таъсиси маҷмааҳои саноатии илмӣ, аз ҷумла 

паркҳои инноватсиониву технологӣ чораҷӯӣ намоянд. 

Президент ёдовар гардиданд, ки ҳамасола шумораи донишҷӯён ва мутахассисоне, ки 

ба муассисаҳои таълимии хориҷи кишвар барои таҳсил ва такмили ихтисос фиристода 

мешаванд, ду баробар зиёд гардад. 

Дар давраи соҳибистиқлолии кишвар ҷиҳати ҳалли мушкилоти соҳаи энергетика 

ва рушди он 34 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 57,2 миллиард сомонӣ амалӣ 

карда шудааст. 

Айни замон  ин самт боз 17 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 16,4 миллиард 

сомонӣ татбиқ гардида истодааст. 

Дар ин давра зиёда аз 2000 мегаватт иқтидорҳои нав ба кор андохта, ҳаҷми истеҳсоли 

нерӯи барқ аз 17 миллиард киловатт – соати соли 1991 ба 21 миллиард киловатт – соат дар 

соли 2019 афзоиш дода шуд. 

Президент таъкид намуданд, ки  ҳоло ба маблағи умумии 11,3 миллиард сомонӣ корҳо 

оид ба таҷдиди нерӯгоҳҳои барқи обии «Норак», «Сарбанд», «Қайроққум» ва дар доираи 

лоиҳаи «КАСА – 1000» сохтмони хатҳои интиқоли барқи 500 – киловолта ва зеристгоҳҳо 

идома дошта, бунёди нерӯгоҳи барқи обии «Себзор» дар ноҳияи Роштқалъаи Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Бадахшон оғоз гардидааст. 

Соли ҷорӣ нерӯгоҳи барқи обии “Сарбанд” ба маблағи беш аз 1,5 миллиард сомонӣ 

пурра таҷдид гардида, ба истифода супорида мешавад, ки бо иқтидори 270 мегаватт, яъне аз 

иқтидори имрӯзааш 110 мегаватт зиёд фаъолият хоҳад кард. 

Вазорати энергетика ва захираҳои об ва ширкатҳои соҳаро зарур аст, ки якҷо бо 

вазорату идораҳо ва дигар сохторҳои марбута вобаста ба ҳалли масъалаву мушкилоти соҳа, 

хусусан, дар бобати баҳисобгирии истеҳсол ва истеъмоли барқ, кам кардани талафот ва 

истифодаи таҷҳизоти барқии каммасраф тадбирҳои амалиро роҳандозӣ намоянд. 

Устодону шогирдони азиз! Президент афзуданд: 

- Солҳои охир соҳаи роҳу нақлиёт низ бомаром рушд намуда, дар натиҷа, мо ба яке аз 

ҳадафҳои стратегии худ – раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ноил гардидем. 

Бо ин мақсад, дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар соҳаи нақлиёти кишвар 53 лоиҳаи 

давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 20,3 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, беш аз 2200 

километр роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ бунёд ва ба истифода дода шуданд. 

Мувофиқи  “Ҳисоботи ҷаҳонии рақобатпазирӣ” гузаронида мешавад, дар зарфи ду 

соли охир 20 зина беҳтар гардида, тибқи арзёбии Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар байни 141 

давлати ба таҳқиқот фарогирифташуда зинаи 50–умро ишғол намуд. 

Дар ин раванд, мо бояд солҳои наздик боз зиёда аз 1500 километр роҳҳои 

байналмилалиро сохта ба истифода супорем. 

Президент афзуданд, дар соҳаи нақлиёт татбиқи 15 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба 

маблағи умумии 8 миллиард сомонӣ идома дошта, соли ҷорӣ татбиқи 4 лоиҳаи давлатии 

сармоягузорӣ ба анҷом мерасад. 

Дар доираи онҳо қитъаҳои Душанбе – Қизилқалъаи шоҳроҳи мошингарди Душанбе – 

Бохтар бо харҷи 1,6 миллиард сомонӣ, Кӯлоб – Шамсиддин Шоҳин ва Шкев – Қалъаихумби 

шоҳроҳи Кӯлоб – Қалъаихумб бо арзиши лоиҳавии 780 миллион сомонӣ ва роҳи мошингарди 
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Кӯлоб – Муъминобод ба маблағи қариб 250 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода 

мешаванд. 

Дар доираи ин лоиҳаҳо сохтмони роҳи Обигарм – Нуробод, қитъаҳои Қалъаихумб – 

Ванҷи шоҳроҳи Душанбе – Қулма, Қизилқалъа – Бохтари шоҳроҳи Душанбе – Бохтар, 

роҳҳои мошингарди Ҳулбук – Темурмалик – Кангурт ва Бохтар – Данғара, Хуҷанд – 

Конибодом, сохтмони пулҳо аз болои дарёҳои Панҷ дар мавзеи Кокули ноҳияи Фархор ва 

дарёи Ғунд дар шаҳри Хоруғ, таҷдиди роҳи мошингард ва бунёди долонҳои зидди тарма дар 

мавзеи Барсеми ноҳияи Шуғнон амалӣ карда мешавад. 

Соли ҷорӣ лоиҳакашии роҳҳои мошингарди Данғара – Гулистон ва Гулистон – Кӯлоб 

пурра ба анҷом расонида, соли 2022 сохтмони онҳо оғоз мегардад. 

Вобаста ба ин, вазоратҳои нақлиёт, молия ва Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва 

идораи амволи давлатиро зарур аст, ки дар муҳлатҳои муқарраршуда ва бо сифати баланд 

амалӣ гардидани лоиҳаҳои сармоягузории соҳа ва истифодаи технологияҳои муосирро 

таъмин намоянд. 

Вазорати нақлиёт бояд якҷо бо дигар вазорату идораҳо тақвияти инфрасохтори 

нақлиётӣ, ташаккули долонҳои нақлиётии транзитӣ, баромад ба бандарҳои баҳрӣ, бунёди 

терминалҳои наздисарҳадӣ ва марказҳои логистикиро таъмин намояд. 

Устодону шогирдони азиз! 

Чуноне ки Сарвари давлат таъкид намуданд, тибқи таҳлилҳо рушди миёнаи солонаи 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар давоми солҳои 1997 – 2020–ум 7,3 фоизро ташкил дода, 

ҳаҷми он дар ин давра 5 баробар афзоиш ёфтааст. 

Президент таъкид намуданд, ки имтиёзҳои барои рушди соҳаҳои чорводорӣ, 

паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ пешниҳодшуда ба рушди соҳаҳои зикршуда такони ҷиддӣ 

бахшиданд. 

Масалан, соли 2020 шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ ба 181 расида, нисбат ба 

соли 2017-ум 2,7 баробар зиёд гардидааст. 

Дар соли 2020 истеҳсоли гӯшти парранда нисбат ба соли 2017-ум 4,5 баробар 

афзудааст ва истеҳсоли тухм қариб як миллиард донаро ташкил дода, 5,5 баробар зиёд 

шудааст. 

Шумораи хоҷагиҳои моҳипарварӣ соли 2020-ум нисбат ба соли 2017-ум 35 фоиз зиёд 

шуда, истеҳсоли моҳӣ дар давраи муқоисашаванда 2,3 баробар афзудааст. 

Воридоти гӯшт ба кишвар аз 10700 тоннаи соли 2014 то 180 тонна дар соли 2020 

коҳиш ёфтааст, яъне қариб 60 баробар кам шудааст. 

Ҳаҷми воридоти гӯшти парранда дар соли 2020 нисбат ба соли 2017 зиёда аз 3 

баробар коҳиш ёфтааст. 

Гузашта аз ин соли 2020 нисбат ба соли 1991 истеҳсоли ғалладонагиҳо қариб 5 

баробар, картошка 7,7, сабзавоту зироати полезӣ 4 ва мева 3 баробар зиёд шудааст. 

Дар давраи соҳибистиқлолӣ барои рушди соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла бунёду 

азнавсозии инфрасохтори обрасонӣ, азхудкунии заминҳои нав, беҳтар гардонидани ҳолати 

мелиоративии заминҳо, таъминоти соҳаи кишоварзӣ бо техникаи зарурӣ, тухмиҳои 

аълосифат ва дастрасии субъектҳои хоҷагидор ба маблағгузорӣ 22 лоиҳаи сармоягузории 

давлатӣ дар ҳаҷми беш аз 5,4 миллиард сомонӣ татбиқ шудааст. Ҳоло дар кишвар боз 7 

лоиҳаи дигар ба маблағи 2,4 миллиард сомонӣ амалӣ гардида истодааст. 

Дар доираи татбиқи барномаҳои соҳавӣ майдони боғу токзори кишвар ба беш аз 200 

ҳазор гектар расонида шудааст, ки нисбат ба соли 1991–ум 2,2 баробар зиёд мебошад. 

Вобаста ба ин, роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, хоҷагиҳои деҳқонӣ, ҳар як 

кишоварз ва ҳар як оиларо зарур аст, ки истифодаи самараноки замин, пеш аз ҳама, заминҳои 

наздиҳавлигиву президентӣ, захира кардану истифодаи тухмиҳои аълосифат ва бо ҳамин роҳ 

гирифтани то се ҳосилро, махсусан, дар соли 2021 таъмин намоянд. 

Натиҷаи заҳмати софдилонаи кишоварзон ва чораҳои амалинамудаи ҳукуматро мо 

имрӯз дар фаровонии маҳсулоти истеҳсоли худӣ дида истодаем. 
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Президент таъкид намуданд, бо мақсади дастгирии давлатии кишоварзони мамлакат 

ва таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ пешниҳод менамоям, ки тамоми кишоварзони 

мамлакат барои як сол, яъне соли 2021 аз пардохти андози ягонаи замин озод карда шаванд. 

Ҳукумати кишвар барои дарёфти сарчашмаҳои иловагӣ барои пӯшонидани манбаи 

андози мазкур чораҷӯӣ намояд. 

Ҳамзамон бо ин, вазоратҳои кишоварзӣ, молия, рушди иқтисод ва савдо, кумитаҳои 

давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, идораи замин ва геодезӣ ҷиҳати ҷалби 

сармояи дохилӣ ва хориҷӣ барои рушди соҳа, ташкили марказҳои логистикӣ ва тибқи 

талаботи бозор ва стандартҳои байналмилалии сифат ба роҳ мондани коркард, басту банд ва 

содироти маҳсулоти кишоварзӣ бояд чораҳои қатъӣ андешанд. 

Устодону шогирдони азиз, имрӯз дар ҷаҳон соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои 

пешбарандаи иқтисодиёт ва бо суръати баланд рушдёбанда ба ҳисоб меравад. 

Бо дарки мавқеи ин соҳа дар иқтисоди миллӣ мо рушди соҳаи сайёҳиро яке аз 

самтҳои афзалиятнок муайян карда, солҳои 2019 – 2021–умро «Солҳои рушди деҳот, 

сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон намудем. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки соли 2018 бори нахуст дар замони соҳибистиқлолӣ 

шумораи сайёҳон қариб ба 1 миллиону 200 ҳазор нафар расида, нисбат ба соли 2017–ум 2,6 

баробар зиёд шудааст. 

Дар соли 2019 аз шумораи умумии шаҳрвандони хориҷие, ки ба Тоҷикистон 

омадаанд, 1 миллиону 260 ҳазор нафарашон сайёҳон буданд. 

Тайи солҳои 2018 – 2020–ум дар кишвар 145 ширкати нав иҷозатномаи фаъолият 

гирифта, дар ин муддат, дар маҷмӯъ, 224 ширкат ба бозори сайёҳӣ ворид гардид. 

Дар ин раванд, Тоҷикистон ба қатори даҳ кишвари ҷолибтарин барои боздиди 

сайёҳон, ба даҳгонаи кишварҳои беҳтарини сайёҳии пиёдагардӣ, ба панҷгонаи беҳтарин аз 

рӯйи низоми содаи пешниҳоди раводид ва шоҳроҳи Помир ба даҳ роҳи зеботарини дунё 

шомил шуда, пойтахти мамлакат – шаҳри Душанбе ба даҳгонаи мавзеъҳои бехатар аз рӯйи 

таъмини амният ворид гардид. 

Устодону шогирдони азиз! Президент таъкид намуданд: 

- Ҳаллу фасли масъалаҳои иҷтимоӣ, яъне соҳаҳои илму маориф ва тандурустӣ ҳамеша 

дар меҳвари сиёсати давлату Ҳукумати мамлакат қарор дорад. 

Соли гузашта дар кишвар 157 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёнаи 

касбӣ ва синфхонаҳои иловагӣ барои 63000 ҷойи нишаст бунёд ва ба истифода супорида 

шуданд. 

Умуман, аз соли 1991 то ба имрӯз дар мамлакат 3020 иншооти соҳаи маориф бо зиёда 

аз 1 миллиону 300 ҳазор ҷойи нишаст сохта ба истифода супорида шудааст. 

Президент таъкид намуданд, ки мо барои беҳтар кардани сатҳу сифати таълим дар 

ҳамаи зинаҳои таҳсилот бояд тамоми шароити заруриро муҳайё карда, дар ин раванд 

масъулияти падару модар, аҳли ҷомеа ва омӯзгоронро боз ҳам баланд бардорем. 

Дар ин ҷода муассисаҳои типи нави замони истиқлол – мактабҳои президентӣ ва 

литсею гимназияҳо пешсаф буда, ҳар сол беш аз 97 фоизи хатмкунандагони ин муассисаҳо 

сазовори номи донишҷӯи муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ва хориҷ аз он мегарданд. 

Вазорати маориф ва илмро зарур аст, ки ташаббусу таҷрибаи ин мактабҳоро доир ба 

баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи муассисаҳои таълимии кишвар васеъ 

татбиқ намояд. 

Бо мақсади боз ҳам беҳтар кардани сифати таълим дар Паёми соли гузаштаи 

Президент ба Маҷлиси Олӣ солҳои 2020 – 2040 «Солҳои омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, 

дақиқ ва табиӣ дар соҳаи илму маориф» эълон гардиданд ва ҷиҳати татбиқи ин ташаббус аз 

ҷониби Ҳукумати мамлакат нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2020 – 2025 қабул карда шуд. 

Президент таъкид карданд, ки Вазоратҳои молия, маориф ва илм, Академияи миллии 

илмҳо ва вазорату кумитаҳое, ки дар сохторашон муассисаҳои таълимӣ доранд, вазифадор 

карда мешаванд, ки якҷо бо роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар мавриди амалӣ 
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намудани қарори зикршуда ба саҳлангорӣ роҳ надиҳанд ва ҷиҳати таҷҳизонидани 

кабинетҳои фанҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ тадбирҳои фаврӣ андешида, аз натиҷаи корҳо ба 

Ҳукумати мамлакат гузориш диҳанд. 

Илова бар ин, зарур медонам, ки ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои 

риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону чавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону 

омӯзгорон ҳамасола озмуни ҷумҳуриявӣ зери унвони «Илм – фурӯғи маърифат» гузаронида 

шавад. 

Озмунҳои қаблӣ, аз ҷумла «Тоҷикистон – Ватани азизи ман» ва «Фурӯғи субҳи доноӣ 

китоб аст» як нуктаи бисёр муҳимро собит намуданд: дар байни наврасону ҷавонони мо 

истеъдодҳои нодир ба воя расида истодаанд, ки мо бояд онҳоро ҳамаҷониба дастгириву 

ҳавасманд гардонем. 

Умедворам, ки дар озмуни навбатӣ истеъдодҳои наврасу ҷавон донишу маҳорати 

хешро санҷида, дар оянда барои пешрафти илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ нақши арзишманд 

мегузоранд. 

Бинобар ин, зарур аст, ки ташкил ва баргузории ин чорабинӣ дар сатҳи бисёр баланд 

ба роҳ монда, маблағи барои ҷоизаҳо пешбинигардида зиёд карда шавад, ҳамзамон ғолибони 

озмунҳоро аз рӯйи интихоби худашон ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ бидуни имтиҳон қабул 

карда, барои ҳавасмандгардонии моддиву маънавии омӯзгорон ва падару модарони онҳо 

тадбирҳои иловагӣ андешанд. 

Ҳадафи Роҳбари давлат аз ин ташаббусҳо баланд бардоштани сатҳи саводу 

маърифатнокии мардум ва дар навбати аввал, наврасону ҷавонон, тақвияти ҳисси миллӣ, 

ватандӯстиву ватанпарварӣ, ҳувияти миллӣ, арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, таърих, фарҳанги 

бостонии тоҷикон, тавсеаи доираи донишу ҷаҳонбинии илмиву техникӣ ва рушди илмҳои 

дақиқу табиӣ дар кишвар мебошад. 

Дар баробари ин, бояд гуфт, ки яке аз мушкилоти асосӣ дар соҳаи маориф норасоии 

муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар аксари шаҳру ноҳияҳо мебошад. 

Соли гузашта ҳамагӣ 14 муассисаи томактабӣ барои 2520 кӯдак бунёд гардидааст, ки 

ин нишондиҳанда ба талаботи рӯз ҷавобгӯ нест. 

Президент таъкид намуданд, ки ба роҳбарони вазоратҳои маориф ва илм, рушди 

иқтисод ва савдо, молия, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, 

раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода мешавад, ки бо ҷалби соҳибкорон ва 

дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ ҷиҳати бунёди кӯдакистонҳо ва марказҳои инкишофи 

кӯдакон тадбирҳои заруриро роҳандозӣ карда, ба ин масъала бисёр ҷиддӣ ва бо масъулияти 

баланд муносибат намоянд. Сарвари давлат ёдовар шуданд: 

- Чунонки борҳо хотирнишон карда будам, то замони истиқлол дар Тоҷикистон ҳамагӣ 

13 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бо 69000 донишҷӯ фаъолият мекард. 

Имрӯз шумораи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба 41, донишҷӯён ба 245 ҳазор ва 

бо иловаи донишҷӯёне, ки дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд, ба 285 ҳазор нафар 

расидааст. 

Сарвари давлат таъкид намуданд, айни замон  дар хориҷи кишвар зиёда аз 40000 

нафар донишҷӯ, магистр ва аспирантҳои мо ба таълим фаро гирифта шудаанд. 

Мо бояд тавассути стипендияи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дурахшандагон», барномаҳои байналмилалӣ ва дигар имконоти мавҷуда таҳсили ҷавонони 

боистеъдодро дар хориҷи мамлакат вусъат бахшем. 

Ба хотири ҳавасмандгардонии донишҷӯён ва муҳаққиқони ҷавон мо соли гузашта 

маблағ ва шумораи гирандагони стипендияи президентиро хеле зиёд кардем. 

Ҳамчунин, охири соли гузашта барои олимону омӯзгорони фанҳои риёзӣ, дақиқ ва 

табиӣ ҷоизаи махсуси давлатӣ таъсис дода шуд, ки ҳар сол 15 нафар беҳтаринҳо метавонанд 

соҳиби он гарданд. 
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Бо мақсади дастгирии давлатӣ ва тақвияти вазъи иҷтимоии донишҷӯёну магистрҳо ва 

аспиранту докторантҳо пешниҳод менамоям, ки стипендияи онҳо аз 1–уми сентябри соли 

2021 ба андозаи 30 фоиз зиёд карда шавад. 

Тибқи маълумот ҳар сол аз институтҳои Академияи миллии илмҳо, академияҳои 

соҳавӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар то 500 нафар омӯзгорон ва олимону 

муҳаққиқон барои табодули таҷриба, бозомӯзӣ, таҳсил дар зинаҳои магистратура, 

аспирантура ва докторантура сафарбар карда мешаванд, вале ин ҳоло ҳам кам аст. 

Вобаста ба ин, ба Вазорати маориф ва илм, Академияи миллии илмҳо ва Вазорати 

рушди иқтисод ва савдо супориш дода мешавад, ки ҷиҳати ҳар чӣ бештар ба хориҷи кишвар 

фиристодани ҷавонони боистеъдоду лаёқатманд аз рӯйи равияи илмҳои дақиқ, риёзӣ ва 

табиӣ «Барномаи тайёр кардани кадрҳои ҷавони илмӣ барои солҳои 2021 – 2030»–ро таҳия 

карда, дар муддати се моҳ ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. 

Мо дар даврони соҳибистиқлолии кишвар пояҳои моддиву техникӣ, озмоишгоҳӣ ва 

кадрии муассисаҳои илмии Академияи миллии илмҳоро пайваста таҳким бахшида истодаем. 

Масалан, агар соли 1991 дар зинаи аспирантураи Академияи миллии илмҳо ҳамагӣ 

148 нафар ҷавонон таҳсил карда бошанд, соли 2020 шумораи онҳо ба 1200 нафар расида, 

қариб 8 баробар зиёд шудааст. 

Шумораи аъзои Академияи миллии илмҳо низ ду баробар зиёд гардидааст. 

Ҳамзамон Роҳбари давлат афзуданд, ки олимонро зарур аст, ки корҳои илмиву 

таҳқиқотиро дар доираи самтҳое, ки Ҳукумати мамлакат муайян кардааст, вусъат бахшида, 

дар рушди иқтисоди миллии кишвар фаъолона саҳм гузоранд. 

Сарвари давлат ёдовар шуданд, ки тандурустӣ яке аз соҳаҳои муҳимтарини иҷтимоӣ 

мебошад, Ҳукумати Тоҷикистон дар даврони истиқлол маблағгузории соҳаи тандурустиро 

ҳамасола зиёд карда, то 2,1 миллиард сомонӣ расонидааст. 

Дар ин давра зиёда аз 1300 муассисаи нави тиббӣ бунёд гардида, қариб 25 ҳазор 

кадрҳои дорои маълумоти олӣ ва 147 ҳазор нафар кормандони миёнаи тиббӣ тайёр карда 

шудаанд. 

Айни замон  дар соҳаи тандурустии кишвар қариб 110 ҳазор нафар кормандон 

фаъолият мекунанд, ки аз онҳо 75 ҳазор нафарашон табибон ва кормандони миёнаи тиббӣ 

буда, беш аз 68 фоизро занон ташкил медиҳанд. 

Бо истифода аз фурсат, ба ҳамаи кормандони соҳаи тандурустӣ, махсусан, ба табибон 

ва ҳамшираҳои шафқат, ки дар шабу рӯзҳои авҷи бемории сироятии коронавирус ба савганди 

касбии худ содиқ монда, барои табобати мардуми Тоҷикистон софдилона заҳмат кашиданд 

ва ҷони ҳазорон нафар ҳамватанонамонро аз марг наҷот доданд, бори дигар сипосу 

миннатдории самимӣ баён намуданд. 

Президент гуфтанд, ки мо имрӯз шукрона мекунем, ки аз оғози моҳи январ дар 

кишварамон бемории сироятии КОВИД – 19 аз байн рафтааст. 

Лекин ин чунин маънӣ надорад, ки мо ба саломатии худ ва атрофиёнамон бепарвоӣ 

зоҳир намоем, балки чун пештара бояд ҳушёр бошем, ба қоидаҳои беҳдошти шахсиву 

ҷамъиятӣ эътибори ҷиддӣ диҳем ва ҳамдигарро эҳтиёт кунем. 

Президент таъкид намуданд, ки дар соли 2020 аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ барои 

муассисаҳои тиббӣ дар ҳаҷми қариб 1 миллиард сомонӣ таҷҳизоти зарурӣ, доруворӣ ва 

маводи муҳофизатӣ харидорӣ карда шуд. 

Дигар самти афзалиятноки соҳаи тандурустӣ ба талаботи замони муосир мутобиқ 

гардонидани шароити муассисаҳои тиббӣ мебошад. 

Бо ин мақсад, дар соли 2020–ум 108 иншооти нави тандурустӣ бунёд ва 283 иншоот аз 

таъмири асосӣ бароварда шуд. 

Сарвари давлат ёдовар гардиданд, ки соли 2020 барои тақвият бахшидани 

дастгирии иҷтимоии нафақахӯрону маъюбон, кӯдакони ятим ва оилаҳои камбизоат як 

қатор чораҳои судманд роҳандозӣ гардида, ба зиёда аз 700 ҳазор нафар сокинон аз 
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гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа ба маблағи беш аз 250 миллион сомонӣ кумакҳои иловагии 

иҷтимоӣ пардохта шуданд. 

Роҳбари давлат таъкид карданд, ки Ҳукумати мамлакат дар самти дастгирии давлатии 

гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, пешниҳод менамоям, ки аз 1–уми сентябри соли 2021 нафақаи 

маъюбон аз синни кӯдакӣ, ки дар асоси Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

таъмини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва «Дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ 

ва давлатӣ» таъйин шудааст, ба андозаи 20 фоиз зиёд карда шавад. 

Ҳамзамон нафақаи кӯдакони маъюби то 18 - сола, ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ» таъйин шудааст, ба андозаи 20 

фоиз, инчунин, нафақаи маъюбони гурӯҳи якум, ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ» таъйин гардидааст, ба андозаи 50 фоиз баланд 

бардошта шавад. 

Ин иқдом имкон медиҳад, ки шароити иҷтимоии қариб 100 ҳазор нафар шаҳрвандон 

аз гурӯҳҳои осебпазири зикршуда беҳтар гардад. 

Сарвари давлат гуфтанд, ки дар ин замина, ба Ҳукумати мамлакат супориш дода 

мешавад, ки барои бунёди се мактаб – интернати президентӣ барои ятимони кул дар 

вилоятҳои Хатлону Суғд ва шаҳри Душанбе чораҷӯӣ намояд. 

Зарур аст, ки дар ин муассисаҳо мисли мактабҳои байналмилалии президентӣ 

шароити беҳтарини таҳсил ва зиндагӣ муҳайё карда шавад. 

Кумитаи меъморӣ ва сохтмон якҷо бо Дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ то 

аввали моҳи октябр лоиҳаи ин муассисаҳоро таҳия ва барои мувофиқа ба Роҳбари давлат 

пешниҳод намояд. 

Вобаста ба ин, ба Ҳукумати мамлакат, Вазорати маориф ва илм, раисони вилоятҳо, 

шаҳру ноҳияҳо ва роҳбарони муассисаҳои таълимӣ супориш дода мешавад, ки барои 

соҳибкасбу соҳибҳунар гардидани ҳар як ятими кул, соҳиби ҷойи кор ва зиндагии 

мустақилона шудани онҳо тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. 

Президент ёдовар шуданд, ки дар сиёсати давлату Ҳукумати Тоҷикистон танзими 

муносибатҳои меҳнатӣ, рушди бозори меҳнат ва бо шуғл таъмин намудани аҳолӣ мавқеи 

асосӣ дорад. 

Вале бояд гуфт, ки тибқи таҳлилҳо сатҳи касбияти коргарон ҳанӯз ба талаботи бозори 

меҳнат ҷавобгӯй набуда, ин масъала ба ислоҳоти ҷиддӣ ниёз дорад. 

Дар ҷараёни ислоҳот як масъаларо ба эътибор бояд гирифт, ки имрӯз дар Тоҷикистон 

зарурат ва талабот барои ҷорӣ намудани омӯзиши садҳо ихтисоси дигар вуҷуд дорад. 

Ҳоло дар кишвар 62 муассисаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ аз рӯйи 97 ихтисос ва 5 

маркази таълими калонсолон бо 41 филиал ва 21 намояндагӣ аз рӯйи 93 касб кадрҳои 

коргарӣ тайёр мекунад. Президент илова намуданд: 

- Дар асоси дастури мо имсол дар заминаи литсею коллеҷҳои техникӣ боз 47 маркази 

ҳунарҳои миллӣ ва муосир барои омӯзиши 50 касбу ҳунар ба фаъолият шурӯъ 

менамояд. 

Вале  қисми зиёди таҷҳизоти таълимӣ дар ин муассисаҳо фарсуда гардида, истифодаи 

таҷҳизоту технологияҳои муосир омӯзонида намешавад. 

Илова бар ин, дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва марказҳои таълими 

калонсолон китобҳои дарсӣ ва тахассусӣ намерасанд. 

Аз ин рӯ, барои ислоҳоти ҷиддӣ, азнавсозии низоми таълим ва таҳкими заминаҳои 

моддиву техникии муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ чораҳои мушаххас 

андешида шаванд. 

Ҳамзамон бо ин, ба вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, маориф ва илм 

супориш дода мешавад, ки барои таҷдиди назар кардани барномаву нақшаҳои таълими 

касбҳои коргарӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва таъмини муассисаҳои зикршуда бо китобҳои дарсӣ 

чораҳои заруриро ба роҳ монанд. 
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Сарвари давлат таъкид намуданд, зарур мешуморам, ки ба ҳар як муассисаи таҳсилоти 

ибтидоии касбӣ аз ҳисоби аъзои ҳукумат, вакилони парламент, роҳбарони сохтору мақомоти 

марказӣ ва шаҳру ноҳияҳо якнафарӣ ба ҳайси сарпараст вобаста карда, дар зарфи ду соли 

оянда тамоми мушкилоту масъалаҳои ҷойдоштаи онҳо ҳаллу фасл карда шаванд. 

Президент таъкид намуданд, ки  ба масъалаи баланд бардоштани мақоми занону 

бонувон дар ҳаёти ҷомеа диққати ҷиддӣ дода мешавад. 

Мувофиқи натиҷаҳои интихоботи соли 2020 ба Маҷлиси миллии Маҷлиси Олӣ 8 

нафар занон ё 25,8 фоиз ва Маҷлиси намояндагон 15 нафар ё 23,8 фоиз интихоб шуданд, ки 

нисбат ба интихоботи гузашта қариб 4 фоиз зиёд мебошад. 

Шумораи занон дар маҷлисҳои вакилони халқи шаҳри Душанбе ба 41,5 фоиз, 

вилоятҳои Хатлон қариб 35 фоиз, Суғд беш аз 33 фоиз, Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон зиёда аз 34 фоиз ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ қариб 30 фоиз расидааст. 

Занону бонувони лаёқатманд ва соҳибкасбу баландихтисос ба хизмати давлатӣ ва 

идоракунии давлат торафт бештар ҷалб гардида истодаанд. 

Дар  январи соли 2021 аз шумораи умумии 19210 нафар хизматчиёни давлатӣ 4485 

нафар ё 23,4 фоизро занон ташкил медиҳанд. 

Саҳми занон дар рушди соҳаҳои илму маориф ва тандурустии мамлакат торафт 

афзуда истодааст. Имрӯз дар соҳаи маорифи кишвар 73 фоиз ва тандурустиву ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ қариб 68 фоизро занону бонувон ташкил медиҳанд. 

Фаъолияти бонувон дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди иқтисодиёти кишвар низ 

назаррас буда, ҳоло шумораи роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ аз ҳисоби занон 35600 нафар 

ва занони соҳибкор 77400 нафарро ташкил медиҳад. 

Ҷудо намудани қарз яке аз василаҳои беҳтар намудани шароити иқтисодии занон ва 

оилаҳо мебошад. Соли 2020 ба занону бонувони соҳибкор ба маблағи 2 миллиарду 100 

миллион сомонӣ қарз дода шудааст. 

Ҳукумати мамлакат ташаббусҳои занону бонувони кишварро минбаъд низ дастгирӣ 

карда, ба хотири ҷалби бештари онҳо ба вазифаҳои роҳбарикунанда тадбирҳои иловагиро 

амалӣ мегардонад. 

Бо ин мақсад, ба Кумитаи кор бо занон ва оила супориш дода мешавад, ки лоиҳаи 

қарори Ҳукумати мамлакатро дар бораи «Стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 – 2030» ва нақшаи амалисозии онро барои 

солҳои 2021 – 2025 таҳия ва пешниҳод намояд. 

Сарвари давлат таъкид намуданд, ки ҷавонони мо дар рушди тамоми соҳаҳои 

иқтисодиву иҷтимоии кишвар саҳми бисёр арзишманд гузошта, нақши онҳо аз иштирок дар 

бунёди иншооти азими мамлакат то хизмати содиқона дар сафҳои Қувваҳои Мусаллаҳ – 

ҳифзи сарҳади давлатӣ, суботу оромии давлат ва ҳаёти осоиштаи мардуми Тоҷикистон 

арзандаи таҳсин ва боиси ифтихори ҳар яки мо мебошад. Президент афзуданд: 

- Солҳои охир саҳми ҷавонон дар рушди варзиш ва оммавигардонии он ва тарғиби 

тарзи ҳаёти солим дар миёни аҳли ҷомеа назаррас мебошад. 

Агар то соли 1991 дар мамлакат ҳамагӣ қариб ҳазор иншооти варзиш фаъолият дошта 

бошад, пас соли 2020 шумораи онҳо ба 10220 расонида шуд. 

Яъне шумораи иншооти варзиш дар даврони соҳибистиқлолӣ беш аз нуҳ баробар зиёд 

гардидааст. 

Танҳо соли 2020, яъне соли пандемия ва шароити мушкили иқтисодиву молиявӣ 

барои наврасону ҷавонон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар 147 иншооти варзиш бо харҷи 1 

миллиарду 63 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. 

Мо ба хотири ҳавасманд намудани варзишгарон соли 2015 Ҷоизаи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи варзиш таъсис додем, ки то имрӯз қариб 200 нафар 

варзишгарони ҷавон соҳиби он гардидаанд. 
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Минбаъд низ ба рушди соҳаи варзиш, оммавигардонии он, ташаккули тарзи ҳаёти 

солим ва ҷалби боз ҳам бештари ҷавонон ба ҳаёти сиёсии ҷомеа, ҷавонон диққати 

аввалиндараҷа медиҳем. 

Президент таъкид намуданд, ки мо бояд ба рушди забони шево ва шоиронаи тоҷикӣ 

низ эътибори аввалиндараҷа диҳем. Чунки забони давлатӣ яке аз сарватҳои муқаддас ва 

гаронбаҳотарини мо мебошад. 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ, яъне таҳоҷуми фарҳангиву забонӣ моро зарур аст, ки 

баробари омӯзиши забонҳои хориҷӣ, аз ҷумла русӣ ва англисӣ барои пешрафти забони 

тоҷикӣ ва тавсеаи доираи истифодаи он мунтазам кӯшиш ва ғамхорӣ намоем. 

Ин самт, бешубҳа,  вазифаи ҳар як фарди ватандӯст, аз ҷумла, падару модарон, 

омӯзгорон, аҳли маориф, илм, зиёиёни кишвар, кормандони воситаҳои ахбори омма ва 

адибону олимони мамлакат мебошад. 

Тоҷикон фарҳанги бисёр ғанӣ ва таърихи басо пурифтихори бостонӣ доранд. 

Масалан, танҳо таърихи 5500 – солаи Саразм, ки аз ҷониби олимони сатҳи ҷаҳонӣ, 

марказҳои муътабари илмии дунё ва созмони бонуфузи байналмилалии ЮНЕСКО эътирофу 

тасдиқ шудааст, далели раднопазир ва бебаҳси қадимӣ будани миллати тоҷик мебошад. 

Арҷ гузоштан ба фарҳангу таърихи бостонии миллат ва омӯхтани он, инчунин, аз худ 

кардани мероси ҷовидонаи садҳо ва ҳазорон нафар фарзандони фарзонаи халқамон, яъне 

шоирону адибон ва олимону мутафаккирони барҷастаи миллат вазифаи ҳар як соҳибватан 

мебошад. 

Президент ёдовар шуданд, ки ҷиҳати ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ ва таъмиру 

нигоҳдории онҳо хеле корҳои созандаро оғоз кардаем ва кӯшиш дорем, ки тавассути 

созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ мероси моддӣ ва ғайримоддии кишварамонро ба аҳли 

олам ҳар чӣ бештар муаррифӣ намоем. 

Вобаста ба ин, вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг ва Академияи миллии илмҳо 

вазифадоранд, ки ҷиҳати омӯхтани таърих ва мероси маънавии халқи тоҷик тадбирҳои 

зарурӣ андешида, омӯзиши ҳатмии таърихи халқи тоҷик, забони давлатӣ ва ҷуғрофияи 

Тоҷикистонро дар муассисаҳои таълимашон ба забони ақаллиятҳои миллӣ дуруст ба роҳ 

монанд ва китобҳои дарсиро барои ин муассисаҳо саривақт таҳия, тарҷума ва дастрас созанд. 

Устодону шогирдони азиз! 

Президент ёдовар шуданд, ки соли сипаришуда ҳайати нави Маҷлиси миллӣ ва 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид ва ман дар 

нахустиҷлосияҳои онҳо иштирок карда, фикру мулоҳизаҳои худро оид ба рушду такмили 

қонунгузорӣ ва таҳкими минбаъдаи фаъолияти парламент иброз намуда будам. 

Бовар дорам, ки вакилони халқ тавассути қабули қонуну қарорҳо дар пешрафти ҷомеа 

минбаъд низ саҳми худро мегузоранд. 

Вале фаъолияти онҳо набояд бо қабули қонуну қарорҳо маҳдуд гардад. Вакилон 

вазифадоранд, ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти татбиқкунандаи қонунҳо ҷиҳати ба талаботи рӯз 

мутобиқ намудани онҳо саҳм гузоранд ва бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ 

лоиҳаи қонунҳои ба талаботи рушду пешрафти ҷомеа мувофиқро омода ва пешниҳод 

намоянд. 

Итминон дорам, ки мақоми олии қонунбарори кишвар таҷрибаи гузаронидани 

муҳокимаҳои парламентиро тақвият бахшида, дар ин раванд қонунҳо, амалияи татбиқи онҳо, 

барномаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва дигар масъалаҳои мубрами рӯзро баррасӣ карда, дар 

пешрафти ҳаёти ҷомеа саҳми арзишманд мегузорад. 

Дар баробари ин, вакилони ҳамаи сатҳҳо – аз аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони 

Маҷлиси намояндагон сар карда, то вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ ва ҷамоатҳо ҳамчун 

шаҳрвандони кишвар, пеш аз ҳама, худашон бояд фаъол ва ташаббускору ташкилотчӣ 

бошанд, нақши худро дар таҳкими рукнҳои давлатдорӣ софдилона иҷро намоянд. 

Президент ёдовар шуданд, ки ман дар вохӯрӣ бо судяҳо моҳи ноябри соли 2019 

вобаста ба масъалаҳои таъмини қонуният ва адолати судӣ, тарбияи кадрҳои кордону 
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поквиҷдон ва дорои сатҳи баланди касбият, роҳ надодан ба кирдорҳои коррупсионӣ ва 

бартарафсозии баъзе камбудиҳои дар фаъолияти мақомоти судӣ ҷойдошта ибрози андеша 

карда будам. 

Аз ин рӯ, роҳбарияти Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ бояд ба масъалаҳои баланд 

бардоштани малакаи касбии судяҳо, тайёр намудан ва интихобу ҷобаҷогузории дурусти 

кадрҳо эътибори ҷиддӣ диҳанд. 

Вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза ва хусусияти устувор пайдо намудани зуҳуроти 

хатарноки замони муосир, аз ҷумла терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, гардиши 

ғайриқонунии маводи мухаддир, киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, ки 

башариятро ба ташвиш овардаанд, моро водор месозад, ки ба масъалаҳои таъмини амнияти 

кишварамон диққати аввалиндараҷа диҳем. 

Зеро пайравони созмонҳои террористиву экстремистӣ барои ноором сохтани вазъият 

дар ҷомеа ва тафриқаандозиву барангехтани низоъҳои диниву мазҳабӣ кӯшиш карда, барои 

гумроҳ сохтани сокинони мамлакат, бахусус, ҷавонон ва ба созмонҳои манъшуда ҷалб 

намудани онҳо аз шабакаҳои интернетӣ васеъ истифода мебаранд. 

Президент таъкид сохтанд, ки хоинони миллат ва хоҷаҳои хориҷии онҳо то ҳанӯз аз 

нақшаҳои нопоку ғаразноки худ, ки ибтидои солҳои 90 –ум доштанд, даст накашидаанд. 

Онҳо то ба ҳол аз хориҷи кишвар бо тамоми роҳу воситаҳо кӯшиш карда истодаанд, 

ки ҷомеаи моро ноором сохта, фарҳангу мазҳаби бегонаро ба сари мардуми мо таҳмил 

кунанд. 

Мардуми шарифи Тоҷикистон, махсусан, ҷавонони бонангу номуси кишвар инро 

набояд фаромӯш кунанд ва бояд ҳамеша ҳушёру зирак бошанд. 

Борҳо ман таъкид карда будам, фаъолияти чунин равияҳои экстремистӣ, радикалӣ ва 

хурофотпарастӣ яке аз омилҳои асосии хатарзо барои имрӯзу фардои Тоҷикистон ва дигар 

кишварҳои минтақа ба шумор меравад ва аз мо андешидани чораҳои муштаракро талаб 

менамояд. 

Бо мақсади идомаи корҳо дар ин самт, Прокуратураи генералӣ вазифадор карда 

мешавад, ки лоиҳаи нави «Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба 

терроризм ва экстремизм барои солҳои 2021 – 2025»–ро таҳия ва ба баррасии ҳукумат 

пешниҳод намояд. 

Сарвари давлат таъкид намуданд, ки мо борҳо эълон намудаем, ки Тоҷикистон дар 

арсаи мубориза бар зидди терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, маводи мухаддир, 

киберҷинояткорӣ ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ шарики табиии давлатҳо ва 

созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ мебошад. 

Биноан, Прокуратураи генералӣ, вазорати корҳои дохилӣ ва Кумитаи давлатии 

амнияти миллиро зарур аст, ки ҳамкориро бо сохторҳои марбутаи давлатҳои хориҷӣ ва 

минтақавию байналмилалӣ дар ин самт тақвият бахшанд. 

Президент таъкид карданд, ки коррупсия зуҳуроти номатлуб ва барои ҷомеа хатарнок 

ба ҳисоб рафта, мубориза бар зидди он вазифаи асосии мақомоти давлатӣ, ниҳодҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ва ҳар як сокини кишвар мебошад. 

Аз ин ҷиҳат, барои пешгирӣ кардани кирдорҳои коррупсионӣ, фароҳам овардани 

фазои оштинопазир ба он ва ба ин раванд ҷалб намудани тамоми мақомоти давлатӣ, 

воситаҳои ахбори омма ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҷониби субъектҳои мубориза бар 

зидди коррупсия бояд чораҷӯӣ карда шавад. 

Ҳукумати Тоҷикистон бо дарназардошти вазъи мураккаби минтақа ба таҳкими 

доимии ҳифзи сарҳад, махсусан, сарҳади Тоҷикистону Афғонистон диққати аввалиндараҷа 

дода, барои пешгирӣ кардани қочоқи маводи мухаддир, силоҳ, адабиёти экстремистӣ ва 

дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ дар хатти сарҳади давлатӣ тадбирҳои зарурӣ меандешад. 

Сарвари давлат ёдоварӣ карданд, ки ин тадбирҳо на танҳо ба ҳимояи манфиатҳои 

кишвари мо, балки ба оромиву суботи кишварҳои дуру наздик, бахусус, кишварҳои минтақа 

низ мусоидат менамоянд. 
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Вобаста ба ин, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ вазифадор карда мешавад, ки дар 

ҳамкорӣ бо дигар сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар ҷиҳати ҳимояи 

устувори сарҳади давлатӣ ва дар сатҳи баланд нигоҳ доштани омодабошии ҷангии ҷузъу 

томҳои Қӯшунҳои сарҳадӣ пайваста чораҷӯӣ карда, назоратро дар ин самт боз ҳам ҷоннок 

намояд. 

Вазъи имрӯзаи ҷаҳон ва минтақа моро водор месозад, ки ба масъалаи таъминоти 

Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар беш аз ҳар вақти дигар таваҷҷуҳи ҷиддӣ диҳем. 

Зеро вазифаи аз ҳама муҳим – ҳимояи марзу буми давлат, таъмини амнияти давлату 

миллат ва ҳифзи суботу оромии ҷомеа, пешгирӣ ва бартараф кардани ҳама гуна таҳдиду 

хатарҳои берунӣ, таъмини волоияти қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ ба зиммаи Қувваҳои 

Мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вогузор гардидааст. 

Густариши  иқтидори мудофиавии кишвар ва омодабошии ҷангӣ аз тайёр кардани 

кадрҳои соҳибкасбу содиқ ба халқу давлати худ, рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарастӣ ва 

худшиносиву худогоҳии хизматчиёни ҳарбӣ вобаста мебошад. 

Дар замони истиқлоли давлатӣ дар дохил ва хориҷи кишвар зиёда аз даҳ ҳазор нафар 

ҷавонони мо дар муассисаҳои таълими низомӣ таҳсил намуда, ҳамчун афсар дар ҷузъу 

томҳои гуногуни Қувваҳои Мусаллаҳ ба Ватан – Модар содиқона хизмат карда истодаанд. 

Дар мавриди кунунӣ ҳазорҳо нафар ҷавонони мо дар чунин муассисаҳо таҳсил 

доранд. 

Гузашта аз ин Президент гуфтанд, ки ҳамзамон, моро зарур аст, ки бо дарназардошти 

шароити имрӯза Қувваҳои Мусаллаҳи худро азнавсозӣ кунем ва онҳоро бо техникаву 

лавозимоти пешрафтаи ҳарбӣ таъмин намоем. 

Президент ёдовар шуданд, ки дар ҳолати тайёрии доимии ҷангӣ қарор доштани 

Қувваҳои Мусаллаҳ кафолати воқеии ҳимоя кардани давлат аз ҳама гуна таҳдиду хатарҳо 

мебошад. 

Аз ин рӯ, аз ҷониби Вазорати мудофиа барои таҳия ва роҳандозии барномаҳои 

давлатӣ оид ба рушди саноати мудофиаи кишвар, тақвият бахшидан ба фаъолияти 

корхонаҳои саноатӣ дар самти истеҳсоли амволи махсус ва таъмири техникаи ҳарбӣ, бо 

силоҳу лавозимоти муосири ҷангӣ бояд тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шаванд. 

Вазорати мудофиа, инчунин, вазифадор карда мешавад, ки корро бо захираҳои 

сафарбарии ҳайати эҳтиётӣ тақвият бахшида, аҳаммияти аввалиндараҷа диҳад. 

Президент таъкид намуданд, ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқро зарур аст, ки муҳайё 

кардани шароити мусоиди хизмат ва зиндагӣ, мунтазам баланд бардоштани сатҳи касбияти 

афсарон, омодабошии ҷангӣ, омӯзиши касбии хизматчиёни ҳарбӣ, тарбияи онҳо дар рӯҳияи 

садоқат ба Ватан, риояи қатъии интизоми хизматӣ, талаботи ойинномаҳои ҳарбӣ, мубориза 

бо ҳама гуна ҳуқуқвайронкуниҳо, махсусан, кирдорҳои коррупсионӣ ва интихобу 

ҷобаҷогузории дурусти кадрҳоро таъмин намоянд. 

Устодону шогирдони азиз! Чунон ки Сарвари давлат мегӯянд, дар замони 

соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон бо 178 кишвари ҷаҳон робитаҳои дипломатӣ барқарор карда, 

узви фаъоли созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва минтақавӣ гардид. 

Дар ин замина муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории мо, пеш аз ҳама, бо ҳамсояҳои 

наздикамон – кишварҳои Осиёи Марказӣ, ҳамчунин, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ки дар 

низоми муносибатҳои байнидавлатии Тоҷикистон мақоми хосса доранд, дар оянда низ 

густариш медиҳем. 

Дар ин замина мо ба масъалаҳои таҳкиму густариши ҳамкориҳои гуногунҷанба бо 

шарикони стратегӣ ва рушди мо - Федератсияи Россия, Ҷумҳурии мардумии Чин, Иттиҳоди 

Аврупо ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико чун ҳамеша дар сархати авлавиятҳои сиёсати 

хориҷии Тоҷикистон боқӣ мемонанд. 

Мо, ҳамчунин, мутобиқ бо ҳадафҳои дарозмуддати стратегии худ муносибатҳои 

дӯстона ва ҳамкориҳои барои ҷонибҳо судмандро бо кишварҳои ба мо дӯсту хайрхоҳи 
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ҷаҳони ислом, Ховари Миёна, Осиёи Ҷанубӣ, Ҷануби Шарқӣ, Уқёнуси Ором, Африқову 

Амрико ба роҳ монда, рушду тавсеа хоҳем бахшид. 

Қобили зикр аст, ки Ҳукумати Тоҷикистон аз соли 2007 ислоҳоти низоми 

рафтуомади шаҳрвандони хориҷиро идома дода, ҳоло барои шаҳрвандони 112 кишвар 

тартиби содаи таҳия ва ба расмият даровардани раводидро муқаррар кардааст. 

Зарур аст, ки ҷиҳати ҷалби бештари сайёҳон ва сармоягузорони хориҷӣ ин раванд боз 

ҳам такмил дода шавад. 

Дар ин робита, мо ҳамкориро бо Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои тахассусии 

он, Созмони ҳамкории Шанхай, Созмони Аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, Созмони амният ва 

ҳамкорӣ дар Аврупо, Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва Созмони ҳамкории исломӣ, ҳамчунин, 

бо шарикони рушд ва ниҳодҳои молиявии байналмилаливу минтақавӣ идома ва густариш 

медиҳем. 

Соли ҷорӣ Тоҷикистон раёсатро дар сохторҳои бонуфузи минтақавӣ - Созмони 

ҳамкории Шанхай ва Созмони Аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ба уҳда дорад. 

Имсол аз таъсисёбии Созмони ҳамкории Шанхай бист сол сипарӣ мегардад. 

Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба ҳайси кишвари пешбар дар ҳалли масоили 

мубрами амниятӣ, обу экология ва тағйирёбии иқлим эътироф гардидааст. 

Пӯшида нест, ки Тоҷикистон дар хатти пеши мубориза бар зидди таҳдиду хатарҳои 

замони муосир қарор дошта, дар таъмини амнияти минтақа нақши муҳим дорад. 

Аз ин рӯ, мо минбаъд низ бо кишварҳои минтақа ва ҳамҷавор, аз ҷумла бо Ҷумҳурии 

Исломии Афғонистон ва дигар шарикони худ ҳамкории зичу судмандро дар соҳаи амният 

идома хоҳем дод. 

Мо итминон дорем, ки ба суботу амнияти пойдор дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон 

метавон танҳо аз тариқи раванди сулҳе расид, ки аз ҷониби Ҳукумати Афғонистон ва 

мардуми он идора, назорат ва пеш бурда мешавад. 

Ба ин манзур, мо дар оянда низ фаъолияти байналмилалии худро мутобиқ ба 

муқаррароти Консепсияи сиёсати хориҷии давлатамон бо саъю талоши бештар идома хоҳем 

дод. 

Устодону шогирдони азиз! 

Ҳадафи олии давлат ва Ҳукумати мамлакат таъмин намудани рушди устувори 

иқтисодии кишвар тавассути баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираву 

имкониятҳои мавҷуда, дарёфти манбаъҳои нави рушд, тараққӣ додани соҳаҳои илму маориф, 

тандурустӣ, инкишофи нерӯи инсонӣ ва бо ҳамин роҳ мунтазам беҳтар кардани сатҳу сифати 

зиндагии мардуми шарифи Тоҷикистон мебошад. 

Президент таъкид намуданд, таҳким бахшидан ба нуфузу обрӯи Тоҷикистон дар арсаи 

байналмилалӣ низ аз ҷумлаи ҳадафҳои муҳимтарини мо ба ҳисоб меравад. 

Ин ҳадафҳо, дар навбати аввал, аъзои ҳукумат, вакилони мардумӣ, роҳбарони ҳамаи 

сохтору мақомоти давлатӣ, аз ҷумла тамоми хизматчиёни давлатӣ, инчунин, соҳибкорону 

шахсони саховатпеша ва ҳар як фарди бонангу номуси кишварро вазифадор месозанд, ки дар 

роҳи бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва пешрафти Ватани 

маҳбубамон сарҷамъу муттаҳид бошанд. 

Соли 2021 барои Тоҷикистони азизамон соли махсус, яъне ҷашни бузурги сисолагии 

Истиқлоли давлатӣ мебошад. 

Бо мақсади истиқболи сазовори ин санаи муқаддаси таърихӣ бо қарори Ҳукумати 

мамлакат нақшаи чорабиниҳои ободониву созандагӣ қабул гардидааст. 

Аъзои ҳукумат ва роҳбарони идораву сохторҳое, ки ба шаҳру ноҳияҳо вобаста 

шудаанд, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот вазифадоранд, ки 

иҷрои саривақтӣ ва босифати чорабиниҳои тибқи нақша пешбинишударо таъмин намоянд. 

Сарвари давлат ёдовар шуданд, ки бори дигар таъкид месозам,  вазифаи асосии ҳар 

яки мо – аз Роҳбари давлат сар карда, то вакилони мардум, аъзои ҳукумат, роҳбарони ҳамаи 
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сохтору мақомоти давлатӣ ва тамоми хизматчиёни давлатӣ содиқона хизмат кардан ба халқи 

азизи Тоҷикистон, ҳамеша ва дар ҳама ҳолат дар паҳлуи халқ будан аст. 

Соли 2020 бо тамоми мушкилоташ собит намуд, ки мо барои боз ҳам беҳтар зистан, 

обод намудани Ватани азизамон ва тараққӣ додани давлати соҳибистиқлоламон нерӯ, 

имконият, таҷриба, шароит ва захираҳои заруриро дорем. 

Мо бояд ташаббускору ташкилотчӣ бошем ва саҳми бевоситаи худро дар ободии 

мулки аҷдодӣ гузорем. 

Яъне корро ба хотири ободии Ватани маҳбубамон тарзе ташкил кунем, ки дар раванди 

созандагӣ ҳар як шаҳрванди мамлакат шарик ва саҳмгузор бошад. 

Президент ёдовар шуданд, ки ман ба нерӯи созандаи тамоми мардуми шарифи 

мамлакат, аз ҷумла ҷавонони боғайрат ва занону бонувони ватандӯсту соҳибмаърифат 

эътимоди комил дорам ва дилпурона изҳор менамоям, ки мо ҳама якҷо бо заҳмати 

содиқонаву аҳлонаи худ то ҷашни мубораку муқаддаси сисолагии истиқлолу озодии 

Тоҷикистони маҳбубамон симои Ватани азизамонро то дурдасттарин гӯшаву канори он боз 

ҳам ободу зебо мегардонем. 

Хурду бузурги мардуми кишвар бояд ҳамеша дар ёд дошта бошанд, ки дар шароити 

пуртазоду пурҳаводиси имрӯза ҳимояи неъмати барои ҳар як инсони баномус бузургтарину 

муқаддас – истиқлолу озодӣ кори саҳлу осон нест. 

Ҳифзи ин гавҳари бебаҳо аз ҳар яки мо саъю талош ва кӯшишу ғайрати шабонарӯзӣ, 

нангу номуси миллӣ, заҳмати содиқонаву фидокорона ва муҳимтар аз ҳама, иттиҳоду 

сарҷамъӣ мехоҳад. 

Мардуми шарифи тоҷик ин суннати неки аҷдодиро соли гузашта, ки бисёр вазнину 

пурташвиш омад, бори дигар нишон доданд. 

Тоҷикон яке аз миллатҳои қадимаи дунё ва дорои таърихи беш аз 6000 – сола буда, 

ҳанӯз аз давраҳои бостонӣ соҳиби саводу қалам, девону дафтар, илмдӯсту адабпарвар, 

давлатсозу давлатдор, меъмору шаҳрсоз, шаҳрдору шаҳрнишин, яъне фарҳангиву 

тамаддунсоз ва ободкору созанда ба шумор мераванд. 

Президент таъкидан ёдоварӣ карданд, ки мо ифтихор дорем, ки Тоҷикистон, барҳақ, 

ватани Наврӯз, Сада, Тиргон ва Меҳргон аст. 

Ҳар кадоме аз ин ҷашнҳо таърихи беш аз 6000 – сола дорад. Ва ин далел низ боиси 

ифтихори мост, ки Наврӯзи бостонӣ имрӯз ҷашни ҷаҳонӣ гардидааст. 

Мо – тоҷикон мероси гаронбаҳову ҷовидонаи ҳанӯз беш аз ҳазор сол қабл ба ёдгор 

гузоштаи ниёгони худро бе ягон мушкилӣ мехонем, мефаҳмем, барои тарбияи наслҳои 

навраси халқамон истифода мебарем ва ба мардуми олам муаррифӣ мекунем. 

Халқи шарафманди тоҷик нангу номуси ватандорӣ ва ҳисси баланди миллӣ дорад ва 

бо чунин хислатҳои неку созандаи худ метавонад иқдомоти аз имрӯза ҳам бештарро амалӣ 

карда, Ватани муқаддаси худро ба кишвари ободу пешрафта ва ҳамқадами ҷаҳони муосир 

табдил диҳад. 

Дар ин роҳи пурифтихор ба тамоми мардуми шарифи кишвар, ҳамаи шумо – вакилони 

халқ, аъзои ҳукумат, падару модарони азиз, хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ ва 

кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, аҳли зиё, ҷавонони далеру ғаюр ва бонувони ватандӯсту 

соҳибмаърифат саломативу хушбахтӣ, барору муваффақият ва ба Тоҷикистони маҳбубамон 

суботу оромии пойдор ва дастоварду пешравиҳои рӯзафзун орзумандам. 
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СУХАНРОНИИ ПРОФЕССОР ВОСИЕВ Қ. В. ДАР ҲОШИЯИ ПАЙЁМИ 

ПРЕЗИДЕНТ, ЭМОМАЛӢ РАҲМОН  

Мақолаи мазкур ба яке аз масъалаҳои асосию муҳимми ҳаёти ҷамъиятии мамлакат 

бахшида шудааст. Дар он бори дигар нуқтаҳои рӯзмарраи вазъи умумии иқтисодӣ-иҷтимоӣ 

ва сиёсию ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дарҷ шудаанд. Муаллиф ба нуктаҳои 

калидии мазмуну мундариҷаи Паёми Президент ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таваҷҷуҳ карда, мавриди баррасӣ қарор додааст. Ҳамчунин кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки 

ҳар чӣ васеътар ба аҳли ҷамоатчигӣ, кормандони соҳаҳои мухталиф, мақомоти қудратӣ, 

хизматчиёни давлатӣ масоилҳои мубрами иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва сиёсию фарҳангии кишвар 

шарҳу тавсиф дода шаванд. Даъват ба амал оварда шудааст, ки ҳар сокини бонангу номуси 

кишвар новобаста аз мақому мавқеи иҷтимоӣ бояд саҳмгузори гул-гулшукуфии диёри 

маҳбубамон бошад. 

Калимаҳои калидӣ: истиқлолият, Президент, Маҷлиси Олӣ, Паём, ҳукумат, 

демократия, озодӣ, Ватан, стратегия, созмонҳо, буҷет, энергетика, саноатикунонӣ, амният, 

озуқаворӣ, мудофиа, мақомот, миллат, коммуникатсия. 
 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОФЕССОРА ВОСИЕВА К.В. В РАМКАХ ПОСЛАНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА ЭМОМАЛИ РАХМОН 

Эта статья посвящена одному из важнейших вопросов общественной жизни страны. В 

ней отражены актуальные вопросы общей социально-экономической и политической 

ситуации в Республике Таджикистан в свете Послания Лидера нации, Основателя мира и 

единства Эмомали Рахмона. Автор обращает внимание на ключевые моменты Послания 

Президента Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Также были предприняты усилия по 

разъяснению текущих социально-экономических, политических и культурных проблем 

страны общественностью, сотрудниками различных областей, правоохранительными 

органами и государственными служащими. Был сделан призыв к тому, чтобы каждый 

достойный житель страны, независимо от социального положения, вносил свой вклад в 

процветание своей Родины.  

Ключевые слова: независимость, Президент, Маджлиси Оли, Послание 

Правительства, демократия, свобода, родина, стратегия, организация, бюджет, энергия, 

индустриализация, безопасность, оборона, власть, нация, общение. 

SPEECH BY PROFESSOR VOSIEV KV IN THE FRAMEWORK OF THE 

PRESIDENT'S MESSAGE, EMOMALI RAHMON 
 

This article is devoted to one of the most important issues of public life in the country. It 

once again reflects the current issues of the general socio-economic, political and social situation of 

the Republic of Tajikistan in the light of the Address of the Leader of the Nation, Founder of Peace 

and Unity, Emomali Rahmon. The author draws attention to the key points of the President's 

Address to the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. Efforts have also been made to explain the 
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current socio-economic, political and cultural issues of the country to the public, employees of 

various fields, law enforcement agencies and civil servants. The call has been made that every 

honorable inhabitant of the country, regardless of social status, should contribute to the prosperity 

of our beloved homeland.  

Keywords: independence, President, Majlisi Oli, Message, government, democracy, 

freedom, homeland, strategy, organizations, budget, energy, industrialization, security, food, 

defense, authorities, nation, communication. 
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МУХТАСАР АЗ ТАЪРИХИ МОШИНАҲОИ ЭЛЕКТРОНИИ ҲИСОББАРОР (МЭҲ) 

ҲАМЧУН ОҒОЗИ КОМПЮТЕРҲОИ ФАРДӢ 
 

Арбобов М.Қ, Арбобов Х.М.
1 

 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

МДТ “Коллеҷи  тиббии ҷумҳуриявӣ”
1 

 

Компютерҳои фардӣ ҳамчун дастгоҳи нодир ва зарури ҷомеаи муосир, аз як ҷиҳат, 

таърихи тӯлонӣ доранд ва аз дигар ҷиҳат, таърихи ҷадид. 

Таърихи тӯлонӣ доштани он ба он мазмун аст, ки ихтирои “абак” ва аввалин тахтаҳои 

ҳисобии даврони қадимро, ки имрӯзҳо дар байни мардум дар шакли комилгардида ва бо 

номи “чӯт” (шакли таҳрифшудаи “счёт”) вомехӯрад, оғози “компютер” номидан мумкин аст.  

Таърихи ҷадиди компютерҳои фардиро метавонем ба асри XIX-XX алоқаманд созем, ки 

возеҳ аст, чандон тӯлонӣ нест, вале хеле босуръат инкишофёфта ба шумор меравад. 

Дар бораи наслҳои компютерҳо дар фарҳанги тафсирии системаҳои ҳисобӣ чунин 

мехонем: «Насли компютерҳо - ин таснифоти на он қадар дақиқи низомҳои ҳисоббарор аз 

рӯйи дараҷаи рушди дастгоҳҳо, ки вақтҳои охир ҳамчун воситаҳои барномавӣ қаламдод 

мешаванд» [4, с. 225]. Бояд гуфт, ки ба ин ё он насл нисбат додани компютерҳо ва ба вуҷуд 

омадани худи истилоҳи «насл» ба солҳои 60-и асри XX, дақиқтараш ба соли 1964 рост меояд. 

Дар ҳамин сол, вақте ки ширкати IBM (International Business Machines (Corporation) – 

(Корпоратсияи) мошинаҳои тиҷоратии байналмилалӣ) серияи компютерҳои IBM/360-ро дар 

асоси микросхемаҳои омехта сохт ва ин навъи компютерҳоро компютерҳои насли сеюм 

номид, наслномии компютерҳо оғоз гардид. 
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Аз он ба баъд, компютерҳои қаблӣ, ки дар асоси транзистор ва фурӯзонакҳои электронӣ 

сохта мешуданд, онҳоро компютерҳои насли якум ва дуюм номиданд. Дар оянда ин 

таснифот вориди истеъмол гардид ва васеъ паҳн карда шуд. Дар натиҷа, компютерҳои насли 

чорум ва панҷум низ пайдо шуданд. 

Тақрибан 20 сол пас аз истеҳсоли компютерҳои IBM/360, соли 1883 ихтироъкор ва 

соҳибкори амрикоӣ Томас Альва Эдисон (1847-1931) хост, ки умри фурӯзонакеро, ки нахи 

зуғолӣ дошт, дароз кунад ва ба ҳамин хотир ӯ ба фурӯзонак балони холии электроди 

платинагӣ ва шиддати мусбатро ворид намуд, ки дар натиҷа, дар халоъ (вакуум) дар байни 

электрод ва нах барқ ҷараён гирифт. Ӯ ин падидаи ғайриодиро ҳеҷ шарҳе дода натавонист ва 

он ҳодисаро ба таври муфассал ёддошт карда, ҷиҳати эҳтиёт патент гирифт ва фурӯзонакро 

ба намоишгоҳи Филаделфия фиристод. 

Шахси аввалине, ки кашфиёти Эдисонро эҳё кард, физики англис Ҷон Амброз Флеминг 

(1849-1945) буд, ки дар таърихи илм ҳамчун ихтироъкори аввалин лампаҳои электронӣ бо 

номи кнетрон шинохта шудааст [6, с. 278]. Ҳамин тавр, Дж.А.Флеминг соли 1904 

фурӯзонаки диодии дуэлектродии худро сохта буд. 

Ду сол пас, моҳи октябри соли 1906 ихтироъкори дигари амрикоӣ Ли де Форест (1873-

1961) фурӯзонаки электронии тақвиятгар, ё аудионро бо номи триод, яъне лампаи 

электронии сеэлектрода, ихтироъ кард ва онро тӯр (сетка) номид.  

Мутобиқ ба пойгоҳи унсурӣ ва сатҳи рушди воситаҳои барномавӣ дар таърихи 

технологияи компютерӣ, одатан, чор насли воқеии МЭҲ-ҳоро ҷудо мекунанд. Насли якуми 

МЭҲ-ҳо дорои суръати на он қадар зиёд буда, даҳҳо ҳазор амал/сония суръат доштанд ва ба 

сифати хотираи дохилӣ дилаҳои ферритӣ мавриди истифода қарор мегирифтанд. 

Камбудии асосии ин МЭҲ-ҳо ҳамоҳанг набудани суръати хотираи дохилӣ аз ҳисоби 

пойгоҳи унсурии гуногун буд. Суръатнокии умумӣ аз ҳисоби унсурҳои нисбатан сусти 

хотираи дохилӣ муайян карда шуда ва самаранокии умумиро коҳиш медод. Бояд гуфт, ки 

маҳдудияти назарраси вазифавии МЭҲ-ҳои насли якум ин тамоюл барои иҷрои муодилаҳои 

арифметикӣ буд. Ҳангоме ки кӯшиш карда шуд таҳлилҳо барои вазифаҳо мутобиқ гардонида 

шаванд, ин кӯшишҳо бебарор анҷом ёфтанд [3, с.46.]. 

Забонҳои барномарезӣ ҳам он замонҳо ба таври бояду шояд вуҷуд надоштанд ва 

барномарезон барои рамзбандии алгоритмҳои худ низ дастурҳои мошиниро мавриди 

истифода қарор медоданд. Ин ҳолат раванди барномасозиро мушкил гардонида, онро 

давомнок мекард. Дар аввали солҳои 50-и асри ХХ воситаҳои барномасозӣ ба таври 

принсипиалӣ тағйир ёфтанд. 

Оғози давраи муосири истифодаи МЭҲ-ҳо дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба солҳои 

1950-уми қарни ХХ рост меояд. Он солҳо вақте ки дар Институти электротехникаи 

Академияи илмҳои Украина дар зери роҳбарии С.А. Лебедев аввалин МЭҲ-и аҳди шӯравӣ 

сохта шуд, онро МЭВМ (микроэлектронные вычислительные машины - мошини хурди 

электронии ҳисоббарор) номиданд. Дар тӯли давраи якуми инкишофи воситаҳои техникаи 

ҳисоббарор дар собиқ ИҶШС як қатор МЭҲ-ҳои дигар низ сохта шуданд, ки чунин ном 

доштанд: БЭСМ, Стрела, Урал, М-2 ва ғ. 

Насли дуюми МЭҲ-ҳо – ин гузариш ба унсури пойгоҳи транзисторӣ, пайдо шудани 

аввалин мини – МЭҲ-ҳо ба шумор меравад. Такмил ва арзон шудани МЭҲ-ҳо боиси паст 

шудани арзиши аслии вақти мошинӣ ва захираҳои ҳисоббарор дар арзиши умумии ҳалли 

автоматикунонидашудаи супоришҳо, коркарди маълумот гардида, ҳамзамон сарфаи вақт 
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ҷиҳати таҳияи барнома (яъне барномасозӣ) қариб, ки коҳиш наёфта ва дар баъзе мавридҳо 

ҳатто зиёд ҳам шуда буд. Бад-ин сабаб равияи барномарезии муфид ба қайд гирифта шуд, ки 

дар насли дуюми МЭҲ-ҳо татбиқи он оғоз ёфта, то ба ҳол инкишоф ёфта истодааст. 

Ҳамин тариқ, дар пойгоҳи низомҳои ҳамгирои барномаҳои стандартӣ, ки дорои 

хислатҳои интиқолӣ мебошанд, амалкард дар МЭҲ-ҳои тамғаҳои гуногун оғоз гардид. Аз ин 

рӯ, воситаҳои барномавие, ки нисбатан бештар истифода мегардиданд, барои ҳаллу фасли 

супоришҳои муайян истифода карда мешуданд [1,  с.84]. 

Технологияи иҷрои барномаҳо дар МЭҲ такмил карда шуда, воситаҳои махсуси 

барномавӣ - низоми ТБ (таъминоти барномавӣ) бунёд карда мешуд. 

Насли сеюми МЭҲ-ҳо. Дар солҳои 70-уми қарни ХХ насли сеюми МЭҲ-ҳо рушд 

меёбанд. Ба ин насл ЕС, ЭВМ, АСВТ, СМ ЭВМ дохил мешаванд. Ин давра давраи гузариш 

ба пойгоҳи унсури интегралӣ ва сохтани низомҳои бисёрмошинӣ мебошад, зеро ба таври 

назаррас суръатнокӣ дар пойгоҳи фақат МЭҲ-ҳо ба даст оварда нашуд. Аз ин рӯ, ин насл дар 

асоси принсипи якхелакунӣ сохта шуда, имкон медод, ки маҷмӯаҳои озоди ҳисоббарор дар 

соҳаҳои гуногуни фаъолият ба маҷмӯа дароварда шаванд. 

Васеъ кардани имкониятҳои МЭҲ соҳаи истифодаи онҳоро бештар карда, боиси рушди 

ҳаҷми коркарди иттилоот шуд ва вазифаи нигоҳдории додашудаҳо дар пойгоҳҳои махсус ва 

ҷорӣ намудани онҳоро гузошт. 

Намуди нави СА (системаҳои амалиётӣ), ки мултибарномарезиро дастгирӣ мекунанд, 

имкон доданд, режими тақсими вақт таъмин карда шавад. Мултибарномарезӣ – ин тарзи 

ташкили протсессори ҳисоббарор мебошад, ки зимни он дар як протсессор ба навбат якчанд 

барнома иҷро карда мешавад. Вакте як барнома амалиёти вуруду хуруҷро анҷом медиҳад, 

протсессор намеистад, чи хеле ки ҳангоми иҷрои пайдарҳамии барномаҳо рух медод 

(режими якбарномавӣ), балки барномаи дигарро иҷро мекунад (режими бисёрбарномавӣ). 

Дар айни ҳол ҳар як барнома дар қитъаи худ ба воситаи хотираи дохилӣ, ки бахш ном дорад, 

боргирӣ мешавад. 

Аз соли 1980 марҳилаи насли чоруми МЭҲ-ҳо оғоз шуд, ки барои ин давра гузариш ба 

нақшаҳои калони интегралӣ, сохтани як идда микро-МЭҲ-ҳои нисбатан арзон, таҳияи супер-

МЭҲ-ҳо барои ҳисоббарориҳои хеле дақиқ ба роҳ монда шуданд [2, с. 83]. 

Пайдо шудани МЭҲ-и фардӣ бисёр кори назаррас буд, зеро онҳо имкон доданд, МЭҲ-

ҳо ба истифодабарандаи ниҳоии онҳо наздик карда шаванд. Ҳамин тариқ, компютерҳо ба 

таври васеъ аз тарафи ғайри мутахассисон низ истифода бурда мешаванд, ки таҳияи 

таъминоти барномавии ба ном «дӯстона»-ро талаб мекард. СА-е пайдо шуд, ки интерфейси 

графикӣ ва пӯшишҳои амалиётиро доро мебошад. Бо таваҷҷуҳ ба афзоиши дархост ба ТБ-ҳо 

технологияи такмили онҳо таҳия карда шуд, ки тавассути он низомҳои инкишофёфтаи 

барномасозӣ, муҳити абзории истифодабаранда пайдо мешавад. 

Дар байни солҳои 80-ум шабакаи компютерҳои фардӣ, ки дар зери идораи СО-и 

шабакавӣ ва ё тақсимкунанда кор мекарданд, ба таври фавқулода зиёд гардиданд [5, с. 173.]. 

Ҳамин тавр, дар шабакаҳои СО воситаҳои ҳифзи иттилоот аз дастрасӣ ва вурудҳои 

ғайримуҷоз ба таври хуб инкишоф ёфтааст. 
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МУХТАСАР АЗ ТАЪРИХИ МОШИНАҲОИ ЭЛЕКТРОНИИ ҲИСОББАРОР 

(МЭҲ) ҲАМЧУН ОҒОЗИ КОМПЮТЕРҲОИ ФАРДӢ 
 

Мақола ба таърихи аввалин дастгоҳҳои ҳисобӣ ҳамчун сароғози мошинаҳои 

электронии ҳисоббарор ва компютерҳои фардӣ бахшида шудааст. Дар он инчунин, ба 

истилоҳ, наслҳои МЭҲ мухтасаран мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Мақола дар 

ҳамгироии таърих ва технологияи компютерӣ тасниф гардида, пеш аз ҳама, ба омӯзандагони 

таърихи илм (таърихи технологияи компютерӣ) нигаронида шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: компютер, таърих, мошинаҳои электронии ҳисоббарор (МЭҲ), 

наслҳои компютер. 

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН (ЭВМ) 

КАК НАЧАЛО ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 
 

Статья посвящена истории появления первых вычислительных устройств как начало 

компьютеров и персональных компьютеров. В ней также вкратце рассматриваются так 

называемые поколения ЭВМ-ах. Статья написана на стыке истории и компьютерных 

технологий, и предназначена, в первую очередь, для студентов, изучающих историю науки 

(история компьютерных технологий). 

Ключевые слова: компьютер, история, электронно-вычислительные машины, 

поколения компьютеров. 

 

A BRIEF HISTORY OF ELECTRONIC COMPUTERS (COMPUTERS) AS THE 

BEGINNING OF PERSONAL COMPUTERS 
 

The article is devoted to the history of the appearance of the first computing devices as the 

beginning of computers and personal computers. It also briefly discusses the so-called generations 

of computers. The article is written at the intersection of history and computer technology, and is 

intended primarily for students studying the history of science (history of computer technology). 

Key words: computer, history, electronic computers, generations of computers 
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ҲУВИЯТИ МИЛЛИИ ҶАВОНОН ДАР РУШДИ МАОРИФ 

Баротова М., Баротова Г. 

Муассисаи давлатии “Коллеҷи рассомии ба номи М.Олимов” 

Маданияти педагогӣ аз чиҳо иборат аст?  Ин пеш аз ҳама фанни худро мукаммал 

донистани муаллим аст. Мо хеле муҳим мешуморем, ки муаллим ба мураккабтарин 

масъалаҳои илме, ки ӯ асосҳои онро дар мактаб дарс медиҳад ва ба масъалаҳое, ки навтарин 

комёбии афкори илмӣ мебошанд, сарфаҳм рафта тавонад. Агар шумо аз физика дарс медода 

бошед, зарраҳои элементариро бояд донед, ба назарияи майдон сарфаҳм равед, дар бораи 

пешомади тараққиёти минбаъдаи энергетика лоақал тасаввуроти умумӣ дошта бошед. 

Биолог бояд таърихи генетика ва инкишофи ҳозираи онро донад, ба назарияҳои пайдоиши 

ҳаёт, ҷараёнҳои биохимиявии бофтаҳо хуб сарфаҳм равад. Маданияти педагогӣ аз ҳамин оғоз 

ёфта, дар ҳамин асос қарор мегирад. Барои он лозим аст, ки донистани барномаи мактаб ба 

муаллим омили заруртарин, алифбои доираи назар бошад. Агар доираи назари муаллим 

назар ба барномаи мактаб хеле васеъ бошад, вай фақат дар ҳамин сурат устод, эҷодкор, 

шоири ҳақиқии ҷараёни педагогӣ шуда метавонад.  

Маданияти педагогии онҳо ҳанӯз дар рафти тайёрӣ ба дарс маълум мешавад. Онҳо ба 

дарс на аз рӯйи китоби дарсӣ, балки аз рӯйи барнома тайёрӣ мебинанд. Ин устодон 

барномаро ҳаматарафа фикру мулоҳиза мекунанд, баъд фасли дахлдори китоби дарсиро 

хонда мебароянд, то ки худро фикран ба ҷойи талаба гузошта, ба мавод аз нуқтаи назари вай 

нигаранд. Устоди ҳақиқии ҷараёни педогогӣ, ки назар ба маводе, ки дар мактаб омӯхта 

мешавад, бештар чиз медонад, маводи навро аз рӯйи барномаи дарс баён намекунад. Вай 

мазмуни нақлашро ҳаматарафа андешида, воситаҳои аёнӣ, мисолу масъалаҳо тайёр мекунад. 
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Ҳамаи инро дар барномаи дарс навиштан ҳоҷат нест. Барномаи дарси вай мазмуни нақл 

(мазмуни лексия, шарҳу баён) не, балки қайди тафсилоти ҷараёни педагогӣ дар дарс аст, ки 

барои роҳбарӣ ба меҳнати фикрии талабагон зарур мебошад. Устоди кори педагогӣ алифбои 

илмашро чунон хуб медонад, ки ҳангоми дарс, ҳангоми омӯзиши мавод на худи мазмуну 

мундариҷаи маводи  баёншаванда, балки талабагон, меҳнати фикрии онҳо, тафаккури онҳо, 

душвориҳои меҳнати фикрии онҳо дар маркази диққат қарор мегиранд [1. с. 70-80].   

Кори муаллимеро, ки фақат материали ба талабагон баёншавандаро медонаду ба дарс 

аз рӯйи китоби дарсӣ софдилона тайёрӣ дидааст ва ҳатто мазмуну пайдарҳамии мантиқии 

баёни маводро аз ёд кардааст, бодиққат мушоҳида кунед. Шумо мебинед, ки воситаҳои аёнӣ, 

ки дар рафти баёни маводи нав бояд истифода шаванд (масалан, образҳо аз адабиёти бадеӣ 

дар дарсҳои таърих, география, ботаника) ба мазмуни дарс гӯё сунъӣ часпонда шуда, 

хонандагон маводро фақат рӯякӣ мефаҳманд (ва гоҳо муаллим истифодаи он чиро, ки 

интихоб ва тайёр намудааст, фаромӯш мекунад). Чаро ин тавр мешавад? Чунки муаллим на 

ба тафсилоти ҷараёни педагогӣ, балки ба мазмуни мавод эътибор медиҳад: вай зӯр зада фикр 

мекунад, ки давоми маводро ба ёд орад, тамоми диққати вай ба фикру андешаҳои худ ва 

мазмуни мавод равона шудааст. Агар муаллим маҷбур бошад, ки зӯр зада мундариҷаи 

маводро ба ёд орад, баёни мавод  хушк ва беобуранг мебарояд, бачаҳо нақли муаллимро бо 

завқу шавқ гӯш намекунанд ва модом ки завқ  набошад, мавод  ҳам беихтиёр дар лавҳи 

хотири талабагон нақш намебандад. Ин ҷиҳати хеле нозуку басо муҳимми маданияти 

педагогии муаллим аст. Вай маводро ҳар қадар хуб донад, эҳсоси баёни он ҳамон қадар 

баланд ва ба талаба ба ҳамон андоза камтар китоби дарсиро хондан лозим мешавад. Устоди 

ҳақиқии кори педагогӣ маводро бо эҳсоси ҳақиқӣ баён мекунад. Он касе, ки дониши сатҳӣ 

дорад, эҳсоси баёнаш сохтакорона ва қалбакӣ, суханпардозиаш сунъӣ мешавад ва зӯр 

мезанад, ки таъсирашро ба шуури талабагон бо суханпардозии сохтакорона зиёд кунад, вале 

оқибати ин кор ҳузнангез мешавад, зеро шавқи сохтаю қалбакӣ муаллимро ба сафсатахонӣ 

тела медиҳад ва ҳамаи ин тарбиятгирро рӯҳафтодаю дилгир ва бепарво мекунад.  

Вақте сухан аз ташаккули эътиқод  меравад,  чунин  даъвоҳоро  шунидан мумкин аст: 

донистани мавод ҳанӯз эътиқод нест, донистан ҳанӯз муътақил будан нест. Ин тарзи 

муқобилгузории донишу эътиқод асосе надорад. Ҳақиқатан ҳам, донистани мавод чуқур 

фаҳмидан, гаштаю баргашта дарк кардан аст ва агар талаба маводро фаҳмида ва гаштаю 

баргашта дарк карда бошад, агар дониш як қисми олами субъективӣ, ақида ва нуқтаи назари 

вай шуда бошад, пас дониш эътиқоди вай гардидааст. Вале дониш дар кадом ҳолат олами 

шахсии маънавиро фаро гирифта, сарвати интеллектуалию маънавие мешавад, ки кас онро ба 

дил наздик медораду ба қадраш мерасад? Дар он ҳолат ки агар образнок карда гӯем, дар тани 

зиндаи дониш хуни эҳсос ҷорӣ шавад. Агар нутқу баёни муаллим эҳсосу ҳаяҷони ҳақиқӣ 

набахшад ва ӯ маводро мукаммал надонад, дили талаба нисбат ба чунин дониш бепарво 

мемонад ва агар дар ҳаёти маънавӣ дил ширкат наварзад, эътиқод ҳам намешавад. Аз ин ҷо 

худи ҳамон хулоса бармеояд, ки  маводро мукаммал донистан яке аз асосҳои маданияти 

педагог  аст [2. с. 160-65]. 

Бевосита ба ақлу дили тарбиятгирон рӯ овардани муаллим нахустин нишонаи ин 

ҷиҳати муҳимтарини маданияти педагог  аст. Барои муаллиме, ки ин сарвати ҳақиқиро соҳиб 

аст, баёни мавод гӯё ранги андешаю мулоҳизарониро мегирад, ки он ба мусоҳиб, яъне ба 

хонанда нигаронида шудааст. Муаллим ҳақиқатҳоро баён намекунад, балки бо наврасон, бо 

писарону духтарон суҳбат мекунад,  ӯ саволҳо ба миён мегузорад, таклиф менамояд, ки ҳама 
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ин саволҳоро мулоҳиза кунанд. Шумо чунин дарсро таҳлил карда, ҳис мекунед, ки байни 

муаллиму хонандагон робитаи зич муқаррар шудааст.  

Агар дар рафти дарс байни муаллиму хонандагон робита набошад ва муаллим аз 

барномаи дарс чашм канда натавонад, бачаҳо бошанд, ба шифти хона ё ба абрпорае, ки дар 

осмон шино дорад, нигоҳ кунанд, шумо худро дар ин хел дарс чӣ хел ҳис мекунед? Шумо 

дар пеши хонандагон хиҷолат мекашед, ҳам аз муаллим, ҳам аз худатон ва ҳам аз педагогика 

хиҷолат мекашед. Шумо аз ҳузур доштан дар чунин дарс пушаймон мешавед. Хулоса, агар 

кас илмро, ки муаллим асоси онро дарс медиҳад, чуқур ва мукаммал надонад, маданияти 

педагогиаш ҳам намешавад. Вале чӣ тавр бояд муяссар шуд, ки ҳар муаллим на фақат 

алифбои таълим, балки решаҳои чуқури фаннашро ҳам донад? Ин ҷиҳати маданияти 

педагогии муаллим ба мутолиа  ва боз ба мутолиа вобаста аст. Мутолиа ҳамчун талаботи 

маънавӣ чун ғизоест барои одами гурусна. Кас бояд завқи мутолиа, майли бодиққат хондани 

ҳар саҳифаи китоб, маҳорати бо китоб кор кардан ва аз хусуси материали он мулоҳиза 

ронданро дошта бошад.  

Чӣ тавр бояд муяссар шуд, ки мутолиа талаботи ҳар муаллим гардад? Тарзу усулҳои 

махсусеро муайян кардан душвор аст. Талаботу завқи мутолиа бо тамоми ҳаёти маънавии 

колективи педагогӣ парварида мешавад. Вале баъзе шарту заминаи муайяни ҳисшавандаю 

қобили қиёси талаботи маънавӣ гардидани мутолиа низ маълум аст. Ин пеш аз ҳама вақт –

вақти холии муаллим аст. Вақти холии муаллим ҳар қадар кам бошад, муаллим бо барномаю 

ҳисобот ва ғайраҳо ҳар қадар бештар банд бошад, рӯзе, ки муаллим ба тарбиятгирандагон 

дигар чизи нав гуфта наметавонад, ба ҳамон андоза вақт зудтар фаро мерасад. Коллективи 

педагогии мо аз рӯйи чунин қоида амал мекунад: муаллим ягон ҳисоботу ахбор наменависад. 

Вай ғайр аз барномаи кори тарбия ва барномаи дарс ягон барномаи дигар тартиб намедиҳад. 

Барномаи дарсӣ ҳуҷҷати ҳатмиест, ки дар он коргоҳи фардии эҷодии муаллим инъикос 

меёбад. Барномаи дарсӣ  ягон қолаби муайян надорад. Вале нисбат ба тартиб додани 

барномаи  дарсӣ  талаботи муайяне низ ҳастанд. Ин пеш аз ҳама таҳлили дидактикии маводи 

назариявиест, ки талабагон бояд онро аз бар кунанд. Барномаи дарси муаллими эҷодкор то 

ҳадди имкон пурра пешбинӣ кардани он чизест, ки бояд шавад ва он чизест, ки дар рафти 

дарс ба миён омаданаш мумкин аст [3.с.80-85]. 

Ҳар муаллим коргоҳи эҷодии худро дошта, он сол аз сол ғанитар мегардад-ин ҷиҳати 

басо муҳимми маданияти педагогист. Сухан аз технологияи меҳнати педагогӣ меравад. 

Масалан, муаллимони математика сол аз сол торафт бештар материали дидактикӣ гирд 

меоваранд, мисолу масъалаҳои варианташон гуногун, воситаҳои аёнӣ, ки муаллим ба 

хонандагон тайёр кардаанд, ғун мекунанд. Дар дасти муаллим сол аз сол торафт бештар 

мавод ҷамъ мешавад ва ӯро зарурат намемонанд, ки барномаи дарсӣ  тартиб диҳад. Албоми 

воситаҳои аёнии муаллими география дар мавзӯъҳои “Мамлакату халқҳои ҷаҳон”,  “Халқҳои 

Иттифоқи Советӣ”, “Табиати Ватани мо” сол аз сол бойтар мегардад. Муаллимони забон ва 

адабиёт тадриҷан барои ҳар фасли сол барномаи маҷмӯи варақаҳои фардии грамматика, 

ҳадди ақалли орфограммаҳоро тартиб дода, тасҳеҳ мекунанд, ки онҳоро хонандагон бояд 

сахт дар хотир нақш банданд. Фаровонии тарзу усулҳои омӯзиши кӯдак яке аз муҳимтарин 

унсури маданияти педагогии муаллим аст. Маданияти педагогиро то ба дараҷае чунин ҳолат 

муайян месозад, ки муаллим кӯдакро дар рафти меҳнати фикрию ҷисмонӣ, ҳангоми бозӣ, 

саёҳат, фароғат ва ҳоказо чӣ тавр мушоҳида карда метавонад ва натиҷаи мушоҳида чӣ тавр 

тарзу усулҳои таъсиргузории фардӣ ба кӯдак мешавад. Кӯдакро, пеш аз ҳама, бо роҳи 
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мушоҳида дониста гирифтан мумкин аст. Бинобар ҳамин дар ин ҷо бори дигар бояд гуфт, ки  

муаллим бояд аҳволи саломатии кӯдак, хусусиятҳои фардии инкишофи ҷисмонӣ ва фикрии 

ӯ, омилҳои анатомию физиологиеро донад, ки ба инкишофи қобилияти фикриаш таъсир 

мекунанд. Китобҳои таълимии анатомия ва физиология, психология ва дефектология 

китобҳои рӯйимизии муаллими бомулоҳизаю эҷодкор мешаванд. Дар мактаб аслан омӯзиши 

ҳақиқии психология оғоз меёбад. Иловаи амалии психология бо дефектология зич алоқаманд 

аст. Дефектология на фақат илмест дар бораи кӯдакони ноқисулақл. Дониши дефектология 

имкон медиҳад, то кас на танҳо ба душвориҳое сарфаҳм равад, ки баъзе бачаҳо дар ҷараёни 

меҳнати фикрӣ дучор меоянд. Дар муассисаи мо аз ҷумлаи муаллимоне, ки дар соҳаи 

психология ва дефектология дониши мукаммали назариявӣ доранд, комиссияи методӣ 

ташкил ёфтааст. Вазифаи он мутобиқ кардани тавсияҳои доири таълими бачаҳои камлаёқат 

мебошад. Ин комиссия маълумоти тадқиқоти объективии тиббиро таҳлил карда, мекӯшад, ки 

сабабҳои дар таҳсил душворӣ кашидани кӯдаконро муқаррар кунад. Дар айни замон ба 

таҳлили хусусиятҳои предмету ҳодисаҳои олами атрофро дарк кардани кӯдак, ба 

хусусиятҳои тафаккур, нутқ, қувваи ҳофиза, диққаткории вай эътибори махсус дода 

мешавад. Мо ин комиссияро комиссияи психологӣ меномем. Кӯдакони ҷудогона дар давоми 

чандин сол таҳти назорати доимии комиссияи номбурда буда, бе тавсияи комиссияи 

психологӣ ягон тадбир андешида намешавад, ки ба тақдири минбаъдаи кӯдак таъсир 

мерасонда бошад. Комиссияи психологӣ аз муаллимоне иборат аст, ки дониши мукаммал ва 

таҷрибаи кори амалӣ доранд. Маҳорати дарк карда тавонистани олами маънавии кӯдак 

шарти ҳатмии дар ҳайати комиссияи психологӣ кор кардани муаллим аст [4, с. 55-60].    

 

Адабиёт: 

1. История развитии народного образования в Таджикской ССР (1917-07гг). – Душанбе, 

1968. – 200 с. 

2. Сухомлинский В.А. Асарҳои мунтахаби педагогӣ. - Душанбе: Маориф,  1988. – 640 с. 

3. М. Лутф. Педагогикаи шафқат.  – Душанбе. 1994. – 77 с. 

4. Носиров С.Ш., Давлатова М.Д. Педагогика. - Душанбе: Эр-граф, 2014. – 177с. 

 

ҲУВИЯТИ МИЛЛИИ  ҶАВОНОН  ДАР РУШДИ МАОРИФ 

Маданияти педагогии муаллим ва тамоми коллектив яке аз омилҳои асосии роҳбарӣ ба 

протсесси таълиму тарбия аст. Дар ин бобат корҳои иҷрошуда ва пешомадҳои такмили 

ҷараёни педагогиро ҳаматарафаю чуқур таҳлил кардан лозим аст. Ғамхории роҳбарият дар 

бобати баланд шудани савияи маданияти педагогии муаллимон яке аз воситаҳои инкишофи 

афкори пешрафти эҷодкории коллективона аст.  

Калимаҳои калидӣ: муаллим, маданият, педагогика, кӯдакон, психолог, мактаб, китоб, 

барнома, дониш, таҳлил, инкишоф, пешрафт.   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическая культура учителя и всего коллектива - один из главных факторов, 

определяющих учебный процесс. В связи с этим необходимо тщательно проанализировать 

проделанную работу и перспективы совершенствования педагогического процесса. Забота 
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руководства о повышении уровня педагогической культуры учителей - один из 

инструментов выработки идей для развития коллективного творчества. 

Ключевые слова: педагог, культура, педагогика, дети, психолог, школа, книга, 

программа, знания, анализ, развитие, успеваемость. 

NATIONAL IDENTITY OF YOUTH IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION 

The pedagogical culture of the teacher and the entire team is one of the main factors that 

determine the educational process. In this regard, it is necessary to carefully analyze the work done 

and the prospects for improving the pedagogical process. The management's concern for raising the 

level of teachers' pedagogical culture is one of the tools for generating ideas for the development of 

collective creativity. 

Key words: teacher, culture, pedagogy, children, psychologist, school, book, program, 

knowledge, analysis, development, academic performance. 

Маълумот дар бораи муаллифон: 

 Баротова Меҳринисо – муаллими калони муассисаи давлатии “Коллеҷи рассомии ба 

номи М.Олимов”; тел: (992) 988858987. E-mail: guli. Zuli.89 @ mail.ru. 

 Баротова Гулсара –  омӯзгори  муассисаи давлатии “Коллеҷи рассомии ба номи 

М.Олимов”; тел: (992) 988294148. E-mail: guli. Zuli.89 @ mail.ru 

Сведения об авторax: 

Баротова Мехринисо - старший преподаватель ГУ «Колледж художников им. М. 

Олимова»; тел: (992) 988858987. E-mail: guli. Zuli.89 @ mail.ru. 

Баротова Гулсара - преподаватель Колледжа художников им. М. Олимова. Тел: (992) 

988294148. E-mail: guli. Zuli.89 @ mail.ru. 

Information about the authors: 

Barotova Medriniso- lecturer of the State Institution “College of Artists named after M. 

Olimov”; тел: (992) 988858987. E-mail: guli. Zuli.89 @ mail.ru. 

Gulsara Barotova - lecturer at the College of Artists. M. Olimova.; тел: (992) 988294148. E-

mail: guli. Zuli.89 @ mail.ru. 

 

 
  



 

 

ПАЁМИ ДТТ 2(6) 2020 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

30 
 

ВООБРАЖЕНИЕ И ЕЕ СУЩНОСТЬ  С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  ШИБЛИ  НУМАНИ 
 

Хамрокулова Зебунисо 

Таджикский технологический университет 
  

 В толковых словарях, в том числе в «Словаре Гияса»  - («Ғиёс-ул-луғот»)  [4, 15] и в 

«Словаре таджикского языка»  - («Фарҳанги забони тоҷикӣ») лексема «воображение» дана в 

значениях «фантазёрство» или «мечтание», итогом которого является возбуждение 

воображения в представлении поэта [10, 171]. Интересные, заслуживающие внимания мысли 

о месте и роли воображения в философии и поэзии,  высказали такие  мыслители древней 

Греции и средневоковые таджикские учёные, как Аристотель, Абунаср Фараби, Ибн Сино, 

Насриддин Туси и др.  Учёные Греции и родоначальники науки логика «воображаемую 

речь» и её основу признали в «фантазии». По мнению Ибн Сино, воображение в большей 

степени зависит от психических чувств человека и, по этой причине,  различные  состояния 

человека объясняет влиянием воображемой и возбуждающей речи. В главе «О совершенстве 

поэзии, разновидностях средств художественного изображения и частях греческой поэзии» - 

(«Дар мутлақи шеър ва анвои ҳунарҳои шеърӣ ва қисматҳои ашъори юнонӣ») «Книга 

исцелений» - («Китоб-уш-шифо»), Ибн Сино даёт следующее толкование понятию 

воображение: «…воображемой возбудительной речью следует признать такую, которой 

подчиняется душа, т.е. человек проявляет к ней интерес и без всяких раздумий, невольно 

впадает от неё в состояние радости и восхищения или, напротив, в состояние печали и 

растерянности» [1, 66]. 

Воображение - важная тема, которая во все времена  была в центре внимания учёных и 

исследователей, поэтов и писателей. Европейский учёный Генри Луис о воображении 

говорит следующее:  «Оно состоит из  силы, способной представить нашему взору предметы 

живые (неумершие), которых мы, по причине слабости и неразвитости наших органов 

чувств, не можем увидеть» [6, 25]. Шибли Нумани, высказывая своё несогласие с такой 

точкой зрения, пишет: «Данное определение не является объединяющим и истина 

заключается в том, что такие вещи не поддаются  логическому объяснению» [6, 25]. Шибли 

считает воображение (фантазию) одним  из важнейших элементов поэзии и, всесторонне 

изучив  воззрения предшествовавших учёных, относительно воображения, даёт ему такое 

пояснение в области философии и поэтическом мастерстве: «Сила воображения в равной 

степени необходима как в философии, так в стихотворчестве» [6, 11]. То есть воображение - 

есть приём, который занимает важное место в деятельности философов и поэтов. По мнению 

Шибли, Ньютон и Аристотель обладали такой силой воображения, которая была присуща 

Гомеру и Фирдоуси [6, 26] и, конечно же, каждый из них прибегал к его использованию,  

исходя из разных целей и задач своеобразно. По разному определяя задачу воображения  в 

точных науках и философии, он пишет: «В философии и других науках воображение 

используется для решения научных проблем, в то время, как  в стихотворчестве (поэзии) к 

воображению прибегают с целью возбуждения человеческих чувств» [6, 12]. Из этого тезиса 

вытекает, что задачей воображения в поэтических произведениях, прежде всего, является 

усилить влияние слова на человеческие чувства и возбудить их.  

 Важно отметить, что в процессе стихотворчества, бесподобная сила воображении 

увлекает за собой поэта в совершенно иной мир, в котором все предметы и существа  

становятся живыми и способными чувствовать и переживать. Всё существующее, 
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одушевлённые и неодушевлённые предметы становятся его собеседниками, проявляют связь  

друг с другом, и между ними устанавливаются особые взаимоотношения, что позволяет 

поэту, включая своё воображение, так изобразить мгновение ночного свидания и 

наступление утра:   

                       Чун барояд маҳ аз гиребонат, 

             Доман  аз гиря пурситора кунам                                                                                                                

                                                                           [6, 38.] 

                       Как только  из ворота (платья) твоего покажется  луна, 

                      Я изолью своими слезами мириады звёзд на твой подол.  

В этих строках Амир Хусрав Дехлави,  сравнив свои слёзы с сиянием небесных звёзд, 

добился более выпуклого изображения душевного состояния лирического героя, вызвав тем 

самым у читателя глубокое чувство сопереживания.  Благодаря воображению поэта, облачив 

слово в одеяния смысла, раскрывает таинства и побуждает читателя в большей степени 

концентрировать внимание на мире прекрасного. По мнению Шибли, «воображение часто 

открывает узлы таких тайн, которые недоступны не только простому люду, но многим 

личностям с развитым чувством восприятия» [6, 26]. Широкая арена стихотворчества  

является способом выражения чувств, которые, по мнению Шибли, предстают в нескольких 

разновидностях. Для пояснения этого тезиса, Шибли, в качестве примера, обращается к 

«Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси, что: «В процессе создания «Шахнаме» ему пришлось 

опираться на тысячи дастанов (поэм) и различные события, в силу чего возникли 

благоприятные условия для использования воображения, и поэтому в «Шахнаме» мы 

наблюдаем разновидности высокого стихотворчества» [6, 37]. Действительно, в «Шахнаме» 

нашли своё всестороннее отображение такие различные чувства, как любовь отца к своему  

ребёнку, любовь братьев  друг к другу, матери к сыну и любовь к родине. Восхищаясь такой 

силой изобразительности различных чувств, Шибли Нумани говорит: «Фирдоуси удалось 

отобразить все эти чувства, благодаря тому, что в каждом случае он усиливал их воздействие 

мощью  своего  богатого и неукротимого воображения» [6, 38].  

Когда  в главе «Сила фантазии» Шибли рассуждает об использовании воображения в 

произведениях Низами, прийдя в изумление и восхищение от высокого поэтического 

мастерства  использования воображения этим художником слова, его стиля, сравнений и 

метафор, гипербол, богатства мысли и чувств, лаконичности речи «новаторского стиля и 

художественности»  [6, 250] и др. пишет, что:  «насколько же он силён и неукротим в своём 

воображении» [6, 250]. И посмотрите с какой неумоверной силой воображения он 

обращается к солнцу и тучам, грому и молнии, ветрам, чтобы они завершили свои 

обязанности и как можно быстрее создали  жемчужину, которая должна украсить корону 

царя:  

                   Алам баркаш, эй офтоби баланд, 

                   Хиромон шав, эй абри мушкинпаранд. 

                   Бинол, эй дили раъд, чун кўси шоҳ, 

                   Биханд, эй лаби барқ, чун субҳгоҳ, 

                   Бибор, эй ҳаво, қатраи нобро, 

                   Бигир, эй садаф, дур кун обро, 

                   Баро, эй дур, аз қаъри дарёи хеш, 

                   Ба тоҷи сари шоҳ кун ҷойи хеш.   
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                                                                                              [8, 250]     

                  О, солнце , высокое,  своим стягом  всплескни,  

                 О, туча,  свой бег на чёрном скакуне, уйми. 

                 О сердце грома, как царские литавры, стоном излейся,  

                 Раскатом смеха, уста молнии, как утро, пролейтесь. 

                 Пролейтесь каплями яхонта (рубина) дожди, 

                О, раковина, воду в жемчуг  бесценный  преврати. 

                О, жемчуг, выйди из глубин своего моря, 

                Своё место на царской короне  займи.                        

По мнению  Шибли, сила воображения заключается в том, что один и тот же предмет 

может предстать перед взором во  множестве граней, но каждый раз «в новом изяществе»  [6, 

47]. Так, при виде розы, первое, что захватывает взор и обоняние  это - её цвет и аромат, 

однако поэт, благодаря силе своего воображения, каждый раз смотрит на эту розу новым 

взглядом. С ароматом розы  в его памяти всплывает образ возлюбленной и он восклицает:  

                     Эй гул, ба ту хурсандам, ту бўи касе дорӣ. 

                                                                                        [6, 47] 

                    О, роза, рад тебе я, ведь пахнешь кем-то ты. 

Когда Шибли в главе «Сила воображения» размышляет относительно использования 

воображения в поэзии Калима Кашани, пишет следующее: «Вчитайтесь в стилистику речи 

Калима Кашани и убедитесь как он всё то, что выхватывает его взор из окружающего мира, 

силой своего воображения изображает в новых красках и свежих понятиях»   [6, 179].  

Например, в нижеприведённых строках, в тёмные ночи впадая в состоянии 

растерянности и стеная, он сетует, что видимо в лампадах звёзд не осталось масла:  

                Баъд аз ин торикии шабҳо ба худ хуш кун, Калим, 

                Шиква кам кун, дар чароғи ахтарон равған намонд.                               

                                                                                        [6, 179] 

               Теперь кромешные  ночи прими, с пониманием, Калим, 

               Сетуй меньше, в лампадах звёзд не осталось масла.  

Также благодаря воображению мир кажется Калиму старой книгой, в которой выпали 

первая и последняя страницы, то есть сам мир:  

                            Мо зи оғозу  зи анҷоми ҷаҳон бехабарем,  

                            Аввалу охири ин куҳнакитоб афтодаст. 

                                                                                               [8, 179] 

                           Нам начало мира и  его конец   не дано познать, 

                           Ведь первой и последней страниц в ней не видать.    

Таким же образом, выискивая в протвоположных ситуациях одинаковые связи, сила 

воображения выстравивает их в одну цепь, или же в предметах, кажущихся схожими, с 

удивительной тонкостью выявляет различия. И в цитируемом бейте Шибли таким образом 

поясняет эти различия и единство:  

                   Ба такаллум, ба хамўшӣ, ба табассум, ба нигоҳ 

          Метавон бурд ба ҳар шева дил осон аз ман. 

                                                                                       [6, 51] 

                  Словами, молчаньем, улыбкой и взглядом 

                  Можно без труда очаровать моё сердце.  
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Речь и молчание - противоположные друг другу понятия, однако молчание и речь 

возлюбленной, с точки зрения восхваления  её очаровательности, одинаковы  [6, 51]. 

Шибли называет воображение одним из основных элементов поэзии и, в то же время, 

подчёркивает норму её использования. Он нелицеприятно высказывается относительно 

многих персоязычных поэтов, которые, отдавая предпочтение воображению, порой уходят 

от реальности, что противоречит поэтическому мастерству. Он пишет: «Не смотря на то, что 

поэты последнего периода [мутааххирин - Х.З.] превосходят своих предшественников в силе 

поэтического воображения, приходится сожалеть, что  в творениях некоторых из них это 

воображение работает впустую» [6, 38]. В подтверждении своих мыслей приводит 

следующий пример:   

                   Гўшҳоро ошёни мурғи оташхора кард 

                   Барқи оламсўз, яъне шуълаи ғавғои ман.  

                                                                                [6, 38] 

                  Наши уши  гнездо  птицы   феникс  превратило 

                  В испепеляющий мир молнию, то есть пламя шума моего.   

Одним из серьёзных недостатков поэзии Шибли называет неуместное использование 

силы воображения и отмечает, что для пояснения и толкования одной строки, 

комментирования каждого выражения подобного произведения приходится  прилагать 

немало сил, что неприемлемо, по сути. Выше приведённые строки он поясняет таким 

образом, что в моих криках и и стонах столько жара, что касаясь ушей, они возгорелись 

пламенем и потому птица феникс свила в ушах людей  гнездо, так как в них ей комфортно. 

Затем, оценивая  данное стихотворение, не соответствующее действительности, восклицает, 

что:  «Большинство стихотворцев последнего периода (мутааххирин - Х.З.) подобны автору 

вышеприведённых строк, т.е. с точки зрения неуместного использования силы 

воображения... Честно признаться не может быть более досадного, когда воображение 

использовано неуместно и напрасно»    [6, 38]. 

Другим приёмом художественного изображения, играющего важную роль в усилении 

воображения, является сравнение.  

Сравнение, в основном, используется с целью ясности мысли, образности и 

художественности речи. Поэт, в зависимости от своего мастерства и таланта, с помощью 

сравнения наполняет слово или краткое  словосочетание  многими значениями. Например:   

                             Асар то дар вуҷудам ҳаст, як ҷо нест оромам, 

                   Сипанди миҷмари шавқам, ки оташ зери по дорам.  

                                                                                                 [5, 68] 

                   Пока  я  живу, мне нигде  нет покоя, 

                  Я рута в кадиле вдохновенья, под ногами которой огонь. 

В этом бейте изображено состояние поэта, во второй строке  которого его беспокойное 

состояние сравнивается  с рутой,  горящей в огне.  

Или в другом бейте:  

             Шабам  дар  мотами  ҳиҷрон  ду  абрў  дар  хаёл   омад, 

             Ба  сина  ҳар  куҷо  нохун  задам,  шакли ҳилол  омад.  

                                                                                                [5, 74] 



 

 

ПАЁМИ ДТТ 2(6) 2020 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

34 
 

             Ночью  траура  разлуки  я брови  милой вспоминал, 

             Молодым   месяцем возникли,  

           куда бы в грудь  себе  я ногти не  вонзал.                                                                                                

Таким образом, если гипербола силой воображения рождает чёткий образ 

изображемого предмета, сравнение, посредством уподобления, выпукло отображая 

особенности предмета, тем самым делает воображаемый мир для читателя итересным и 

притягательным.  Шибли Нумани, поясняя случаи несоблюдения норм воображения в 

использовании сравнений и метафор, отмечает, что если метафора и сравнение близки 

реальности и вступают с друг другом в равновесие, тогда стихотворение наполняется 

красотой  и  изящностью  речи. Например:   

                     Номи маҳ  бурдам  шабе, руйи  туам омад  ба ёд, 

                     Дар  дили  шаб ҳалқаи  мўйи  туам  омад  ба  ёд.    

                                                                                           [5, 73] 

                   Ночью имя произнес твоё, и твоё  лицо я вспомнил 

                  В сердце ночи  кольца локонов твоих я вспомнил. 

Или другое: 

         Ҷои машом дида кушудам ба бўи гул, 

        Пиндоштам, ки гарди раҳи ёр мерасад.  

                                                              [6, 201] 

          Я, вместо обоняния,  глаза  свои открыл  на цветок, 

          И показалось, что на нём пыль моей любимой ног.  

        Содержание, запечатлённое в этом бейте, свидетельствует о тонкости вкуса и богатом 

воображении поэта. 

В главе «Ошибочное использование воображения» - («Истеъмоли ѓалати тахайюл») 

Шибли Нумани, подвергнув анализу другие грани воображения, отмечает, что несмотря на 

то, что мухокот (подражание) и воображение считаются элементами поэзии, однако у 

каждого существует своё место использования. Недопустимо использовать одно из них 

вместо другого  [6, 58]. Использование изъянов воображения в поэзии приводит к обеднению 

смысла и содержания.  

Шибли Нумани обнаруживает использование изъянов воображения и в творениях 

Калима Кашани, которого он называет «поэтом с головы до ног», и в каждом из его 

стихотворений «видит прекрасные картины природы, рожденные силой воображения» [8, 

178].  Вот как, к примеру, Калим изображает весну: 

                               Ба навъе оташи гул даргирифта, 

                               Ки булбул рафту дар об ошён кард.     

                                                                                  [6, 59] 

                              Так розы загорелись  пламенем огня, 

                             Что соловей,  покинув  их, в воде гнездиться стал.                            

В этих строках поэт сравнил большое количество роз в цветнике  и их алый  цвет с 

планем огня, что даже соловей покинув этот цветник, своё гнездо свил в воде [6, 59]. В этом 

случае Шибли Нумани видит неправильное использование воображения в 

пропорциональности речи, т.е. сравнение роз с огнём он считает не соответствующим 

действительности. В целом, Шибли сожалеет о том, что в творениях  поэтов индийского 
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стиля немало подобных примеров и высказывает такую мысль:  «Джалол Асир, Шавкат 

Бухорои, Бедил, Носирали и другие составили целые диваны стихов о розе и соловье, 

превратив поэзию и стихотворчество в цветник немыслимых воображений  и фантазий»  [6, 

51]. 

Действительно, в нашей классической литературе, особенно, в произведениях поэтов 

индийского стиля, наблюдаются надуманные витееватые сравнения и метафоры, не 

имеющие под собой  реальной основы. И, потому, суть мысли, высказанной Шибли Нумани, 

верная, однако как говорит таджикский учёный Туракул Зехни - автор книги «Искусство 

слова»  - («Санъати сухан»): «Не совсем правильно считать все творения таких поэтов, как 

Бедил состоящими, только лишь из приводящих в ужас воображений и фантазий, так как в 

его творениях немало изображений реальной  жизни» [5, 82]. 

Главной мыслью о силе воображения  и его роли в поэзии являются следующие слова 

Шибли: «В сущности поэзия состоит из воображения» [6, 23]. Иранский учёный 

Мухаммадриза Шафеи Кадкани, выражая свою солидарность с данным тезисом Шибли 

Нумани, пишет: «Если в каждом воздействующем и притягательном стихотворении убрать 

её  фантастическую направленность, то кроме  простой и обыденной речи, которую способен 

сказать всякий человек, ничего не останется» [6, 160]. Важно отметить, что любая речь не 

может существовать без своих основных элементов, в том числе и без воображения. В 

поэзии бесподобная сила воображения способна представить нашему взору все неживые 

предметы живыми, сделать наши сердца неимоверно чувственными и подарить нам 

мгновения радости и наслаждения.  

Невзирая на свои критические взгляды относительно персоязычных поэтов, Шибли 

всегда проявлял высокое уважение к их творениям и неоднократно подчёркивал это: 

«Воззрения и филигранные мысли, изящество и красота поэтической речи, нашедшие своё 

воплощение в персидском языке, недоступны арабскому языку и языкам других народов» [7, 

344], и подчёркивая значение и роль высокого слова пишет:  «В этом отношении, персидский 

язык имеет явные преимущества среди других языков»  [7, 344]. 

 При всём том, что все эти взгляды и мысли были высказаны в начале прошлого века, 

однако изучение и исследование литературно-эстетических взглядов Шибли Нумани о 

поэзии и её элементах, можно считать  новым  этапом в  ознакомлении с персидской поэзией.  
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НАЗАРИ ШИБЛИИ НУЪМОНӢ БА ТАХАЙЮЛ ВА МОҲИЯТИ ОН 
 

 Шиблии Нуъмонӣ (1857-1914) мулаққаб ба Шамсулуламо, муаррих, адабиётшинос, 

нависанда, шоир, муслеҳи исломӣ ва ходими ҷамъиятии Ҳиндустон мебошад, ки ба 

масъалаҳои таърихи ислом, фалсафа, адабиёт ва мантиқ дахл кардааст. Аллома Шиблӣ роҷеъ 

ба тахайюл, моҳият ва аҳамияти он дар шеъру шоирӣ андешаҳояшро хеле муфассал баён 

намудааст. 

Калимаҳои калидӣ: тахайюл, ашъор, шоир, моҳият, ташбеҳ, унсур, сухан. 

 

ВООБРАЖЕНИЕ И ЕЕ СУЩНОСТЬ  С ТОЧКИ  ЗРЕНИЯ  ШИБЛИ НУМАНИ 
 

        Шибли Нумани (1857-1914)  - историк, филолог, писатель, поэт, исламский деятель и 

государственный служащий Индии, который занимался вопросами, связанными с исламской 

историей, философией, литературой и логикой. Учёный Шибли в книге «Шеър-ул-Ачам» 

подробно выразил своё мнение о воображении (иллюзия), её сущности  и  значении в стихах 

и поэмах. 

Ключевые слова: воображение, поэма, поэт, сущность, сравнение, элемент, слова.  

      

IMAGINATION AND ITS ESSENCE WITH POINT VISION SHIBLI  NUMАNI 
 

       Shibli Numаni (1857-1914) was a historian, linguist, writer, poet, an Islamic activist and a civil 

servant in India that  issues related to the Islamic history, philosophy, literature, and logic. The 

scientist Shibley express their views in detail about imagination (illusion), and the essence of its 

meaning in the poems and poets  in the "Sher-ul-Аjam." 

Кеу words: imagination, poem, poet, entity, comparison, element,  words. 
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ПАДИДАИ САЙЁҲӢ ВА ФАРҲАНГИ ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ДАР САМТИ 

САНЪАТИ ТАСВИРӢ 
 

Иргашева М., Бобомуродов О. 

Муассисаи давлатии “Коллеҷи рассомии ба номи М.Олимов” 
 

 Тоҷикистони биҳиштосои мо сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва 

кишвари меваҳои шаҳрдбор буда, аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои 

осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту 

наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру саёҳат 

мебошад. Вобаста ба ин, зарур аст, ки бо мақсади боз ҳам тавсия  бахшидани соҳаи сайёҳӣ, 

истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда дар ин самт, инкишофи инфрасохтори сайёҳӣ, 

беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ, густариши раванди танзими давлатӣ ва дастгирии 

сайёҳии дохиливу хориҷӣ, ҷалби ҳар чӣ бештари сармоя дар ин самт ва омода кардани 

кадрҳои болаёқат сохтори алоҳида оид ба соҳаи сайёҳӣ таъсис дода шавад”. Мо ин суханони 

Пешвои миллатро, ки дар Паёми имсолаи худ ба Маҷлиси Олӣ иброз дошта буданд, 

сармашқи кори худ қарор дода, баҳри дар амал татбиқ намудани гуфтаҳои Президенти 

маҳбубамон тамоми саъйи худро равона месозем. Кӯшиш мекунем, ки ҷаҳониёнро бо диёри 

бостонии худ-Тоҷикистон, ки бо табиати зебову дилрабояш таваҷҷуҳи ҳазорон сайёҳони 

дохиливу хориҷиро ҷалб кардааст, боз ҳам аз наздик ва бо тамоми нозукиҳояш муаррифӣ 

намоем. Ҷои шубҳа нест, ки диёри мо бо кӯлу дарёҳои зебо, кӯҳу пуштаҳои ҳамешабаҳор, 

гулу буттаҳо ва гиёҳҳои шифобахшаш дар дунё камназир мебошад [1, с. 600]. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми имсолаи худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар радифи мушаххас намудани муҳимтарин самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар 

инчунин як силсила масоили марбут ба ҳаёти иҷтимоии мардумро мавриди муҳокима ва 

таҳлили амиқ қарор доданд. Яке аз падида ва муждаҳои хушоянде, ки дар Паёми навбатии 

Пешвои муаззами миллат садо дод, ин эълон гардидани солҳои  2019-2021 ҳамчун солҳои 

“Рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” мебошад. Аввалан, Тоҷикистон метавонад бо 

роҳи такмили зербинои сайёҳии худ ва бо ин роҳ таҳким бахшидани соҳаи сайёҳӣ дар 

кишвар ба рушди мунтазами иқтисодӣ ноил гардад. Зеро дар тамоми дунё соҳаи сайёҳӣ яке 

аз соҳаҳои сердаромадтарин арзёбӣ мешавад. Гузашта аз ин, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ низ, 

дорои ҷанбаҳои ҳам иқтисодӣ ва ҳам иҷтимоию фарҳангист. Зеро инкишофу муаррифии 

намунаҳои барҷастаи ҳунарҳои мардумии халқи тоҷик имкон фароҳам меорад, то кишвари 

мо ба таври шоиста дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ шавад ва ба ин васила сафи сайёҳони хориҷӣ 

ба кишвари мо афзун гардад. Ташрифи сайёҳони хориҷӣ ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ ва ҳам 

сиёсӣ баманфиат аст. Зеро, агар аз як ҷониб бо рушди соҳа ҷойҳои нави корӣ пайдо шуда, ба 

ин васила даромади аҳолӣ зиёд шавад, аз ҷониби дигар мавқеи кишвари азизамон дар арсаи 

байналмилалӣ боло меравад. Соҳаҳои сайёҳӣ ва фарҳанги мардумӣ ба ҳамдигар 

алоқаманданд. Вақте сайёҳони хориҷӣ ба кишвари мо ташриф меоранд, баробари боздид аз 

ҷойҳои таърихӣ ва осоишӣ, инчунин аз ҳунарҳои мардумӣ огоҳӣ пайдо карда, армуғоне аз ин 

ҳунарҳоро харидорӣ менамоянд ва ба ин васила Тоҷикистонро дар кишвари худ тарғиб 

менамоянд.  Бо истифода аз тараққиёти бесобиқаи илму техника имрӯз метавон ин соҳаҳоро 

боз ҳам рушди бештар бахшид. Яъне, метавон бо истифода аз шабакаҳои интернетӣ, 

телевизион ва дигар воситаҳои муосири муошират тарғиби манзараҳо ва табиати нотакрор, 
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шароити мусоиди фароҳамовардашударо дар ин самт барои ҷаҳониён тарғиб намуд. Албатта, 

ҳанӯз ҳама имкониятҳо барои рушди соҳа фароҳам наомадаанд. Бо дарназардошти 

ин,  Сарвари давлат ҷиҳати рушди бештари ин соҳа қайд намуданд, ки: «Танҳо зарур аст, ки 

инфрасохтори муосир бунёд ва сифати хизматрасонӣ дар сатҳи байналмилалӣ ба роҳ монда 

шавад». Барои амалӣ шудани ин иқдоми наҷиб ҳар шаҳрванди Тоҷикистонро зурур аст, ки 

пеш аз ҳама, ин сарзаминро чун модар дӯст дорад ва барои ободиву ҳифзу нигоҳдории 

неъматҳои бебаҳои он саҳмгузор бошад. Мавзӯе, ки оид ба он мо маълумот ҷамъоварӣ 

намудем, ин санъати тасвирӣ мебошад [2, с. 900].  

Санъати тасвирии халқи тоҷик таърихи қадим дорад. Бостоншиносон тадқиқ 

намудаанд, ки намунаҳои санъати тасвирии аҷдодамон ба мавҷудияти давлатҳои қадимии 

Юнону Бохтар, яъне ба асрҳои IV-I пеш аз мелод тааллуқ доранд. Бисёр бозёфтҳои қадимӣ 

бо мазмуну сифат ва тарзи ороиш аз ёдгориҳои давраи эллинизм камӣ надоранд. Дар давраи 

аввали ҳукумронии сулолаи Кӯшониён, Сосониён ва Арабҳо дар сарзамини Осиёи Марказӣ 

санъати тасвирӣ, ҳайкалтарошӣ, нақшу нигор, меъморӣ ба авҷи аълояш расида буд. 

Ҳафриёти ёдгориҳои қадимӣ дар Панҷакент, Шаҳристон, Варахша (назди Бухоро), 

Самарқанд, Таҳористон, Бадахшон далели ин аст. Дар асрҳои V-VIII санъати тасвирии 

монументалӣ, ороишию амалӣ ва ҳайкалтарошӣ ба авҷи аълои инкишоф расида буданд. 

Ҳайкали азими 12-метраи Буддои хобида бо релефҳои аҷоиби нақшу нигори зебои рӯйи 

девор аз маъбадаи Буддои Аҷинатеппаи водии Вахш ёфт шудааст. Ҳайкал аз он шаҳодат 

медиҳад, ки дар ин давра санъати тасвирию меъморӣ бо ҳам омехта, ба анъанаи мадании 

Ҳиндустон рақобат дорад. Аз Истаравшан, Суғд, Бохтар бисёр деворнигораҳо бо релефҳои 

гилию чӯбӣ ва ҳайкалҳои аҷоибу ғароиб ба даст омаданд [3, с. 300].  

Тасвирҳои рӯйи девор назар ба муҷассамасозӣ афзалият пайдо карда, анъанаи маҳаллӣ, 

яъне осиёмиёнагӣ ташаккул ёфт. Масалан, осори Панҷакент, Афросиёб, Варахша, 

Истаравшан, Шаҳристон ва дигар ҷойҳои таърихии онанд. Мазмуни деворнигораҳо бештар 

саҳнаҳои базм, маросими қабул, лавҳаҳои шикор, корнамоиҳои Рустам, Сиёвуш ва ғайраҳоро 

дар бар гирифтаанд. Дар тасвири онҳо бисёр ҳолатҳои манзараҳои ҷангу муҳорибаҳои 

печдарпечу пуртаъсир намоёнанд, ки бинандаро дар ҳайрат мегузоранд. Масалан, тасвири 

нардбозӣ, гӯштингирӣ ва як гурӯҳ ҷанговарони савора барин лавҳаҳо низ дучор мешаванд. 

Тасвири ин лавҳаҳо аз ҳар ҷиҳат зебою назаррабо бо ҳамбастагии рангҳои баланду равшани 

гуногунтоб офарида шудаанд. Расмҳои рӯйи девори Суғд на фақат чун осори давраи худ 

эътироф шудаанд, балки аҳамияти умумитаърихӣ низ доранд, зеро гарчанде тамоми 

ҷабҳаҳои ҳаётро фаро нагиранд ҳам, энсиклопедияи ҳақиқӣ мебошанд. Баъд аз истилои 

Арабҳо санъати тасвирӣ дар Осиёи Марказӣ рӯ ба таназзул ниҳод, ҷойи мусаввараю 

суратҳои пештараи воқеиро тадриҷан нақшу нигор гирифт.  

Санъати тасвирии ҳозира дар замони шӯравӣ ба вуҷуд омад, ки ба замонаи нав ҳамовоз 

буда, ба тарзи нав тағйир ёфтани ҳаётро инъикос менамуд. Аз ҳамон замон инҷониб санъати 

тасвирӣ ба ҳаёти маънавӣ ва мадании Тоҷикистон пурра дохил гардид. Махсусан, дар солҳои 

50-60 асри XX санъати тасвирӣ ҳамаҷониба инкишоф ёфт ва ба дараҷаи баланди касбӣ расид. 

Бисёр рассомони боистеъдод ба камол расиданд, ки бо асарҳои гаронбаҳои худ берун аз 

ҷумҳурӣ шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо намуданд. Бо ҳунари зебою рангини рассомони тоҷик аз 

ҷумла, М.Хошмуҳаммадов, А.Ашӯров, Х.Хушвахтов, З.Ҳабибуллоев, Т. Умаров, 

М.Бекназаров, З.Довудов, С.Шарипов, Ҷ.Расулов, Г.Кузмин, А.Бесперстов, В.Одинаев ва 

дигарон санъати тасвирии тоҷикро инкишоф дода, ин санъати волоро дар арсаи 
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байналмилалӣ муаррифӣ карданд. Дар солҳои охир бисёр биноҳо, кӯчаю хиёбонҳои 

ҷумҳурии мо ба ороиши тасвири монументалии рӯйи девор ҳайкалҳою нимпайкараҳои 

мутафаккирони бузург ва қаҳрамонони  миллат, ки ба симои меъмории шаҳр ҳусни тоза зам 

мекунанд, зиёратгоҳи доимии мардум гардидаанд.  

Аз замонҳои қадим рассомон ба жанрҳои санъати тасвирӣ: манзара, натюрморт, 

портрет машғул мешуданд. Ҳар як рассом ба воситаи тасвир кӯшиш мекард, ки ҷаҳонбинии 

шоиронаи худро нисбат ба олами атроф нишон диҳад. Дар ҷумҳурии мо ба жанри манзара 

аксари рассомон муроҷиат мекунанд. Манзара (пейзаж) жанри санъати тасвирӣ буда, 

предмети асосии он табиат аст. Манзаранигорӣ дар Аврупо аз асри XVII вуҷуд дошт ва ба 

санъати рус ва Осиёи Марказӣ таъсир расонда ривоҷ ёфт. Дар асрҳои XVII – XIX  санъати 

тасвирӣ ба қуллаи баланд расид. Рассомонеро, ки дар жанри манзара кор мекунанд, 

манзаранигор меноманд. Рассомоне, ки дар жанри манзара кор мекарданд ва то ҳол 

давомдиҳандаи кору пайкори устодони худ ҳастанд, инҳо З.Ҳабибуллоев, А.Раҳимов, 

С.Шарипов, С.Қурбонов, М.Янтобте, В.Фуфигин, А.Миршакаров ва дигарон дар жанрҳои 

манзара, табиат, натюрморт кор ва фаъолият кардаанд ва карда истодаанд [4.100]. 

Рассомон манзараҳои зебои кишвари ҳамешабаҳори кӯҳсорро бо дарёю саҳроҳо ва 

сарзамини паҳновар тасвир менамоянд. Табиати кишвари мо дар эҷодиёти манзаранигорони 

ҷумҳурӣ равшан таҷассум ёфтааст. Дар расмҳои онҳо зебоии табиати рангину аҷоиби 

диёрамон инъикос гардидаанд.  Санъати рассомӣ, суратгарӣ як навъи санъати тасвирист, ки 

ҳамчун асари бадеӣ тавассути рангҳо дар рӯйи ягон чиз офарида мешавад. Санъати рассомӣ 

воситаи муҳимми инъикос ва тафсири бадеии воқеият буда, ба афкору эҳсоси бинанда таъсир 

мерасонад, дорои мундариҷаи хоси иҷтимоӣ ва вазифаҳои гуногуни идеологӣ мебошад. Дар 

асари санъати рассом барои ифодаи ғояи муайян мавзӯю сюжет интихоб мекунад, 

композитсия меофарад, аз рӯйи масдар (натура) этюд ва эскизҳо эҷод менамоянд. Дар 

санъати рассомии монохромӣ истифодаи як ранг бо тобишҳояш ва силсилаи рангҳои 

устувору ноустувор истифода мешавад, ки бо ёрии он тафовути рӯшноию тирагии 

предметҳо, мавқеи фазоии онҳоро дарк кардан мумкин аст. Дар санъати рассомӣ ифодаи 

устокоронаи шакл, ҳаҷм, фазо, ранг тобишҳои рӯшноию тирагӣ, истифодаи рахҳо ва ғайра 

аҳамияти калон дорад. Санъати рассомӣ аз рӯйи таъинот ва вазифааш якчанд хел мешавад:  

Монументалии ороишӣ (расмҳои рӯйидеворӣ, панно, фреска нигораҳои санъати 

монументалӣ); 

Дастгоҳӣ (мусаввараҳо); 

Ороишӣ (ороиши саҳнаи театр, кино, нигораҳои санъати ороиши саҳна); 

Минётур (мусаввараи китобу дасхатҳо, портрет ва ғайра нигораҳои минётур); 

Диорама, панорама ва ғайраҳо.  

      Вобаста ба мазмуни предмети тасвиршаванда ва падидаю ҳодисаҳои ҳаёт асарҳои 

санъати рассомӣ жанрҳои зерин дорад:  

Таърихӣ, (тасвири воқеа ва шахсҳои таърихӣ); 

Маишӣ (тасвири воқеаҳои ҳаёти рӯзмарра ва зиндагии одамон); 

Размӣ (тасвири лавҳаҳои ҳарбӣ, ҷанг ва ғайра); 

Портрет (симои як ё якчанд шахси маълум); 

Анималистика (тасвири олами ҳайвонот); 

Манзара (тасвири манзараҳои табиат, шаҳр ва деҳот); 
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Натюрморт (тасвири ашёи беҷон) инчунин жанрҳои асотирию динӣ (тасвири ягон ғоя 

ва образ дар асоси сюжетҳои асотирию динӣ). 

Техникаи санъати рассомӣ усулу воситаҳои офаридани асари рассомӣ, истифодаи 

материалҳо, тайёр кардани ранг, ба кор бурдани он ва ғайраро дар бар мегирад. Санъати 

рассомӣ вобаста ба техникаи офариниш ба намудҳои зерин тақсим мешавад: рассомӣ 

тавассути рангҳои равғанӣ (рангро бо равғани растинию локҳо омехта, тасвирро рӯйи матоъ, 

чӯб, тахтаи филизӣ, картон ва ғайра меофаранд), рангҳои обӣ (рангро дар об маҳлул намуда, 

тасвирро рӯйи андоваи тар (фреска) ва хушк (а секко меофаранд), темпера (моддаҳои 

рангиро бо маҳлулҳои табиӣ ва сунъӣ, сафедию зардии тухму равған, шираи гандум, ҷав ва 

дигар растаниҳо омехта, дар мусаввараҳои дастгоҳӣ, асарҳои ороишӣ-амалӣ ба кор 

мебаранд), рассомӣ тавассути рангҳои ширешӣ (рангро бо ширеши аз набототу ҳайвонот 

ҳосилшуда ё ширеши сунъиомехта, барои офаридани панно, расмҳои рӯйидеворӣ, ороиши 

саҳна истифода мебаранд), энкаустика (моддаҳои рангиро бо мум омехта, тасвирро асосан 

дар рӯйи чӯб, санг, баъзан матоъ меофаранд), эмал (рӯйи фулузотро бо ҷисми сахти шишаосо 

пӯшида, сипас расм мекашад, ба усули рассомии кулолӣ рақобат дорад), гуаш (асосан барои 

офаридани плакат, мусаввараҳои дастгоҳӣ минётур, асарҳои ороишӣ истифода мешавад), 

пастел (асосан барои дар санъати рассомӣ ва графика истифода мешавад), рассомӣ тавассути 

рангҳои силикатӣ (аз омехтаи ранги ширешию шишаи обшаванда, асосан барои ороиши 

биноҳо ва деворҳо ба кор меравад).  Ҳар як асари рассом дар тарбия кардани ахлоқу одоб 

завқи эстетикӣ ва баланд рафтани сатҳи зебоипарастии инсон кумаки ҷиддӣ мерасонад ва 

қайд кардан бамаврид аст, ки ин ду рассом бо эҷоди хоксоронаи худ дар тарбия кардани 

завқи баланд саҳми босазо мегузоранд [5, с.25].  
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ПАДИДАИ САЙЁҲӢ ВА ФАРҲАНГИ ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ДАР САМТИ 

САНЪАТИ ТАСВИРӢ 

Дар мақолаи мазкур таваҷҷуҳ ва саҳми Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар рушди 

сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Ҳамчунин оид ба пайдоиши 

санъати тасвирии тоҷик, ҳиссаи рассомоне, ки дар ин ҷода кор ва фаъолият кардаанд, 

маълумот пешниҳод шудааст. Дар охир муаллифон жанрҳои санъати тасвириро шарҳ 

додаанд. Хеле зарур аст, ки баробари пайдо шудани чунин истеъдодҳо бояд онҳоро 

ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, дар равнақ ёфтани истеъдод ва фаъолияташон кумакҳои ҷиддӣ 

расонем, то ин ки онҳо битавонанд дар баланд рафтани завқи эстетикии мардум содиқона 

хизмат намоянд.  

Калимаҳои калидӣ: санъати тасвирӣ, манзара, ранг, жанр, табиат, пейзаж, натюрморт. 

  



 

 

ПАЁМИ ДТТ 2(6) 2020 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

41 
 

ФЕНОМЕН ТУРИЗМА И КУЛЬТУРЫ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ В СФЕРЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В данной статье  авторы обсуждают заинтересованность Лидера нации Эмомали 

Рахмона в «Развитии туризма и народных промыслов». Фактически авторы предоставили 

информацию о происхождении таджикского изобразительного искусства, художниках, 

которые работали и работают в этой сфере. Напоследок авторы комментируют жанры 

изобразительного искусства. Очень важно, чтобы при появлении таких талантов мы 

полностью поддерживали их и оказывали серьезную помощь в развитии их талантов и 

деятельности, чтобы они верно служили повышению эстетического вкуса людей. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, художники, Таджикистан, пейзаж, цвет, 

жанр, природа. 

 

THE PHENOMENON OF TOURISM AND CULTURE OF FOLK CRAFTS IN THE FIELD 

OF FINE ARTS 

 In this article, the authors discuss the interest of the Leader of the Nation, Emomali Rahmon, 

in "Development of Tourism and Folk Crafts." In fact, the authors provided information about the 

origin of Tajik fine art, artists who worked and are working in this area. Finally, the authors 

comment on the genres of fine art. It is very important that when such talents appear, we fully 

support them and provide serious assistance in the development of their talents and activities, so 

that they faithfully serve to enhance the aesthetic taste of people. 

            Key words: fine arts, artists, Tajikistan, landscape, color, genre, nature. 
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НАҚШИ САЙЁҲӢ ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИ ГУНОГУНФАРҲАНГ ВА 

ҶАҲОНИШАВӢ 

Исоева П. 

Донишкадаи давлатии фарӽанг ва санъати Тоҷикистон 

 ба номи М. Турсунзода  

Дар стратегияи рушди сайёњї дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 

2030 омадааст, ки “Рушди сайёњї аз шароити табиї ва муњити атроф вобаста буда, 

фарҳанги миллї, урфу одат, хўрокҳо ва нўшокињои миллї, таърих ва осори фарњангиро 

дар бар гирифта, заминаи асосии рушди сайёњї ба шумор меравад. Бинобар ин, рушди 

сайёњї бояд аз як насл ба наслњои дигар якљо бо фаъолият нисбати ҳифзи табиат ва 

муњити сохташудаи атроф, осори ниёгон, дастгирии фарњанг ва тамаддуни мањаллї, 

расму оин, касбу њунарњои мардумї ба роњ монда шавад.”1 Аз ин рў рушди сайёњї, аз он 

љумла сайёњии  фарњангї дар Љумњурии  Тољикистон мавќеи муњим дорад.  

 Сайёњии фарҳангӣ мувофиқати сатҳи фарҳангии сайёҳро бо арзишҳои таърихӣ ва 

фарҳангие, ки сайёњ интихоб менамояд, тавсиф медињад. Агар дар маҷмӯъ сайёҳӣ 

ҳамчун як қисми истироҳат бештар барои ваќтгузаронӣ пешбинї шуда бошад ва 

донишу малакаҳои муайянро талаб накунад, пас сайёҳии фарҳангӣ сатҳи муайяни 

фарҳанг ва маърифатро таќозо мекунад. Арзишҳои фарҳангӣ ва эњсосоти эстетикӣ 

ангезаҳои асосии ин сафар мебошанд. Дар айни замон, он на танҳо њамчун натиҷаи  

вохӯрии як сайёҳӣ ва объекти фарҳангӣ пайдо мешавад, балки ҳамчун раванди дарк  

кардан ва фаҳмиши мазмуну маънои фарҳанги дигарро дар бар мегирад.  

Аз замонҳои қадим дар дунё навъҳои хеле зиёди фарҳангҳо ҳамчун шаклҳои 

махсуси маҳаллӣ-таърихии ҷомеа вуҷуд доранд. Аз як љониб, фарҳанг гуногунии тарзи 

ҳаётгузаронї ва рафтори гурӯҳҳои алоҳидаи этникї, ҷаҳонбинии махсуси онҳоро 

ифода мекунад, ки дар афсонаҳо, ривоятҳо, низоми эътиқоди динӣ, тамоюлоти арзишӣ 

таљассум ёфта, ба мавҷудияти инсон маъно мебахшанд. Аз љониби дигар, фарҳанг 

шакли махсуси ҳаётгузаронии одамон мебошад, ки боиси зоњиршавии гуногуншаклии 

тарзи ҳаётгузаронї, усулњои моддии табдил додани табиат ва ташаккули арзишҳои 

маънавӣ мегардад. Гуногуншаклии фарҳангҳо кӯшиши худогоҳиро дар замон ва фазо 

тавсиф медињад, ки бидуни он далели мавҷудияти инсон маъно надорад. 

Ҷаҳон ҳамеша якпорчагии гуногуншакл ва мураккаб дошт. Ҷаҳонишавӣ, ки ҷузъи 

ҳаёти муосири тамоми ҷомеаҳо гаштааст, аз як љониб, ваҳдати башариятро 

њаддалимкон тақвият дињад, аз љониби дигар, мураккабӣ ва гуногунрангии низоми 

ҷаҳонро ошкор менамояд. Падидаҳое, ки охири асрро тавсиф мекарданд, аз қабили 

технологияҳои комилан нави иттилоотӣ, фазои бозории кушод, дурнамои нави рушди 

фарҳангҳоро пешнињод мекунанд ва боиси пайдоиши шаклҳо ва зуҳуроти нав 

мегарданд. Ҷаҳонишавӣ, ба аќидаи  T. Г. Богатирева, шаклҳои шарикшавӣ, мубодилаи 

байни шахсњо, ҷомеаҳо, фарҳангҳо ва тамаддунҳо мебошад, ки барои ҳамдигарфаҳмӣ, 
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 Стратегияи рушди сайёњї дар Љумњурии  Тољикистон барои давраи то соли 2030.  -
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ҳамбастагӣ ва сулҳ мусоид мекунад. Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки чунин тамосҳо на 

ҳамеша барои ҳама ҷонибҳои иштироккунанда муфид мебошанд2. 

Ҳамин тариқ, муаммои таъсироти мутаќобилаи фарњангњо махсусан дар шароити  

равандҳои ҷаҳонишавӣ, ки фазои иљтимоию фарҳангиро тавсеа медињад, шадидияти 

махсус пайдо мекунад. 

Дар шароити бавуљудомадаи ҳозира, инсон бо далели босуръат вусъат ёфтани 

ҳудудҳои манфиатҳои воқеӣ ва тамосҳои худ, њам шахсї  ва њам касбӣ дучор мешавад. 

Ба замми ин, ин љойивазкунињо дар миқёси фарҳангӣ бештар фаъолтар шудаанд. 

  Таҳкими равандҳои ҳамгироии инсоният дар соҳаи иҷтимоӣ, сиёсӣ, технологӣ, 

иқтисодӣ, маънавӣ ва дигар соҳаҳои фарҳанг биниши нави муаммои сайёҳиро 

ташаккул медиҳад. Аз аввал, ангезаи  асосии рушди сайёҳӣ ин хоҳиши шахс љињати 

боздид, эњсос кардан ва донистани чизњои номаълум мебошад. Мањз њамин чиз 

одамонро барои ба кишварҳои дур сафар кардан маҷбур месозад. Ҳадафҳои сафар ҳам 

хусусияти иттилоотӣ ва ҳам амалӣ доранд. Имрӯзњо, эњтимол, ангезаҳои асосии сафари 

сайёҳӣ мисли пештар боқӣ мондаанд, аммо хусусиятњои сайёњї ҳамчун як намуди 

махсуси зуҳуроти фаъолнокии инсон тағйир ёфтанд. Агар чанде пеш сафарҳо асосан 

дар асоси  ниёзҳои шахсии маънавї ба вуљуд меомаданд, пас имрӯз вазъият комилан 

тағйир ёфтааст. Инсони муосир ҳадди ақал ба дониш оид ба фарҳангҳои маъмул ниёз 

дорад ва ӯ дигар наметавонад дар доираи фарҳанги худ боқӣ монад. Ҳатто ӯ фарњанги 

худро тарк накарда ҳам тавассути системаҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

метавонад бо унсурҳои фарҳангҳои «дигар» сарукор дошта бошад. «Бархӯрд» бо 

фарҳангҳои дигар тавассути низоми мураккаби муносибатҳои байни фарҳангҳои 

гуногун, аз ҷумла фарҳангҳои анъанавӣ муайян карда мешавад. Ин зуҳуроти кунҷковии 

одӣ нест. Таваҷҷуҳи шахсӣ барои иртибот, дар фаҳмидани арзишҳо ва муносибатҳои 

фарҳанги дигар, ки ба бунёди каналҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионии байни 

намояндагони фарҳангҳои гуногун имкон медињад, ањамияти махсус дорад. 

  Ҳамин тариқ, гуногунрангии фарҳангҳо ҳамчун аломати ҷудонопазири воқеияти 

муосир дар айни замон ҳам шарти асосӣ ва ҳам натиҷаи рушди босуръати сайёњї 

мебошад. Гуногуншаклии фарҳангҳо, пеш аз ҳама, аз мавҷудияти нуқтаи назари 

мухталифи одамон нисбати воқеияти инсонро ињотакунанда шаҳодат медиҳад. Хоњиши 

ошкор кардани «монанд набудан» асоси таваљљуњи самимии намояндагони як 

фарњангро ба фарҳанги дигар ташкил медињад. Эътирофи гуногунрангии фарҳангҳо ва 

ҳуқуқи ҳар яки онҳо ба мавҷудияти комил ва рушд яке аз заминаи таъсири мутаќобилаи 

(ҳамбастагии) фарҳангҳо мебошад. Гуногунрангии фарҳангӣ ин эътирофи ҳуқуқ ба 

мавҷудият, эҳтироми ба њам монанд набудану гуногунљинсии одамон, урфу одатҳо, 

арзишҳои фарҳангӣ, эътиқод, забонҳое мебошад, ки биниши яктарафа, ҳақиқатҳои 

ягонаи дуруст ва ғояҳои мутлақро ќабул намекунад. 

Дар ҷаҳони муосир муаммои мазкур хеле муҳим аст, зеро равандҳои ҷаҳонишавӣ 

то њаддалимкон фарњангњоро муттаҳид мекунанд ва ҳамзамон фарҳангҳои маҳаллиро 

људо месозанд. Аз ин рӯ, дар баробари таҳқиқоти фарҳангшиносии муосир, омӯзиши 

ҷанбаҳои мухталифи таъсири мутақобилаи фарҳангҳо дар шароити динамикаи 

пуршиддати равандҳои глобалӣ-маҳаллӣ, аз ҷумла хусусиятҳо ва принсипҳои онҳо 
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бояд ҷойи муҳимро ишғол кунад. Инчунин зарур аст, ки ба тањќиќи ин муаммо аз 

нуқтаи назари асосноккунии фалсафӣ ва фарҳангшиносии гуногуншаклии фарҳангҳо 

ва самаранокии таъсири мутаќобилаи онњо бояд рӯ биоварем. Консепсияњои 

фарҳангҳо ва тамаддунҳои маҳаллӣ аз нимаи дуюми асри XIX сар карда, бар хилофи 

ғояи ягонагии раванди таърихӣ, муносибати эволютсионистӣ ба фарҳанг таҳия 

шудаанд. Ба сифати чунин консепсияҳои асосӣ, албатта, назарияи намудҳои фарҳангӣ-

таърихӣ, ғояи гуногунрангии фарҳангњо ва принсипи ошкоро будани ҳар як гурӯҳи 

этникӣ ва ҳар фарҳанг барои ҳамкорӣ баромад мекунанд. 

Таъсири тамоюлҳои ҷаҳонӣ ба амалияи иљтимоиву фарҳангӣ. Фарқи байни 

ҷаҳонишавӣ ва марњилањои пешинаи рушди тамаддунҳо ин ғайриимкон будани рушди 

минбаъдаи ҳар яке аз онҳо бидуни ҳамкорӣ, ҳамоҳангсозии манфиатҳои якдигар 

мебошад3. Чунин ҳамбастагии зич ва вобастагии байни давлатҳо онҳоро барои  

ҷустуҷӯи ҳалли муштарак мерасонад. Он далел мусаллам аст, ки ҷаҳонишавӣ барои 

ҳамкориҳои мутаќобилаи бомуваффақ ва тамосҳо, шукуфоии муштараки кишварҳо ва 

бењтаршавии  ҳамдигарфаҳмии байни мардумон имкониятҳои васеъ дорад. 

Аксаран, фарҳангҳои гуногун кӯшиш мекунанд, ки ба равандҳои љањонишавї  

муқовимат нишон бидињанд, ин њамчун гипертрофияи хусусиятҳои фарқкунандаи ин ё 

он умумият ифода карда мешавад. Зиддияти манфиатҳои миллӣ ва этникї (қавмӣ) 

имкониятњои рушди њалќњоро бозмедорад. Нигоҳ доштани гуногунрангӣ, пањнои 

фарқияти байни одамон, гурӯҳҳои қавмӣ, динҳо ва фарҳангҳо дар раванди таърихї 

ҳамчун кафолати рушди минбаъдаи инсоният дар умум  баромад мекунад. 

Дар ҷаҳони муосир гуфтугӯи тамаддунҳо ҳамчун як шакли махсуси таъсири 

мутаќобилаи онҳо арзиши универсиалї (умумї) пайдо мекунад. Ин ғоя ҳамчун як 

муаммои дарк кардан  ва эҳтироми дигар, ба таври ҷудонашаванда пайваст шуда, бо 

муаммои дарк кардани худ амалї карда мешавад. Барои ҳалли ин муаммоњо, пеш аз 

ҳама, ташаккули шуури таҳаммулпазир зарур аст. Таҳаммулпазирӣ ҳамчун меъёрҳои 

субот амал мекунад, ки доираи нигоњ доштани тафовути популятсияњо ва умумиятњоро 

дар як воқеияти тағйирёбанда муайян мекунад. 

Яке аз унсурҳои муҳимтарин, ки бояд дар он низоми нави ҷаҳонӣ сохта шавад, ин 

принсипи баробарии фарҳангҳо мебошад.  Баробарии фарҳангњоро ҳамчун татбиқи 

принсипи универсалї баррасӣ намуда, онро бо маънои васеъ бо принсипи соҳибихтиёрӣ 

муқоиса кардан мумкин аст. Вай на танҳо ҳамчун асос барои пешбурди сиёсати худи 

давлат хизмат мекунад, балки дар сурати зарурат ҳифзи ҳуқуқҳои онро пешбинї  

менамояд. Агар робитаҳои тарафайни маҳаллӣ ва глобалӣ ба равандҳои рушди 

демократӣ халал расонанд, барои ҳифзи ягонагии  шахсияти фарҳангӣ бояд чораҳо 

андешида шаванд. 

Имрӯзњо соҳаи фарҳанг ҳамчун пештара тавсифи асосии ҷомеа мебошад. Дар ҳоле 

ки тамоми соҳаҳои ҳаёти љамъиятї ба раванди ҷаҳонишавӣ дучор мешаванд, мањз 

фарҳанг ањамияти худро нигоҳ медорад ва илова бар ин, арзиш ва беҳамтоии хешро 

таќвият медињад. Мањз бо тавсифоти фарҳангӣ пеш аз ҳама раванди маҳаллисозӣ 

муайян карда мешаванд. Дар ҳолати омехта кардани низомҳои гуногун ва аз байн 
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рафтани тамоми сарњадҳо, раванди маҳаллисозӣ ҳамчун посух ба ягонасози 

(унификатсия)-и аксари намудҳои фаъолият ба вуҷуд меояд. Онро, асосан, ҳамчун 

раванди фарҳангӣ тавсиф кардан мумкин аст, зеро он дар нигоҳ доштани ҳувияти 

фарҳангҳои миллӣ, тақвияти нақши анъанаҳо дар ҷомеаи муосир ҳамчун дастури 

маънавӣ ва эстетикӣ зоҳир мешавад; дар бетартибии принсипҳои ягонаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, 

вақте ки ҷаҳон ба «ягонагии гуногуншаклї» табдил меёбад, фарҳанг ҳамчун 

пайвандгари бештари халќњо амал мекунад. 

Муаммои таъсири мутаќобилаи фарҳангҳо ҳамчун як намуди муносибатњои  

мустақим ва робитаҳое, ки дар байни фарҳанги «худӣ» ва «бегона» ба амал меояд, он 

таъсироти мутақобила ва тағйироте, ки дар ҷараёни намудҳои мухталифи тамос зоҳир 

мешаванд, то имрӯз дар соҳаи фарҳангшиносӣ ба қадри кофӣ омӯхта нашуда мемонанд, 

гарчанде ки вақтҳои охир дар ин мавзӯъ асарҳои илмии олимони тољик (Диловар 

Латипов, Муборак Турсунова, Музаффар Азизов Сафар Сулаймонї, Темур Атахонов, 

Фарњод Мирахмедов, Фазлиддин Ќодиров ва дигарон) зиёд нашр шуда истодаанд.  

Сайёњї ҳамчун як ҷузъи амалияи иљтимоию фарҳангии инсоният  

Дар амалияи иҷтимоию фарҳангии инсоният ғояҳои ҷаҳонишавӣ ва гуногунрангии 

фарҳангӣ ва роҳҳои таъсири мутаќобилаи онњо дар  мадди аввал меистад. Вобаста ба ин  

ваќтњои охир њар чӣ бештар оид ба  ҳуқуқҳои фарҳангии инсон ва шаҳрванд сухан ба 

миён меояд. Аз ин нуќтаи назар сайёњї нерўи бузургро дар худ ҳамчун роҳи татбиқи 

онҳо нигоњ медорад. Њоло дар адабиёти илмї ду равиш ба таҳқиқот - таносубњои 

мафҳумҳои фарҳанг ва сайёњї ба вуљуд омадаанд.  

Дар як маврид сайёњї ҳамчун унсури фарҳанг, қисми муҳимми он баррасї 

мегардад, ки дар навбати аввал вазифањои рекреатсионї (фароғатӣ)-ро дар бар 

мегирад. Дар мавриди дигар, сайёњї ва фарҳанг њамчун унсурҳои мустақили соҳаи 

иҷтимоӣ баромад мекунанд. Ҷонибдорони нуқтаи назари аввал қайд мекунанд, ки 

самарбахшии сайёҳӣ бо мавҷудияти ҷанбаҳои эстетикӣ, эҳсосотӣ дар он, одамонро ҷалб 

намудани ҷойҳои љолиби табиӣ ва фарҳангӣ-таърихӣ алоқаманд аст. Ба сайёҳ дарки 

бевосита, эњсосоти эстетикӣ ва азхудкунии маънавии сарватҳои фарҳангї, воќеї (асил) 

будани  онњо муҳим аст. 

Дар ҳолати дуюм, аҳамияти сайёҳӣ ҳамчун соњаи мустақили фаъолият эътироф 

карда мешавад. Ќайд кардан зарур аст, ки дар солҳои охир сайёњї ҳамчун воситаи 

муассири таъмини дастрасӣ ба мероси фарҳангӣ мањсуб меёбад. Гузашта аз ин, дар 

шароити муосир, аз як ҷониб, имкониятҳои дастгирии фарҳанг тавассути сайёњӣ 

меафзояд, аз ҷониби дигар, болоравии сатњи сайёҳӣ бо сарватњои фарҳангї таъмин 

карда мешавад. 

Робитаи мутаќобилаи фарҳанг ва сайёҳӣ возеҳ аст, зеро ҳар яке аз панҷ ангезаи 

асосии инфиродии сайёҳӣ (маърифат, иртибот, истироҳат, табобат ва солимгардонї, 

эътибори иҷтимоӣ) дар худ унсури фарҳангро дар бар мегиранд4. Ғайр аз ин, саҳми 

нињодњои фарҳангӣ дар рушди сайёҳиро бояд қайд кард, зеро онҳо аз бисёр ҷиҳат ба 

сайёҳон шароити зеринро таъмин мекунанд:  

                                                             
4
 Гордин В., Сунданская М., Яцкевич И. Теоретические и практические подходы к развитию 

культурного туризма / Культурный туризм: конвергенция культуры и туризма на пороге XXI века: 
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-воридшавї ба муҳити фарҳангии дигар, ки дар он одамони кишвари дигар, 

минтаќаи дигар зиндагӣ мекунанд ва дар ин асос якбора иваз шудани таассурот;  

- ҷузъи ѓании зеҳнӣ ва иттилоотии фаъолияти сайёњӣ, ки барои одамони муосир 

низ муҳим аст;  

- таъсири фароғатӣ ва ваќтхушкунанда; 

- қонеъ кардани эҳтиёҷоти иҷтимоӣ ва обрӯмандӣ, мувофиќат кардани  рафтори 

инфиродии истеъмолкунанда ба меъёрҳои бавуљудомадаи истеъмолоти табақаҳои 

муайяни иҷтимоӣ ва ба ин васила нигоҳ доштан ва дар баъзе ҳолатҳо баланд 

бардоштани  маќоми  иҷтимоии сайёҳ; 

- имкони вохӯрдан ва муошират бо одамони хеле гуногун дар чорабиниҳои 

фарҳангӣ, фестивалњо, идҳо ва ғайра, ки имкон медиҳад тасаввуротро дар бораи сайёњї 

ҳамчун низоми  робитаҳои байнишахсї амалӣ созад5. 

 Ҳамин тариќ, аҳамияти унсури фарҳангиро дар рушди фаъолияти сайёҳӣ, бахусус 

сайёњии фарҳангӣ баҳо додан душвор аст. Дар адабиёти илмӣ махсус таъкид карда 

мешавад, ки сайёҳӣ ангезаи фарҳангии сайёҳонро барои тавсеаи соњаи худ истифода 

мекунад.  

Дар навбати худ, дар кишварҳои пешрафта сайёҳӣ ба арзишҳои фарҳангї зарар 

намерасонад, балки соҳаи фарҳангро дастгирӣ мекунад ва ошкоркунї, рушди 

хосиятҳои нави онро меангезад, яъне:  

1. Маблағгузории муассисаҳои фарҳангиро, ки ҳамзамон объекти инфрасохтори 

сайёњӣ мебошанд, таъмин мекунад ва дар татбиқи лоиҳаҳои соҳаи фарҳанг саҳм 

мегузорад; 

2. Ҷустуҷӯи чеҳраҳои каммаъмулро дар рушди миллӣ, таърихӣ, бадеӣ ва дигар 

маҳалҳо тақвият медиҳад (афзоиш додани нерӯи фарҳангии минтақа); 

3. Ба мутобиқсозии неъматњои фарҳангӣ ба талабот ва ангезаҳои гурӯҳҳои 

гуногуни сайёҳон дар баробари  истифодаи пурраи нерўи фарҳангї  мусоидат мекунад. 

 Дар чунин муносибат фарҳангро, аз як љониб, ҳамчун як маљмўи ёдгорињо, 

асарҳои санъат, ашёи моддӣ ва ғайра, ки мероси фарҳангӣ мебошанд, баррасӣ кардан 

мумкин аст; аз ҷониби дигар, сайёҳии фарҳангӣ фаъолияте мебошад, ки ёдгориҳои 

таърихиро ба манбаи рушд барои фаъолияти минбаъда ба хотири худи ин ёдгориҳо 

табдил медиҳад. Дар ин гуна ҳамкориҳои байни соҳаи фарҳанг ва сайёҳӣ, ки дар аксари 

кишварҳои ҷаҳон ҷой  доранд, фарҳанг ҳамчун манбаи асосӣ баромад мекунад. 

Дар он мавридњое, ки ин гуна ҳамкорӣ ба сиёсати муҳофизати мероси табиӣ, 

таърихӣ ва фарҳангӣ мухолифат намекунад ва мувозинатро дар муҳити иҷтимоию 

фарҳангии ҷомеаи маҳаллӣ халалдор намесозад, ин раванд бо мурури замон ба унсури 

ин фарҳанг табдил ёфта, рушд мекунад. Дар амалия, раванди мазкур шакли сайёњии 

фарҳангиро мегирад, ки он ёдгориҳои фарҳангӣ ва инфрасохтори туристиро дар 

маҷмӯъ муттаҳид карда, фаъолияти њамаљонибаи онҳоро дар ҷаҳони муосир таъмин 

менамояд.  

Ҳамин тавр, сайёњии фарҳангӣ ба он риштае табдил меёбад, ки ҳадафмандона 

сайёҳро бо ашёи фарҳанг, таърих ё дин мепайвандад. Ин маҳз ҳамон чизест, ки хатари 

                                                             
5
 Гордин В., Сунданская М., Яцкевич И. Теоретические и практические подходы к развитию 

культурного туризма / Культурный туризм: конвергенция культуры и туризма на пороге XXI века: 

Учеб. пособие/ С.-Петерб. ун-т экономики и финансов. - СПб., 2001. - С. 144. 
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ташаккулёбии њавасмандињои ягонаро дар соҳаи сайёњї ба вуҷуд меорад: бисёрии 

одамон аз пайи хатсайри маъмул  шуда манфиатҳои муштарак  пайдо мекунанд. 

«Оммавї» шудани сайёњї ба стандартонии объектњои аз љињати сайёњї беназир оварда 

мерасонад. Зери таъсири љараёни зиёди сайёњї, сарфи назар аз чораҳои 

андешидашаванда нисбати муњофизати маҷмааҳои таърихию фарҳангӣ, ба ҳолати онњо 

таъсири манфӣ расонида мешавад, ки метавонад ба тағйироти бебозгашт оварда 

расонад. 

 Самтгирӣ ба сўйи даромаднокӣ дар ин маврид хавфи аз даст додани арзишҳои 

беназири фарҳангиро дар зери намунаҳои маъмул ва ҷустуҷӯшуда бармеангезад. Шояд 

роҳи самарбахши ҳифзи мероси таърихї ин маҳдудсозии оқилонаи ҷараёни сайёҳӣ 

мебошад.  

Таваҷҷуҳ ба сайёњии фарҳангӣ ҳамчунин ба он вобаста аст, ки ӯ қодир аст 

гуногуншаклии фарҳангро муттаҳид намуда, ҳамчун воситаи ҳамдигарфаҳмӣ ва 

эҳтироми байни халқҳо амал намуда, дар айни замон вижагии ҳар як фарҳангро ошкор 

мекунад. Ҳамин тариқ, ин намуди сайёҳӣ метавонад масъалаи муттаҳидсозӣ ва 

ягонасозии ҷомеаи муосир, ташаккули муносибати таҳаммулпазиронаи намояндагони 

гурӯҳҳои мухталифи этникї, конфессионалӣ ва гурӯҳҳои дигарро нисбат ба ҳам 

самаранок ҳаллу фасл кунад.  Гузашта аз ин, дар ин маврид сайёҳии фарҳангӣ, аллакай, 

на танҳо њамчун яке аз навъҳои сайёњї, балки ҳамчун механизми муҳим барои 

идоракунии муколамаи байни фарҳангҳо баррасї мешавад. 

Ҳамин тариќ, гуногунрангии фарҳангҳо ва ҷаҳонишавӣ нақши сайёњиро ҳамчун 

воситаи муколамаи мустақими байни фарҳангҳо ва халќњо боло мекунад ва ҳамзамон як 

намуди он - сайёҳии фарҳангиро, ки аҳамияти он дар ҷомеаи муосир торафт меафзояд, 

қайд мекунанд. 
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НАЌШИ САЙЁЊЇ ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИ ГУНОГУНФАРЊАНГ ВА 

ҶАҲОНИШАВӢ 

Дар маќола муаммои таъсироти мутаќобилаи фарњангњо махсусан дар шароити 

равандҳои ҷаҳонишавӣ нишон дода шуда, гуногунрангии фарҳангҳо ҳамчун аломати 

ҷудонопазири воқеияти муосир дар айни замон ҳам шарти асосӣ ва ҳам натиҷаи рушди 
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босуръати сайёњї асоснок карда шудааст. Гуногуншаклии фарҳангҳо, пеш аз ҳама, аз 

мавҷудияти нуқтаи назари мухталифи одамон нисбати воқеияти инсонро ињотакунанда 

шаҳодат медиҳад, шарњ дода шудааст. Инчунин, дар маќола аҳамияти унсури фарҳангӣ 

дар рушди фаъолияти сайёҳӣ, бахусус сайёњии фарҳангӣ баҳо дода мешавад.  

РОЛЬ ТУРИЗМА В МНОГОКУЛЬТУРНОМ И ГЛОБАЛИЗОВАННОМ МИРЕ 

В статье освещается проблема взаимодействия культур, особенно в условиях 

глобализации, и обосновывается разнообразие культур как неотъемлемая часть 

современной реальности, как базовое условие, так и результат стремительного развития 

туризма. Многообразие культур объясняется, прежде всего, наличием разных взглядов 

людей на окружающую человеческую реальность. В статье также оценивается значение 

культурного элемента в развитии туризма, особенно культурного туризма. 

THE ROLE OF TOURISM IN A MULTICULTURAL AND GLOBALIZED WORLD 

The article highlights the problem of the interaction of cultures, especially in the 

context of globalization, and substantiates the diversity of cultures as an integral part of 

modern reality, both a basic condition and a result of the rapid development of tourism. The 

diversity of cultures is explained, first of all, by the presence of different views of people on the 

surrounding human reality. The article also assesses the importance of the cultural element in 

the development of tourism, especially cultural tourism. 
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ИНЪИКОСИ ХУСУСИЯТҲОИ ВАЗЪИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ БУХОРОИ 

ШАРҚӢ ВА ПОМИР ДАР ИБТИДОИ АСРҲОИ XIX-XX 
 

Карамалишоев К. Н. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Хусусияти хоси ҳамаи таҳқиқоти қаблӣ дар соҳаи омӯзиши таърихи Бухорои Шарқӣ ва 

Помир дар асарҳои илмии олимони Русия ва Шӯравӣ дар он буд, ки тамоми диққат ба 

масъалаҳои фарҳанги моддӣ ва маънавӣ, ҷамъоварии мавод барои тавсиф кардани 

этнографияи минтақаҳо равона карда мешуд.  
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Олими рус Н.М. Кисляков дар яке аз асарҳои илмии худ қайд мекунад, ки “аксари 

муҳаққиқон омӯзиши ташкилоти ҷамъиятиро комилан нодида гирифтанд, онҳоро сарфи 

назар мекарданд. Ҳамзамон, методологияи марксистӣ, ки асоси илми шӯравиро ташкил 

медод, насли ҷавони таърихнигорон ва этнографҳои шӯравӣ дар он ба воя расидаанд, 

муносибати аслан дигареро ба маводи омӯзишӣ тақозо мекард” [2, с. 61]. 

Омӯзиши вазъи иқтисодии Бухорои Шарқӣ ва Помир дар ибтидои асрҳои XIX-XX аз 

тарафи Б.И. Искандаров аз мавқеи материализми таърихӣ амалӣ карда мешуд. Ин ҳам бошад, 

бо роҳи ҷамъоварии далелҳо ва падидаҳои таърихӣ, мушоҳида ва коркарди маълумоти 

оммавӣ дар бораи вазъи иҷтимоию иқтисодии ин марказҳои фарҳангии дорои таърихи ғанӣ 

пиёда мешуд.  

Қайд кардан муҳим аст, ки ҳангоми омӯзиши хусусиятҳои вазъи иҷтимоию иқтисодии 

Бухорои Шарқӣ ва Помир дар ибтидои асрҳои XIX - XX - марказҳое, ки равандҳои асосии 

эволютсияи фарҳангӣ ва этникӣ аз замонҳои қадим дар он ҷойҳо ҷараён доранд, танҳо 

тавассути меҳнат ва таҳқиқоти пурғайрат олим доираи васеи маъхазҳои таърихиро кашф 

кардааст, ки дар бойгонӣ ва муассисаҳои гуногуни қаламрави собиқ ИҶШС маҳфуз буданд. 

Ғайр аз ин, ӯ аз асарҳои муҳаққиқон ва сайёҳони пешазинқилобии Русия, дипломатҳо ва 

низомиёни дар ин сарзаминҳо буда истифода мебурд [3,с. 22-30]. 

Бояд гуфт, ки олим як қатор мақолаҳои илмӣ ва якчанд тадқиқоти калони монографиро 

нашр кардааст, ки масъалаҳои гуногуни таърихи Тоҷикистонро дар бар мегиранд. Бисёре аз 

асарҳои олим ба таърихи Бухорои Шарқӣ ва Помири охири асри XIX ва аввали асри XX 

бахшида шудаанд. Дар онҳо мушкилот ва масъалаҳои мубрам, аз ҷумла масъалаҳои дорои 

хусусияти таърихӣ, иҷтимоӣ-сиёсиро дар бораи вазъи иҷтимоию иқтисодӣ ва сохтори сиёсии 

ҳокимият, сохтори иҷтимоии минтақа дар давраи пешазинқилоб омӯхтанд ва таҳлил карданд, 

равандҳои таърихии ташаккули муносибатҳои нави пеш номаълуми иҷтимоиро ҳангоми 

вуруди қаламравҳои Бухорои Шарқӣ ва Помир ба аморати Бухоро, вуруди ин минтақаҳо ба 

ҳайати Русия, дохилшавии сармояи русӣ ба ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон ва Бухоро 

мавриди омӯзиш қарор доданд.  

Ин ва дигар мушкилоти таърихи Бухорои Шарқӣ ва Помир дар чунин асарҳои академик 

Б.И. Искандаров, ба мисли «Бухорои Шарқӣ ва минтақаҳои Помири Ғарбӣ дар ҳайати 

аморати Бухоро» [4, с.19-23], «Ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба Россия» [5, с.126-137], 

«Созишномаи Англия ва Россия дар соли 1895 дар бораи Помир», «Хати демаркатсияи 

Англия ва Россия дар солҳои 1872-1873» [5, с.125-154], «Нуфузи капитали Русия ба 

минтақаҳои шимолии Тоҷикистон ва Аморати Бухоро» [7, с.169-175.], «Ба Русия ҳамроҳ 

шудани Помир», «Аз таърихи ҳамроҳшавии Помир ба Русия» мавриди таҳлилу баррасӣ 

қарор дода шуданд. 

Дар ин асарҳо ӯ бештар ба таҳлили хусусиятҳои вазъи иҷтимоию иқтисодии Бухорои 

Шарқӣ ва Помир, инчунин нуфузи капитали Русия ба ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон ва 

муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ дар давраи ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна 

диққат зоҳир намудааст. Умуман, мо бо итминон гуфта метавонем, ки академик ин мушкили 

таърихиро дар навиштаҳои худ бодиққат нишон дода, пешниҳоди олимону муҳаққиқони 

дигар кардааст. 

Ба назари мо, масъалаи таърихи рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии Бухорои Шарқӣ 

ва Помир яке аз мушкилоти муҳимми давраи пеш аз тасарруфи Осиёи Миёна аз ҷониби 

Русия мебошад. Аз ин рӯ, дар ин ҷо зикр кардани асарҳои Н.Л. Кисляков, М.С. Андреев, 
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З.Баҳромов, М.Р. Раҳимов ва бисёр муҳаққиқони дигар, ки ба ин ё он дараҷа ин масъалаҳои 

муҳимми таърихиро омӯхтаанд ва таҳқиқ кардаанд, бамаврид аст. 

Агар мо корҳои интишоршударо оид ба омӯзиши масъалаҳои иқтисодии ин минтақаҳо 

дар давраи пеш аз инқилоб ба назар гирем, пас аз асарҳои И.Минаев, Н.Н. Покотило ва А.Э. 

Снесарев, ки дар онҳо тавсифи системаи иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии фарогири минтақа 

мавҷуд буданд, пайдо карда метавонед. Дар ин асарҳо метавон натиҷаҳо ва хулосаҳои 

муаллифонро дар бораи фаъолияти олимон ва сайёҳони англис, ки дар асри XIX Бухорои 

Шарқӣ ва Помирро тамошо кардаанд, мушоҳида кард. Бисёр маводи пурарзишро аз китоби 

Д.Н. Логофет "Хонии Бухоро таҳти протекторати Русия" [8, с.33] омӯхтан мумкин аст. 

Ёддоштҳои сайёҳии А.А. Бобринский дар бораи ҳаёти иҷтимоию иқтисодии халқҳои Помир - 

халқҳои болооби дарёи Панҷ низ аҳамияти зиёд доранд. 

Инкишофи муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии Бухорои Шарқӣ ва Помир дар 

давраи баррасишаванда диққати таърихнигорони пешазинқилобӣ ва шӯравӣ, муҳаққиқон, аз 

ҷумла академик Б.И. Искандаровро ҷалб намудаанд. Аммо дар асарҳои муаллифони дар боло 

номбаршуда таҳлили ҳамаҷониба ва баҳодиҳии онҳо дар миқёси ҳамаи қисматҳои ин 

минтақаҳо мавҷуд нест. Ҳадафи мо ин аст, ки дар асоси истифодаи асарҳои академик 

Б.И.Искандаров норасоиҳоеро, ки дар таҳқиқоти муаллифони зикршуда ба назар мерасиданд, 

то андозае пур кунанд. Барои ин, мо аз маъхазҳои нашршудаи тавсифи ҷуғрофӣ, этнографӣ 

ва дигар тавсифи Бухорои Шарқӣ ва Помири дар асрҳои XIX ва ибтидои асри XX 

тартибдодашударо истифода намудем. 

Академик Б.И. Искандаров дар асари худ, аз ҷумла, саволеро ифшо мекунад, ки аз 

кадом сабаб пайдоиши «масъалаи Помир» дар миёнаи асри XIX ба миён омадааст. Империяи 

Русия омӯзиши пуршиддати Помирро оғоз мекунад. Бояд қайд кард, ки дар ин замон 

Британияи Кабир, ки бузургтарин империяи мустамликавӣ дар ҷаҳон дар асри XIX буд, бо 

Русия дар қитъаи Авруосиё мубориза мебурд. Ин мубориза ва рақобат асосан аз соҳаҳои 

нуфуз, бозорҳои фурӯш, ҳадафҳои стратегии абарқудратҳо ба вуҷуд омадааст. Дар адабиёти 

хориҷӣ ин равандро одатан "Бозии бузург дар Помир" меноманд [9, с.4]. Тавре ки академик 

Б.И. Искандаров баён мекунад, минтақаҳои Помир (Шуғнон, Рӯшон ва Вахон) бинобар 

хусусиятҳои таърихӣ ва ҷуғрофӣ, набудани омӯзиш ва ноамнӣ дар эҳтироми сиёсӣ, ҳарбӣ, 

иқтисодӣ, худро дар доираи таъсири чанд кишвари ҳамсоя - Афғонистон, Чин гирифтанд ва 

ин сабаби рақобати абарқудратҳо - русҳо ва Империяҳои Бритониё гардид.  

Бояд гуфт, ки мубориза барои Помир ва таърихи ин рақобат ба мо имкон медиҳад, ки ба 

ин мушкилоти баҳсталаб - ба Русия пайвастани Осиёи Марказӣ бо назари тоза нигарем. Дар 

айни замон одат шудааст, ки ин равандро танҳо ҳамчун истилои мустамликавӣ баррасӣ 

мекунанд, ки ин барои халқҳои Осиёи Марказӣ оқибатҳои манфӣ ба бор овард. Аммо ин 

равандро метавон ҳамчун истисмори канораҳои миллии он аз ҷониби Империяи Русия 

баррасӣ кард. Дар натиҷа, тавре ки натиҷаҳои равандҳои таърихӣ нишон медиҳанд, сиёсати 

мустамликавии Русияи подшоҳӣ дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX, ки онро нисбат ба 

канораҳои худ пеш гирифтааст, рушди онҳоро таҳриф кардааст. Дар рушди минбаъдаи ин 

минтақаҳо, аз ҷумла Осиёи Марказӣ, таҳти таъсири чунин сиёсат дар ин минтақа ақибмонии 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба назар мерасад. Ин хулосаҳо дар натиҷаи буҳрони шадиди иҷтимоию 

иқтисодӣ ва сиёсии давлати шӯравӣ ва алалхусус, пас аз пошхӯрии ИҶШС ва пайдоиши 

давлатҳои соҳибихтиёр (ИДМ) ба миён омаданд. 
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Бояд қайд кард, ки имрӯз мо дар адабиёти таърихӣ, илмӣ фарогирии васеъ ва омӯзиши 

мушкилоти вазъи иҷтимоию иқтисодии Бухорои Шарқӣ ва Помирро асосан дар асарҳои 

муҳаққиқони рус мушоҳида мекунем. Муҳимтарин, ба назари мо, хусусиятҳои ин асарҳои 

илмии муҳаққиқони Русия маълумоти оморӣ дар бораи иқтисодиёт, вазъи иҷтимоӣ, аҳолӣ, 

таркиби иҷтимоии он мебошанд, ки хеле ба низом дароварда ва муфассал мебошанд.  

Сохти иҷтимоии мулкҳои мустақил ва ниммустақили Помири Ғарбӣ, тибқи маълумоти 

дар асарҳои муҳаққиқони рус мавҷудбуда, дар маҷмӯъ чунин муайян кардан мумкин аст: 1) 

шоҳон ва хешовандони онҳо; 2) мирон ва хешовандони онҳо; 3) табақаи рӯҳонӣ - сайидҳо, 

пирон, ишон ва хешовандони онҳо; 4) акобир - синфи ҳарбӣ;  5) фуқаро - қисми 

истисморшавандаи аҳолӣ ё амволи андозбандишаванда. Маълум аст, ки ин сохтор пас аз 

пайвастан ба Русия то андозае тағйир ёфт, ба мавҷудияти мулкҳои якум (шоҳон ва 

хешовандони онҳо), дувум (мирон ва хешовандони онҳо), инчунин чорум (акобир - ҳарбиён) 

ниёз ба вуҷуд наомад. Яъне, дар давраи баррасишаванда аҳолии болооби Панҷ аллакай аз 

ҷиҳати табақа тақсим шуда, асосан ба ду категорияи асосӣ ҷудо карда шуданд: синфи 

ҳукмрон, рӯҳонӣ ва синфи хеле бештари андозсупоранда - раият ё онҳоро инчунин фуқаро 

меномиданд. 

Масъулони маъмурие, ки ба навбатдории Помир ташриф овардаанд ва олимони 

соҳаҳои гуногуни илм, ки ба ин минтақа сафар кардаанд, дар баробари дигар маълумот, 

инчунин маълумотро дар бораи аҳолии минтақаҳои ташрифовардаашон овардаанд. 

Бо назардошти масъалаи афзоиши аҳолӣ ва муқоисаи маълумоти дар боло овардашуда 

бо маълумоти аввали солҳои 80-ум, коҳиши шадиди аҳолӣ ба мушоҳида мерасад. Сабаби 

якбора коҳиш ёфтани шумораи аҳолии вилоят ваҳшигариҳои Афғонистон буд. Ҳамаи ин 

ваҳшоният дар солҳои истилои онҳо дар Помири Ғарбӣ, ки аз соли 1883 то 1895 идома дошт, 

содир карда шуданд. 

Дар мавриди муносибатҳои аграрӣ дар Помир бошад, ин мавзӯъ ба ин ё он дараҷа, 

новобаста аз машғулият ва самти илмӣ, тақрибан дар ҳама асарҳои муҳаққиқони рус дар асри 

XIX ва ибтидои асри XX мавҷуд аст [10, с.39]. 

Ҳамин тариқ, дар асоси маводе, ки дар асарҳои олимони номбаршуда пешниҳод 

шудаанд, бояд қайд кард, ки дар давраи баррасишаванда ягон санади ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷати 

қонунӣ набуд, ки моликияти заминро муайян кунад. Аз ин рӯ, ин ҳолат тартиб додани 

таснифи муфассали моликияти заминро мушкил сохт. Аммо, бояд қайд кард, ки маълумоти 

парокандае, ки дар асарҳои ин муҳаққиқон ҷой дода шуданд, алалхусус оид ба масъалаҳои 

кишоварзӣ ва муносибатҳои заминдорӣ, имкон медиҳанд, ки категорияҳои моликият ба 

замин муайян карда шаванд. Ин категорияҳо аз қабили давлатӣ, хусусӣ, вақф ва ҷамъиятиро 

дар бар мегиранд. Инчунин, ин категорияҳои истифодаи замин дар шакли анъанавӣ чунин 

ном доштанд: амлок, хараҷ, ушр, мулкӣ. 

Тибқи гуфтаҳои муҳаққиқони рус, меҳнаткашони минтақаҳои баландкӯҳ 

метавонистанд худро бо аввалин маҳсулоти хӯроквории зарурӣ таъмин кунанд, сарфи назар 

аз он ки замин кам буд ва ба даст овардани ҳосил ва бо ғизо таъмин кардани сокинон 

мушкилоти зиёд эҷод мекард. Хасисии аз ҳад зиёди феодалҳо, андозҳо ва пардохтҳои 

гуногун ба ин имкон надоданд. 

Ба гуфтаи олим, яке аз масъалаҳои муҳимми иҷтимоию иқтисодии аҳолии ин 

минтақаҳо дар асрҳои XIX-XX ин пардохти андозҳо, боҷҳо ва мавҷудияти шаклҳои гуногуни 

иҷорапулии феодалӣ мебошад. Олим ба ин масъала диққати зарурӣ дода, дар асоси 
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маъхазҳои боэътимоди таърихӣ манзараи рушди сиёсати андозро дар Бухорои Шарқӣ, Помир 

ва дар маҷмӯъ аморати Бухоро тасвир кардааст. Яъне, ин мушкилот аз ҷиҳати иҷтимоию 

иқтисодӣ яке аз мушкилтарин ва муҳимтарин аст, зеро сиёсати андози амирӣ ба вазъи 

иҷтимоии аҳолӣ сахт таъсир расонидааст, ки дар натиҷа ошӯбҳои мардумӣ, шӯришҳо ва ғ. 

сар мезаданд. Мураккабии вазъият бо он низ шарҳ дода мешавад, ки байни минтақаҳои 

Бухорои Шарқӣ ва Помир робитаҳои наздики иқтисодӣ ва тиҷоратӣ вуҷуд надоштанд. 

Андозҳои гуногуни иҷорапулии феодалӣ дар тамоми қаламрави ин минтақаҳо якхела 

набуданд. 

Академик Б.И. Искандаров дар мавриди низоми андози феодалӣ қайд мекунад, ки дар 

давраи баррасишаванда чунин намудҳо буданд: а) бегорӣ, б) хӯрокворӣ, в) пулӣ. Дар ҳудуди 

Бухорои Шарқӣ, дар минтақаи ҳамвор, асосан дар бекигарии Ҳисор, рентаи пулӣ паҳн шуд. 

Аз ин рӯ дар ин бекигарӣ иқтисодиёт нисбат ба мулкҳои кӯҳӣ беҳтар рушд кардааст. Дар 

бекигарии Ҳисор андоз аз рента ба низоми андозбандие, ки дар аморати Бухоро амал мекард, 

монанд буд. Мансабдорони дастгоҳи бюрократии Бухоро худсарона ба коргарон андозҳои 

тоқатфарсо ҷорӣ мекарданд. Дастгоҳи ҳокимияти давлатии аморат - маъмурӣ, ҳарбӣ, полис 

ва молиявӣ хусусияти мустабидӣ доштанд. Аз ин рӯ, чунин дастгоҳ комилан ба хизмати 

табақаи болоии ҷомеа гузошта шуда, манфиатҳои синфи ҳукмронро ҳимоя мекард [11, с.359] 

Ҳакимон, арбобҳо, раисҳо ва дигар намояндагони маъмурияти маҳаллӣ бо амалҳои худ 

хоҷагиҳои деҳқониро хароб мекарданд, ки ин амалҳоро ҳангоми ситонидани андозҳо ва 

маҷбуриятҳо татбиқ мекарданд. Дар ҷараёни чунин амалҳо маъмурияти Бухоро чораҳои 

шадидтарин ва шаклҳои ҷамъовариро татбиқ мекард. Дар Бухорои Шарқӣ ва дар маҷмӯъ, дар 

Аморати Бухоро ҳосили нави ғалладонаро махсус муҳр карданд, то ки деҳқонон ин ҳосилро 

то гирифтани андозҳои дахлдор харҷ карда натавонанд. Дар ин вақт ҷамъоварии андозҳо, 

ҷамъоварӣ ва муҳр кардани ғалладонаро доруғи махсус (нозир) назорат мекард. Онҳоро дар 

ҳар деҳаи Бухорои Шарқӣ ва Помири Шарқӣ таъин мекарданд. 

Далелҳои овардаи академик тасдиқ мекунанд, ки дар ин минтақаҳо зулми феодалӣ 

ҳукмфармо буд. Деҳқонӣ тамоми душвориҳои истисмори феодалиро аз сар гузаронд. Тавре 

ки маълум аст, деҳқонон дар ин минтақаҳо дар обёрӣ ва истифодаи шабакаҳои обёрӣ 

мушкилоти хеле вазнинро аз сар мегузарониданд. 

Соҳибони мулкҳо мувофиқи салоҳдид ва фармони худ деҳқононро доимо аз як участка 

ба участкаи дигар мегузаронданд. Аз ҳар як хона, яъне аз ҳар як хоҷагӣ, тибқи далелҳои 

мавҷуда, андоз ситонида мешуд. Истисмори беандоза ва низоми мавҷудаи андоз аз 

боқимондаҳои низоми обшинагӣ шаҳодат медиҳанд. Ҳамин тавр, масалан, дар минтақаҳои 

кӯҳистон одатан якчанд оила дар як хона аз ҳам ҷудо зиндагӣ мекарданд. Чун қоида, аз ҳама 

намудҳои маҳсулоти маҳаллӣ андоз ситонида мешуд ва ҳар як ҳавлӣ дар шакли молӣ (равған, 

чорпоён, пахол, панир, ҳезум, чакман, ришта, намад, лассо, зарфҳои чӯбӣ, белҳо, пиёлаҳои 

чӯбӣ, пойафзол ва чизҳои дигар) андоз месупориданд, яъне ҳама он чизе, ки хоҷагии алоҳида 

истеҳсол кардааст [12, с.650]. 

Ҳамин тариқ, дар асоси гуфтаҳои боло, тартиботи феодалии куҳнашударо дар аморати 

Бухоро таҳлил карда, қайд кардан мумкин аст, ки дар ин ҷо зулми аз ҳад зиёди аҳолӣ 

ҳукмфармо буд. Худи олим мегӯяд, ки зулми азими бо ситонидани андозҳо алоқамандбуда, 

сабаби зичии оилаҳо дар минтақаҳои ғарбии Помир шудааст ва ҳамчун далел иқтибосе аз 

гузориши низомиёни рус капитан Брянов овардааст: “Барои ҳар як хонаводаи Шуғнон аз 12 

то 20 нафар ҳисоб кардан лозим аст (вай 15 октябри соли 1883 ба губернатори ҳарбии 
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Фарғона навиштааст). Чунин издиҳоми аҳолӣ бо он шарҳ дода мешавад, ки бинобар тартиби 

муқарраршудаи ситонидани андоз аз хоҷагӣ, оилаҳо ба қадри имкон аз ҳам ҷудо намешаванд 

ва писарони оиладор ҳадди ақал дар тӯли умри падари худ бо ӯ зиндагӣ мекунанд”.  

Бояд гуфт, ки дар ин вақт дар минтақаҳои кӯҳии Бухорои Шарқӣ ва Помир Институти 

“Буна” амал мекард. Институти «Буна», яъне як оилаи алоҳида, аз феодал воқеан дар 

вобастагии крепостноӣ қарор дошт. Ҳукмронии феодал, ҳамчун яке аз намояндагони 

маъмурияти подшоҳӣ дар Туркистон, на танҳо дар «бори андозҳо», балки ҳатто дар 

мутеъкунонии воқеии мунтазам (буна) инъикос ёфт, ки он дар натиҷаи афтодани як қатор 

деҳаҳо ба итоати комил ё итоати маҷбурӣ ба одамони хидматӣ (сипоиҳо) ифода меёфт.  

Олим дар бораи вазъи душвори иҷтимоию иқтисодӣ ва бори гарони андозии халқҳои 

Бухорои Шарқӣ ва Помири дохили аморат қарордошта, қайд мекунад, ки дар минтақаҳои 

ғарбии Помир, Бухорои Шарқӣ аз аҳолӣ низ андозҳо, андозҳои иловагӣ ситонида мешуданд, 

ки барои нигоҳ доштани навкарҳо, мансабдорони хурди аморат сарф ва таъин карда 

мешуданд.  

Инчунин қайд карда мешавад, ки деҳқонони ин минтақаҳо ҳар сол вазифаҳои корвӣ 

(маҷбурият) ва дигар уҳдадориҳои ба он алоқамандро иҷро мекарданд. Баршина ҳамчун 

меҳнати озод ва иҷбории як деҳқони вобаста, ки ҳамчун воситаи шахсӣ дар хоҷагии 

заминдор кор мекунад, дар қисми аврупоии Россия хеле пеш аз забти Осиёи Миёна, ҳанӯз 

дар нимаи дуюми асри ХVI, инчунин дар нимаи аввали асри ХIХ вуҷуд дошт, ки паҳншавии 

васеи он дар Бухорои Шарқӣ ва дар Помири баландкӯҳ низ ба амал омад. Дар минтақаҳои 

кӯҳии Бухорои Шарқӣ ва Помир дар давраи баррасишаванда чунин меҳнати маҷбурӣ дар 

шакли ҳашар васеъ паҳн шуда буд. Таркиби чунин корҳо аз чаронидани чорво, корам 

кардани замин, омода кардани хӯрок барои шоҳони маҳаллӣ, иҷрои баъзе вазифаҳо дар 

дарбори шоҳ (тоза кардани қалъа аз барф, ҷамъоварӣ ва омода кардани ҳезум, нигоҳубини 

ночизи ҳавлӣ) ва ғайра иборат буд. Намояндагони амир ва маъмурияти маҳаллӣ деҳқононро 

дар беҳтарин вақти сол ба чунин кор ҷалб мекарданд, ки ин табиатан нисфи аҳолии 

маҳаллиро аз шуғлҳои мустақими худ дур мекард. Ҳамаи ин ба беҳбудии вазъи иҷтимоию 

иқтисодии деҳқони камбағал монеъ мешуд. Дар бораи маҷбуриятҳои феодалӣ, ки дар 

Бухорои Шарқӣ мавҷуд буданд, дар мисоли Қаротегин, А.П. Федченко манзараи мукаммал 

оварда, чунин қайд мекунад: "дар ин ҷо мо бо тамоми содагии он системаи ибтидоии андозро 

дучор меоем"[13, с.14]. 

Дар мавриди оброк бошад, онро ҳукумати амир дар шакли андоз аз иҷорапулӣ аз 

кишоварзон ситонидааст. Дар бораи андозаи аз ҳосили замин дар натиҷаи ба таври табиӣ ва 

сунъӣ ситонидани андоз дар «Туркестанские ведомости» маълумот мавҷуд аст.  

Бояд гуфт, ки аслан аҳолии маҳаллӣ ҳама андозҳоро ба тариқи натуралӣ пардохт 

мекарданд, зеро дар ин ҷо хоҷагии ёрирасон бартарӣ дошт. Инчунин андозҳо барои ҷанг 

мавҷуд буданд, ки танҳо аз бодиянишиноне, ки хизмати ҳарбии шахсӣ надоштанд, ситонида 

мешуданд. Камбағалон, одатан, ба истилоҳ "корҳои ҷамъиятӣ"- ро ба ҷо меоварданд, ки онҳо 

ба таъмири роҳҳо, пулҳо, сохтани биноҳои ҳукумат, интиқоли бори ҳукумат ва ғайра 

мепечиданд. Дар асарҳои олим доир ба ҳашар ва шарикӣ - намудҳои истисмори феодалӣ ба 

деҳқонон ёдоварӣ шудааст. Ҳашар як шакли паҳншудаи истисмори деҳқонон аз ҷониби 

феодалон буд. Дар аввал, ин маънои кумаки тарафайнро дошт ва сипас, тадриҷан характери 

ҳатмӣ гирифт ва дар асл ба яке аз намудҳои уҳдадориҳои деҳқонон дар назди феодалон 

табдил ёфт.  
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Намуди дигари истисмори деҳқонон аз ҷониби феодалҳо "шарикӣ" (ба иҷора) буд, 

вақте ки феодал изофаи замини худро барои кишт ба деҳқони камбағал медод. Ин 

заминҳоро, тибқи қоидаҳои мавҷуда, деҳқон бо меҳнат, асбобҳо ва тухмиҳои худ кишт 

кардааст. Пас аз ҷамъоварии ҳосил деҳқон уҳдадор шуд, ки нисфи ҳосилро ба соҳиби худ 

диҳад. 

Бояд қайд кард, ки пас аз ҳамроҳ шудани Помир ба империяи Россия ва ҷорӣ намудани 

назорати дуҷонибаи маъмурӣ (Русия ва Бухоро) мақомоти Русия аҳолии маҳаллиро 

муваққатан аз супоридани андоз ва маҷбуриятҳо озод кард. Ин қарор бо назардошти вазъи 

фавқулодаи аҳолии маҳаллӣ, ки аз амалҳои харобиовар ва ваҳшигариҳои афғонҳо аз сар 

мегузарониданд, қабул карда шуд. Аммо, бар хилофи ин қарор, амалдорони Аморати Бухоро 

кӯшиш мекарданд, ки бо роҳҳои гуногун аз аҳолии ин минтақа андоз ситонанд. Азбаски 

қудрати маъмурии онҳо маҳдуд буд, низомии андоз дар Помир ба тартиб оварда шуд.  

Гуфтан ҷоиз аст, ки дар байни бисёр нишондиҳандаҳои оқибатҳои прогрессивии ба 

Россия ҳамроҳ шудани Помир далели халос кардани аҳолӣ аз бори тоқатфарсои андозҳо ва 

пардохтҳои аз ҷониби маъмурияти феодалӣ-истибдодии Бухоро, ки ба зиммаи онҳо гузошта 

шудааст, фарқ мекунад.  

Таҳлили маводи воқеӣ ба хулосае меорад, ки маҳз сиёсати андози аморат, уҳдадориҳои 

деҳқонон ба вазъи иҷтимоию иқтисодии Бухорои Шарқӣ ва Помир дар асри ХIХ ва ибтидои 

асри ХХ таъсири манфӣ расонидаанд. Сиёсати истисморгаронаи амир ва ҳукумати подшоҳӣ 

ба ҳаёти ҳаррӯзаи аҳолӣ таъсири хеле шадид расонд. Ҳамаи ин боиси хароб шудани бисёр 

хоҷагиҳо, деҳаҳо ва ноҳияҳо гардид.   

Масъалаи муносибатҳои истеҳсолӣ, ки олим дар бораи он қайд мекунад, маълумоти 

парокандае, ки дар асарҳои олимони рус, сайёҳон ва намояндагони доираҳои ҳарбӣ-

дипломатӣ мавҷуданд, дар маҷмӯъ метавонанд тасвири воқеии чунин самти ҳаётан муҳимро 

дар фаъолияти аҳолии маҳаллӣ, ки ҳунармандӣ аст, пешниҳод кунанд.  

Маълумоти мавҷуда ва аз рӯйи мундариҷаи худ, маҳсулоти ҳунарии баландкӯҳҳо ба 

талаботи патриархалӣ-феодалии аҳолии маҳаллӣ мувофиқат мекард. Бартарии иқтисоди 

табиӣ дар иқтисоди минтақа, дар воқеъ, тамоман набудани муносибатҳои молӣ-пулӣ эҳсос 

мешавад, ки ин ҳама аҳамияти ҳунарро дар доираи ниёзҳои иқтисодии аҳолии маҳаллӣ танг 

кардааст. Ҳунармандӣ ва косибӣ дар ин минтақа амалан аз кишоварзӣ ва чорводорӣ ҷудо 

нашудааст. Аммо намунаҳои нозуки рушди мустақили ҳунар вуҷуд доштанд, зеро дар 

асарҳои муаллифони рус намунаҳои зиёди санъати сохтани ашёи рӯзгор мавҷуданд. 

Оҳангарӣ, бофандагӣ, чармгарӣ, кулолӣ, чӯбкорӣ ва дигар намудҳои косибӣ ва ҳунармандӣ 

ба таври назаррас рушд карданд.  

Аммо, мувофиқи хулосаҳои олим, сарфи назар аз кӯшишҳои аҳолии маҳаллӣ ва рушди 

шуғлҳои дар боло номбаршуда, иқтисодиёти Бухорои Шарқӣ ва Помир дар марҳилаи пасти 

рушди худ қарор доштанд. Дар мавриди олоти меҳнат, алалхусус дар ҳаёти ҳаррӯзаи 

сокинони минтақаҳои баландкӯҳ, ки аз марказҳои фарҳангӣ дур зиндагӣ мекунанд, инҳо хеле 

кам буданд ва онҳое, ки истифода мешуданд, дастгоҳҳо ва олоти ибтидоӣ буданд. Чунин 

рушди сусти иқтисоди миллӣ талаботи рӯзафзуни аҳолӣ ва синфи ҳукмронро қонеъ карда 

наметавонист. Доираи ҳукмрон аз ин сабаб аз деҳқонон тамоми дороиро кашида гирифта, бо 

ҳама роҳҳо фишор меоварданд, ки ин дар ниҳоят боиси боз ҳам бештар таназзул ёфтани 

иқтисодиёти кишвар гардид.     
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Аҳолии Помир, сарфи назар аз дурии ҷуғрофӣ, аз қадимулайём бо давлатҳои ҳамсоя 

робитаҳои наздики тиҷоратӣ доштанд, ки дар ин бора маълумоти муаллифони рус 

мавҷуданд. Душвории шароити табиӣ, маҳдудияти истеҳсоли мол дар назди сокинони Помир 

зарурати аз худ кардани қисми асосии асбобҳо ва интиқоли нокифояи маҳсулоти хӯроквории 

истеҳсолшударо аз берун гузоштааст. Академик Б. И. Искандаров дар навиштаҳояш тавсиф 

мекунад, ки муҳаққиқони Русия дар бораи ҳифзи робитаҳои анъанавии савдоии аҳолии 

Помир бо давлатҳои ҳамсоя, дар бораи номгӯи молҳое, ки ба Помир оварда мешаванд, дар 

робита ба набудани муносибатҳои воқеии молӣ-пулӣ, ки мардум ба навъи додугирифти одӣ ё 

ибтидоӣ бартарӣ медиҳанд, мисолҳои зиёде меоранд. 

Олим дар бораи рушди савдо ва муносибатҳои тиҷорӣ далелҳои зеринро овардааст. Як 

такони ҷиддӣ барои рушди тиҷорат ва оғози ҷорӣ кардани муносибатҳои молӣ-пулӣ 

ифтитоҳи як дӯкон дар назди отряди Помир буд. Баъдтар, бо мақсади фароҳам овардани 

шароит барои рақобат ва то андозае танзими объективии нархҳо дар Хоруғ бозор кушода 

шуд. 

Чит, мат, маснуоти оҳанин, собун, рӯймолҳои абрешимӣ ва дигар чизҳои майда, ки аз 

Қошғар ва Ош оварда шудаанд, навъҳои асосии мол ё ашёи савдо шуданд. Ҳамин тариқ, 

шумораи амалиёти пулӣ тадриҷан зиёд шуданд. 

Албатта, дар доираи як таҳқиқот фарогирии ҳама саволҳо ва мушкилоти мавзӯъ 

ғайриимкон аст, аммо бояд ба баъзе аз масъалаҳои асосӣ таваҷҷуҳ кард. Омӯзиши миқдори 

зиёди маводи воқеӣ муаллифро ба хулоса овард, ки баррасии масъалаҳо ва мушкилоти 

низоми андоз ва андозбандӣ, истифодаи замин ва муносибатҳои замин, вазъи умумии 

иқтисодиёти ин минтақаҳо, тақсимоти синфҳо ва дигар масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ хеле 

муҳим мебошанд. Мо кӯшиш менамоем, ки баъзе аз ин масъалаҳоро дар асоси таҳқиқоти 

олим ва дигар муҳаққиқони таърихи Бухорои Шарқӣ ва Помир дар асри ХIХ ва ибтидои асри 

ХХ равшан намоем.   

Комилан аён аст, ки дар заминаи ҳамаи равандҳое, ки дар тамоми қаламрави Осиёи 

Миёна ба вуҷуд омадаанд, раванди рушди ҳаёти иқтисодӣ ва сиёсии халқҳои Бухорои Шарқӣ 

ва Помир сурат гирифтааст. Ин равандҳо бо ҳам алоқамандии зич доштанд. Аммо бояд гуфт, 

ки онҳо бо як қатор сабабҳо аз якдигар фарқ ҳам доштанд. Ин фарқҳо бо баъзе хусусиятҳо 

хос буданд ва ба назари мо, ҳамаи ин асосан аз парокандагии феодалии тамоми минтақаи 

Осиёи Миёна ва дар тамоми асрҳои гузаштаи асрҳои миёна ва охири асрҳои миёна набудани 

давлати ягонаи мутамарказ вобаста буд. Чунин раванди тӯлонии таърихӣ махсусан дар 

баландкӯҳҳои Шуғнон, Рӯшон, Вахон, Дарвоз, Ванч, Язғулом, Қаротегин, Кӯлоб, Балҷувон 

ва ғайра ба назар мерасад. Ин мулкҳо аз давраи ҳукмронии Аштархониён (1599 - 1747) сар 

карда, дарвоқеъ, мулкҳои ниммустақил буданд ва бо мерос аз ҷониби феодалони маҳаллӣ 

(шоҳон) идора мешуданд. Дар ин навоҳӣ, яъне дар Бухорои Шарқӣ ва Помир, асоси 

моликияти феодалӣ замин буд. Тамоми заминҳои ҳосилхез ва дигар заминҳо дар дасти 

феодалони дунявӣ ва руҳонӣ - мирон, шоҳон ва дигар ҳокимони феодалӣ мутамарказ буданд. 

Моликияти онҳо ба замин қонунан мустаҳкам карда шуд [14, с.27]. 

Ҳангоми тавсифи рушди муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар минтақаҳои баландкӯҳ 

аз он мавқеи умумӣ бармеояд, ки чӣ гуна дар ҷомеаи синфӣ бо сабаби тақсимоти меҳнати 

ҷамъиятӣ тақсимоти минбаъдаи замин ба амал меояд. Тибқи маъхазҳои мавҷуда ва асарҳои 

нашршудаи муҳаққиқон, аз ҷумла асарҳои академик Б.И. Искандаров, сабаби асосии раванди 

тағйироти иҷтимоию иқтисодӣ дар муносибатҳои замин дар ноҳияҳои кӯҳӣ, пеш аз ҳама, бо 
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таҷзияи низоми патриархалии обшинавӣ алоқаманд буд. Дар натиҷаи ин раванд, дар сеяки 

охири асри ХIХ дар тамоми минтақаҳои Бухорои Шарқӣ ва Помир раванди харидуфурӯши 

замин хеле суръат гирифт. Раванди харидуфурӯши замин ба тамаркузи тамоми моликияти 

замин дар дасти феодалони сарватманд ва чарогоҳҳои калон оварда расонд. Дар натиҷаи 

чунин дигаргуниҳо, табақаҳои харобшудаи аҳолӣ таҳти ҳукмронии феодалони соҳиби 

заминҳои калон афтоданд. Деҳқонони камбағал ва хоҷагиҳои харобшуда ба зулми феодалӣ 

дучор меомаданд. Ин қишрҳои аҳолӣ дар натиҷаи кор дар иқтисодиёти чунин феодалҳо ба 

андозаи 1/4 ҳосил ва дар аксари ҳолатҳо камтар аз миқдори муқарраршуда музд мегиранд. 

Ин худ аз вазъи душвори иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсии мардум шаҳодат медиҳад. 

Академик Б.И. Искандаров қайд мекунад, ки истеҳсолкунандаи мустақим асосан дар 

заминаи моликияти феодалӣ ба замин истисмор карда мешуд, ки ин заминаи истисмори 

иқтисодии аҳолӣ гардид. Бар дӯши оммаи деҳқонон коркарди тамоми заминҳо, сохтани 

каналҳо ва ҷӯйҳои обёрӣ (системаи обёрӣ ва монанди он), парвариш ва ҷамъоварии ҳосили 

зироат низ афтод ва тамоми даромадҳо аз замин, табиист, ки ба дасти соҳибаш мерафтанд. 

Ғайр аз ин, онҳо инчунин андозҳои сершумор доштанд. Деҳқон уҳдадориҳоеро иҷро мекард, 

ки шаклҳои гуногун доштанд. Ҳамин тариқ, дар ҳаёти иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои 

номбаршудаи Бухорои Шарқӣ ва Помир - Помири Ғарбӣ (Шуғнон, Рӯшон, Вахон), Дарвоз 

чунин система кор мекард. Аммо дар минтақаҳои Помири Ғарбӣ, дар аксари ҳолатҳо, 

унсурҳои системаи патриархалӣ ҳанӯз ҳам нигоҳ дошта мешуданд. 
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ИНЪИКОСИ ХУСУСИЯТҲОИ ВАЗЪИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ БУХОРОИ 

ШАРҚӢ ВА ПОМИР ДАР ИБТИДОИ АСРҲОИ XIX-XX  

 

Дар мақолаи мазкур масъалаҳо ва мушкилоти вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии Бухорои 

Шарқӣ ва Помир дар охири садаи ХIХ ва ибтидои асри ХХ мавриди омӯзиш ва таҳқиқот 

қарор дода шудааст. Ин масоил дар асоси асарҳои илмӣ ва тадқиқоти олимони рус, сайёҳон 

ва корҳои илмии академик Б.И.Искандаров омӯхта шудаанд. Аммо муаллиф бештар ба 

тадқиқот ва хулосаҳои академик Б.И. Искандаров такя мекунад. Лаҳзаҳои ҳассоси ҳаёти 

иҷтимоӣ-иқтисодии ин минтақаҳо дар давраи омӯзишӣ ифшо шудаанд. Далелҳои сершумори 

таърихии истисмор, зулми феодалӣ, боҷҳои азим ва андозҳои режими Бухоро муаррифӣ 

карда шудаанд. Бо вуҷуди ҳама мушкилот, аҳолии ин минтақаҳои кӯҳистон низоми 

иҷтимоию иқтисодӣ, савдо, кишоварзӣ, ҳунармандӣ, истеҳсолоти косибиро рушд доданд. 

Яке аз масъалаҳои мубрами давраи баррасишаванда моликият ба замин ва истифодаи 

замин буд. Азбаски ба қадри кофӣ заминҳои корам ва барои кишт мувофиқ қариб ки набуд, 

кам будани майдони заминҳои ба киштзор муносиб вазъи кишоварзии ин минтақаҳоро боз 

ҳам бадтар мекард. Обёрӣ, системаҳои обёрӣ - ҷӯйборҳо, каналҳо низ яке аз мушкилоти 

мубрами аҳолии заҳматкаш маҳсуб мешуд. Ба ҳамин хотир, муборизаи синфии табақаҳои 

гуногуни аҳолии минтақаҳо шиддат гирифт. Якчанд далелҳо оид ба ҷамъоварии андозҳо, 

низоми андозбандӣ, андозғундорӣ дар Аморати Бухоро дар охири асри ХIХ ва аввали асри 

ХХ дар мақола оварда шудаанд.  

Калимаҳои калидӣ: иҷтимоиёт, андоз, замин, кишоварзӣ, аҳолӣ, истисмор, феодал, 

моликият, тиҷорат, робита, ҳашар, шарикӣ. 

 

ОТРАЖЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ БУХАРЫ И ПАМИРА В НАЧАЛЕ XIX-XX ВЕКОВ  
 

В статье рассматриваются вопросы и проблемы социально-экономического положения 

Восточной Бухары и Памира в конце ХIХ и начале ХХ века. Эти вопросы изучались на 

основе трудов и научных исследований русских ученных, путешественников и наунчных 

работ академика Б.И. Искандарова. В основном автор ссылается на научных исследованиях и 

выводов, обобщениях акадмика Б.И.Искандарова. Расскрываюсят основные моменты 

социально-экономического положения данных регионов в рассматрываемый период. 

Приобщены многочисленные исторические факты эксплуатации, феодального гнета, 

непомерные повинности и налоги Бухарского режима. Не смотря на все трудности население 
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этих горных регионов развивали социально-экономический строй, торговлю, селького 

хозяйства, ремесло, ремесленное производство. 

Одним острых вопросов рассматриваемого периода являлось земельная собственность 

и землепользование. Так как не хватало обратываемой и пригодной для пашни земли. 

Безземелье обостряло положение в сельском хозяйстве этих регионов. Ирригация, 

ирригационные системы – арыки, каналы тоже представляли собой серёзную проблему. В 

связи с этим обострилось классовая борьба различных слоёв населения регионов. Приведены 

несколько фактов по сбору налогов, налоговой системы, налооблажении в Бухарском 

эмирате в конце  ХIХ и начале ХХ века. 

Ключевые слова: социальный, налог, земля, сельское хозяйство, население, 

эксплуатация, феодал, собственность, торговля, связь, хашар, партнерство (шарики). 

 

REFLECTION OF THE FEATURES OF THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF 

EASTERN BUKHARA AND THE PAMIRS IN THE EARLY XIX-XX CENTURIES  
 

The article examines the issues and problems of the socio-economic situation in Eastern 

Bukhara and the Pamirs at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries. These 

questions were studied on the basis of the works and scientific research of Russian scientists, 

travelers and scientific works of academician B.I. Iskandarov.Basically, the author refers to 

scientific research and conclusions, generalizations of academician B.I. Iskandarov. They will 

reveal the main points of the socio-economic situation of these regions in the period under review. 

Numerous historical facts of exploitation, feudal oppression, exorbitant duties and taxes of the 

Bukhara regime are included. Despite all the difficulties, the population of these mountainous 

regions developed a socio-economic system, trade, agriculture, craft, handicraft production. 

Land ownership and land use were one of the most pressing issues of the period under review. 

Since there was not enough cultivated and suitable for arable land. Landlessness exacerbated the 

situation in the agriculture of these regions.  

Keywords: social, tax, land, agriculture, population, exploitation, feudal, property, trade, 

communication, hashar, partnership. 
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ТАСНИФИ САРМОЯИ ИНСОНИЕ, КИ БА ҶУДОКУНИИ ГУРЎҲҲОИ 

ҚОБИЛИЯТҲОЯШОН БАРОИ ҲАЁТИ ФАЪОЛИ ИНСОН ЗАРУРӢ АСОС ЁФТААСТ 
 

Қодирова М.И., Эгамбердиева Д.Э.
1 

 

Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон
1 

 

Сармояи инсонї арзиши асосии љомеаи муосир, инчунин омили бунёдии рушди 

иќтисодї мебошад. Амсила (модел)-и навоваронаи рушди иќтисодї, ки ќуввањои 

пешбарандаи он торафт бештар донишњои нав, имкониятњои эљодї ва зењнии инсон ва 

љомеа мегарданд, сармояи инсониро барои раќобатпазирии Тољикистон дар шароити 

мављуд будани муборизаи шадиди раќобатї ба манбаи стратегї табдил медињанд.  

Пайдоиш ва инкишофи назарияи сармояи инсонї, бешубња, ањамияти бузурги 

назариявї ва амалї дорад. 

Консепсияи сармояи инсонии дар асоси тањлили байнисоњавї тањияшуда ба мо 

имкон медињад, ки равандњо ва муносибатњои иљтимоиро бо истилоњњои категорияњои 

ѓайримустаќими умумии њамзамон хусусияти заминаи иљтимої-фарњангиро 

баэътиборгиранда баён намоем. Мафњумњое, ки ба баррасии онњо алоќаманданд, 

њангоми дарки масъалањои асосии равандњои ташаккули сармояи инсонї, табаќабандии 

иљтимої ва сиёсати иљтимої бо мазмуни љомеашиносї пурра карда мешаванд.  

Муносибати маљмўї нисбати сармояи инсонї синтези нишондињандањои миќдорї 

ва сифатї, баррасии онро дар намуди раванди ягонаи иљтимоии табдили равандњои 

сармоягузорї тавассути нињодњои оила, илм ва маориф ба сармояи љамъиятии 

љамъшуда пешбинї мекунад. Статистикаи иљтимоии сармояи инсониро бо 

муносибатњои иљтимої дар соњањои иљтимої-мењнатї, касбї, оилавию хешутаборї ва 

иљтимоию сиёсї пешнињод кардан мумкин аст. 

Њамин тариќ, таърифи зерини умумишудаи сармояи инсонї пешнињод карда 

мешавад: сармояи инсонї вазъи саломатие мебошад, ки бо нишондињандањои сифатї ва 

миќдорї, истеъдоди харизматикї, ќобилиятњои ањамияти иљтимоидошта, донишњо, 

мањорат, малакањои дар асоси заминањои табиї ва дар натиљаи њамкорињои иљтимої 

ташаккулёфта ифода шудаасту њамчун сармоягузории бошуурона ба рушди инсон 

баррасї мешавад. Сањмгузорї бо ваќт ва сармоягузории воситањо (пул) аз љониби як 

фард, харољоти мустаќим ва ѓайримустаќими давлат, корхонањо, шахсони алоњида 

боиси ташаккули хосиятњои зикршуда мегарданд, ки арзиши иљтимої доранд ва бо 

маќсадњои зерин истифода мешаванд: 

а) барои баланд бардоштани вазъи иљтимоии субъект;  

б) барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мењнатї.  

Њар ду њадаф баланд бардоштани подошро барои њомили сармояи инсонї 

пешбинї мекунанд, дар айни замон сармояи инсонї њамчун мавзўи муносибатњои 

иљтимої дар соњањои иљтимоиву мењнатї, оилавиву хешовандї, иљтимоиву сиёсї, 

иттилоотию таълимї ва касбї баромад мекунад. 

Муаммоњои сармояи инсонї дар адабиёти илмї, амалї ва таълимї ба таври васеъ 

муњокима карда мешавад. Сармояи инсонї њамчун категорияи иќтисодї ба яке аз 

мафњумњои умдаи иќтисодї мубаддал гаштааст, ки барои аз љињати манфиатњо ва 

амалњои инсонї тасвир кардан ва шарњ додани бисёр равандњои иќтисодї имкон 

медињанд. Муњаќќиќони сармояи инсонї ба љанбањои гуногуни он бештар таваљљуњ 
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зоњир мекунанд, ки ин боиси ба вуљуд омадани фарќи равишњо дар муайян кардани 

моњият ва мундариљаи он мегардад. Таснифи навъњои сармояи инсонї аз рўйи сабабњои 

гуногун ва барои маќсадњои гуногун имкон дорад, ки дар адабиёти ба ин мавзўъ 

бахшидашуда нишон дода шудааст. 

Муњаќќиќони Ѓарб намудњои сармояи инсониро аз рўйи намудњои сармоягузорї 

ба сармояи инсонї људо мекунанд. Г. Шулс ќайд мекунад, ки ќобилиятњои инсон 

«...тавассути намудњои муайяни фаъолият инкишоф меёбанд, ки нишонањои 

сармоягузорї доранд» [6, с.62].  Вай ба чунин намудњои фаъолияти сармоягузорї аз 

ќабили таълим дар мактаб, таълим бидуни тарк кардани истењсолот, барќарорсозї ва 

афзоиши њаљми маълумоти иќтисодї такя мекунад [7]. Тамоми ин фаъолиятњо ба 

ташаккули гурўњњои муайяни ќобилиятњои инсон равона карда шудаанд, ки онњо 

метавонанд њамчун сармояи инсонї арзёбї ва истифода карда шаванд. 

 М.Критян се намуди асосии сармояи инсониро фарќ мекунад: «истењсолї (Т), 

истеъмолї (Р) ва зењнї (Б)» [3]. Усули репродуктивии таснифи намудњои сармояи 

инсонї барои арзёбии андозањо ва шадидияти истифодаи сармояи инсонї дар соњањои 

мушаххас муњим аст. 

Муносибати мо ба муайян кардани намудњои сармояи инсонї ба ошкор кардани 

гурўњњои ќобилиятњо барои њаёти фаъоли инсон асос ёфтааст.  

Ќувваи љисмонї, тањаммулпазирї, тандурустї, масуният ба беморињо, афзоиши 

давраи фаъолияти мењнатї барои њар як инсон дар њар як соњаи фаъолияти касбї зарур 

аст.  

Фаъолияти зењнї, эљодї мисли даврањои ќаблї њамчун хусусияти беназири аќли 

инсон, ихтироъкорї, нубуѓ, заковат боќї мемонад.  

Мањсулоти фаъолияти зењнї њамчун моликияти истисноии муаллиф, ки њуќуќи 

муайян кардани самтњо ва шаклњои истифодаи онро дар хољагидорї дорад, бо патент ва 

њуќуќи муаллифї њифз карда мешавад. Объектњои моликияти зењнї ба амалиёти 

хољагидорї њамчун дороињои ѓайримоддии корхонањо љалб карда мешаванд ва 

даромади ширкатњо ва соњибони ин дороињоро афзун мекунанд. 

Маданияти баланд ва ахлоќи инсонї имрўз то њол дар истењсолот њамчун касб ва 

аќл заруранд. Деонтологияи тиббї, одоби педагогї ва мењнатї, кодекси шарафи 

соњибкорї, одоби мењнат ва ахлоќи хонагї дар коллектив фазои солими маънавї ва 

равониро фароњам меорад, њосилнокии мењнат ва даромадро зиёд мекунад. Обрўи 

корманд ва обрўю эътибори ширкат барои љалб кардани мизољон ва сармояњо њамчун 

нишондињандањои сирф тиљории соњибкорї муњим аст. Дар муносибатњои тиљории 

мутамаддин ба шаъну шараф, виљдон, ахлоќ ва масъулият бањои баланд медињанд. 

Категорияи сармояи фарњангї ва ахлоќї дар илмњои љомеашиносї њамчун маљмўи 

ќобилиятњои зењнї, дониш, мањорат, малакањо, сифатњои ахлоќї, ихтисоси одам ё 

шахсият, ки дар раванди фаъолияти иљтимої истифода мегарданд, фањмида мешаванд 

ва дар айни замон маќом ва ќудрат (њокимият)-ро ќонунї мегардонад. Албатта, 

тамоюлњои бегонаситезї, худхоњї ва низоъњо боќї мемонанд, аммо барои бартараф 

кардани онњо маблаѓњо ва кўшишњои иловагї заруранд. Аз ин рӯ, сармояи фарњангї ва 

ахлоќї бояд њамчун як намуди махсуси сармояи инсонї дар тамоми соњањои фаъолият 

баррасї карда шавад, тамоми ин намудњои сармояи инсонї як чизи умумї доранд. 

Њамаи онњо аз шахсият људонопазиранд. Аммо љузвњои сармояи инсонї ба њам 

мувофиќат намекунанд ва ваќтњои охир як ќатор асарњо пайдо шуданд, ки дар сохтори 

сармояи инсонї он чизеро нишон медињанд, ки ба шахсияти инсон метавонад бегона 
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бошад. Њоло сармояи иљтимої дар адабиёти бахши иќтисод эътирофи рўзафзун пайдо 

мекунад. Сармояи иљтимоиро њамчун ягон маљмўи муносибатњои иљтимої, ки харољоти 

амалиёт бо иттилоотро дар тамоми њудуди иќтисодиёт ба њадди аќал мерасонад, муайян 

кардан мумкин аст [9]. Таќсимоти мењнат њамчун унсури созмони љамъиятии истењсолот 

намунаи сармояи љамъиятї мебошад, ки самаранокии онро субъектњои хољагидорї 

муайян мекунанд. 

Сармояи иљтимої бо он алоќаманд аст, ки њар як субъекти иќтисодї ба ин ё он 

навъ ба низоми муносибатњои љамъиятї дохил ва њамгирої карда мешавад. Ин сармояи 

муомила, њамкорї, таъсири мутаќобила, эътимоди тарафайн ва кумаки њамдигарї 

мебошад, ки дар фазои муносибатњои иќтисодии байнишахсї ташаккул ёфтааст. 

Таќрибан њамаи бартарињои зењнии мо аз донише иборатанд, ки љомеа интиќол 

медињад ва дар њамгирої ба низоми муносибатњои иљтимої дар раванди иљтимоигарї 

мебошад. Дар адабиёти Ѓарб сармояи иљтимої чунин таъриф шудааст: «тавсифи њаёти 

иљтимої – њамкорї, меъёрњо ва эътимоданд, ки ба иштирокчиён имкон медињанд, то 

барои расидан ба њадафњои умумї самараноктар њамкорї бикунанд» [11]. 

Яке аз аввалин кӯшишњои ба сохтори омилњои истењсолот ворид кардани сармояи 

иљтимої ба Љ. Коулман мансуб аст. Он сармояи инсониро њамчун муносибатњои берунї 

ва дохилии ташкилот муайян мекунад. Ба андешаи мо, сањми асосии сармояи иљтимої 

ба самаранокии ширкат ин баланд бардоштани самаранокии шабакавї мебошад.  

Дар сохтори сармояи иљтимої сармояи сиёсї, сармояи ахлоќї, маънавї, васоити 

ахбори омма ва љузвњои дигарро људо кардан мумкин аст. Дар замони њозира чунин 

намуди сармояи иљтимої, ба монанди сармояи эътимод ањамияти махсус пайдо 

мекунад. Дар иќтисодиёт сармояи эътимодро њамчун интизорї муайян кардан мумкин 

аст, яъне он эњтимолияти субъективї мебошад: субъектњои алоњида тибќи меъёрњои 

ќабулшуда амал мекунанд ва ин на бар зарари онњое бояд бошад, ки ин меъёрњо онњоро 

муњофизат мекунанд. Сармояи мизољї ё брендиро њамчун шакли бегонашавандаи 

сармояи инсонї њисоб кардан мумкин аст. 

Њанўз соли 1993 Э. Гроув яке аз шартњои зарурии худро барои зинда мондани як 

раќиби нокомил дар муњити шадиди раќобатнок пешнињод карда буд. Мављудияти 

категорияњои сармояи муштариён махсусан барои ширкатњои суѓуртавї ва дигар 

муассисањои молиявї зарур аст. Ин муассисањо фаъолияташонро дар асоси портфели 

шартномавї бо мизољон ба роњ мемонанд, ки он њаљм, сохтор ва динамикаи 

фаъолиятро муайян мекунад.  

Муњити раќобатї, ки дар он ширкатњо дар иќтисоди муосир фаъолият мекунанд, 

зери таъсири навоварињо (инноватсия) мунтазам таѓйир меёбанд. Суръати тези ин 

таѓйирот ба муваффаќияти ширкат монеа месозад. Яке аз ин шартњо он аст, ки ширкат 

бояд сармояи назарраси сохтории бузург дошта бошад. Сармояи сохторї ин ќобилияти 

ширкат оид ба идора кардани сохтори ташкилии худ, мутобиќ шудан ба шароити 

таѓйирёбандаи бозорї ва њамзамон таѓйир додани самти фаъолият ба самти барои 

ширкат муфид мебошад. 

Сармояи ташкилиро њамчун як шакли дигари сармояи инсонии бегонашаванда 

низ баррасї кардан мумкин аст. Аз ин бармеояд, ин салоњияти 

банизомдаровардашудаву ба расмият даровардани ширкат ва системањо барои баланд 

бардоштани самаранокии эљодии он, инчунин малакањои ташкилотчигї љињати ба 

вуљуд овардани мањсулот ва арзиш зарур мебошанд.  

Сармояи ташкилї зеринро дар бар мегирад:  
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– сармояи навоварї: ба он њуќуќњои њифзшудаи тиљоратї, моликияти зењнї ва 

дигар дороињои ѓайримоддї ва арзишњоеро, ки ќобилияти ширкатро љињати навоварї 

таъмин мекунанд, мансуб медонанд; 

– сармояи равандњо, ки метавонанд, масалан, тавассути системањои истењсолот, 

фурўш, хидматрасонии пас аз фурўш ва ѓайра, ки дар љараёни амали онњо арзиши 

мањсулот ташаккул ёбад, ифода карда шаванд. 

Сармояи ташкилї донишњоеанд, ки ба ташкилот мансубанд, на ба кормандони 

алоњида. Онњоро њамчун донишњои пайваста (таркибї) ё донишњои нињодї тавсиф 

кардан мумкин аст, ки тавассути технологияњои иттилоотї дар махзанњои дастрас ва ба 

осонї миќёспазир дастгирї карда мешаванд. Њамин тариќ, сохтори намудњои сармояи 

инсониро ба таври зерин пешнињод кардан мумкин аст (Љадвали 1). 

Дар асоси омезиши равишњои мухталифи таснифи сармояи инсонї, сохтори 

нисбатан мукаммалу бузургнамои намудњои онро аз рўйи сатњњо ва моликият пешнињод 

кардан мумкин аст. Таснифи зикршуда дар расми 1 нишон дода шудааст. 

Ҷадвали 1.  

Сохтори намудҳои сармояи инсонӣ 

Намудњои сармояи инсонии 

бегонанашаванда  (сармояи ѓайринаќдинагї ) 

Намудњои сармояи инсонии 

бегонашаванда (сармояи наќдинагї) 

Сармояи тандурустї (биологию љисмонї) Сармояи иљтимої  

Сармояи фарњангию ахлоќї  Сармояи муштариён (Бренд–сармоя) 

Сармояи мењнатї  Сармояи сохторї  

 Сармояи зењнї   Сармояи ташкилї  

 Сармояи ташкилию  тиљоратї   

 

 

Расми 1. Таснифи намудҳои сармояи инсонӣ аз рўйи сатҳ ва моликият.  

 
Таснифи мазкури намудњои сармояи инсонї имкон медињад, ки сармояи инсонї 

дар сатњи инфиродї (микросатњ – сармояи инсонии инфиродї), дар сатњи як корхонаи 
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алоњида ё гурўњи корхонањо (мезосатњ – сармояи инсонии ширкат) ва умуман дар сатњи 

давлат (макросатњ – сармояи инсонии миллї) баррасї гардад ва арзёбї карда шавад. 

Маълум аст, ки механизми ташаккули сармояи инсонї ин сањмгузорї 

(сармоягузорї) ба шахс дар шакли пулї ё шакли дигар мебошад, ки он аз як љониб 

барои ба даст овардани даромад барои одам кумак расонда, аз љониби дигар боиси 

афзоиши њосилнокии мењнат мегардад. 

Харољотро барои баланд бардоштани мањсулнокї њамчун сармоягузорї баррасї 

кардан мумкин аст; харољоти љорї бо назардошти он анљом дода мешавад, ки дар 

оянда онњо аз њисоби даромади зиёд чандин бор љуброн мегарданд. Аз ин љо, 

сармоягузорињо ба сармояи инсонї нисбат ба њар гуна намудњои сармоягузорї 

муњимтар буда, онњо ба таври зерин људо карда мешаванд:  

– сармоягузорињо ба соњаи маориф (мактаб, донишгоњ, таљрибаи истењсолї);  

– харољот барои хизматрасонињои тиббї, ки солимии љисмонї ва равонии инсонро 

таъмин мекунанд (пешгирии беморињо, хидматрасонии тиббї);  

– бењтар намудани шароити зиндагї, рушди нерўю имкониятњои корманд ва 

баланд бардоштани фаъолияти аќлонию зењнии ў;  

– ѓизои дуруст. 

Ин намудњои сармоягузорї барои фаъолияти мењнатии босифат шароит фароњам 

оварда, ба истифодаи босамари сармояи инсонї мусоидат мекунад. 

Табиати сармоягузорї ба сармояи инсонї аз он иборат аст, ки баланд бардоштани 

сатњи дониш ва андўхтани таљрибаи шахсони алоњида њосилнокии сармояи ба одамон 

татбиќкардаро якбора афзун намекунад. Ин раванд, маъмулан, тўл мекашад. 

Маълумоти умумї ва махсус сифатро бењтар мекунад, сатњи донишњоро баланд ва 

захирањои донишро меафзояд, аммо бидуни малака ва таљрибае, ки дар истењсолот ба 

даст оварда мешавад, ин сармояи инсонї мањсуб намеёбад, аммо дар айни замон он 

муњимтарин љузви сармоягузорї ба сармояи инсонї мебошад. 

Сармоягузорї ба соњаи маориф ин сарфи якваќтаи захирањо мебошад, ки афзоиши 

њосилнокии мењнатро дар оянда пешбинї мекунад ва ѓайр аз ин, онњо ба шахси муайян 

вобаста мебошанд. Дар муќоиса бо дигар шаклњои сармоя, ин намуди сармоягузорињо 

аз нуќтаи назари инсон ва умуман љомеа муфидтар аст, зеро он аз љињати њаљм ва 

таъсири дарозмуддати иќтисодї ва иљтимої ањамияти бузург дорад. Барои корхона 

чунин сармоягузорињоро ба сармояи инсонї низ бузургтар њисобидан мумкин аст, аммо 

дар айни замон мањз онњо хатарнок мањсуб меёбанд, зеро онњо инфиродї мебошанд. 

Ваќте ки шахс ба кори дигар, ки дар он љо шароити нисбатан мусоид фароњам оварда 

шудааст, мегузарад, сармояи инсонї бо ў низ «меравад». 

Сармоягузорињо шарти зарурии ташаккули сармоя, аммо на истењсоли худи он 

мебошанд. Њангоми истењсоли сармояи инсонї, сармоягузорињо њамчун 

сармоягузорињои беруна ба шахс таъсир мекунанд. Истењсоли сармояи инсонї ин 

раванди ба вуљуд овардани нерўю ќобилиятњои истењсолии шахс тавассути 

сармоягузорї ба равандњои муайяни фаъолияти ў: таълим, донишомўзї, бозомўзї, 

тањкими нерў ва маънавиёти љисмонї ва ѓайра мебошад. Дониш ва ќобилиятњои инсон 

дар сурате дорої (сарват) мешаванд, агар онњо дар истењсолот татбиќ карда шаванд. 

Дороињои сармояи инсонї фишангњое мебошанд, ки мавќеи иќтисодии корхона ва 

шахсро дар љомеа таъмин мекунанд; фаъолият ва рушди иќтисодии корхонањоро дар 

сатњи миллї ва инфиродї муайян менамоянд. 
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Сармояи инсонї гурўњњои зерини фаъолияти инфиродї ва истењсолиро дар бар 

мегирад:  

– якум, рушду омезиши ќобилиятњои табиї ва дар натиљаи омўзишу тамринњо 

бадастомада, таълим ва барќарор мондани ќобилиятњо ва нерўи љисмонї мувофиќан ба 

талаботи истењсолї бо харољоти камтарин (оптималї)-и минбаъда;  

– дувум, омезиши донишњо ва таљрибае, ки инсон дар соњаи такрористењсолкунии 

љамъиятї истифода мебарад ва он боиси афзоиши њосилнокии мењнат ва афзоиши 

самаранокии истењсолот мегардад; 

– севум, маљмўи донишњо, мањорат ва малакањо, ки дар раванди омезиши 

оќилонаи фаъолияти бомањсул ва ангезиш (њавасманди)-и мувофиќи корманд ташаккул 

меёбанд;  

– чорум, афзоиши даромади инфиродї бо такрористењсолкунии сармояи инсонї 

ба маънои васеъ омехта карда мешавад (тањсилоти иловагї, бозомўзии касбї ба 

фаъолияти истењсолї аз нав сармоягузорї карда мешавад). 

Њамин тариќ, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки тамоми намудњои сармояи 

инсонї дар ташаккул ва такрористењсолкунї марњилањои муайяни рушди давравиро 

(сикли)-ро мегузаранд. Бо истифода аз усули давравии идоракунии сармояи инсонї, 

афзоиши самаранокии истифодаи онро дар як корхонаи алоњида  ва дар тамоми давлат 

пешгўї кардан, хавфњои фаъолиятњои навоварї (инноватсионї) ва дигар фаъолияти 

иќтисодї ва истењсолиро кам кардан, ба равандњои навоварї ва ѓайра суръат бахшидан 

имконпазир аст.  

Маълумоти мазкурро на танњо бо маќсадҳои илмї, балки њангоми татбиќи 

масъалањои амалї дар соњаи идораи сармояи инсонї, пешбурди сиёсати зиддидавравї 

(зиддисиклї) ва ќабули ќарорњои идоракунї оид ба рушд низ истифода кардан мумкин 

аст. 
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ТАСНИФИ САРМОЯИ ИНСОНИЕ, КИ БА ҶУДОКУНИИ ГУРЎҲҲОИ 

ҚОБИЛИЯТҲОЯШОН БАРОИ ҲАЁТИ ФАЪОЛИ ИНСОН ЗАРУРӢ АСОС ЁФТААСТ 

Дар мақолаи мазкур таърифи мушаххаси сармояи инсонӣ бо назардошти тамоми 

ҷанбаҳои мусбат ва манфии он таъриф дода шудааст. Инчунин дар мақола таснифоти 

мавҷудаи сармояи инсонӣ баррасӣ гардида, таснифоти нав пешниҳод карда мешавад, ки дар 

асоси људокунии гурӯњњои қобилиятҳои барои ҳаёти фаъоли инсон зарурї тањия карда 

шудааст. Сармояи ташкилӣ донишњое мебошанд, ки соњиби онњо худи ташкилот мебошад, 

на кормандони алоҳидаи он. Онњоро ҳамчун донишњои татбиќшуда ё донишњои 

институтсионалишуда (нињодигардида) тавсиф карда, тавассути истифодаи технологияҳои 

иттилоотї дар махзани дастрас ва ба осонӣ тавсеашавандаи додаҳо нигоҳ доштан мумкин аст. 

Калимаҳои калидӣ: сармояи инсонӣ, сармояи иҷтимоӣ, сармояи зеҳнӣ, сармояи сиёсӣ, 

сармояи сохторӣ, сармояи ташкилӣ, сармояи брендӣ, сармояи меҳнатӣ, сармояи тандурустї, 

сармояи соҳибкорӣ. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА, ОСНОВАННАЯ НА 

РАЗГРАНИЧЕНИИ ГРУПП СПОСОБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

В данной статье дается   конкретное опредееление человеческому капиталу с учетом 

всех положительных и отприцательных мометов  данного определения . В статье также 

рассматриваются уже существующие классификации человеческого капитала, и 

предлагается новая классификация, основанная на разграничении групп способностей, 

необходимых для активной жизнедеятельности человека. Организационный капитал 

составляют знания, которыми владеет организация, а не её отдельные работники. Его можно 

описать как внедрённые знания или институциализированные знания, которые можно 

хранить с помощью информационных технологий в доступных и легко расширяемых базах 

данных. 

 Ключевые слова: Человечектский капитал,  социальный капитал, интелектуальный 

капитал, политический капитал,  структурный  капитал, организационный капитал, бренд 

капитал, трудовой капитал, капитал здоровя, предпринитимательстикй капитал 

 

CLASSIFICATION OF HUMAN CAPITAL BASED ON DISTINCTION OF GROUPS 

OF ABILITIES NECESSARY FOR ACTIVE HUMAN LIFE 

This article gives a specific definition of human capital, taking into account all the positive 

and negative aspects of this definition. The article also examines the already existing classifications 

of human capital, and proposes a new classification based on the delineation of the groups of 

abilities necessary for the active life of a person. Organizational capital is the knowledge owned by 

the organization, not its individual employees. It can be described as embedded knowledge or 

institutionalized knowledge that can be stored using information technology in accessible and easily 

expandable databases. 

Key words: Human capital, social capital, intellectual capital, political capital, structural 

capital, organizational capital, brand capital, labor capital, healthy capital, entrepreneurial capital 
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ХУСУСИЯТҲОИ ИСТИФОДАИ ТАХТАИ ЭЛЕКТРОНӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ 

БАЛАНД БАРДОШТАНИ ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ ДОНИШҶЎЁН ДАР 

МАШҒУЛИЯТҲОИ РАСМКАШИИ АКАДЕМӢ 
 

Норов Ф.Ф. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Дар раванди омўзиши фанни расмкашии академӣ фаъолияти рассомиву бадеии  

донишљўён яке аз шартњои муњим ба њисоб меравад, ки барои рушди минбаъдаи эљодии 

онњо оид ба иљрои вазифањои гуногуни бадеї равона гаштааст. Барои баланд 

бардоштани фаъолияти эљодї њангоми иљрои корњои ороишиву бадеї, нишон додани 

зебоињои муњити атроф, равандњову ягонагии композитсионї, пеш аз њама, бояд 

донишљў хоњиши зоњир кардани ќобилиятњои зењниву бадеиро дошта бошад. Бо 

баробари ин омўзиши ќонуниятњои тасвири воќеии муњит ва соњиб гаштан ба 

ќобилиятњову услубњои инъикоси шаклу њаљми ашёро донистан зарур аст [1]. 

Агар омўзгор шароити мусоиди педагогиро дар таљриба ба эътибор нагирад, пас 

фаъолсозии қобилиятҳои эҷодии донишљўён дар машѓулиятњои расмкашии академї 

ғайриимкон хоҳад буд. Њар ќадаре ки њангоми фаъолияти бадеї, яъне мундариљаву 

методњо, услубњо ва маводи аёнї, умуман шароити педагогї рангоранг ба роњ монда 

шаванд, њамон ќадар бештар ќобилиятњои хонандагон ташаккул меёбанд [2].  

Яке аз усулҳои асосии баланд бардоштани фаъолияти эҷодӣ дар донишљўён ин 

усули ҳавасмандгардонї бо воситаи мундариљаи шавќовар мебошад, ки аз маљмўи 

маводи таълимии шавќовар таркиб ёфтааст [3]. 
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Ба азхудкунии самарабахши маводи таълимӣ истифодаи воситаҳои аёнӣ ва 

техникии таълим низ мусоидат мекунанд. Аз ин ҷиҳат, ба омўзгор лозим аст, ки 

талаботи донишљўёни муосирро ба назар гирифта, раванди таълимро шавқовар ва 

интерактивӣ гузаронад. Ба туфайли истифодаи технологияҳои муосири инноватсионӣ 

дар дарс, омӯзгор метавонад фазои илҳомбахшу эљодиро фароҳам оварад. Ин дар 

навбати худ муносибати мусбатро ба фаъолияти таълимӣ бедор мекунад ва дар роҳи 

баланд бардоштани эҷодиёти донишљўён ҳамчун нуқтаи ибтидоӣ хизмат мекунад. Ғайр 

аз он, фаъолияти маърифатӣ фаъол мегардад, қобилияти бо амалия ва ҳаёт пайванд 

кардани назария инкишоф меёбад, малакаҳои фарҳанги техникӣ ташаккул меёбанд ва 

шавқ ба омӯзиш меафзояд. Технологияи муосири рақамӣ ба омӯзгор дар татбиқи ин 

усул дар раванди таълим метавонад хеле манфиатбахш бошад. 

Технологияҳои рақамӣ имкон медиҳанд, ки ҳангоми омодагӣ ба машѓулиятњои 

расмкашии академӣ, инчунин бевосита дар раванди таълим, маводи визуалӣ, (аксҳо, 

тасвирҳо) зуд интихоб карда шаванд. Проекторҳои мултимедиявӣ ва компютерҳо, 

албатта, имкониятҳои омӯзгорро васеъ намуда, дар ҳалли масъалаҳои педагогӣ дар 

раванди таълими расмкашии академї хело манфиатбахш мебошанд.  

Аммо вақт дар як ҷо намеистад, ҳама чиз дар ҳоли рушд аст ва ин барои 

донишљўёни имрӯза кофӣ нест, ба онҳо диди баланд лозим аст. Имрӯзҳо амалия нишон 

медиҳад, ки бидуни рӯ овардан ба технологияҳои муосири компютерӣ, воситаҳои 

мултимедиявӣ, ки илм ба мо пешниҳод мекунад, омӯзгори дорои салоҳиятҳои касбӣ 

будан душвор аст. 

Яке аз воситањои асосии технологияњои муосир дар раванди таълим ин тахтањои 

электронї ё интерактивї ба њисоб мераванд, ки  бевосита ба шабакаи интернет пайваст 

буда, дорои махзани васеи тањияи дарсњо дар мавзўъњои  гуногун мебошад. Дар ин 

махзанњо вобаста ба раванди таълим мавзўю мундариљаи мухталиф ва маводи 

таълимиро дастрас кардан мумкин аст, ки метавон дар љараёни таълим истифода кард. 

Инчунин, тахтаҳои электронии интерактивӣ ба китобхонаҳои махсуси таълимӣ ва 

галереяҳои таълимӣ дастрасӣ доранд.  

Истифодаи тахтаи интерактивиро дар раванди машѓулиятњои аудиторї дар 

дарсњои санъати тасвирї дида мебароем. Роҳҳои асосии истифодаи тахтаи интерактивӣ 

дар машѓулиятњои расмкашии академї ин ҷустуҷӯи фаврии иттилооти зарурӣ ва 

дарёфти маводи аёнї оид ба љараёни таълим аст. 

Арзиши асосии тахтаи интерактивӣ  дар машѓулиятњои расмкашии мавзўї он аст, 

ки аз рўйи тасвирњои дар экран мављудбуда њар гуна нишона ё навиштаљот гузоштан 

мумкин аст, инчунин бо воситаи он навиштаљотро рангоранг ва равшан гардонидан низ 

мешавад. Масалан, ҳангоми коркарди композитсияҳои мураккаб ин усулро истифода 

бурдан бамаврид аст. Намоиши мавод дар тахтаи интерактивӣ, њамзамон метавонад 

вақтро дар дарс хеле сарфа намояд. Бо њамин усул дар тахтаи интерактивї метавон ба 

донишљўён тарзи дарёфту бо ранг људо кардани љузъиёти композитсияро пешнињод 

кард. Ин намуди фаъолият донишљўро водор месозад, ки мустаќилона вазифањои 

графикии пешнињодшударо бапуррагї аз бар намояд. Маводи аёнӣ аз тахтаи 

интерактивї тавре интихоб мегардад, ки донишљўён њар гуна схемаву шаклњоро, ки дар 

намуди њандасї (геометрї) оварда шудаанд, баосонї истифода мекунанд. Њангоми 
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иљрои корњои бадеї интихоби дурусти композитсия, нуќтаи назар хеле муњим ба њисоб 

меравад [3]. 

Дар тахтаи электронї якчанд композитсияњои муассирро интихоб намуда, омўзгор 

ба донишљўён пешнињод менамояд, ки мустаќилона дар назди тахта шаклу њаљми он 

ашёро тањлил намоянд. Донишљўён дар назди тахтаи электронї метавонанд якчанд 

нафар бошанд, зеро тахтаи электронї барои шумораи зиёди расишњо омода карда 

шудааст, ки самаранок гузаштани раванди таълимро таъмин менамояд. 

Бо истифода аз ќалами электронї (стилус)-и тахта, ба монанди мӯйќалам ё қалам, 

љўрсозињоро тағйир дода, дар тахта донишљўён метавонанд тасвирҳоро пурра кунанд, 

инчунин композитсияву расмҳои худро эҷод намоянд. Ин намуди фаъолият 

донишљўёнро водор мекунад, ки мустақилона тарзу услуби истифодабарии планшетҳои 

графикии муосирро аз худ кунанд ва ҳангоми корњои ороишиву бадеї малакаи зарурӣ 

пайдо намоянд.  

Таъминоти барномавии тахтаи электронї имконият фароњам меорад, ки бо 

воситаи асбобњои “ченак љадвал” ва “хати рост” дар фурсати лозима диқќатро ба 

коњишёбии дурнамоии унсурњо вобаста аз љойгиршавии хати уфуќ равона созанд. Ба 

воситаи асбоби “санљиши ранг” бошад, таъсири дурнамои њавоиро дар тасвир хуб 

инъикос кардан мумкин аст. 

Бо истифода аз имкониятњои васеи тахтаи электронї донишљў ба осонї метавонад 

ашёи тасвиркардаро беранг, серранг, якранг ва шаклу њаљми онро дигаргун созад. 

Инкишофи бетаъхирӣ, тағйирпазирӣ ва чандирии тафаккури композитсиониро 

машқҳое таъмин мекунанд, ки оид ба табдил додани таркиби композитсия ба 

композитсияи рангоранг ва ё баръакс мебошанд. Сипас, омўзгор тасвирро аз нав беранг 

мекунад ва донишљўёни дигар низ дар назди тахтаи электронї рангњои лозимиро 

интихоб мекунанд. Дар ҷараёни ин машғулиятҳо, донишљўён чӣ гуна мувозинат 

кардани қисмҳои композитсия ва хусусияти интихоби рангњоро аз худ менамоянд. 

Схемаҳои эҷодшуда умқи таассуротро баланд мебардоранд, мавод дар хотир ба осонї 

наќш мебандад ва дар фаъолияти шахсии эҷодӣ бомуваффақият истифода мешавад.  

Дар тасвири ашё истифодаи ќонунияти аз умум ба ќисматњо гузаштанро низ ба 

воситаи фармонњои алоњида, ки аввал расмро сода гардонида, сипас бо танзимоти 

махсус љузъиёти онро пай дар пай пурра мегардонад, истифода кардан бамаврид аст. 

Вазифаи муҳим барои таҳлили сохтори композитсия ин таѓйирот, ҳаракат ё аз 

байн бурдани онҳо мебошад. Масалан, ҳангоми коркарди композитсияи натюрморт, 

шумо метавонед ашёро ҳаракат дињед ва андозаи онро тағйир диҳед. 

Барои фаъол сохтани фаъолияти эҷодии донишљўён нишон додани наворҳои 

таълимии мавзӯъҳо, ки рассомон дар онҳо мастер-классҳо мегузаронанд, инчунин 

пораҳои филмҳои омўзишї - бадеї муфид мебошад. Тасвири видеоиро дар тахтаи 

электронии интерактивӣ ҳар лаҳза қатъ кардан, калон кардан, бо қайдҳои чизе таъкид 

кардан, дар ҳолати зарурӣ порчаро такрор кардан ё ҳамчун скриншот сабт кардан 

мумкин аст. 

Ҳамаи ин вазифаву фармонњо, албатта, дар ҳама гуна компютерҳои фардӣ амалӣ 

карда мешаванд, аммо аксар вақт донишљўён мустақилона намедонанд, ки дар онҳо чӣ 

гуна кор кунанд. Вазифаи омӯзгор дар ин рӯзҳо аз ҷиҳати техникӣ саводнок будан, дар 
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воситаҳои муосири техникӣ паймоиш кардан ва дониши худро ба насли љавон интиқол 

додан аст. 

Тахтањои интерактивї имконият медињанд, ки чунин машњњо ба монанди ҷустуҷўи 

композитсияи тасвир бо воситаи рӯйхати нусхањои дар монитор баровардашуда ва бо 

истифодаи чунин фармонњо: маҳкамкунї, хурдкунї, калонкунї, гардишњо, нусхагирї 

амалї гардонида шаванд. Ин гуна машѓулиятњо хусусан, дар омўзиши композитсия ва 

фикрронии композитсионї манфиатбахш мебошанд. Ба омўзгор зарур аст пешакї 

вариантњоро омода созад, ки дар онњо нољурињо мављуд бошанд, донишљўён бошанд, 

дарњол бояд ин нољурињоро дарёфт карда ислоњ намоянд [4]. Бо истифода аз вазифањои 

асбоби “људокунии љузъиёт”, ки барои љойгиркунии объектњо мувофиќи масоњати 

монитори тахтаи электронї истифода мешавад, басо ќулай мебошад. Бо маќсади 

дарёфти сужаи муассир дар чорчўбаи сохташуда, љустуљўи андозаву сањнањои 

композитсия шавќовар мебошад. Дар ин љо ба донишљўён иљрои машќњоеро, ки оид ба 

тартиб додани композитсия бо назардошти тањрангу дигар ашёи лозимї иљро мешавад, 

пешнињод кардан мумкин аст. Чунин машќњо барои дарки шаклу њаљм ва хусусиятњои 

бадеии композитсия кумак мерасонанд. Се нафар донишљўён дар назди тахтаи 

электронї фаъолият мебаранд дар он ваќте ки дигар донишљўён дар рўйи ќоѓаз кор 

карда, инчунин фаъолияти њамсабаќони худро, ки дар назди тахтаи электронї кор 

мекунанд, мушоњида менамоянд. Инчунин, машқҳои мазкур метавонанд бо маќсади 

дарёфти хусусиятњои асосӣ дар таркиби композитсияи бадеї равона карда шаванд ва 

тавре ки ба мо маълум аст, хусусиятњои асосї аз андоза, ранг ва тобишњои гуногун 

вобастагї дорад. Ҳама объектҳои тахтаи электронї серамалиёт буда, таҳрирашон низ 

осон аст, ки дар ин љо метавон миқёси онҳоро зуд тағйир дод ва сояву ранги дилхоҳи 

ашёро интихоб намуд. 

Истифодаи тахтаи электронӣ дар раванди таълими расмкашии академї имконият 

медиҳад, ки дониши мавзӯӣ ва методї  пурра аз худ карда шавад. Захираҳои махсуси 

электронии эҷодшуда, ки принсипҳои интерактивӣ дар онҳо татбиқ карда мешаванд, 

барои  интихоб намудани мавод ба мавзўи дарс хеле кумак мерасонад. Масалан, ба 

донишљўён пешнињод кардан мумкин аст, ки пайдарњамии марҳилаҳои тасвири 

композитсияи расмро фањмонида, дар сохтори композитсия нољурињоро муайян созанд. 

Бо ин усул метавон аз донишљўён ба шаклҳои гуногуни санҷиши дониш, қобилият ва 

малакањои онњоро арзёбї намуд. Масалан, шумо метавонед санҷиши донишро бо 

истифодаи аниматсияњо (нопадид шудани ҷавоби нодуруст) ташкил кунед ё 

кроссвордҳо ва тестҳои динамикиро ба донишљўён пешнињод намоед. Дар ин ҳолат, 

"истифодаи усулҳои таълимии проблемавӣ, эвристикӣ ва тањқиқотӣ донишљўёнро барои 

машѓул шудан ба фаъолияти эҷодӣ (истеҳсолӣ) таъмин мекунад" [5]. 

Бешубња, гузаронидани машѓулиятњо бо истифодаи тахтаи электронї аз омўзгор 

муносибати салоњиятнокро ба омодасозии маводи таълимиву методї таќозо менамояд. 

Омўзгоре, ки дорои салоњиятњои касбї мебошад, нисбат ба раванди таълим таъсири 

самаранок мебахшад: ҷорӣ намудани технологияҳои нави инноватсионӣ, рушди 

қобилияти эҷодии донишљўён, самтгирӣ, ҳавасмандии хонандагон ба касби ояндаи худ, 

тарҳрезии фаъолияти ояндаи худ ва ѓайрањо. Бояд тазаккур дод, ки ҳамаи маводи 

таҳиякардаи омўзгор (асбобҳои аёнӣ, диаграммаҳо, ҷадвалҳо) дар дарсҳои минбаъдаи 

таълими расмкашии академї метавонанд васеъ истифода шаванд. 
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Њамин тавр, истифодаи тахтаи электронї ҳангоми машѓулиятњо аз расмкашии 

академї донишљўёнро њавасманд гардонида, раванди таълим ва азхудкунии маводи 

дарс дастрасттар ва аёнтар мешавад, инчунин фазои маърифатии гурўњ беҳтар гардида, 

донишљўён ба кор бештар таваҷҷуҳ мекунанд. Кор бо тахтаи интерактивӣ аз донишљўён 

дониш ва малакаҳои махсусро талаб намекунад, зеро донишљўёни муосир таҷрибаи 

истифодаи телефонҳову планшетҳо ва компютерҳоро доранд, бинобар ин, онҳо аз 

болои кори омўзгор мушоњида карда зуд усулњои асосии корро меомӯзанд. Дар ин њол 

суръати дарс низ меафзояд, нерӯмандтар мешавад, зеро матн, ҷадвал ва расмҳо пешакӣ 

омода карда мешаванд. Як лаҳзаи мусбат ва қулай дар он аст, ки ҳамаи маълумотро 

метавон дар экран шарҳ дод ва барои дарсҳои оянда захира кард. Инчунин, дарси 

электронии коркардшударо, ки дар шабакаи интернет сабт карда шудааст, донишљў 

метавонад дар хона такрор намояд. Ахбори коркардшудаи бадастомада бояд дар шуури 

донишљў сабт гардад, бо маќсади он ки дар фурсатњои лозимї онро дар раванди 

фаъолияти эљодї истифода карда тавонад. 

Албатта, бояд донист, ки њангоми кор бо тахтаи электронї меъёрњои муайянро 

риоя кардан лозим аст, яъне танњо дар љараёни ифодаи маводи омўзишї ё дар 

фурсатњои лозимї. Имконияти санљидани ќобилиятњои эљодї дар воситањои гуногуни 

технологияњои муосир метавонад завќу њаваси донишљўёнро афзун намояд [6]. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ИСТИФОДАИ ТАХТАИ ЭЛЕКТРОНӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ БАЛАНД 

БАРДОШТАНИ ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ ДОНИШҶЎЁН ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ 

РАСМКАШИИ АКАДЕМӢ 

      Дар маќолаи мазкур баъзе масъалањои истифодаи тахтањои электронї шарњ дода 

шуда, оид ба самаранок арзёбї гардидани тахтањои электронї дар раванди таълим 

маълумот оварда шудааст. Чи тавре ки муаллиф ќайд менамояд, яке аз воситањои 

асосии технологияњои муосир дар раванди таълим ин тахтањои электронї ё интерактивї 



 

 

ПАЁМИ ДТТ 2(6) 2020 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

71 
 

ба њисоб мераванд, ки  бевосита ба шабакаи интернет пайваст буда, дорои махзани 

васеи тањияи дарсњо дар мавзўъњои  гуногун мебошад. Дар ин махзанњо вобаста ба 

раванди таълим мавзўю мундариљаи мухталиф ва маводи таълимиро дастрас кардан 

мумкин аст, ки метавон дар љараёни таълим истифода кард. Инчунин, тахтаҳои 

электронии интерактивӣ ба китобхонаҳои махсуси таълимӣ ва галереяҳои таълимӣ 

дастрасӣ доранд.  

      Бешубња, гузаронидани машѓулиятњо бо истифодаи тахтаи электронї аз омўзгор 

муносибати салоњиятнокро бо омодасозии маводи таълимиву методї таќозо менамояд.  

      Њамин тавр, истифодаи тахтаи электронї ҳангоми машѓулиятњо аз расмкашии 

академї донишљўёнро њавасманд гардонида, раванди таълим ва азхудкунии маводи 

дарс дастрастар ва аёнтар мешавад, инчунин фазои маърифатии гурўњ беҳтар гардида, 

донишљўён ба кор бештар таваҷҷуҳ зоњир менамоянд. 

Калимањои калидӣ: тахтаи электронї, интерактивї, расмкашии академї, салоњият, 

галерея, шабакаи интернет, технологияњои муосир, воситањои аёнї. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСКИ В КАЧЕСТВЕ 

ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

НА АКАДЕМИЧЕСКИХ КЛАССАХ РИСОВАНИЯ 

      В данной статье разглашаются некоторые особенности использования электронной 

доски, а также оценивается эффективность электронной доски в процессе обучения. Как 

описывает автор одно из основных средств современных технологий в процессе обучения 

является использования электронной доски в процесс обучения, которое  непосредственно 

имеет доступ в сеть интернета и обладает достаточно большим хранилищем для реализаций 

занятий. На данном хранилище в зависимости от темы урока и его содержания можно 

достать различные обучающие средства, которое можно эффективно использовать в 

процессе занятий. Также электронная или интерактивная доска имеет доступ к специальной 

образовательной библиотеке и учебной галерее. 

      Безусловно проведения занятий с использованием электронной доски требует от 

преподавателя компетентностного подхода с подготовлением учебно-методических средств. 

      Таким образом, использования электронной доски в процессе занятий академическим 

рисунком поощряет студентов, что способствует доступности и эффективности  освоения 

учебного материала, также расширяется позновательная атмосфера группы и в процессе 

этого студенты ещё больше уделяют внимание к своей роботе. 

Ключевые слова: электронная доска, интерактивный, компетенция, галерея, сеть 

интернета, современные технологии, средства наглядности. 

 

FEATURES OF USING THE ELECTRONIC BOARD AS A TOOL TO INCREASE THE 

CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN ACADEMIC DRAWING CLASSES 
 

      This article discloses some of the features of using the electronic whiteboard, and also evaluates 

the effectiveness of the electronic whiteboard in the learning process. As the author describes, one 

of the main means of modern technologies in the learning process is the use of an electronic board 

in the learning process, which directly has access to the Internet and has a large enough storage for 

the implementation of classes. On this store, depending on the topic of the lesson and its content, 
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you can get various teaching aids that can be effectively used in the classroom. Also, an electronic 

or interactive whiteboard has access to a special educational library and educational gallery. 

Of course, conducting classes using an electronic board requires a competence-based approach from 

the teacher with the preparation of educational and methodological tools. 

Thus, the use of an electronic board in the process of studying academic drawing encourages 

students, which contributes to the accessibility and efficiency of mastering the educational material, 

the cognitive atmosphere of the group also expands and in the process, students pay even more 

attention to their robot. 

Key words: electronic board, interactive, competence, gallery, Internet, modern technologies, 

visual aids. 
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САҲМИ АСОСГУЗОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ - ПЕШВОИ МИЛЛАТ, 

ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР 

БАРҚАРОРШАВИИ СУЛҲ ВА ВАҲДАТИ МИЛЛИИ ТОҶИКОН 

Салимова Ф.С., Гирдаков И.Х. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Сарварии сиёсї яке аз элементњои асосии њаёти ҷамъиятї ба шумор рафта, наќши 

он дар њаёти сиёсии љомеа рўз то рўз меафзояд. Њамин тариќ, новобаста аз давру замон 

масъалаи пешво ва сарварӣ диққати мутафаккирони зиёдеро ба худ љалб кардааст. Онҳо 

ба масъалаи сарварӣ аз рӯйи манфиатҳои гурӯҳӣ назар намуда, хосиятҳои онро ошкор 

карданӣ шуда, ба моҳият ва вазифаҳои сарварӣ ва таъсири мутақобилаи онҳо 

ба ҳодисаҳои дигари ҷомеа ва махсусан, муносибати сарвар ва сарварӣ ба 

сохтори ҳокимияти давлатӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир менамоянд. Ба масъалаи 

сарварӣ  ҳанӯз аз замонњои ќадим Плутарх, Геродот ва Арасту диққати махсус додаанд. 

Махсусан, Арасту дар асари машҳураш «Сиёсат» сохтори давлатии мамлакатҳои 

гуногунро тавсиф менамояд. Ба моҳият ва хусусиятҳои давлат, аломатҳо ва мақомоти 

махсуси онҳо назар намуда, нақши одамони давлатӣ ва ҳарбиро дар мадди аввал 

мегузорад. 
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Дар асрҳои миёна дар таърихи фалсфаи адабиёти форсу тољик ба масъалаи 

сарварї диќќати махсус дода шудааст. Махсусан, дар «Шоњнома»-и Фирдавсї, 

«Насињатнома»-и Унсурулмаолии Кайковус ва «Сиёсатнома»-и Низомулмулк 

таълимоти гуногуне нисбат ба сарварї пешниход гардидааст, ки вобаста ба шароити 

замонашон хеле арзишманд мебошанд [1. 72].  Баъдтар дар замони нав оид ба масъалаи 

сарварӣ таълимоти гуногун ташаккул ёфт. Махсусан, дар давраи Эҳё назари 

мутафаккири итолиёвӣ Н. Макиавелли дар китоби машњураш “Государ”, ки образи 

давлатдорро шарњ додааст, хосияти ҳақиқӣ дошта, аз таълимоти маъмули замона фарқ 

менамуд.  

Дар шароити ҳозира бошад, рӯовариҳо ба таълимоти сарварӣ дар сатҳи гуногун 

ба вуқӯъ меоянд. Сарварӣ, ки яке аз воситаҳои муҳимтарини танзими муносибатҳои 

байниҳамдигарии одамон, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва умуман, ҳаёти ҷамъиятӣ мебошад, 

мавриди таҳлил ва таҳқиқи соҳаҳои гуногуни илмҳои ҷомеашиносӣ қарор гирифтааст. 

Ба омӯзиши масъалаҳои сарварӣ сотсиология, фалсафа, психология, геополитика ва 

бештар сиёсатшиносӣ машғуланд. Дар онҳо моҳият, вазифаҳо ва хусусиятҳои дигари 

сарвар ва сарварӣ мавриди таҳлил қарор мегиранд.  

Њамин тариќ, сарвари сиёсї ин шахсест, ки ќобилияти муттањид намудан, 

роњбаладӣ намудан ва роњбари њаракатњои гурўњи муайяни одамон, њизбњо, кишварњо 

ва ташкилотњоро дорад [1.74]. 

Бузургии ин гуна одамон дар он аст, ки тавонистанд манфиатҳои умумиро ифода 

намоянд ва баҳри ҳимояи онҳо кӯшишҳои зиёде ба харҷ диҳанд. Аз ин хотир, оммаи 

мардум ин гуна одамонро эҳтиром намуда, пешвои худ мехонад. 

Шинохти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси 

Пешвои миллӣ - ин инъикоси эътирофи ҷомеа аст. Зеро имрӯз, бидуни ҳеҷ мушкилӣ, 

аҳли ҷомеаи тоҷик барқарор шудани сулҳу субот ва ризоияти миллӣ дар мамлакатро 

хидмати бузургтарини Пешвои миллии мо эътироф мекунанд.  

Шахсияти сиёсии Эмомалӣ Раҳмон, хидматҳои таърихии эшон дар таъмини суботи 

сиёсӣ дар кишвар, ислоҳоти конститутсионӣ ва эъмори ҳокимияти давлатӣ, 

барномарезиҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, таҳаввулоти маънавӣ, фарҳангӣ ва маърифатии 

Тоҷикистони навин, пешбурди сиёсати дарҳои кушод дар муносибат ба кишварҳои 

ҷаҳони муосир ва ғайраҳо эҳтиёҷ ба тафсир надоранд. Барои шинохти шахсияти 

Президентамон мехоҳем назаре ба гузаштаи начандон дури хеш андозем. 

Таърихи бою куҳан ва интиҳои қарни сипаригардидаи кишварамон воқеаҳои 

сиёсии бузургеро дар бар мегирад, ки ҳар кадоми он дар марҳалаи худ нақши ба худ 

хосеро дорад. Дар таърихи навин аз нигоҳи мо, баландарин дастовардамон соҳиб 

шудан ба Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки баъди пош хўрдани 

Иттиҳоди Шўравӣ амалӣ гардид. Ҳамагон дар хотир доранд, ки Тоҷикистони 

соҳибистиқлолро дар ибтидои солҳои 90-уми асри ХХ дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти 

ҷамъиятӣ ва давлатдорӣ буҳрони шадиде фаро гирифт [5]. 

Истиқлолият волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату давлатдории 

тоҷикон дар асри XVI аст, ки нахуст дар заминаи давлатҳои навтаъсиси собиқ 

Иттиҳоди Шўравӣ арзи ҳастӣ намуда, ҳамчу шакли давлатдории мутамаддину 

пешрафта сабзид, ба камол расид ва ташаккул ёфт. Истиқлолият шиносномаи ҳастии 

давлати комилҳуқуқ ва соҳибихтиёри тоҷикон дар ҷомеаи ҷаҳонист, ки низоми 
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давлатдорӣ, сиёсати дохиливу хориҷӣ, сиёсати иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии хешро 

мустақилона пеш мебарад. Понздаҳ соли таърихи навини давлат ва миллати мо давраи 

пурфоҷиа, солҳои ҳалли масъалаи будан ё набудани давлати Тоҷикистон, таъмини 

сулҳу субот, ризоият ва ваҳдати миллӣ, марҳилаи омодасозии заминаҳои гузариш аз як 

низоми сиёсиву таҳкурсии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон, давлатдории навини 

тоҷикон ва мустаҳкам намудани пояҳои он буданд. 

Ба њамагон маълум аст, ки истиқлолияти давлатӣ барои мо - тоҷикистониён ба 

осонӣ ба даст наомадааст. Бо таъсири қувваҳои бадхоҳи дохилию хориҷӣ кишварамон 

ба ҷанги шаҳрвандии бародаркуш кашида шуд, ки боиси қурбониҳои азими ҷонӣ, 

талафот ва хисороти бузурги сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ гашта, пояҳо, рукнҳо 

ва асосҳои давлатдориро фалаҷ гардонид, қонуншиканӣ ва бесару сомониҳоро дар 

мамлакат ба вуҷуд овард, ки чандин вақт тӯл кашиданд. Дар чунин шароити душвор 

шаҳрвандони тамоми манотиқи кишвар, ҳамчун баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи 

ягонаи ҳокимияти давлатӣ ба воситаи вакилони халқ дар мақоми олии намояндагии 

мамлакат масъулияти бузург ва беназири давлатдории хешро ба воситаи Шӯрои Олӣ 

ифода сохта, ба он ноил гардиданд, ки баҳри барқарор намудани асосҳои давлатдорӣ ва 

таъмини қонуният, сулҳ ва ризоияти миллӣ 16-уми ноябри соли 1992 дар қасри Арбоби 

шаҳри Хучанди бостони Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати 

дувоздаҳум) баргузор гардид. Дар он вақт Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми 

масъулиятро дар назди таърих, халқу Ватан ва ҷомеаи љаҳонӣ ба дӯш гирифта, самти 

тараққиёти онро дар Иҷлосияи XVI муайян кард. Шўрои Олӣ роҳбарияти нави 

мамлакатро таҳти сарварии Эмомалӣ Рахмон интихоб намуд. Халқи Тоҷикистон дар 

марҳилаи наву тақдирсоз симои роҳбари худро дар шахсияте медид ва боварӣ дошт, ки 

он бевосита аз байни халқ баромада ва барои халқ дар шароити гузариш фаъолияти 

пурмасъулиятро ба дӯш гирифта метавонад. Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун вакили халқ, ки 

дар байни зиёда аз даҳ номзад интихоб гардида буд, ҳамеша ба ростгўӣ, ҳақиқатҷӯӣ, 

серталабӣ нисбат ба худ ва дигарон дар ҳамаи иҷлосияҳои Шўрои Олӣ нақши 

аввалиндараҷа мебозад. Ў савганд ёд намуда гуфт: «…кори худро аз сулҳ сар хоҳам 

кард… Ман тарафдори давлати демократӣ ва хуқуқбунёд мебошам. Мо ҳама бояд ёру 

бародар бошем, то ки вазъиятро ором намоем…» [6]. Ин садоқату самимиятро дар 

ҷараёни хидматҳояш дар назди халқу Ватан Эмомалӣ Рахмон баръало собит намуда 

истодааст. Маҳз Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун Раиси Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

ҳамзамон Сарвари давлат барномаи мукаммали аз буҳрони сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ 

ва маънавӣ баровардани кишварро ба миён гузошт. Вақт ва таҷрибаи таърихии давраи 

истиқлолият исбот намуданд, ки  роҳи муайянкарда ва пешгирифтаи Эмомалӣ Раҳмон 

алтернативаи дигар надошт. Таърихи давлатдории навини Тоҷикистон собит сохт, ки 

мардуми кишвар дорои қувваи солим ва тавоноест, ки пеши роҳи ҳама гуна 

моҷароҷўиро гирифта метавонад ва обрўву нуфузи кишварро дар арсаи байналмилалӣ 

собит ва ҳифз менамояд. Эмомалӣ Раҳмон масъулияти олии созандагиро ба зимма 

гирифта, тавонист манфиати умумимиллиро аз манфиатҳои шахсӣ, гурўҳї ва маҳаллию 

минтақавӣ боло гузорад. Бо шарофати сиёсати хирадмандонаи Сарвари давлат 

Эмомалӣ Раҳмон халқи Тоҷикистон ҳамчун қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, 

эҳтироми озодӣ, ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд ва ба мақсади демократикунонии ҷомеа, 

бунёди давлати соҳибихтиёр, хуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона Кониститутсияи нави 
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мамлакатро бори нахуст дар таърихи давлатдории навин бо роҳи раъйпурсии 

умумихалқӣ қабул намуд, ки дар он ҳама дастовардҳои башарият дар бобати озодии 

инсон, ҳуқуқи шаҳрванд, ҷомеаи демократии ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дарк шудаанд. 

Имрўз, бояд махсусан таъкид намуд, ки муваффақ шудан ба ризоияти миллї ва 

сулҳу ваҳдат идомаи мантиқии сиёсати давлату Ҳукумати Тоҷикистон ва талошҳои 

Эмомалӣ Раҳмон дар ин роҳ аст. Роҳбарии хирадмандона, самимияти беназари инсонӣ, 

руҳи ватанпарастӣ, ҳамкории пурсамар дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ, ташкил намудани 

фаъолияти судманди рукнҳои ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои ғайриҳукуматию 

ҳаракатҳои мардумӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ, эътиқоди мардуми диёр, аз ҷумла гурўҳҳои 

мухталифи сиёсӣ нисбат ба Сарвари давлат аз омилҳое буданд, ки ба амали 

гардонидани нақшаҳои асосӣ мусоидат намуданд. Кўшишҳои пайвастаи Сарвари 

давлат ва ҳамчунин заковати мардуми бономусу бофарҳангамон натиҷаҳои дилхоҳ 

доданд ва ниҳоят, 27 июни соли 1997 Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти 

миллӣ ба имзо расид. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муроҷиатномаи худ ба муносибати имзои 

Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ аҳамияти бузурги таърихии ин 

ҳодисаи фараҳбахшро барои сарнавишти миллати тоҷик ва ҳамаи тоҷикистониён 

таъкид намуда, аз ҷумла овардааст: «Ҷидду ҷаҳд ва умедвориҳо барои нигоҳ доштани 

давлати миллии тоҷикон маҳз дар ҳамин рўзи саид ҷомаи амал пӯшид. Ман имрўз гуфта 

метавонам, ки насли ҳозираи миллати тоҷик ҳарчанд аввал пешпо хўрд, имрўз пирўз 

аст. Зеро ин насл тавонист васвасаи аҳриманиро, ки дар майнаи халқи мо ҷо гирифта 

буд, аз худ дур андохта, морони заҳҳокиро, ки ҷони ҷавони садҳо фарзандони моро 

қурбон мекарданд, саркўб созад. Ақли солим ва хиради дурбин пирўз шуд. Рўзи 

фархундае, ки онро дар хамаи шаҳру ноҳияхо ва деҳотӣ дурдаст, дар ҳамаи оилаҳо 

интизор будем, фаро расид» [7]. 

«Баъд аз имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар 

Тоҷикистон ва дар натиҷаи кўшишҳои мунтазами ҳукумат дар кишвар фазои сулҳу 

салоҳ ва ризоияти миллӣ барқарор шуд. Маҳз аз баракати сулҳу оштии миллӣ мо 

тавонистем ваҳдати миллӣ ва якпорчагии ватанамонро таъмин намуда, чорабиниҳои 

бузурги умумимиллии худро гузаронем» [8]. 

Таҷриба ва амалияи ба даст овардани сулҳи миёни тоҷикон натанҳо аҳамияти 

миллӣ, балки аҳамияти ҷаҳонӣ дорад. Зеро амсоли хуби ҳаллу фасли низоъҳои миллӣ ва 

дохилидавлатии минтақаҳои гуногун шуда метавонад. «Беҳуда нест, ки таҷрибаи мо дар 

ҷодаи таъмини сулҳ, ба Ватан ва ба макони зист баргардонидани қариб як миллион 

гурезаҳо ва ташкили ҳамгироии иҷтимоии онҳо аз тарафи ташкилоту созмонҳои 

бонуфӯз, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо 

воқеъбинона арзёбӣ шуд ва ҳамчун модели нодири сулҳофарӣ эътироф гардид» [9]. 

Омўзиши хамаҷонибаи ин таҷриба имконият медиҳад, ки пеши роҳи сар задани чунин 

моҷароҳо гирифта шавад ва дар сурати ба вуқўъ омадани ҳар гуна муноқишаҳо роҳи 

ҳалли онҳо ҳар чӣ зудтар пайдо карда шаванд. Роҳи ҳалли масъалаҳои дар созишнома 

ифодаёфта сулҳи бебозгаштро дар ҷумҳурӣ таъмин намуд. Мо имрўз ифтихор аз он 

дорем, ки фарҳанги сулҳи тоҷикон барои дигарон намунаи ибрат гардид ва аз ҷониби 

Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун таҷрибаи нодир эътироф гардид. Таърихи тамаддун 
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ёд надорад, ки ҷанги шаҳрванди дар чунин муҳлати кўтоҳ қатъ шуда бошад ва 

ҷонибҳои даргир дасти дӯстӣ ба ҳам дода, фаъолияти солими дастгоҳи 

воҳиди давлати хешро ба манзури  ободии  кишвар  равон намоянд. 

Истиқлолияти Тоҷикистон барои таҳкими ҳокимияти давлатӣ, таъйин намудани 

самти ҷараёни инкишофи ҷомеа дар солҳои баъдӣ ва пайгирӣ намудан аз принсипҳои 

талаботи бунёди ҷомеаи демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунду ягона асос ва заминаи воқеӣ  

ба  вуҷуд   овард. Сарвари давлат изҳор дошт, ки мо вазифадорем, аввал амнияти 

давлатамонро таъмин намоем, артишро созмон дода, милиса, кумитаи амнияти миллӣ, 

дигар сохторҳои ҳифзи ҳуқуқро мустаҳкам намоем, зеро давлате, ки худашро муҳофизат 

ва ҳаққу ҳуқуқи шаҳрвандонашро таъмин карда наметавонад, аслан арзише надорад. 

Дар як муддати кўтоҳ дар шаҳру ноҳияҳо мақомоти Кумитаи давлатии амнияти 

миллӣ ва милитсия аз нав созмон ёфта, онҳо бо аслиҳа ва муҳимоти ҳарбӣ таъмин 

шуданд. Садҳо ҷавонони ватандўст ба кори ин мақомот сафарбар гардиданд. Бо вуҷуди 

касодии иқтисодӣ, Сарвари давлат ба таъсиси Артиши миллӣ шурўъ намуд ва барои 

мустаҳкам намудани сарҳадҳои ҷанубии худ чораҳои мушаххас андешид. 

Муҳимтарин дастоварди таърихии Эмомалӣ Рахмон, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ 

эътироф гардид, он аст, ки вай тавонист дар кўтоҳтарин муддат оташи ҷанги 

хонумонсўзи дохилиро дар Тоҷикистон хомўш созад. Дар кори хотима бахшидан ба 

ҷанги дохилӣ ҳодимони милитсия ва Кумитаи амнияти миллӣ хизматҳои шоён карданд. 

Дар ноҳияҳои бар асари ҷанг тамоман харобшуда, ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 

идоракунӣ ва таъминкунандаи ниёзи мардум таъсис ёфт ва фаъолияташро дар шароити 

нави сиёсию иқтисодӣ оғоз намуд. Ба Эмомалӣ Рахмон муяссар шуд, ки дар муддати 

кўтоҳ мақомоти маҳаллии ҳокимиятро барқарор намуда, тартиботи қонуниро нисбатан 

беҳтар ҷорӣ кунад, фаъолияти вазоратҳо, идораю кумитаҳои давлатии ҷумҳуриро ба 

низом оварад. Халқ бовар кард, ки ҳукумат устувор гардидааст, он қодир аст, амнияти 

ҷомеаро таъмин намояд. Барои пойдории истиқлолият ва ҳифзи якпорчагии давлати 

ҷавон лозим буд, ки қувваҳои мусаллаҳи миллӣ таъсис дода, тамоми сохторҳои 

низомиву қудратӣ аз нав барқарор карда шаванд. Гузашта аз ин, муътадил гардонидани 

вазъи сиёсиву иҷтимоӣ, хотима додани муноқишаҳои мусаллаҳона ва қонуншиканиву 

бедодгариҳо, ба эътидол овардани тартиботи ҷамъиятӣ бетаъхир таъсис додани 

Артиши миллиро тақозо мекард. Таҳкурсии Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон моҳи 

феврали 1993 амалан дар ҷойи холӣ, дар шароити набудани пойгоҳи моддиву техникии 

зарурӣ ва нарасидани кадрҳои баландихтисоси фармондеҳӣ гузошта шуд. Бо вуҷуди 

вазъияти ниҳоят мураккаби иктисодӣ, роҳбарияти ҷумҳурӣ масъалаи бо техникаи 

ҷангӣ, аслиҳа ва лавозимоти зарурии  ҳарбӣ таъмин намудани артиши тозабунёди 

миллиро дар як муддати кўтоҳ ҳал намуд. Барои пурра ба эътидол овардани вазъият 

роҳбарияти Тоҷикистон кўшиш намуд, ки мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идора, 

системаи судӣ ва мақомоти ҳифзи тартиботу қонунро ҳамаҷониба мустаҳкам  намоянд. 

Ба ифодаи ҳамфикрию пуштибонӣ аз сиёсати пешгирифтаи Сарвари давлат халқи 

покзамиру сулҳпарвари Тоҷикистон эътимоду боварии хешро рўзи қабули нахустин 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тариқи раъйпурсии умумихалқӣ 6 ноябри соли 

1994 изҳор дошта, Эмомалӣ Раҳмонро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб 

намуд. 
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Конститутсияи соли 1994 сохти президентии идораи малакатро ба ҳукми қонуният 

ворид намуда, мақоми парламентро мушаххас ва ҳамаҷониба муқаррар кард. 

Конститутсияи Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон қадами устувор ҷониби 

ишкишофи такомули парламентаризми тоҷик буд. 

Маҳз ба шарофати Эмомалӣ Рахмон халқи Тоҷикистон ҳамчун қисми 

ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шумурда, таъмини 

соҳибихтиёрии давлаташро дарк намуда, баробарҳуқуқӣ ва дўстии тамоми миллату 

халқиятҳоро эътироф карда, Конститутсияи нави мамлакатро қабул намуд. Қабули 

Конститутсия, интихоби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, интихоби вакилони халқ ба 

Маҷлиси Олӣ ва маҷлиси маҳаллӣ дар асоси Конститутсияи нав ва тасдиқу таъйини 

ҳамаи сохторҳои давлатӣ моро ба сўйи таҳкими ҳокимияти давлатӣ, сохтмони ҷомеаи 

демократӣ ва хуқуқбунёд ҳидоят менамуд. Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти қонунгузории 

давраи нави Тоҷикистони соҳибистиқлол  ибтидо  гузошт. Қабули Конститутсияи нави 

ҷумҳурӣ ва дар асоси он таъсис додани системаи самарабахши ҳуқуқии ҳокимияти 

давлатӣ дар ин самт марҳалаи муҳимтарин гардид. Сохторҳои давлатию хукуматӣ, 

системаи адолати судӣ ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ аслан аз  нав  ташаккул  ёфтанд. 

Бо мақсади таҳкими ҳокимияти давлатӣ тадбирхои зерин андешида шуд: мақомоти 

ҳокимияти маҳаллӣ ва марказӣ, судхо, прократура, милитсия, гумрук, андоз ва дигар 

мақомот аз шахсоне, ки бо қаллобию порахӯрӣ ба обрӯву эътибори ҳокимият иснод 

меоварданд,  тоза  карда  шуд. 

Ҳамин тавр, хизмати таърихии Эмомалӣ Раҳмон дар тахкими ҳоқимияти давлатӣ 

ва истиқлолияти миллӣ аз он иборат аст, ки маҳз ў ихтиёри давлатдориро ба даст 

оварда, пеши роҳи хатари нобудии онро гирифт, оташи ҷанги дохилиро хомўш намуд, 

сохтори фалаҷгардидаи ҳокимият, хусусан мақомоти ҳифзи хуқуқро барқарор сохт. 

Артиши миллӣ ва нерўҳои посбони сарҳадро таъсис дод, барои таҳкими ҳокимият ва 

давлат шароит муҳайё намуд, заминаи сулҳи миллиро матраҳ кард, аксари гурезаҳо ва 

муҳоҷирони иҷбориро ба ватан баргардонид, заминаи устувори эъмори ҷомеаи навини 

Тоҷикистонро гузошт, ислоҳоти конститутсиониро дар мамлакат амалӣ гардонид, 

Конститутсияи нави Тоҷикистонро эҷод кард, барои 27 июни соли 1997 ба имзо 

расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти ҷомеа заминаҳои ҳуқуқиву 

сиёсиро фароҳам сохт, сулҳи тоҷиконро ба даст овард, ки барои  ҷаҳониён таҷрибаи 

беназир аст, аҳволи иҷтимоӣ ва иқтисодии мардумро дар арсаи байналмилалӣ афзуд. 
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САҲМИ АСОСГУЗОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ - ПЕШВОИ МИЛЛАТ, 

ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР 

БАРҚАРОРШАВИИ СУЛҲ ВА ВАҲДАТИ МИЛЛИИ ТОҶИКОН 

Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи яке аз шахсиятњои бузурги халќи тољик 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар барќарор кардани сулњу вањдати миллии тољикон 

меравад. Инчунин дар маќола шахсияти сиёсии Эмомалӣ Раҳмон ва хидматҳои 

таърихии эшон дар таъмини суботи сиёсӣ дар кишвар, ислоҳоти конститутсионӣ ва 

эъмори ҳокимияти давлатӣ, барномарезиҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, таҳаввулоти 

маънавӣ, фарҳангӣ ва маърифатии Тоҷикистони навин, пешбурди сиёсати дарҳои 

кушод дар муносибат ба кишварҳои ҷаҳони муосир ва ғайраҳо баррасї мешаванд  

Калимаҳои калидӣ: Пешвои миллат, сиёсат, шахсият, давлат, истиќлолият, 

вањдати миллї, сулњ, ватан, сарвари сиёсї, љомеа, љанги шањрвандӣ. 

 

ВКЛАД ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - ЛИДЕРА НАЦИИ, 

ОСНОВАТЕЛЬ МИРА И НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА -  ЭМОМАЛИ 

РАХМОНА В ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРА И НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 

ТАДЖИКОВ 

Статья посвящена одной из великих личностей таджикского народа, Основателю мира и 

национального единства - Лидеру нации, Президенту Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмону в деле восстановления мира и национального единства таджиков. В статье также 

обсуждается политическая личность Эмомали Рахмона и его исторические заслуги в 

обеспечении политической стабильности в стране, конституционной реформе и управлении 

государством, экономическом и социальном планировании, духовном, культурном и 

образовательном развитии нового Таджикистана и продвижении политики открытых дверей. 

Ключевые слова: лидер нации, политика, личность, государство, независимость, 

национальное единство, мир, родина, политический лидер, общество, гражданская война. 

THE CONTRIBUTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN - LEADER OF THE NATION, FOUNDER OF THE PEACE AND 

NATIONAL UNITY - EMOMALI RAHMON IN THE RESTORATION OF PEACE 

AND NATIONAL UNITY OF  TAJIKS 

The article is dedicated to one of the great personalities of the Tajik people, the Founder of 

peace and national unity - the Leader of the nation, the President of the Republic of Tajikistan 

Emomali Rahmon in the restoration of peace and national unity of Tajiks. The article also discusses 

the political personality of Emomali Rahmon and his historical achievements in ensuring political 
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stability in the country, constitutional reform and government, economic and social planning, 

spiritual, cultural and educational development of new Tajikistan and promoting open doors policy. 

Keywords: leader of a nation, politics, personality, state, independence, national unity, peace, 

homeland, political leader, society, civil war. 
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ПЕДАГОГИКА ҲАМЧУН САРЧАШМАҲОИ ТАЪЛИМ, ТАРБИЯ ВА 

МАЪЛУМОТ ДАР ҶОМЕАИ ҶАҲОНӢ 

 

Солиева Ҳ., Исмоилова М. 

Муассисаи давлатии “Коллеҷи рассомии ба номи м. Олимов” 
 

Дар ҷомеаи муосир шахсони бомаълумот, соҳибмаърифат, кордон ва дорои 

ҷаҳонбинии васеи илмӣ лозиманд, то ки мустақилона фаъолият намоянд, натиҷаҳоро 

пешгӯӣ кунанд, ҳамкорӣ карда тавонанд ва серҳаракату боғайрат бошанд. Дар ин 

баробар, тибқи дархости ҷомеа ҳамчун шаҳрванди фаъол барои оила ва кишвари хеш 

ғамхорӣ намоянд.  Мутахассиси оянда бояд дониш ва малакаи омӯхтаашро дар ҳаёт ва 

истеҳсолот амалӣ созад. Маҳз омӯзиши мавзӯъҳои қонуниятҳои умумии инкишофи 

шахсият, хусусиятҳои инкишофи синнусолӣ ва фардӣ, принсипҳо ва методҳои таълим, 

инноватсияи педагогика, усулҳои нави таълим ва намудҳои он дар фаъолияти касбӣ, 
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асосҳои назарияи таълим, моҳият ва мазмуни раванди таълим, асосҳои дидактикии 

ташаккули донишҳои интеллектуалӣ, мақсад, вазифаҳо, принсип ва методҳои тарбияи 

касбӣ, асосҳои назариявӣ шаҳрвандӣ, моҳият ва вазифаҳои тарбияи ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, 

экологӣ дар шароити муосир, тарбияи меҳнатдӯстӣ ва касбинтихобкунӣ, тарбияи 

интизоми истеҳсолӣ ва вазифашиносӣ, ташаккули рафтори мадании мутахассис, 

раванди ташаккулёбии коллектив ва таъсири он ба шахсият, оила ҳамчун муҳити 

иҷтимоӣ-фарҳангии тарбия қонеъкунандаи талаботи замонанд (1, с. 236- 240). 

Педагогика – илм дар бораи тарбия, пайдоиш, инкишоф ва масъалаҳои асосии 

мафҳумҳо, асосҳои методологии инкишоф ва андешаҳои мутафаккирони форсу тоҷик 

дар бораи моҳияти тарбия ва таълим дар соҳаҳои гуногуни илми педагогика равона 

карда шудааст. Дар Юнони қадим ғуломонеро, ки аз дасти кӯдакони хӯҷаинҳои худ 

дошта ба мактаб мебурданд ва он ғуломон ба кӯдакон савод, шиноварӣ, аспсаворӣ, 

шамшербозӣ, гӯштингирӣ, найзапартоиро ёд медоданд, “пайдагогос” меномиданд. Бо 

гардиши замон калимаи “пайдагогос” маънои умумибашарӣ: санъати тарбия, таълим 

ва майл додани инкишофи рӯҳӣ ва ҷисмонии инсонро маънидод мекунад. Онҳоеро, ки 

ба кори тарбия ва таълим шуғл меварзанд, педагог номиданд. Аввалҳо дар давраҳои 

пеш ва баъд аз мелод педагогика ҳамчун фан вуҷуд надошт. Сипас, шурӯъ аз асрҳои 

XVII ҳамчун фанни мустақил, махсуси “тарбия ва таълим” шуҳрат ёфт. Чунин 

маънидод барои он мантиқан мусоидат мекунад, ки тарбияи инсон аз рӯзи ба дунё 

омадани вай то дами вопасин идома меёбад. Мафҳуми “тарбия” дар  ин ҷо ба маънои 

васеъ истифода бурда мешавад: он ба худ омӯзиш, маълумот, инкишофро ҳам фаро 

мегирад. Дар ҳар давру замон педагогҳо роҳи беҳтарини ёрирасонӣ ба одамро нисбати 

истифодабарии имконияти ба онҳо додаи табиат, ташаккул додани сифатҳои навро 

ҷустуҷӯ намуданд. Ҳамин тавр, дониши илмии тарбия, ки барои одам зарур аст, 

инкишоф меёбад. Вазифаи педагогҳо фаҳмидани қонунҳои тарбия, таълим, маълумоти 

одамон ва дар ҳамин асос нишон додани роҳи дурусти таҷрибаи педагогӣ ва тарзи 

ноилгардӣ  ба мақсади гузошташудаи назарияи педагогҳоро мусаллаҳ мегардонад ва 

амалкоронро бо донишҳои касбӣ нисбати хусусиятҳои раванди тарбияи одамони 

гурӯҳи синну соли гуногун, маълумоти иҷтимоӣ, маҳорати пешгӯӣ кардан, тарҳрезӣ 

намудан ва дар амал татбиқ кардани раванди таълиму тарбия дар шароитҳои гуногун, 

арзёбӣ намудани таъсирбахшии онҳо мадад мерасонад. Манбаи инкишофи илми 

педагогика инҳо мебошанд: таҷрибаи амалии бисёрасраи тарбия, алоқамандӣ бо тарзи 

ҳаёт, анъанаҳо, урфу одатҳои одамон, педагогикаи халқӣ,  фалсафа, ҷамъиятшиносӣ, 

асарҳои таълифёфтаи педагогӣ ва психологӣ, таҷрибаи ҷории тарбияи оламиён ва 

ватанӣ,  маълумоти махсуси муташаккилона ташкилкардаи тадқиқоти педагогӣ,  

таҷрибаҳои педагогҳои навовар, ки ғояҳои оригиналӣ ва системаи тарбияи дар шароити 

ҳозира тез дигаргуншавиро пешниҳод мекунад. Дар асри XX педагогика бакуллӣ рушд 

ёфт. Бояд зикр кард, ки бе тарбияи шахсияти инсон пешравиҳои ҷомеа имконнопазир 

мебошад. Аз ин лиҳоз, фанни педагогика ҳамчун фанни илмию методӣ эътироф шуд. 

Дар назар бояд дошт, ки тарбияи инсон аз рӯзи таваллуд то дами марг идома меёбад. 

Дар ин баробар раванди тарбияи инсон ба худ омӯзиш, маълумот ва инкишофро фаро 

мегирад. Педагогика ҳамчун фан дорои методика, методология, принсип, усул, услуб, 

барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ ва адабиёти хосе мебошад. Технологияи нави 

таълим, тарбия ва маълумот ҳамчун таъсирбахши методикаҳо тавлид меёбанд. Вобаста 
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ба ин, таъкид бояд кард, ки донишҳои фанни педагогика, ки имрӯз ташаккул ва 

инкишоф ёфтаанд, барои инсон басо заруранд. Ҳама гуна фан соҳаи омӯзиш ва 

тадқиқоти худро дорад, ки аз ягон ҷиҳат ҳаёти олами атрофро меомӯзад. Педагогика 

бошад, тарбияи инсонро ҳаматарафаю комилан муайян мекунад, қонуниятҳои тарбия, 

моҳият ва сохтору воситаҳои онро ошкор намуда, назария ва амалияи кори таълиму 

тарбияро инкишоф медиҳад ва ғанитар мегардонад (2, с.160-170). Тарбия баробари 

пайдоиши ҷамъият пайдо шуда, дар тамоми марҳилаҳои инкишофи иҷтимоии он арзи 

вуҷуд мекунад. Волидон ба фарзандон, калонсолон ба хурдсолон, кордонҳо ба 

навкорон таҷрибаи худро меомӯзонанд. Дар ҷамъияти ибтидоӣ тарбия дар асоси ёд 

додани тарзи пайдокунии ризқу рӯзӣ баҳри зиндагӣ равона карда шудааст. Одамизод ва 

ахлоқ бе ҳамдигар вуҷуд дошта наметавонанд. Ахлоқ яке аз шаклҳои шуури ҷамъиятӣ 

мебошад, ки дар ҳар ҷомеа одамон аз рӯйи қоидаҳои мавҷудаи он амал ва зиндагонӣ 

мекунанд, қонунҳоро риоя менамоянд. 

Одобу рафтору ахлоқро муайян карда, муносибати байниҳамдигарии одамон, 

муносибаташонро ба давлат, моликият, оила ва воситаҳои истеҳсолӣ, ба маҳсули 

меҳнатӣ ва ғайраҳо нишон медиҳанд. Ахлоқ бо донишу ҷаҳонбинӣ, бо олами ботинии 

инсон алоқаманд аст. Одоб бошад, рафторест, ки дар ҳаракату муносибатҳои ҳар кас ба 

чашм мерасад ва падидор мегардад. Педагогика дар ИҶШС ва мамлакатҳои 

сотсиалистӣ ҳамчун назарияи тарбияи коммунистии одами нав тараққӣ мекунад. 

Педагогика бо сотсиология ва психология алоқаи узвӣ дорад. Ба соҳаҳои педагогика 

назарияи тарбия, таълим ва маълумоти бачагони дорои нуқсонҳои ҷисмонӣ ва руҳонӣ, 

ки онро дефектология меноманд, дохил мешавад. Дефектология аз тифлопедагогика, 

сурдопедагогика, олигофренопедагогика иборат аст. Ба соҳаи педагогика таърихи 

педагогика низ дохил мешавад. Педагогика дар айни ҳол ба педагогикаи мактабӣ, 

педагогикаи маълумоти касбҳои техникӣ, педагогикаи омӯзишгоҳҳои педагогӣ, 

педагогикаи мактаби олӣ ва педагогикаи томактабӣ ҷудо мешавад, ки ҳамаи инро 

педагогикаи синнусолӣ меноманд. Дар марҳилаи ҳозира педагогикаи оилавӣ, 

педагогикаи ҳарбӣ, педагогикаи истеҳсолотӣ, педагогикаи муқоисавӣ, педагогикаи 

калонсолон соҳаҳои алоҳидаи педагогика гардиданд.  

Педагогика бо биология, физиология, генетика, антропология, сотсиология ва 

психология барин илмҳо алоқаи узвӣ дорад.  Пас аз соҳибистиқлол шудани Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар кори таълиму тарбия ба арзишҳои миллат диққату эътибор хеле афзуд. 

Омӯзиши таърих, фарҳанг ва анъанаҳои миллӣ, урфу одатҳои халқамон дар маркази 

диққат қарор ёфт. Дар ҳамин асос ифтихор ва худшиносии миллӣ баланд рафт. Дар 

ҳақиқат, Тоҷикистони имрӯза, ки бо қадамҳои боварибахш пеш меравад, ба одамони 

ҳаматарафа инкишофёфта эҳтиёҷ дорад. Чунин одамон қодиранд, ки илму фан, 

маданият, соҳаҳои санъат ва кишоварзиро ривоҷу равнақи тоза бахшанд. Аз ҳамин рӯ 

тарбияи инсони ҳаматарафа инкишофёфта аз вазифаҳои тарбияи ахлоқист, чунки вай 

бо эътиқод, саъю кӯшиш, ғайрат, маданият ва донишҳои худ ба тараққиёти минбаъдаи 

Тоҷикистони азиз ҳисса мегузорад. 

 Барои тарбияи муҳити солим, ором лозим аст, ки он баъди ҷанги шаҳрвандӣ зери 

роҳбари Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вуҷуд оварда шуд. Акнун 

имконият пайдо шуд, ки дар одамон хислатҳо ва сифатҳои ахлоқӣ тарбия карда шавад. 

Солҳои охир педагогикаи иҷтимоӣ, педагогикаи психологӣ, педагогикаи муолиҷавӣ, 
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педагогикаи санъатшиносӣ, педагогикаи ҳуқуқшиносӣ, педагогикаи ислоҳи меҳнатӣ 

барин соҳаҳои нави педагогика ба вуҷуд омаданд. Асоси методологии педагогика 

фалсафаи марксистӣ-ленинӣ, материализми диалектикӣ ва таърих. мебошад (3, с.55-65). 

Мафҳумҳои асосии педагогика тарбия, таълим, маълумот ва омӯзиш аст. 

а) Тарбия - аз тарафи тарбиятгар ташаккул додани симои ахлоқӣ, инкишофи 

эстетикӣ ва ҷисмонии тарбиятгиранда. 

б) Таълим – мусаллаҳ намудани хонандагон бо дониш, маҳорат ва малакаҳо, 

такмили шуур ва рафтори онҳо. 

в) Маълумот – протсес ва натиҷаи аз худ намудани системаи донишҳо ва дар ин 

асос ташаккул додани ҷаҳонбинии шууру рафтори коммунистӣ.  

Аввалин тадқиқоти педагогии дунёи қадим мақсад дошт, ки тавассути тарбия халқ 

ва одатҳои аҳли ҷамъиятро нигоҳ дорад. Ба ҳамин мақсад дар Миср парастиши 

коҳинон, ки дар Ҳиндустон кастаҳо, дар Хитой аќидаи бенуқсии император ва ғайра 

тарғиб карда мешуд, чунончи дар китобҳои ба ном муқаддас Забур, Таврот, Инҷил, 

Қуръон ва дигар меъёри рафтор, муносибати падару модар ва фарзандон баён ёфтаанд. 

Машҳуртарин файласуфони Юнони қадим Демокрит, Протагор, Суқрот, Афлотун, 

Арасту бо масъалаҳои сиёсат ва тарбия, давлат ва шахсият, роли маълумот дар ҳаёти 

ҷамъият ва ғайра машғул шудаанд. Онҳо аҳамияти тарбияи маълумот, зарурати 

тарбияи одами бомаърифат, бартарин маълумоти мураттаб ва дигар тамоюлҳои асосии 

инкишофи педагогикаро нишон доданд.  

Педагогикаро ҳамчун соҳаи мустақили донишҳои назари Я.А.Коменский дар 

асари худ “Дидактикаи бузург” асоснок кард.  Дар Европа бори аввал Ҷ.Локк кӯшид, 

ки масъалаи тарбияи маънавиро ба таври нав ҳал намояд. Ин ба инкишофи минбаъдаи 

педагогика мусоидат кард. А.Гелветсий дар асарҳои худ “Дар бораи фикр”, “Дар бораи 

инсон, қобилияти фикрӣ ва тарбияи ӯ” ба инкишофи инсон ба тарзи нав баҳо дод. Кори 

пурсамари мураттаб намудани дидактика ва методика оғоз ёфт, ба мактабшиносӣ 

диққати махсус дода шуд. Китобҳои дарсӣ, барнома ва дастурҳои таълимии нав таълиф 

ёфтанд. Китоби дарси педагогика барои донишгоҳҳои педагогӣ аз чоп баромад. Солҳои 

1934-1940 бо ташаббуси И.А.Каиров, П.Н. Груздев, Е.Я.Голант, Н.К.Гончаров, 

С.М.Ривес, Л.Е.Раскин, С.Х.Чавдаров ва дигарон дастурҳои таълимии нав оид ба 

педагогика тартиб дода шуданд. Ба инкишофи минбаъдаи педагогика ташкил ёфтани 

АИП РСФСР соли 1943, ки он соли 1966 ба АИП СССР табдил ёфт, мадади калон 

расонд  (4, с. 77).     

Барои пешрафти педагогии советӣ дар солҳои аввали ҳокимияти шӯравӣ хизмати 

П.Н. Лепешинский, М.М.Пистрак, С.Т.Шатский ва дигарон калон аст. Онҳо методҳои 

нави таълиму тарбияро мураттаб сохта дар амал санҷиданд. Инкишофи назарияи 

педагогӣ ба фаъолияти Н.К.Крупская низ вобаста аст. Ӯ  то револютсия асари 

назариявии худ “Маорифи халқ ва демократия” –ро дар соли 1915 навишт. Ин асар 

аввалин тадқиқоти марксистии соҳаи таърихи педагогӣ буд. Баъди Револютсияи Октябр 

Н.К.Крупская ҳамроҳи А.В.Луначарский, М.К.Покровский ва дигарон ходимони 

маорифи халқ ақидаҳои К.Маркс, Ф.Энгелс, В.И.Ленинро тартиб ва эҷодкорона 

истифода карданд. Н.П.Блонский, Л.Г.Калашников, А.П.Пинкевич, Б.Б. Комаровский, 

И.Ф.Свадковский, О.В.Трахтенберг ва дигарон асарҳои худро ба ҳалли масъалаҳои 

методологӣ, монанди фанни педагогика, муносибати педагогӣ ба фалсафа, диалектикаи 
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инкишофи афкори педагогӣ ва ғайра бахшиданд.  Аввалин асарҳо доир ба таърихи 

педагогикаи советӣ аз тарафи Г.Е.Жураковский, Е.Н.Мединский ва дигарон навишта 

шуданд. Дар онҳо инкишофи мактаб ва афкори педагогӣ алоқамандона бо таърихи 

муборизаи синфӣ акс ёфт. Натиҷаи кори даҳсолаи мактаби советӣ дар “Энсиклопедияи 

педагог” солҳои 1927-1928, ки аз се ҷилд иборат буд, инъикос ёфтанд (5, с.177).  
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ПЕДАГОГИКА ҲАМЧУН САРЧАШМАҲОИ ТАЪЛИМ, ТАРБИЯ ВА 

МАЪЛУМОТ ДАР ҶОМЕАИ ҶАҲОНӢ 

Дар ҷомеаи ҷаҳонӣ аслан педагогика ин вазифаҳои аввалиндараҷаи омӯзгор, педагог 

мебошад, ки байни наврасону ҷавонон бисёр машҳур гардида, барои  ба таълиму тарбия фаро 

гирифтан ва ҳавасманд кардани ҷавонон хизмат менамояд. Аслан педагогика ба маънои илм 

дар бораи тарбия, пайдоиш,  инкишоф,  вазифаҳо, масъалаҳои асосии педагогӣ, мафҳумҳои 

асосӣ, асосҳои методологӣ ва манбаъҳо шарҳ дода шудаааст. Дар мақола давраҳои пеш ва 

баъд аз мелод, давраи шӯравӣ ва соҳибистиқлолӣ  мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ҳамаи 

ҷанбаҳое, ки ба педагогика алоқаманданд, ба пуррагӣ оварда шудааст.  

Калидмаҳои калидӣ: педагогика, омӯзгор, маълумот, тарбия, таълим, омӯзиш, 

олимон, ҷумҳурӣ, Тоҷикистон. 
 

ПЕДАГОГИКА КАК ИСТОЧНИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 

В мировом сообществе педагогика - это, прежде всего, перво-очередная задача учителя, 

педагога, что очень популярно среди подростков и молодежи и призвано обучать и 

мотивировать молодёжь в области педагогики. В основном педагогика - это наука об 

образовании, происхождении, развитии, задачах, основных педагогических вопросах, 

основных понятиях, методологических основах и источниках. В статье рассматриваются 

периоды до и после нашей эры, советский период и период независимости. Полностью 

освещены все аспекты, связанные с педагогикой. 

Ключевые слова: педагогика, педагог, наука, образование, обучение, учеба, ученые, 

республика, Таджикистан. 
 

PEDAGOGY AS A SOURCE OF SCIENCE, EDUCATION, TRAINING AND 

IMPROVEMENT OF THE WORLD COMMUNITY 

In the world community, pedagogy is, first of all, the primary task of a teacher, a teacher, 

which is very popular among adolescents and young people and is designed to teach and motivate 

young people in the field of pedagogy. Basically, pedagogy is the science of education, origin, 
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development, objectives, basic pedagogical issues, basic concepts, methodological foundations and 

sources. The article examines the periods before and after our era, the Soviet period and the period 

of independence. All aspects related to pedagogy are fully covered. 

         Key words: pedagogy, teacher, science, education, training, study, scientists, republic, 

Tajikistan. 
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НАҚШИ  “ФАРҲАНГИ  ЗАБОНИ  ТОҶИКӢ” ДАР  ТАШАККУЛИ  ЗАБОНИ  

ДАВЛАТӢ 

 

Саъдуллоева   Т. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

      Фарҳанг  инъикосгари таърих ва ифодагари мавҷудият, ташаккул  ва рушди забон 

аст. Оинаи пурҷилоеро мемонад, ки таъриху тамаддуну забони миллату халқеро рӯнамоӣ 

мекунад ба имрӯзиёну фардоиён. “Воқеан, фарҳанг  дар  ҷаҳони  инсонӣ  ва  умуман  дар  як  

ҷомеа  мисоли  дастгоҳе аст, ки андӯхтаҳои  ботинии  одамиро  берун  мекашад  ва  ба  

бозёфтҳо ва падидаҳои  маънавии  як ҷомеа  меафзояд. Аз  ин нуқтаи назар, фарҳанг барои 

берун кашидани дониш, маърифат, истеъдодҳои нуҳуфта ва таровишҳои нав, ҷилвагар 

сохтани онҳо дар ҷаҳони инсонӣ арзишманд аст” [1.1].  

Яке  аз  бозёфтҳои  ҷомеаи  фарҳангии замони шуравӣ ин “Фарҳанги забони тоҷикӣ” 

ҳаст, ки нақши  боризе  дар  пешрафту  ташаккули забону  фарҳанги  тоҷик  гузошта. 

“Фарҳанги забони тоҷикӣ” яке аз фарҳанги нодиру арзишмандест, ки рисолати муҳиммияти 

хидматашро тӯли панҷоҳ сол ба як азизулвуҷудӣ пайваст. Зеро  дар  қатори  дигар  

луғатномаҳои  чи  қадимӣ, чи муосир маҳбубияти худро интишор додаю хизмати бузургеро 

дар шинохти забони бою  пурғановати  даврони  пеш  аз шӯравӣ адо кардааст. Ин фарҳанги 

пурғановат манбаи фаровони воҳидҳои луғавӣ, шарҳу тафсири калимаҳо, мақолҳои илмӣ ва 
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дигар анвои маонӣ буда, бо дунёи пурфазои рангин, ҷилваҳои  маънигустар  ва  чеҳраҳои 

илмии давраҳои сипардаи забон ва сарвати беназири забони форсӣ - тоҷикиро пеши рӯйи 

хонанда ба ҷилва меорад. Тавре дар муқаддимаи ин фарҳанг нигошта шудааст, сарчашмаҳои 

маводи ин фарҳанг аз чашмасори баланди пургуҳари фарҳангҳои куҳан, фарҳангҳои 

шуҳратманду муътамад маншаъ гирифта, арзишмандию азамати хоси онро дучанд кардааст. 

 Дар асри 15-16 луғатнависӣ дар  Ҳиндустон  хело  равнақ  дошт. Дар  ин  давра  

нодиртарин луғатҳо амсоли “Шарафномаи Мунярӣ” таълифи Иброҳими Форуқӣ, “Муаййид-

ул-фузало”-и  Муҳаммад  ибни  Лоди Деҳлавӣ, “Мадор-ул-афозил”-и Файзӣ, “Фарҳанги 

Ҷаҳонгирӣ”-и Ҳусайни Инҷу, “Бурҳони қотеъ” асари Муҳаммадҳусайн ибни Халафи 

Таттавӣ, “Фарҳанги Рашидӣ”-и Абдурашиди Ат-Таттавӣ ва ғайраҳо интишор ёфтаанд. Дар 

ҳар яке аз ин фарҳангҳо асноди  давраҳои тайкарда, эҷоди забон, ташаккулу инкишофи онон 

сабт гардидааст, ки аз давра ба давра инкишоф  ёфтани  забони  форсии тоҷикӣ возеҳу 

равшан аксандозӣ мекунад. “Фарҳанги забони тоҷикӣ” барои мутахассисони филология, 

таърихшиносон ва этнографҳо, муаллимону донишҷӯёни факултаҳои гуманитарии 

мактабҳои олӣ, тарҷумонҳои адабиёти классикии  форсу тоҷик, инчунин  барои  доираи  

васеи  хонандагон  тартиб дода шудааст [2.2].  

Дар оғоз ва кунун  ин фарҳанги нодир китоби рӯйимизии ҳар  соҳибзабон  мебошад. 

Таҳияи як фарҳанги кӯчак ва кори луғатсозӣ меҳнати мураккабу содиқона ва пайвастаро 

тақозо дорад. Луғатшинос  пайи  як маънӣ, шарҳу тафсири як калима, ибора чӣ қадар 

ҷустӯҷу ва таҳлилҳои забоншиносиро анҷом медиҳад, ки ин ниҳоят кори мушкил аст. Аз 

ҷумла барои таҳия ва такмили “Фарҳанги забони тоҷикӣ” (иборат аз ду ҷилд) устодони 

бузурги забоншиносу адабиётшинос, таърихшиносону муҳаққиқони барҷаста заҳмати зиёд 

кашидаанд. Ин фарҳанг агар  ҳамчун  сарчашмаи адабӣ гуҳарафшонӣ дорад, боз ҳам чун 

фарҳангҳои  қадимаи  тоҷикӣ  ҷанбаҳои  хоси  энсиклопедиро низ доро аст. Ин нуқтаро яке 

аз муҳаққиқони “Фарҳанги забони тоҷикӣ” Марҳабо  Қосимова дар  рисолаи  худ “Мақоми 

“Фарҳанги забони тоҷикӣ” дар луғатнигории садаи 20-уми тоҷик” чунин нигоштааст: 

“Ҷанбаи энсиклопедии “Фарҳанги забони тоҷикӣ арзиши илмии онро баланд мебардорад ва 

маводи фаровонеро натанҳо дар омӯзиши риштаи суханшиносӣ, балки дар риштаи фалсафа, 

тасаввуф, масъалаҳои этнографӣ, тиб, география, табиатшиносӣ, ҳамчун бахши ҳунариву 

фарҳангӣ пешниҳод мекунад”.  

Имрӯзҳо дар луғатнигории тоҷик бисёр луғатҳои кӯчаку калонҳаҷми соҳаҳои гуногун 

таҳия гардидаанд, ки мушкили  мутахассисони  ин  соҳаҳоро  хеле  осон  гардониданд  ва  

маълум аст, ки  бе истифода   аз  ин фарҳанги  пурғановату  боло  таҳияи  луғатҳои тоҷикии 

соҳавӣ ғайримумкин аст. Заминаи фарҳангҳои тоҷикии соҳавӣ баҳрабардорӣ  аз  ин  фарҳанг  

кардаанд. “Фарҳанги забони  тоҷикӣ” дар ҳифзи асолати забони тоҷикӣ, тарзу усул ва 

истифодаи  дурусти забони тоҷикӣ  нақши бориз дошта, барои  рушду  такомули  ин  забони  

нобу  асил, сарчашмаи  гавҳари  маънисозу  маънигустар  заминаи  устувору  равшан эҳдо 

мекунад. Баробари ташаккулёбии забон ва адабиёти тоҷик равнақи илми  луғатшиносии  

тоҷик  низ  вусъат  ёфта,  ҳамқадаму   ҳамзамони   илми забоншиносӣ гардида,  барои 

пурғановатии ин забон хидматҳо кардааст. Чуноне муҳаққиқи   шинохта Х. Рауфов  дар 

китоби худ “Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ” ҳамчун  сарчашмаи  лексикологияи   тоҷику   форс 

овардааст, “Илми луғатшиносии тоҷик қариб дар ҳама давраҳои инкишоф ва ташаккулёбии  

забон ва адабиёти тоҷик вуҷуд доштааст ва бо он пайравӣ намудааст”.  
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Мураттибони ин фарҳанги асил кӯшидаанд, ки рафти  тафсиру таҳлил ва тарзи тавзеҳ 

дар нигориш шеваи классикиро то андозае нигоҳ доранд (чаро ки бисёрии ин вожаҳо аз 

фарҳангҳои гузаштагон барчида шудаанд) ва  дар натиҷаи  бо  ҳам  омадан  ҳамоҳангии 

шеваи  классикию муосир  ҳосили  бештарин  нигориш дар  луғатнигории тоҷик  ба  бор  

омадааст, ки  хело мақбул аст. Дар ин боб муҳаққиқи нозукбин Марҳабо Қосимова 

менигорад: “Тарзи тафсиру  таҳлил  ва усули тавзеҳи  мураттибони  фарҳанг, ки  дар  худ  

шеваи  классикиву муосирро  ба ҳам   ифода мекунад, дар кори луғатнигории муосир 

таъсири худро гузоштааст ва  онро  метавон беҳтарин шеваи нигориш донист”.  

Ҳамин тариқ,  дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” истилоҳи  илмӣ ва соҳавӣ, калима ва 

таркибҳои маҷозӣ, баромади калимаҳое, ки ба фонди луғавӣ мансуб мебошанд, аз рӯйи ин 

принсипҳои муайяни фарҳангнигорӣ мураттаб гардидааст. Хосатан, калимаҳо аз назари 

хусусияти иҷтимоӣ танҳо бо як  ишора муайян гардидааст, ки ба кадом забон мансуб 

мебошанд. Вале ин ишора  наметавонад барои хонандаи ояндаи ин гуна фарҳангҳо асоснок 

шавад, бояд   хусусиятҳои  луғавии  ин  калимаҳо возеҳу равшан муайян карда шавад. Дар он 

ҳолат шинохти басомади калимаҳо ба  воситаи  луғат ва  фарҳангҳои дигар дастрас хоҳад  

шуд. Ба назари мо,  калима  ва ифодаи маъноии  он  яке  аз  воситаҳои  муҳимми шинохти 

ҳодисаю воқеаҳои таърихӣ мебошад. Бинобар ин мисолҳои шоҳидие, ки барои шинохту 

фаҳмидани калимаҳои алоҳида оварда мешаванд, вобаста ба  хусусияти калима ба 

сарчашмаи он муроҷиат  кардан  бо мақсади таҳлил барои калимаи “силоҳ” аз сарчашмаҳое 

мисол бояд овард.   
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НАҚШИ  “ФАРҲАНГИ  ЗАБОНИ  ТОҶИКӢ” ДАР  ТАШАККУЛИ  ЗАБОНИ  

ДАВЛАТӢ 

Мақолаи  мазкур ба нақши “Фарҳанги забони тоҷикӣ” дар рушду такомули забони 

давлатӣ бахшида шудааст. Оид ба моҳияти фарҳанги мазкур муаллифи мақола далелҳои 

воқеъбинонаро оварда, иброз доштааст, ки маҳз ҳамин “Фарҳанги забони тоҷикӣ” тӯли 

солҳои зиёд аст, ки дар рушди забони тоҷикӣ саҳми арзандаи худро мегузорад. Мақолаи 

мазкур метавонад, ҷиҳати ошно намудани муҳаққиқони ҷавон бо “Фарҳанги забони тоҷикӣ” 

ва ба ин васила рушд бахшидан ба забони давлатӣ мусоидат намояд. 

Калимаҳои калидӣ: фарҳанг, забони тоҷикӣ, давлат, ташаккул,  дониш, ҷомеа, 

таърих, миллат. 
 

РОЛЬ «ТАДЖИКСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ» В ФОРМИРОВАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

Данная статья посвящена роли «таджикского языкового словаря» в развитии 

государственного языка. Автор статьи приводит фактические доказательства сущности этой 

культуры, отмечая, что именно «Словарь таджикского языка» на протяжении многих лет 
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вносит ценный вклад в развитие таджикского языка. Эта статья может помочь молодым 

исследователям познакомиться со «Словарём таджикского языка» и таким образом развить 

государственный язык. 

Ключевые слова: культура, таджикский язык, государство, образование, знания, 

общество, история, нация. 

 

THEME: ROLE “ THE TAJIK CULTURE” AND  PROGRESS IN  

JIK LANGUAGE 

This article was dedicated the role of Tajik language and it is culture. About the essence of 

this culture, the author of this article was showed realistically facts and named this culture and this 

Tajik language was for a long time. And also was developed in Tajik language has made a valuable 

contribution. This article can get acquainted the young researches with culture of Tajik language 

and in this way is promoting in development the state language.    

Key words: culture, the state Tajik language, formation, knowledge, society, history, nation.  
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УСУЛҲОИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
 

Тураева А.Р. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Ҳангоми омӯзонидани забони хориҷӣ ба усулҳои нави ҳавасмандгардонии хонандагон 

диққати зарурӣ додан лозим аст. Аммо мактабҳои бешумори анъанавӣ ҳанӯз аз равишҳову 

китобҳои қадимӣ истифода мебаранд. Дар ин ҳол мушкилиҳои нав пайдо мешаванд ва 

озодана ҳарф задани толибилмон бо забони хориҷӣ мушкилтар мегардад. Усулҳои навро 

истифода карда, аз худ намудан ва такмил додани забони хориҷӣ осон мегардад ва шумо 

ҳамчун забондон сухан хоҳед гуфт.  

Аз замонҳое, ки омӯзиши забони англисӣ ба азхудкунии бефаъолияти калимаву 

ифодаҳои нав оварда расонид, вақти зиёде нагузашт. Якрангӣ, азхудкунии дилгиркунандаи 

қоидаҳои грамматикӣ ва қобилияти тарҷумакунии ибораҳо ба забони хориҷӣ - ин буд доираи 

такмил дар омӯзиши забони хориҷӣ. Бо сабаби осонфаҳму қуллай буданашон китобҳои 

дарсии анъанавӣ муваффақияти зиёд доштанд. Дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ, бахусус 
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забони англисӣ, ғояи наве ба вуҷуд омад-суръат. Масъалаи суръати азхудкунии забони 

хориҷӣ ва ҷустуҷӯи алтернативаи методи анъанавӣ баъзе аз забоншиносони замони 

шӯравиро ба ташвиш овард. Айни замон дар ҷаҳони муосир ҷои муҳимро донистани 

озодонаи забони хориҷӣ ишғол мекунад. Истифодабарии равиши анъанавӣ ба қатори дуюм 

гузашта, ҷои онро усулҳои муосир ишғол мекунанд. 

    Новобаста аз он ки дар ҷаҳон тарзу равишҳои зиёди омӯзиши забон мавҷуд ҳастанд, 

таҳаввули ҳақиқӣ дар равиши омӯзонидани забони англисӣ танҳо дар асри ХХ рух дод. 

Мақсаду вазифа ва муносибат нисбат ба забон иваз шуд. Имрӯзҳо ҳама забони хориҷӣ 

меомӯзанд. Мутаносибан бо миқдори одамон миқдори равишҳо низ зиёд шуд. Вале ҳар яке 

аз усулҳо тарафҳои мусбату манфии худро доранд. Равишҳои кори мактаби куҳна имрӯзҳо 

таҳти танқид қарор гирифтаанд, новобаста аз он ки истифодаи “классика” самараи зиёде 

меовард. Суол дар он аст, ки ин натиҷа ба кадом қимат ба даст меомад. Маъмулан барои аз 

худ кардани забони хориҷӣ мебоист зиёд китоб хонд ва барои тарҷумаву хондани матнҳо, аз 

ёд кардани калимаҳои нав ва иҷрои машқҳои гуногун  вақти зиёде ба харҷ дод. Барои иваз 

намудани фаъолияти корӣ чунин супоришҳое мисли навиштани иншо ё диктант пешниҳод 

карда мешуд. 

Аммо дар замони муосир усулҳои куҳнашуда натиҷаи зарурӣ намедиҳанд. Пеш аз ҳама, 

бояд малакаи муоширатро инкишоф дод. Ба ақидаи забоншинос ва методист дар соҳаи 

омӯзиши забони хориҷӣ С. Г. Тер-Минасова, талаботи зиёд нисбати омӯзиши забони хориҷӣ, 

бахусус англисӣ мулоҳизаи фавриро талаб кард [1, с.17]. “Омӯзиши забони хориҷӣ ин 

воситаи босамари таъсирбахш барои таъмини якдигарфаҳмӣ байни инсонҳое, ки ба фарҳанги 

гуногун тааллуқ доранд, мебошад” [2, саҳ.18]. 

Дар мақолаи мазкур мо кӯшиш мекунем то усулҳои асосии омӯзиши забони англисиро 

дида бароем.                                    

Усули анъанавӣ. Яке аз усулҳои қадимтарин ин усули анъанавӣ ё фундаменталӣ 

мебошад. Мақсади усули анъанавӣ на омӯзиш, балки дарки нозукӣ ва ҷузъиёти принсипи 

кори забони хориҷӣ мебошад. Ҳадафи асосие, ки усули мазкур таъқиб мекунад, ин инкишоф 

додани таҳкурсии грамматикии забон аст. Ин усул ба шахсоне, ки омӯзиши забони 

англисиро дар мактаб оғоз карданд, шинос мебошад. Қайд кардан зарур аст, ки донишгоҳҳои 

забонҳои кишварҳои гуногун маҳз ҳамин усулро тарҷеҳ медиҳанд. Нақшаи одии он чунин 

аст-омӯзиши грамматика, қоидаҳои асосӣ, ки дар натиҷа дар мисолҳо истифода шуда, ба 

воситаи машқҳо мустаҳкам карда мешаванд. Машҳуртарин намояндаи усули анъанавӣ Н.А. 

Бонк мебошад. Китоби машҳури “Бонк”-и ӯ қолиби ба худ хосро доро мебошад. Ин китоби 

дарсӣ ба рақобат бо усулҳои муосиртарини аз Ғарб омада тоб оварда, намунаи беҳтарин боқӣ 

монд. Ягона камбудии усули классикӣ ин таҷрибаи нокифояи нутқи гуфтугӯӣ мебошад. Ин 

камбудиро бо омехта намудани усули мазкур бо усулҳои муосир бартараф  кардан мумкин 

аст.  

Усули забонӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ. Яке аз чунин усулҳо усули забонӣ ва иҷтимоӣ-

фарҳангӣ мебошад. Тарафдорони усули мазкур касонеанд, ки ақида доранд, забони хориҷии 

муосир набояд маҷмӯи қоидаҳои лексико-грамматикӣ бошад. Забоншиносони рус, бахусус 

Ожегов забонро чун олоти муошират, ибрози ақида ва якдигарфаҳмии одамон дар ҷамъият 

меҳисобиданд. В. Далӣ нисбати забон муносибати содатаре дошт - ҳамчун маҷмӯи 

калимаҳои халқҳо ва пайвасткунии онҳо барои ибрози фикру ақидаи худ. Имрӯзҳо забон 

натанҳо захираи луғавӣ, балки услуби одамон барои худифодакунӣ мебошад. Он баҳри 
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ҳадафҳои робитавӣ хизмат мекунад ва қобилияти иброз намудани маҷмӯи дониш ва 

тасаввуроти инсон нисбат ба ҷаҳонро дорад. 

        Пайравони ин усул забони хориҷиро ба мартабаи воситаи робитавӣ мебардоранд, ки 

натанҳо ба инсон қобилияти сухан гуфтанро фароҳам меоварад, балки имконияти 

худифодакунӣ медиҳад. Усули забонӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ сохторҳои забонро бо омилҳои 

берунизабонӣ муттаҳид месозад. Он гоҳ ҷаҳонбинӣ бо забон пайваст шуда, он дунёи бойи 

забон ба вуҷуд меояд, ки забоншиноси машҳур В. фон Гумболт тасвир карда буд: “Ба 

василаи гуногуншаклии забон ба рӯйи мо боигарии ҷаҳон ва гуногуншаклии чизҳое, ки дар 

он ҳис мекунем, боз мешаванд” [3, саҳ.100]. Мо ҷаҳонро тавассути тафаккур дар доираи 

муайяни фарҳангӣ дарк мекунем ва аз забон барои ибрози таассуроти худ, ақида, ҳиссиёт ва 

фаҳмиш истифода мекунем.  

Мақсади омӯзиши забон тавассути ин равиш-ин осон намудани фаҳмиши ҳамсӯҳбати 

худ ва ташаккули идрок  мебошад.  

Ақидаи усули мазкурро пайравӣ карда, комилан гуфтан мумкин аст, ки забони хориҷӣ 

оинаест, ки дар он тарзи зиндагӣ, урфу одатҳо, фарҳанг ва таърихи забон инъикос 

гардидааст. 

Усули коммуникативӣ. Аммо солҳои охир дар байни равишҳои омӯзиши забони хориҷӣ 

ҷои аввалро машҳуртарин усули коммуникативӣ (робитавӣ) ишғол карда истодааст. Ин 

равиш худро хеле хуб дар Амрикову Аврупо нишон дод. Ҷаҳонро мутеъ карда, ин равиш дар 

донишгоҳҳои пешқадами кишвари мо низ ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад. Бунёди ин 

равиш, ки акнун дар омӯзиши ҳама гуна забонҳои хориҷӣ истифода бурда мешавад, дар 

якҷоягӣ бо устодону равоншиносони донишгоҳҳои пешқадами бритониявӣ коркард карда 

шуда буд. Дар асоси равиши коммуникативӣ китобҳои машҳури дарсӣ, мисли “Headway” ва 

“New Cambridge English course”(англисӣ),  “Teumenneu” (немисӣ), “Le Nouvelle Sans 

Frontiers” (фаронсавӣ) навишта шуда буданд. 

Барои омӯзиши коммуникативӣ китобҳои махсусе вуҷуд доранд, ки асосан ин равиши 

Оксфорд ва Кембридж барои омӯзиши забони англисӣ мебошад. Принсипи асосии ин 

китобҳо истифодабарии малакаҳои гуногуни таҷрибавӣ дар омӯзиши забони хориҷӣ, 

бахусус, тартибдиҳии диалогҳо, бозиҳои мубоҳисавӣ, хондан ва таҳлили матнҳо мебошад. 

Инкишофи шунавоии нутқ низ зарур аст, аммо барои ин синфхона бояд бо таҷҳизоти 

лингофонӣ таъмин бошад. Асосан машқҳо барои тарҷума дар китоб вуҷуд надоранд ва 

истифодабарии машқҳои луғавӣ ба таври муошират ва иҷрои муаммоҳои мантиқӣ сурат 

мегирад. Курсҳои машҳуртарини таълимӣ, ки дар асоси усули коммуникативӣ ташкил 

шудаанд, ин English Headway, Blueprint, Market Leader ва дигарон мебошанд. 

Усули коммуникативӣ бар асоси якҷоя намудани ду равиш-анъанавӣ ва муосир бунёд 

гаштааст ва нақши асосиро дар ин равиш муошират ишғол мекунад. Ҳадафи асосие, ки ин 

усул таъқиб мекунад, ин бартараф намудани монеи забонӣ мебошад. Муҳим ин аст, ки шахс 

бояд аз тарси суҳбат кардан бо забони хориҷӣ раҳо ёбад ва дигар маҳорату малакаи забонӣ, 

бахусус, нутқи хаттиву шифоҳӣ ва хонишро сайқал диҳад. Қайд кардан зарур аст, ки 

грамматика дар раванди суҳбату муошират омӯхта мешавад.  

       Дар он ки дар усули коммуникативӣ ҷои аввалро муошират ишғол мекунад, шакку 

шубҳа нест. Усули коммуникативӣ ба инкишофи маҳорати сухангӯӣ ба забони хориҷӣ 

равона карда шудааст.  
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       Имрӯзҳо инкишофи технологияи ахбории муосир имкониятҳои навтарини азхудкунии 

забони хориҷиро дастрасу осон карда истодааст: компютерҳои муосир, интернет, 

барномаҳои телевизионӣ, газетаву маҷаллаҳо. Имкониятҳои мазкурро дар таҷриба истифода 

бурдан зарур аст. Ин шавқу рағбати хонандагонро ба таърих, фарҳанг ва анъанаҳои кишваре, 

ки забони онро меомӯзанд, зиёд мекунад.  

      Омӯзиш-ин ҳамкории фаъоли хонанда ва омӯзгор мебошад ва он наметавонад якҷониба 

бошад. Танҳо аз омӯзгор вобаста аст, ки чӣ қадар метавонад раванди омӯзиш бомуваффақият 

бошад. 

     Яқинан, ҳар як омӯзгор дар интихоби равишу усул ба таҷрибаи шахсии худ такя мекунад. 

Аммо бар асоси кори таҷрибавӣ-амалии худ исбот кардан мумкин аст, ки аз истифодаи 

усулҳои гуногун дар доираи равишҳои коммуникативӣ, забонӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва 

классикӣ натиҷаи мусбат ва чашмрасе ба даст овардан мумкин аст ва бешубҳа, он ба 

болоравии  омӯзиши самараноки грамматика мусоидат мекунад. 

       Муаллиф кӯшиш мекунад, ки равишҳои омехтаи омӯзишро дастгирӣ кунад. Ин имконият 

медиҳад, то мақсаду ҳадафҳои гузошташударо ба даст оварем ва ба натиҷаи олӣ бирасем. 
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УСУЛҲОИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 

 Мақола ба таърихи омӯзиши забони англисӣ бахшида шудааст. Дар тамоми таърихи 

инсоният усулҳои зиёди гуногуни таълимӣ кор карда бароварда шудаанд. Дар ин мақола 

равишҳои асосии он баррасӣ гардида, тарафҳои мусбату манфии онҳо нишон дода шудаанд. 

Калимаҳои калидӣ: усулҳои омӯзиш, забони англисӣ, муошират, якрангӣ, манфиат, 

усули анъанавӣ, усулҳои муосир. 

 

МЕТОДИКА  ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Статья посвящена истории методик преподавания английского языка. За всю историю 

человечества было разработано множество различных образовательных методик. В этой 

статье рассматривается основные из них и указываются их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: методики преподавания, английский язык, общение, однообразие, 

польза, традиционная методика, современные методы.   

 

THE METHODS OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE 

The article is dedicated to the history of methods of teaching English. A lot of methods in 

teaching languages have been developed throughout the history of mankind. The article considers 

the main of them, their advantage and disadvantage are pointed.  

Key words:  methods of teaching, English language, communication, monotony, benefit, 

traditional methods, modern methods. 
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ТАДҚИҚОТИ ГЕОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 70-90-УМИ  

АСРИ ХХ 

 Файрузшоева О.С. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Тадқиқоти геологии Тоҷикистон дар солҳои 70-90-уми  асри ХХ ба корҳое бахшида 

шудааст, ки дар ҳамин давра дар Тоҷикистон бо мақсади аниқ намудани донишҳо оид ба 

масъалаҳои ҷудогонаи сохти геологӣ ва канданиҳои фоиданок гузаронида шудааст, ҳамзамон 

бо  ин харитаҳои тафсилии ноҳияҳои алоҳида мураттаб гардида, конҳо кашф карда шудаанд.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки таҳқиқоти геологӣ як ҷузъи муҳим ва таркибии 

таъминоти ҳаёти иқтисодии ҳар кишвар ба ҳисоб меравад. Бахусус, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ки дорои канданиҳои гуногуни фоиданок аст. Аз замонҳои қадим дар ҳудуди Тоҷикистон 

кони тилло, нуқра, сурб, лаъл, лоҷвард ва дигар металлҳои қиматбаҳо маълум буданд. Дар 

давраи Иттиҳоди Шӯравӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ корҳои ҷустуҷӯӣ - геологӣ оғоз гардиданд ва 

маълум шуд, ки дар кишвар қариб 4000 кони хурду калон мавҷуд аст.  Конҳои водии Ҳисор, 

Бадахшон, Зарафшон, Рашт ва ҷануби мамлакат ошкор шуда, мавриди истифода қарор 

доранд. То имрӯз қариб 400 кони сарватҳои  зеризаминӣ кашф шудааст. Дар натиҷаи корҳои 

ҷустуҷӯӣ - геологӣ маълум шуд, ки дар мамалакат намудҳои зерини канданиҳои фоиданок 

вуҷуд доранд:  

Кони ангишт, ки асосан дар марказ ва ҷанубу шарқии Тоҷикистон ҷойгир аст. Дар 

ҷумҳурӣ қариб 29 макони кони ангишт маълум аст. Калонтарини онҳо, ки аҳамияти 

муҳимми саноатӣ доранд,  Фони Яғноб, Назарайлоқ, Киштут Зауран ва дигарҳо мебошанд.  

Ангишти бӯр. Ангишти бӯри Шӯроб, ки махсусан дар ҷанубу ғарбии Исфара ҷойгир 

аст. Кони ин ангишт ҳанӯз аз давраҳои қадим маълум аст ва истифодаи он аз соли 1900 оғоз 

ёфтааст. Захираи умумии ин кон қариб 500 млн.т. ташкил медиҳад. Коркарди ҳамасолаи он 

дар солҳои 70-уми асри ХХ 850-870 ҳазор т. ташкил медод [1, c. 24].   

Варақсангҳои сӯзанда. Дар ҷанубу ғарбии Тоҷикистон кони варақсангҳои сӯзанда 

маълум аст: Гараутин, Кизимчик ва Тереклитаус. Дар солҳои 70-90-ум кони мазкур истифода 
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бурда намешуд. Мувофиқи пешгӯиҳои олимон, ки дар ин ҷо таҳқиқоти геологӣ  гузаронданд, 

захираи он 216 млн т. ташкил медиҳад.  

Маъданҳои полиметаллӣ (сурб ва рух). Тоҷикистон дорои захираи бойи ин намуди 

маъдан мебошад ва дар байни давлатҳои Осиёи Миёна ҷойи аввалро ишғол менамояд. 

Омӯзиши он аз соли 1925 оғоз ёфт ва соли 1934 аллакай аз он дар саноат истифода 

мебурданд.  

Маъдани оҳан. Ҷойгиршавии он дар ҳудуди Тоҷикистони марказӣ ва Помир маълум 

аст.  

Кони тилло. Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ коркарди тилло дар ҳудуди 

ҳозираи Тоҷикистон ҳанӯз аз асриҳои 9-11 оғоз ёфтааст ва он асосан дар ноҳияҳои Дарвоз, 

Помир ва водии Зарафшон ҷойгир шудааст.  

Кони нуқра. Аз руи захираи нуқра Тоҷикистон дар ҷаҳон ҷойи намоёнро ишғол 

менамояд. Фақат ду кони калони нуқра Конимансури вилояти Суғд ва Бадахшони марказӣ 

метавонанд на танҳо саноати кишвар, балки маводи иқтисодии дигар кишварҳоро таъмин 

намоянд [7, с.74].   

Кони намак. Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираи бузурги намак ба шумор меравад. 

Захираҳои саноатии намаки Ҷумҳурии Тоҷикистон 3,6 млрд.т. ташкил медод. Дар натиҷаи 

ковтуковҳои геологӣ дар Тоҷикистон қариб 50 кони намак муайян шудааст, ки он асосан дар 

ноҳияҳои ҷанубу ғарбии Тоҷикистон ҷойгир аст. Муҳимтарин кони намак ин намаки 

Хоҷамӯмин, Хоҷсартик, Тутбулоқ, Тапончи ва дигарон мебошанд. Кони намаки Хоҷамӯмин 

дар солҳои 50-80-ум асри ХХ мавриди истифода қарор дошт. Истеҳсоли яксолаи намак дар 

ҳамин солҳо 40-50 ҳазор т. ташкил медод [1, c.24]. 

Сангҳои қиматбаҳо. Дар ҳудуди Тоҷикистон аз давраҳои қадим конҳои гуногуни 

сангҳои қиматбаҳо маълум астанд. Баъзеи онҳо аз ҳамон давраҳо коркард карда мешуданд 

(Лоҷвардара, Куилал, Бирюзакан). Дар охири солҳои 70-80-уми асри ХХ конҳои нави 

сангҳои қиматбаҳо дар Помир, Тоҷикистони Шимолӣ ва марказӣ ёфт шудаанд. Дар байни 

сангҳои қиматбаҳо ноёфттарин лоҷвард ва лаъл мебошанд, ки дар ноҳияҳои дастнораси 

Помири Ғарбӣ ҷойгиранд. Ғайр аз ин сангҳои қиматбаҳо ба монанди аквамарина, мармар, 

булугин, родонит, соданит, обсидиана ва дигарҳо дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ дида 

мешаванд. Тоҷикистон дорои манбаи бузурги ашёи хом барои тайёр кардани маҳсулоти 

заргарӣ мебошад.  

Масолеҳи сохтмон. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қариб тамоми намудҳои ашёи хоми 

зарурӣ барои тайёр намудани масолеҳи сохтмонӣ вуҷуд дорад. Танҳо дар солҳои 50-80-уми 

асри ХХ дар ҳудуди мамлакат зиёда аз 100 намуди ашёи хом барои масолеҳи сохтмон тасдиқ 

шудааст: гил, оҳаксанг, регсанг, гач, оксид ва инчунин сангҳои ороишӣ, ки дар байнашон 

мармар, хоросанг, доломит, габбро, туфсанг ва дигарон маълум ҳастанд.  

Обҳои маъданӣ. Тоҷикистон намудҳои гуногуни обҳои маъданӣ, газнок  ва шифобахш 

дорад. Миқдори калони обҳои маъдании ҷумҳурӣ хусусияти табобатӣ доранд. Аз ҷумла 

Хоҷа-Обигарм, ки дорои буғи табиӣ аст. Ғайр аз ин обҳои Явроз, Обигарм, Гармова низ 

аҳамияти бузурги табобатӣ доранд. Гармчашмаҳои Помир низ бебаҳо ҳастанд, аз ҷумла дар 

қисмати ҷанубии он обҳои гарм дар Ҷелондӣ ва обҳои хунуке, ки дорои ангидриди карбон 

мебошанд, дар Токузбулок, Яшилкул ва ғ. вуҷуд доранд [8, с.132]. 

Ба ғайр аз канданиҳои фоиданоки дар боло зикршуда дар ҷумҳурӣ металлҳои дигар ба 

монанди алюминий, молибден, абсест, слюда, серабарит, селестина, барит, фосфорит ва 
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дигарон вуҷуд доранд, ки аҳамияти муҳимми саноатӣ  доранд ва ба таҳқиқоти минбаъда низ 

ниёз доранд.  

Дар омӯзиши сарватҳои зеризаминии дар боло зикршуда дар солҳои 70-90-уми асри 

гузашта нақши Институти геологияи Тоҷикистон ва идораи геология хеле калон мебошад. 

Дар ин давра олимони Институти геология ва геохронологияи Академияи илмҳои Шӯравӣ  

ҷинсҳои метаморфии Тоҷикистонро мавриди омӯзиш қарор доданд. Дар омӯзиши он саҳми 

олимони А.Б. Лвов, М.С. Дюфур, А.А. Золоторев, М.С. Поритский ва дигарон хеле калон аст. 

Инчунин дар омӯзиши ҷинсҳои метаморфии Тоҷикистон ва дигар самтҳои геология нақши 

Р.Б. Баратов хеле бузург аст. Солҳои 70-80-уми асри ХХ барои фаъолияти илмии Р. Баратов 

дар соҳаи геология хеле самарабахш гардиданд. Маҳз дар ҳамин давра ӯ қисмати асосии 

корҳои илмии худро, ки ба геология ва маъданшиносӣ, геохронология ва ҷинсҳои магматикӣ, 

таҳқиқоти қишри замин ва дигарон бахшида шудаанд, аз чоп  баровард. Аз ҷумла дар ҳамин 

давра китобҳои машҳури ӯ ба монанди «Помир: канданиҳои фоиданоки ҶМШС Тоҷикистон» 

[2, с.48],  «Геология ва канданиҳои фоиданоки Тоҷикистон» [3, с.165], «Сангҳои 

Тоҷикистон» [4, с.165],  «Очерки геологии Помиру Алай» ва дигарон [5, с.235]. Ин асарҳо  

барои олимони  ҷавони он давра ва инчунин имрӯза роҳнамои хубе барои гузаронидани 

тадқиқоти геологӣ ба шумор мераванд. Ғайр аз ин ӯ муаллифи асаре мебошад, ки ба таърихи 

геология бахшида шудааст. Дар он оид ба тарҷумаи ҳол ва фаъолияти илмии олимони соҳаи 

геология маълумот дода шудааст.  

Қайд кардан зарур аст, ки дар рушди геологияи ватанӣ саҳми дигар олимони тоҷик низ 

назаррас аст, ки дар ҳамин давра кор ва фаъолият кардаанд. Аз ҷумла М.Б.Акрамов, Х.С. 

Тоҷиддинов таҳқиқот дар самти геология, магматизм, геохимия, петрофизика, металогения 

гузаронданд ва ба муваффақият ноил гаштанд.  

Дар солҳои 1970-1990 дар Тоҷикистон авҷи ҷӯшу хурӯши корҳои геологӣ бо мақсадҳо 

ва вазифаҳои мухталиф ба вуқӯъ омаданд. Махсусан дар мавсими тобистон дар мамлакат 

даҳҳо гурӯҳҳои геологӣ кор мекарданд.  

Дар солҳои 1988 -1989 дар Тоҷикистон ва аз ҷумла дар Помир аз рӯйи барномаи 

Вазорати геологияи ИҶШС «Лампроит» роҳандозӣ мешавад. Дурнамои минтақавӣ барои 

ошкор намудани зуҳуроти имконпазири алмосхези навъи ғайрикимберлитӣ арзёбӣ карда 

мешавад.  

Соли 1989 корҳои ҷустуҷӯии чандинсолаи геологӣ, ки бо чандин танаффусҳо конҳои 

боросиликати Акархар гузаронида шуда буданд, хотима ёфтанд. Мусоҳибаи истеҳсолии 

захираҳо имкон дод, ки иншоот ба гурӯҳи объектҳои азим ворид карда шавад [2, с.3].  

 Дар ибтидои солҳои 90-ум, дар робита бо ноустувории сиёсӣ дар кишвар, ҷумҳуриро 

тарк намудани мутахассисон-геологҳо оғоз ёфт, ки дар солҳои 1991-1992 ҷанбаи оммавиро 

касб намуд. Корҳои саҳроӣ таътил шуда, баъдан пурра қатъ гардиданд.  

Рушди усувори кишвар истифодаи оқилона ва самараноки канданиҳои фоиданокро 

тақозо менамояд.  

Дар хотима,  чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки дар солҳои 70-80-уми асри ХХ 

омӯзиши геологии Тоҷикистон  мунтазам ташаккул меёфт  ва аҳамияти муҳимми саноатӣ 

дошт. Таҳқиқоте дар ҳамин давра гузаронида шуд, барои инкишофи омӯзиши геология дар 

солҳои оянда заминаи бузургро ба вуҷуд овард. Геологҳо аз худ мероси гаронро ба монанди 

монографҳо, китобу харитаҳо ва ҳисобот боқӣ монданд, ки барои муайян намудани 

ҷойгиршавии маъданҳо ва канданиҳои фоиданок хизмат мекунанд.  
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ТАДҚИҚОТИ ГЕОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 70-90-УМИ  

АСРИ ХХ 

Мақола ба тадқиқоти геологии Тоҷикистон дар солҳои 70-90-уми асри ХХ бахшида 

шудааст. Тадқиқоти геологии Тоҷикистон дар солҳои 70-90-уми асри ХХ ба корҳое бахшида 

шудааст, ки дар ҳамин давра дар Тоҷикистон, бо мақсади аниқ намудани донишҳо оид ба 

масъалаҳои ҷудогонаи сохти геологӣ ва канданиҳои фоиданок гузаронида шудааст, ҳамзамон 

бо  ин харитаҳои тафсилии ноҳияҳои алоҳида мураттаб гардида, конҳо кашф карда шудаанд. 

Тадқиқоти геологӣ як ҷузъи муҳим ва таркибии таъминоти ҳаёти иқтисодии ҳар кишвар ба 

ҳисоб меравад. 

Калимаҳои калидӣ: геология, маъдан, тадқиқот, ҷумҳурӣ, кон, олимон, харита, саноат. 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТАДЖИКИСТАНА В 70-90-Е ГОДЫ  

ХХ В. 

Статья посвящена геологическому исследованию Таджикистана в 70-90-е годы ХХ в. 

посвящен работам, которые производились  в 70-90-е годы на Памире с целью углубления 

знаний по отдельным проблемам геологического строения и полезных ископаемых, 

составлялись детальные геологические карты отдельных районов, разведывались 

месторождения. Геологические исследования являются важной составляющей 

жизнеобеспечения Таджикистана, обладающего богатыми природными ресурсами. 

Ключевые слова: геология, минерал, исследования, республика, месторождение, 

ученые,  карта, промышленность.  
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САНЪАТИ ГУЛДӮЗӢ  ВА РУШДИ ОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Фарангеси Н
1
., Равшанова Н

2
. 

Муассисаи давлатии «Коллеҷи рассомии ба номи М.Олимов»
1 

Муассисаи таълимии «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо 

Турсунзода»
2 

 

Дар байни тоҷикон гулдӯзӣ яке аз маъмултарин шакли сӯзангарии бадеӣ маҳсуб 

мешавад. Сарчашмаи он аз “гулнақш”-ҳои нахусттасвирҳои  рӯйисангиву нахустлибосҳо аз 

пӯсти ҳайвонот ибтидо мегирад. Мавқеи муҳимро дар гулдӯзӣ  аз аввал шаклҳои гуногуни 

свастика ишғол мекунанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ташаккули ҳунари гулдӯзӣ ба 

давраҳои қадимтарини таърихи тоҷикон ба фарҳанги ориёӣ  мансуб аст.  Бо мурури замон 

гулдӯзӣ ҳамаи шаклҳои санъати амалӣ-ороиширо фаро мегирад. Ин аст, ки тасвири нақшҳои 

гулдӯзиро дар зарфу маснуоти дигари сафолӣ, ҷавоҳирот, минётураи локӣ, хулоса, нақшҳои 

зиёди гуногунжанр, деворнигораҳо, минётураи китобӣ ва ҳоказо вомехӯрем. Дар ҳар як 

давраи таърихӣ олимон  ба гулдӯзӣ диди худро ворид месохтанд, ки нақшу нигори  онро 

мукаммал мегардонид. Аввал, ҳунари гулдӯзиро бо олоти сангин, устухон, биринҷӣ, оҳанӣ 

пеш мебурданд ва дертар онҳо бо дирафшу сӯзанҳои фӯлодини мукаммалшакл  иваз 

гардиданд. Ба ҳайси маводи ресмон дар давраҳои гуногуни таърихӣ пашм, пахта, абрешим, 

сониян, зару нуқра  низ, ки омили пайдоиши ҳунари зардӯзӣ гардиданд, истифода шудаанд.  

Дар давраҳои қадим ҳунари гулдӯзиро аз сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматнок, яъне реза, 

муҳра, сиккаву тину танга ва ҳоказо дар истифода буданд, вале бо вуҷуди ин, гулдӯзӣ 

ҳамеша амали дастӣ буд. Танҳо дар асри 20 мошини сӯзангарӣ ихтироъ мешавад. Мошин 

гарчанде услуби гулдӯзиро он қадар дигар нагардонида бошад ҳам, аз амали дастӣ комилан 

фарқ  мекунад. Сӯзангарии мошинӣ дар баробари идома додани суннатҳои асосии гулдӯзӣ, 

шакли нави худро пайдо намуд, ки зери унвони попур “попурзанӣ” маълум гашт (1, с. 250 -

260).    

Дар гулдӯзӣ мавқеи шероз як навъи ороишие, ки аввал бофтаву нақшкорӣ шуда, баъд 

ҳамчун яке аз унсурҳои асосии суннатӣ ба ҷелаку ҷома, куртаву дигар шаклҳои либос, 

рӯйпӯшҳо, тагсарӣ ва дигар ашёи рӯзгор дӯхта мешавад, хеле хос аст.  Мақоми гулдӯзӣ дар 

рӯпӯшҳои девории тоҷикӣ сӯзанӣ (ё даврӣ) хоса аст. Ин чиз яке аз маъмултарин шакли 

зуҳуроти гулдӯзӣ аст. Аз қадимулайём он ашёи ҳатмии ороиши дохилии хона маҳсуб мешуд. 

Имрӯз аз рӯйи расму оин ҷо доштани сӯзанӣ/даврӣ дар хонаҳои арӯсӣ ҳатмист. Гарчанде 

сӯзанӣ ва даврӣ дар рӯзгордорӣ функсияи якхеларо иҷро мекунанд, вале ҳар яки он ороиши 

гуногун дорад. Ҳар кадом нақшҳои таҳҷоии хешро парастиш мекунад: сӯзанӣ услуби 

тоҷикони водинишини кӯҳистонӣ буд, ки бидуни шубҳа, дар он нақшҳои якхела ва ҳархела 
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ҷо дода мешуд, вале дар композитсия гулдӯзиро ба тавру ранги худ оро дода мешавад. Байни 

сӯзангарони ҳунарманд номгузории мушаххаси нақшҳои гулдӯзӣ ташаккул ёфтаанд, 

маъмултарини онҳо ин офтобак, давригул, аштақ, аноргул, каҷак, себарга, барги бед, ислимӣ, 

лола, тоҷи хурӯс, райҳон, булбул, аждаҳо, товус, ҳилол, оташ, нохуни паланг, гулбаст, моҳу 

ситора, бодом, гулгулак, қаламфур, гандумак ва ҳоказо.     

Барои тасаввуроти эҷодии ҳунарманд чунин намуди одӣ ва бештар интишорёфтаи 

санъати ороишӣ, мисли гулдӯзӣ озодии зиёд медиҳад. Ҳунари зебу оро додани матоъҳо дар 

байни тоҷикон асрҳои аср вуҷуд дорад. Ҳафриёти бостоншиносии қалъаи Суғд дар Муғ 

теъдоди зиёди матоъҳои асрҳои VII-VIII –и мелодиро ошкор сохтанд, ки дар қисмҳо ва 

хосияти умумии нақшу нигори ин матоъҳои бостонӣ ва гулдӯзии қарнҳои XIX-XX мелодӣ 

баъзе мутобиқат дида мешавад  (2, с. 40-42). 

Гулдӯзӣ ба таври доимӣ ҳиссаи асосии зебу ороиши либос ва бошишгоҳи тоҷиконро 

ташкил медод. Дар ҳар хонадон, албатта, ягон чизи гулдӯзӣ мавҷуд аст, ки онро соҳибхона 

бо меҳру муҳаббат нигаҳбонӣ мекунад. Ҳунари гулдӯзӣ дар ҳаёти тоҷикон вазифаи муҳимро 

адо карда, онҳоро аз хурдсолӣ ба олами зебоӣ наздик менамояд. Бисёр тааҷҷубангез аст, ки 

дар гузашта ҳарчанд дӯзандаҳо бори машаққат ба дӯши худ доштанд, осори онҳо ҳамеша бо 

хусусияти дурахшони ҳаётдӯстона ва хушбинона фарқ  мекард. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

занонеро вохӯрдан мумкин аст, ки дар ин ҷода кор карда истодаанд, чи тавре ки худи онҳо 

мегӯянд, ин ҳунар аз бибӣ ва бибикалонҳояшон аз насл ба насл ба онҳо омада ва он занон ин 

ҳунарро ба духтаронашон нишон додаанд, ки ин ҳунари ниёгони қадима аз байн наравад. 

Аслан дар ҷумҳурии мо дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд як ҳунарманд,  рассом, нақшакаш 

Рассоми халқии тоҷик, дорандаи мукофоти давлатии ба номи А.Рӯдакӣ Зулфия 

Баҳриддинова буд, ки дар ин ҷода 50 сол кор кардааст. Аслан Зулфия Баҳриддинова аввалин 

зани сӯзанидӯз буд,  ки дар соли 1922 дар шаҳри Ленинобод таваллуд шудааст. Зулфия 

Баҳриддинова қаламкаширо аз падараш ва гулдӯзиро аз аммааш Шарафнисо Нуриддинова 

омӯхтааст. Соли 1941 дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия барои рассомони ҷавони 

тоҷик намоиш баргузор гардид, ки Зулфия Баҳриддинова аввалин зане буд, ки дар ин 

намоиш иштирок кард ва аз тарафи аъзои ҳакамон баҳои баланд гирифт ва бо мукофот 

сарфароз гардид. Баъди марги Зулфия Баҳриддинова соли 2013 дар шаҳри Хуҷанд мактаби 

гулдӯзӣ бо номи Зулфия Баҳриддинова кушода шуд. Муаллима дар ҳаёт ва фаъолияти худ 

бисёр шогирдонро тарбия кардааст, ки дар ҳоли ҳозир давомдиҳандаи кору пайкори устоди 

худ ҳастанд. Зулфия Баҳриддинова бисёртар оид ба қаҳрамонони халқӣ, нависандагон ва оид 

ба ватан бисёр асарҳо эҷод  кардааст. Зулфия Баҳриддинова дар синни 75-солагӣ шоҳ 

Исмоили Сомониро дар симои Эмомалӣ Раҳмон омехта карда,  як гулдӯзии калон бо 

ҳамроҳи шогирдон тайёр кардааст. Аслан гулдӯзии тоҷикӣ дар назди мо як олами образҳои 

шоиронаро аён месозад. Бо вуҷуди гуногунии ашёи гулдӯзӣ ва нақшҳои таркибӣ ва инчунин 

ҳалли фардиашон онҳоро сохти умумии унсурҳои асосии нақш, шаклҳои серистеъмоли 

нақшу нигор ва тарзи дӯхтани он ба ҳамдигар муттаҳид мекунад. Занони гулдӯзи халқӣ, ки 

табиатро хеле нозукона эҳсос мекунанд, дар гулдӯзӣ олами рангини атрофи худро ба таври 

хоса инъикос карда, ҳиссиёт ва таассуроташонро дар он баён месозанд. Ба ин гуногунии 

шаклу образҳои нафис ва мутобиқати рангу навоҳои ороишӣ худи табиати Тоҷикистон боис 

шудааст. Табиати ғании ин ҷо, зиддиятҳои шадиди он, зебоӣ ва шукӯҳи наботот, албатта, бо 

тамоми мукаммалӣ дар санъати халқ, алалхусус дар гулдӯзӣ, инъикос гаштааст. Бинобар ин 

гулдӯзии тоҷикиро ба ду қисм, яъне гулдӯзии тоҷикони кӯҳӣ ва водинишин ҷудо мекунанд, 
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ки ҳарчанд ҳар кадоми онҳо  фарқи хоси бадеӣ дошта бошанд  ҳам, дар таъсири 

байниҳамдигарӣ воқеъ ҳастанд. Дар байни онҳо шаҳрҳои бостонии халқи мо ва навоҳии онҳо 

аз қабили Ӯротеппа, Самарқанд, Хуҷанд, Бухоро, аз ноҳияҳои кӯҳӣ Кӯлобу атрофи он, 

Қаротегину Дарвоз ва Бадахшонро номбар кардан мумкин аст. Дар дигар ноҳияҳо масалан 

Конибодом, Ленинобод, Ашт, Исфара, қишлоқи Сина (Деҳнав), Қаратоғ ва ғайра, ки инчунин 

ҳунари гулдӯзӣ хеле равнақ дорад, бо хосиятҳои услубии худ ба ин ё он марказҳои бадеӣ 

тамоил доранд. Бисёр ҷойҳои дигаре ҳаст, ки ҳунари гулдӯзӣ ривоҷу равнақ дорад, аз мадди 

назари тадқиқотчиён дар канор мондааст. Дар ҳар кадом аз марказҳои мазкур мавзӯъҳои 

нигорандагии муравваҷ, рангомезӣ ва хусусияти хос, намудҳои писандидаи гулдӯзӣ, тарзи 

амалиёти гулдӯзӣ ва матоъҳои дилписанд мавҷуд мебошанд  (3, с. 126). 

Гулдӯзиҳои ороиширо асосан барои ҷашнҳои калони оилавӣ, махсусан барои тӯйҳо, ки 

дар ҳаёти халқ мақоми хосе доранд, тайёр менамоянд. Гулдӯзӣ ҳатман ба маҳри арӯсу домод 

дохил  мешавад. Бинобар ин ҳар як зани тоҷик ҳанӯз аз айёми кӯдакии фарзандаш барои ӯ 

гулдӯзӣ, зардӯзӣ ё сӯзанӣ бо як орзуву ҳавас тайёр мекунад. Бинобар ин духтаронро ба кори 

гулдӯзӣ аз синни 10-12-солагӣ ҷалб менамоянд. Дар замони гузашта дӯзандагӣ қариб 

машғулияти ягонаи занон буд ва омӯхтани ин ҳунар барои духтарон ҳатмӣ ба ҳисоб мерафт. 

Пеш аз ҳама, тасвири рӯйи гулдӯзӣ, рангубори матоъ ва тарзи бахиядӯзии он дар байни 

дӯзандаҳо муҳокима карда мешавад. Аксар шоҳкориҳои тахайюли халқӣ маҳз бо роҳи ҳашар 

пайдо шудаанд. Чеварони гулдаст дар ягон ҷо ҷамъ омада, аз ҳамдигар ҳунар меомӯзанд ва 

суҳбатҳои самимӣ баргузор мегардад. Ин муҳите, ки аз суҳбатҳои маҳрамона саршор аст, 

албатта, дар амали гулдӯзӣ акс  ёфта  таъсири  муайяне  мерасонад. Чи  тавре  дар  боло қайд 

шуд, сӯзанӣ ин як қисми гулдӯзӣ аст  (4, с. 50). 

Сӯзанӣ – яке аз намудҳои махсуси гулдӯзии тоҷикӣ мебошад. Он на фақат дар ороиши 

манзилгоҳ, балки метавон гуфт, ки дар ҳаёти маънавии мардум ҷои сазоворро ишғол карда, 

боиси  ифтихори халқ аст. Сӯзанӣ аз ҷиҳати қимати бадеии худ аз ҳар гуна қолини нағз паст 

наистода, ҳаҷми он ҳам (200х300, 300х400, 500х400см) хеле калон аст. Онро дар карбос, 

сатин ва ё шоҳӣ дӯхта, қариб ҳамеша астардор мекунанд ва ҳатман атрофашро шероза 

мегиранд. Бештар таркиби муттасили як косагул, ки андозааш тамоми матоъро фаро мегирад 

ё худ таркиби 6-9 доирадори дар таносуби мустаҳкамбуда дида мешавад. Баъзан ба ҷои 

доираҳо аз мавзӯъҳои ҳар гуна буттаҳо истифода мебаранд. Ин хосият махсусан дар 

матоъҳои сохти Ленинобод, Исфара, Самарқанд, Бухоро ва Конибодом мушоҳида мешавад. 

Сӯзании Ӯротеппаро ба таври ҳаққонӣ яке аз зеботарин сӯзаниҳои Тоҷикистон шуморидан 

мумкин аст. Сӯзании мазкур бо хосияти хоси худ назаррабост. Таносуби рангҳо, ки асосан 

дар тазоди ҳамдигарӣ омадаанд, гоҳо бо дурахшандагии аҷиб ва рангубори далеронаи худ 

фарқ мекунанд. Асосан ду навъи сӯзанӣ маъмул аст: сӯзании қадима, ки саросар нақши 

майда дошта хеле кам дида мешавад ва сӯзании нисбатан навпардохти дорои нақши бузурги 

муъҷаз мебошад. Ҳалқачаҳои беададе, ки доираи мазкурро ташкил медиҳанд, одатан ба ранг 

ва заминаи гулдӯзӣ зидди ҳамдигар бо рангҳои  сиёҳ, ба сафед, сурх ба сиёҳ, ранги ҷигарӣ ба 

зард буда, гӯё ба тамошобин ҳамла меоваранд  (5, с. 23-26).  

Борпӯш - ғайр аз сӯзанидӯзии шуҳратдошта, дар водиҳо боз чандин намуди калону 

хурди гулдӯзии ороишӣ маъмул мебошад. Ҳар кадоми онҳо аз рӯйи оҳанги умумии бадеии 

худ, хусусиятҳои хосеро дорост, ки онро ба ин ё он услуби ҳунарӣ тобеъ мегардонад. Чунин 

ашё аз қабили борпӯш, ҷойнамоз, рӯиҷо, қарс ва ғайраҳо мебошанд. Номи онҳо дар маҳалҳои 

ҷудогона фарқ  мекунад. Масалан, дар Панҷакент, Самарқанду Бухоро борпӯшро болинпӯш 
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мегӯянд он бо таъиноти худ ба сӯзанӣ наздикӣ дорад. Онҳоро низ ба девор меовезанд ва 

рахти бистару кӯрпаҳои зиёдро мепӯшонанд. Гулдӯзиҳои мазкур аз сӯзанӣ ҳаҷман хеле хурд 

(200х200, 200х150, 100х300см) бошанд ҳам, бо гуногунӣ ва рангорангии нақшу нигорашон 

ҳатто баъзан аз сӯзанӣ афзалият доранд. Таркиботи чунин гулдӯзиҳо ҳам дар омезиши 

миёнаи гулдӯзӣ бо шерозаи он сохта мешавад. Таркиби борпӯш одатан мукаммал аст. 

Аксаран дар маркази он тасвири калонҳаҷми хосияти растанигӣ ва ё ҳандасавидошта ҷойгир 

аст, ки чор гӯшаи атрофи он ҳатман гулкорӣ шудааст. Таркиботе ҳастанд, ки қисми 

марказиашон аз якчанд нақши мутаносиб ҷойшуда иборат аст. Дар асоси ин таркибот бисёр 

нусхаҳои тасвири гуногундошта ва нақшу нигори мухталифи унсурҳои алоҳида сохта 

мешавад.  

Борпӯшҳо одатан бо сохти бадеии худ ба сӯзанӣ хеле наздиканд. Борпӯшҳои Ӯротеппа 

махсусан фарқ  карда, бо нақшу нигори ғайриодии худ ҷолиби диққатанд. Беш аз ҳама маҳз 

ба ҳамин нисбат борпӯшҳои ҳаҷмашон хурд (120х100, 150х100, 100х100см) хеле калон 

метобанд. Боғу гулшан ва ҳайвонот ба нақшу нигори пурҷило табдил гашта, пайдоиши 

реалистии худро мефаҳмонанд. Дар борпӯшҳои Ӯротеппа нақшу нигори шабеҳи баъзе 

мавҷудоти зинда аз қабили мору каждум, аждаҳо ва ғайра бисёр вомехӯранд. Ин ҳодиса на 

танҳо дар санъати тасвирӣ ва амалии ороишии тоҷик, балки дар санъати пантомимаи халқӣ, 

ки хусусиятҳои қадимиро дорост, зиёд дида мешавад ва бори дигар далели он аст, ки 

гулдӯзии халқӣ сарчашмаи бостонӣ дошта, бо дигар намудҳои ҳунари мардум низ равобити 

мустаҳкам доштааст. Дар борпӯшҳо бештар рангҳои гулобӣ, сурх, зард, қаҳваранг ва сафеди 

ин печухамиҳои тадриҷан мудаввар ҷой шуда, манзараи дурахшони муҳаррикеро ташкил 

медиҳанд, ки дар ҳақиқат, хаёлан офтоби оламтобро пеши назар меорад. Гулдӯзони сеҳркори 

тоҷик ин ҳунарро аз аҷдоди бостонии худ мерос гирифтаанд. Сарчашмаҳои онро 

тадқиқотчиён дар осори ҳунарии суғдиёни қадим дар асрҳои VII-VIII дарёфт намудаанд  (6, 

с.120). 

Қарс - як навъи болопӯши бистар ва рахти кӯрпаҳои токчаҳо мебошад, ки ҳоло камтар 

вомехӯрад. Он як порчаи матои қадаш баъзан то 350 см ва бараш 150-170 см аст. Фақат ду 

тарафи дарозии матоъ тақрибан яку ним метри он гулдӯзӣ мешавад. Бояд гуфт, ки ҳар ду 

тарафи он, яъне даруну берунаш баробар гулдӯзӣ карда мешавад. Шакли тайёри ин гулдӯзӣ 

матои таҳкардашудаест, ки ҳар ду нӯги гулдӯзии он дар як тараф буда, яке аз нӯгҳо дигариро 

каме пӯшонад. Аммо баъзан як нӯги қарс гулдӯзӣ мешаваду бас. Қисми марказии матоъ 

гулдӯзӣ надорад ва фақат шерозаи васеъ ҷои асосиест, ки ҳамаи мавзӯи ороишӣ ҳаллу фасл 

гаштааст. Шероза махсусан пурҷило мунаққаш мегардад. Нақшу нигори он аз се тарафи 

зоҳирӣ ҳатман бо хатти дугонаи тасмашакли росту мавҷдор ҳошия бароварда мешавад, ки ин 

услуби анъанавии ҳунари гулдӯзии тоҷикист. Унсурҳои асосии ороишии гулдӯзиҳои мазкур 

исломӣ аст. Аксаран дар байни онҳо аломатҳои тақлиди ҳуруфи арабӣ дида мешаванд. Ин 

нишоначаҳо ба нақшу нигори исломӣ моҳирона омехта як хосияти нотакроре ба вуҷуд 

меоранд. Гулдӯзони халқӣ ба нақшу нигори худ тасаввуроти ҳаёти воқеиро акс мекунонанд. 

Бинобар ин ҳам нақши гулдӯзӣ, ки мояи дастони моҳири онҳост, ҳамеша зинда, шукуфон ва 

муаттар аст.   
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САНЪАТИ ГУЛДӮЗӢ  ВА РУШДИ ОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Муаллифон зикр мекунанд, ки санъати гулдӯзӣ ин қадимтарин санъат ва ҳунари 

миллии тоҷик ба ҳисоб меравад. Ҳастанд ҳунармандоне, ки дар деҳот ба ин ҳунари миллӣ 

машғуланд, аммо ин ҳунари аҷдоди моро аввалин зани тоҷик, ки ин ҳунари миллиро дар 

арсаи ҷаҳон бо гулдӯзиҳои нотакрори худ муаррифӣ кардааст, ин Баҳриддинова Зулфия буд. 

Муаллифон санъати гулдӯзиро мавриди тадқиқот қарор дода, аз маводи бадастомада ба 

хулосае омаданд, ки ин ҳунар дар бисёр шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриамон  бо нақшу нигор, 

тарзи ороиш, гузоштани  банду баргҳо, аз ҳама муҳим, интихоби матоъ  бо рангҳои зебо ва 

тарзи дӯхт хусусиятҳои ба худ хос дорад. 

Калимаҳои калидӣ: гулдӯзӣ, сӯзанӣ, зардӯзӣ, ҷумҳурӣ, ҳунар, замона, Тоҷикистон, 

ҳунарманд, фарҳанг, истеъдод, рушд, инкишоф, либос. 

 

ИСКУССТВО ВЫШИВКИ И ЕГО РАЗВИТИЕ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

     Авторы отмечают, что искусство вышивки - древнейшее таджикское национальное 

искусство и ремесло. В сельской местности есть ремесленники, которые занимаются этим 

народным промыслом, но это ремесло наших предков. Первой таджикской женщиной, 

представившей это национальное ремесло на мировой арене своей уникальной вышивкой, 

была Зульфия Бахриддинова. Авторы изучили искусство вышивки и пришли к выводу, что 

во многих городах и районах страны это искусство подробно представлено во многих 

городах и районах страны с узорами, упаковкой, важнейшим выбором ткани с красивыми 

цветами и отстрочкой.  

Ключевые слова: вышивка, рукоделие, республика, искусство, время, Таджикистан, 

художник, культура, талант, развитие, одежда.  

 

THE ART OF EMBROIDERY AND ITS DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 

     The authors note that the art of embroidery is the oldest Tajik national art and craft. There 

are artisans in the countryside who are engaged in this folk craft, but this is the craft of our 

ancestors. The first Tajik woman to present this national craft on the world stage with her unique 

embroidery was Zulfiya Bakhriddinova. The authors studied the art of embroidery and came to the 

conclusion that in many cities and regions of the country this art is presented in detail in many cities 

and regions of the country with patterns, packaging, the most important choice of fabric with 

beautiful colors and stitching.  

Key words: embroidery, needlework, republic, art, time, Tajikistan, artist, culture, talent, 

development, clothing. 
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ТАЪРИХ ВА ПАЙДОИШИ САНЪАТ ДАР ҶОДАИ ҲУНАР 

 

Холова З., Раҷабова Р. 

Муассисаи давлатии “Коллеҷи рассомии ба номи М.Олимов” 

 

Санъати ибтидоӣ давраҳои қадимтарини инсонист, ки тақрибан 30 ҳазор сол муқаддам 

баробари пайдоиши одами типи ҳозира Ҳомо Сапиенс (одами оқил) ва пайдоишу инкишофи 

маданияти археологии давраи охири палеолит ба вуҷуд омадааст. Бо такомули олоти меҳнат 

диди эстетикӣ ва олами маънавии одами қадим ғанӣ гашта, майлу зарурати инъикоси 

мавҷудоту махлуқот ва ҳодисоти олами атроф пайдо шуд. Инсон ба рӯйи санг, устухон, 

девор ё  ягон ашёи сахт, тавассути ранг ва кандакорӣ тасвирот ва нақшу нигори сода 

мекашид.  

Ёдгориҳои санъат ба ду гурӯҳи калон ҷудо мешаванд:  

1. Тасвирот ва кандакории девору сақфи мағораҳо. Нақшу нигорҳо одатан пешгаҳ ва 

сақфи мағораҳоро оро медоданд. Тасвирҳо аксар якранга ва ҳарранга буда, одатан релефҳои 

аз лой ё санг сохташуда низ ба ин гурӯҳ мансуб буданд. 

2. Намунаҳои хурди санъат, ки онҳоро ба нақшу нигор ва ороиши бадеӣ (кандакорӣ дар 

устухон), инчунин ҳаккокии рӯйи санг ҷудо кардан мумкин аст. Аксарияти тасвироти давраи 
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палеолит ба парастиши фаровонҳосилӣ ва урфу одати шикорчиён вобаста буд. Санъати 

палеолит хеле нобаробар интишор ёфтааст. Ёдгориҳои санъати ин давра аз Франсия, 

Испания, Италия, Англия, Чехословакия мамлакатҳои Осиё, Африка ва ғайраҳо ёфт шудаанд. 

Намунаҳои тасвироти мағораҳо ва кандакории рӯйи устухон бештар дар ҷанубу ғарби 

Франсия ва кӯҳҳои Пиренеи Испания ба даст омаданд (1, с. 545-555). 

Тасвироти  мағораҳои Алтамир  (Испания),  Леско,  Нио,  Се бародарон, Рифиняк 

(Франсия), Тюк де Идубер, Монтеспан, Лоссел бо  хубии релефи худ маълуманд.  

Дар СССР дастпонаю ҳайкалчаҳои паррандаҳо аз Мезинаи Украина, ҳайкалчаҳои 

занона аз Сибир, аспчаҳо аз устухон ва дандони мамонт ёфт шуданд. Дар мағораҳои Капова 

Урал бо рангҳои сурх расми мамонту аспро кашидаанд. Дар Осиёи Миёна ба ҷуз ороишоти 

рӯйи қайроқсангу гӯшмоҳиҳо (мағораи Шахта, Соймалитош) ва ғайра то ҳол дигар осори 

санъати ибтидоӣ пайдо нашудааст.  

Бозёфтҳои зиёд шаҳодат медиҳанд, ки дар расмҳои ин давра асосан ҳайвонот, хусусан 

асп, бизон, мамонт тасвир ёфта, одамон ба таври рамз кашида шудаанд. Давраҳои минбаъдаи 

санъати ибтидоӣ инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда, тақсимоти ҷамъиятии меҳнат дар 

аввалҳои парокандашавии ҷамоаи ибтидоӣ ва ташаккул ёфтани ҷамъияти синфӣ вобаста буд.  

Санъати бой ва гуногунранги ибтидоӣ  то асрҳои 19-20 дар байни халқҳое, ки муносибатҳои 

ҷамоаҳои ибтидоиро маҳфуз медоштанд, мавҷуд буд (халқҳои таҳҷоии Австралия, Океания, 

Америкаи Ҷанубӣ ва Африка).  

Санъат яке аз шаклҳои шуури ҷамъиятӣ, қисми таркибии маданияти маънавии 

инсоният, як навъ дарки амалию маънавии олам мебошад. Санъат соҳаҳои гуногуни 

фаъолияти инсон: мусиқӣ, рассомӣ, театр, адабиёти бадеӣ ва ғайраро дар бар мегирад, ки 

онҳо шаклҳои бадеию образноки тасвири воқеият мебошанд. Ба маънои васеаш санъат ҳама 

гуна фаъолият ва маҳсули дасти инсон, ки бо завқи баланд, моҳиронаву мумтозона иҷро 

шуда бошанд, дар ҷараёни инкишофи таърихии тақсимоти ҷамъиятии меҳнат фаъолияти 

муштараки одамон ба соҳаҳои гуногуни истеҳсолоти моддӣ ва маънавӣ ҷудо шуда, шаклҳои 

мухталифи муносибати одамон падид омаданд. Санъат ҳамчун воситаи муҳимми тарбияи 

ҷамъиятии инсоният барои инкишофи қобилияти ҳиссию ақлии фард, баҳраваршавии вай аз 

сарватҳои маънавӣ, манфиату идеалҳои конкретии таърихию ҷамъиятӣ хизмат мекунад. 

Барои иҷрои ин вазифа санъат бояд бо ҳаёти воқеӣ ҳамоҳанг бошад ва ҳаётро бо тамоми 

мураккабиаш инъикос намояд. Ба ҳамин тариқ, санъат таҷрибаи ҳаётии шахсиятро ғанӣ 

гардонида имкон медиҳад, ки ӯ дар “оламҳо”-и офаридаи нависандагону оҳангсозон ва 

мусаввирон бисёр “ҳаётҳо”-и тахайюлиро аз сар гузаронад. Санъат бояд фаъолияти ҳаётии 

одамро айнан нусха набардошта, онро дар шакли хос тасвир намояд. Дар ин замина санъат 

ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ, василаи маърифати ҳақиқат амал карда, дар айни замон 

воситаи махсуси баҳодиҳӣ ба он мебошад. Асарҳои санъат дар асоси дарк ва инъикоси олам 

офарида мешаванд, вале шуур, ба ифодаи В.И.Ленин на фақат олами объективиро инъикос 

мекунад, балки онро меофарад. Ба туфайли ҳамин санъат воситаи муносибати одамон ва 

маърифати онҳо, василаи ғанӣ шудани дониши онҳо дар бораи олам, воситаи тарбияи 

одамон ва манбаи завқи баланди эстетикӣ мебошад. Ҳарчанд ҳамаи ин хусусиятҳои санъат 

дар ҳамбастагӣ зоҳир гашта, ҷиҳатҳои гуногуни таъсири бадеии санъатро ба инсон ифода 

кунанд ҳам, таносуби онҳо гуногун буда, баъзан яке аз ин хусусиятҳо дар мадди аввал қарор 

мегирад ва аҳамияти якумдараҷа пайдо мекунад (2, с. 35-45).  
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Фаъолияти адабию эҷодии одамон дар шаклҳои гуногун зоҳир мегарданд, ки онҳо 

намуд, шакл ва жанрҳои санъат номида мешаванд. Се гурӯҳи шаклҳои санъат ба таври 

объективӣ вуҷуд доранд: 

1. Фазоӣ ё пластикӣ-шакли санъате, ки образҳояш дар фазои муайян сурат мегирад 

(наққошӣ, ҳайкалтарошӣ, графика, аккосии бадеӣ, меъморӣ, ороишиву амалӣ ва дизайн) 

мебошад. 

2. Замонӣ – шакли санъате, ки образҳои он на фақат дар фазои реалӣ, балки дар замон 

офарида мешаванд (шифоҳӣ ва мусиқӣ). 

3. Фазоию замонӣ – шакли санъате, ки образҳои он ҳам дар фазо ва ҳам дар замон 

офарида мешаванд (рақс, санъати актёрӣ ва ҳама намуди санъати синтезӣ, ки ба ҳамин ҳунар 

асос ёфтаанд – театр, кино, телевизион, эстрадаю сирк) ва ғайраҳо мебошанд.    

Дар айни ҳол дар ҳар яке аз ин гурӯҳҳои санъат дар фаъолияти эҷодию бадеӣ аз 

омилҳои муштарак истифода мебаранд. Масалан, синтези санъати меъморӣ ё ороишиву 

амалӣ бо санъати тасвирӣ, санъати актёрӣ бо рақс, пантомима ва ғайраҳо. Шаклҳои алоҳидаи 

санъат тавассути образҳои асари офаридашуда ва маҷмӯи нишонаҳои он образҳо муайян 

карда мешаванд. Намудҳои санъат шаклу жанрҳои гуногун доранд. Меъёри ин тақсимотро 

илмҳои махсус оид ба санъат аз рӯйи шакл ва жанрҳои гуногуни он муайян мекунанд. Ба 

ҳамин тариқ, санъат системаи томи таърихан ташкилёфтаи воситаҳои гуногуни конкретии 

дарки бадеии олам мебошад, ки ҳар яке дорои ҳам хусусиятҳои умумӣ ва ҳам хосияти 

фардист. Оғози фаъолияти бадеии одамони ҷамъияти ибтидоӣ, ки аз офаридани асотир, 

суруд, рақс, кашидани нақши ҳайвоноти ваҳшӣ дар деворҳои ғор, ороиши олоти меҳнат, 

аслиҳа, либос, андом ва ғайраҳо иборат буд, аҳамияти бузург дошт, зеро он ба муттаҳидшавӣ 

дар коллектив, инкишофи маънавии онҳо, фаҳмиши сиришти иҷтимоиашон, аз ҳайвон фарқ 

доштанашон ва умуман барои ҳақиқатан одам шудани одам мусоидат намуд. Дар ҷамъияти 

ибтидоӣ санъат шакли алоҳидаи фаъолияти одамон набуда, чун ҳамаи истеҳсолоти маънавӣ  

бо истеҳсолоти моддӣ омехта буд, чунки соҳаҳои гуногуни маданияти маънавӣ аз ҳам ҷудо 

нашуда буданд. Ҳарчанд санъат дар таъсири дин буд, тадриҷан соҳаи алоҳидаи фаъолияти 

инсон гардид ва минбаъд бо вуҷуди ба сари худ мустақил  будан ҳодисаи ҷамъиятӣ ба шумор 

мерафт.  

Санъат ҳамеша дар ин ё он системаи маданияти бадеӣ ҷараён меёбад. Санъат таъсири 

маҷмӯи ҳодисаҳои гуногуни олами берунаро аз эволютсияи истеҳсолоти моддӣ ва сохти 

иқтисодии ҷамъият то эволютсияи шуури ҷамъиятӣ инъикос мекунад. Дар айни замон 

инкишофи бадеии инсоният фаъолияти нисбатан мустақил буда, ба шароити иҷтимоии ҳар 

як давра мутобиқан пеш меравад. Байни ҳам мубориза бурдан ва ҷойи якдигарро иваз 

кардани методҳои эҷодӣ, ки ҳар яке ифодаи ҷиҳатҳои гуногуни санъат асту ҷараёни умумии 

таърихию бадеиро ба худ тобеъ карданӣ мешавад, натиҷаи чунин баҳамтаъсиррасонист. 

Ҳамин тариқ, намояндагони методҳои реалистӣ барои тасвири реалият мекӯшиданду дигар 

равияҳо, масалан классизм, тасвири олами идеалиро тарғиб мекарданд. Бо вуҷуди дар 

методҳои гуногуни эҷодӣ ифода гардидани ҷиҳатҳои асосии таркиби бадеӣ он, пеш аз ҳама, 

мундариҷаи эҷодиётро муайян менамояд, реалияти ҳаётро аз рӯйи диди санъаткор тасвир 

мекунад ва роҳҳои ҷо додани ин мундариҷаро ба шаклҳои махсус таъин мекунад. Санъат бо 

ёрии воситаҳои худ талаботи ҳаёти ҷамъият ва инкишофи онро ифода намуда, ҳамеша 

диққати ҳама гуна қувваҳои иҷтимоӣ  давлат, синф, партия, муассисаҳои динӣ ва ғайраро, ки 

барои зиёд кардани таъсири худ ба одамон манфиат доранд, ҷалб мекунад. Дар натиҷа санъат 
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ба арсаи муборизаи синфӣ кашида шуда, ифодакунандаи манфиатҳои оммаи халқ ё синфи 

истисморкунанда, прогресси иҷтимоӣ ё иртиҷоъ мегардад, баъзан асарҳои санъат мусодама 

ва зиддиятҳои амиқи инкишофи ҷамъиятро ҳам дар худ таҷассум менамоянд. Санъат 

протсесси инкишофи таърихии инсониятро инъикос намуда, ба ҷамъият роҳу 

перспективаҳои ба озодӣ ва ба ҳаёти иҷтимоии муносиб расиданро нишон медиҳад. Ҳар 

форматсияи ҷамъиятию иқтисодӣ ба инкишофи санъат ҳар хел шароит фароҳам меоварад. 

Дар шароити ҷамъияти буржуазии мутараққӣ санъат ба дараҷаи мол расонида шуда, ҳадди 

эҷодиёт ба қонунҳои муносибатҳои бозорӣ тобеъ карда мешавад, маданияти бадеъ ба 

санъати хосса ва оммавӣ ҷудо мешавад ва ин ҷамъият ба ҳар дуи он таъсири ҳалокатовар 

мерасонад. Идеологияи империализм ва психологияи индивидуализм табиати санъатро ҳам 

мазмунан ва ҳам шаклан таҳриф мекунад. Танҳо мубориза ба муқобили муносибатҳои 

пӯсидаи иҷтимоии олами буржуазӣ санъатро аз таъсири манфии капитализм эмин дошта 

метавонад. Бинобар ҳамин, реализми танқидӣ шоҳроҳи асосии инкишофи санъат дар асрҳои 

19 ва 20 буд. В.И.Ленин роҳҳои инкишофи санъати пролетариро дар ҷамъияти буржуазӣ 

таҳқиқ намуда, соли 1905 принсипи партиявияти коммунистиро асоснок намуд. Ин принсип 

робитаи озоди маънавии эҷодкорро бо муборизаи револютсионии синфи коргар ифода 

мекард ва маҳз дар ҳамин асос санъаткор метавонист аз фишори иқтисодӣ, идеологӣ ва 

психологии ҷамъияти буржуазӣ озод бошад (3, с. 60-70).    

Дар ҷамъияти сотсиалистӣ мақом, хусусият ва тақдири санъатро шароити нави 

иҷтимоии инкишофи бадеӣ ва талаботи маънавии халқе, ки бо роҳи сохтмони коммунистӣ 

равона аст, муайян мекунад. Револютсияи Октябр санъаткорро аз истисмори муносибатҳои 

молию пулӣ озод кард ва ба ӯ имконияти ҳақиқии эҷодкории озодонаро фароҳам овард, ки 

ин ба манфиати халқ буда, мақсадаш муттаҳид намудани эҳсосот, афкор, иродаи омма ва 

тарбияи маънавию эстетикии он мебошад. В.И.Ленин пешбинӣ карда буд, ки дар ин замина 

“санъати бузурги коммунистӣ” ба вуҷуд меояд ва он барои худ шакли нави ба мазмуни нав 

мутобиқро пайдо мекунад. Методи реализми сотсиалистӣ, ки дар тӯли инкишофи санъати 

пролетарӣ ва баъд  санъати сотсиалистӣ дар СССР ва дигар мамлакатҳои ҷаҳон ба вуҷуд 

омадааст, асоси татбиқи амалии программаи ленинии сохтмони маданияти ҷамъияти 

коммунистист (4, с.270-280).  
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ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ САНЪАТ ДАР ҶОДАИ ҲУНАР 

Дар мақола сухан дар бораи номгузории қадима ва муосир меравад. Дар мақолаи 

мазкур ҳамаи ҷанбаҳои санъат мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Санъат протсесси 

инкишофи таърихии инсониятро инъикос намуда, ба ҷамъият роҳу перспективаҳои ба озодӣ 

ва ба ҳаёти иҷтимоии муносиб расиданро нишон медиҳад. Муаллифон дар мақола санъати 

ибтидоӣ, давраҳои қадим, давраи шӯравиро ҳар чӣ бештар истифода бурдаанд. Шаклҳои 

алоҳидаи санъат тавассути образҳои асари офаридашуда ва маҷмӯи нишонаҳои он образҳо 

муайян карда мешаванд.  
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Калимаҳои калидӣ: санъат, давр, ибтидоӣ, шакл, образ, ҷамъият.  

   

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА В ОБЛАСТИ РЕМЕСЛО 

Статья посвящена древнему и современному неймингу. В этой статье рассматриваются 

все аспекты искусства. В статье авторы широко используют раннее искусство, античные 

времена, советский период. Искусство отражает процесс исторического развития 

человечества и показывает обществу пути и перспективы достижения свободы и достойной 

общественной жизни. Индивидуальные формы искусства определяются изображениями 

созданных произведений и набором характеристик этих изображений. 

Ключевые слова: искусство, период, первичный, форма, образ, общество.  

 

HISTORY OF ART IN THE FIELD OF CRAFT 

The article is devoted to ancient and modern naming. This article covers all aspects of art. Art 

reflects the process of the historical development of mankind and shows society the ways and 

prospects for achieving freedom and a decent social life. In the article, the authors make extensive 

use of early art, ancient times, the Soviet period. Individual art forms are defined by the images of 

the works created and the set of characteristics of those images. 

Key words: art, period, primary, form, environment, image, society, republic. 
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МАҶМӮИ  ВАРЗИШИ САБУК  ВА СОЛИМГАРДОНИ МУШАКҲО   

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Шарипов Ҷ
1
., Қамаров Ш.Б

2
. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон
1 

Муассисаи давлатии “Коллеҷи рассомии ба номи М.Олимов”
2  

 

Президенти ҷумҳурӣ  ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди бемайлони тарбияи 

ҷисмонӣ ва варзиш ҳамчун омили тарғиби ҳаёти солим ва яке аз воситаҳои беҳтарини 

таҳкими дӯстии миёни инсонҳо таваҷҷуҳи зиёд зоҳир менамоянд. Дар ҷумҳурии мо аз соли 

2006 ҳар сол рӯзи дави миллӣ ва аз соли 2010 дар рӯзи пойтахт ниммарофони байналмилалӣ 

доир мешавад. Аз рӯйи намудҳои мухталифи В. мусобиқаҳо ва чемпионати ҷумҳуриявӣ ва 

байналмилалӣ баргузор мегарданд. Солҳои охир бо даъвати Президенти кишвар ва 

дастгирии мақомоти маҳаллию соҳибкорон варзишгоҳҳои бисёр шаҳру ноҳияҳо аз нав 

тармим карда, дар баъзе ноҳияҳо варзишгоҳҳо ва толорҳои варзиши нав сохта ба истифода 

дода шудаанд. Ин амал имрӯзҳо бо дастгирии Пешвои миллат ва раиси шаҳр Рустами 

Эмомалӣ сохта ва ба истифода қарор дода истодаанд.   

Дар ҷумҳурӣ соли 2013 шумораи варзишгарон беш аз 1 млн нафар  наврасону ҷавонон 

буд, айни замон 3 млн нафар наврасону ҷавонон дар толорҳои варзишӣ аз рӯйи самтҳои 

гуногун ба варзиш машғуланд. Варзишгарони Тоҷикистон соли 2012 дар мусобиқаҳои 

гуногуни варзишии байналмилалӣ 423 медал, аз ҷумла 118 медали тилло, 120 медали нуқра 

ва 185 медали биринҷӣ ба даст оварданд. Аз соли 2012 то соли 2020 шумораи медали тилло, 

нуқра ва биринҷӣ ду маротиба зиёд шудаанд. Ин ҳама муваффақиятҳо бо дастгирӣ ва 

ғамхории бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон мебошад. Аслан варзиш дар Тоҷикистон дар даврони шӯравӣ рӯ ба инкишоф ниҳод. 

Нахустин чорабинӣ оид ба тарғиби тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 15 марти 1925 ба муносибати 

рӯзи таъсисёбии ҶШС Тоҷикистон баргузор шуд.  

Соли 1928 пленуми Шӯрои Олии тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон доир гардид, ки 

масъалаи рушди ояндаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро дар ҷумҳурӣ баррасӣ  кард. 18 августи 

1934 дар шаҳри Душанбе бо қарори КИМ ва Шӯрои комиссарияти халқии ҶШС Тоҷикистон 

спартакиадаи I умумиҷумҳуриявӣ баргузор шуд, ки барои рушди ояндаи варзиш дар ҷумҳурӣ 

дар шаҳри Душанбе иншооти гуногуни варзишӣ аз қабили варзишгоҳҳои «Спартак» соли 

1930,  «Динамо» соли 1932, варзишгоҳи марказии “Тоҷикистон” соли 1962, маҷмааҳои 

варзишии Ҳавзи шиноварии ҷумҳуриявӣ соли 1962, «Автомобилист» соли 1969, «Авиатор» 

соли 1985, қасри варзиш соли 1972, толори бозиҳои дастӣ соли 1974, пойгоҳи қаиқронӣ соли 

1978, маҷмааи Тири Досааф (ҳозира Ташкилоти мададгори мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

соли 1982, қасри теннис соли 1986 ва ғайраҳо дар маркази вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо сохта 

шуданд.  

Барои омода кардани мутахассисони дорои маълумоти миёнаи соҳаи тарбияи ҷисмонӣ 

ва варзиш техникуми тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон соли 1947 ва Донишкадаи тарбияи 

ҷисмонии Тоҷикистон соли 1971 ифтитоҳ шудаанд. Дар натиҷа дар ҷумҳурӣ тадриҷан чунин 

намудҳои варзиш, аз қабили футбол, волейбол, баскетбол, варзиши сабук, тенниси рӯйи миз, 

шиноварӣ, камонварӣ, велосипедронӣ, заврақронӣ, гимнастика, вазнбардорӣ, куштӣ, 

шоҳмот, шашка, шамшербозӣ, панҷҳарба ва дигар намудҳои варзиш инкишоф ёфтанд. Соли 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%B8_%D2%B7%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%B8_%D2%B7%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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1975 дар шаҳри Душанбе Мактаб-интернати таҳсилоти умумии ҷумҳуриявии тамоюли 

варзишӣ кушода шуд, ки бисёр дастпарварони ин мактаб ба комёбиҳои бузурги варзишӣ 

ноил гардидаанд. Ситорагони варзиши тоҷик Андрей Абдувалиев, Саидаҳтам Раҳимов, Э. 

Шиллер, В. Соколов, М. Муллобоев, Дилшод Назаров, Парвиз Собиров аз ҷумлаи онҳоянд. 

Дар давоми 20 соли истиқлол варзиш дар Тоҷикистон хеле рушд кард. Дар соли 

1992 Кумитаи миллии олимпии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шуд, ки узви Кумитаи 

байналмилалии олимпӣ мебошад. Давраи истиқлол ба варзишгарони Тоҷикистон имконият  

фароҳам овард, ки иштирокдорони комилҳуқуқи мустақили ҳаракати олимпии ҷаҳони 

муосир гарданд. Аз ҳамин сол варзишгарони ҷумҳурӣ пайваста дар бозиҳои олимпӣ иштирок 

мекунанд. Варзишгарони ҷумҳурӣ бори аввал дар бозиҳои олимпии зимистона соли 2002 дар 

Солт-Лейн-Сити иштирок карданд ва аз тарафи доварон баҳои баланд гирифтанд. Дар шаҳри 

Душанбе олимпиадаи махсуси Тоҷикистон соли 1996 аз тарафи (ОМТ — ташкилоти 

ғайридавлатии эҳсонкорӣ) ташкил карда шуд. ОМТ варзишгаронро аз рӯйи намудҳои 

футбол, ҷавгонбозӣ, баскетбол, тинниси рӯйи миз, варзиши сабук, шашка, волейбол, теннис, 

шиноварӣ тайёр мекарданд. Варзишгарони ОМТ солҳои 1991, 1995, 1999 дар бозиҳои 

махсуси тобистонаи умумиҷаҳонӣ иштирок карда, 3 медали тилло ба даст оварданд. Соли 

2003 дар шаҳри Душанбе бори аввал бозиҳои панҷуми Осиёи Марказӣ баргузор гардид, ки 

дар он дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҳайати 118 нафар иштирок карда, бори нахуст 

сазовори ҷойи сеюм гашта, ба  57 медал: 18-то  тилло, 22-то нуқра ва 17-то биринҷӣ соҳиб  

шуданд. 

Машғул шудан бо варзиш яке аз беҳтарин василаи ҳифзи саломатӣ ва баланд 

бардоштани нишони ҳаёт аст. Иҷрои мунтазами машқҳои ҷисмонӣ натанҳо бадан, балки 

майнаи сарро низ солим ва фаъол нигоҳ медоранд. Машғулияти тарбияи ҷисмонӣ, варзиш ва 

меҳнат боиси ташаккулёбии устухонҳо  мегардад. Дар он ҷое пайи мушакҳо мечаспанд, ки  

ноҳамворӣ, барҷастагӣ, қирраҳои устухонӣ пайдо мешаванд. Устухон дар он самтҳое тезтар 

месабзад, ки бисёртар кашиш ё фишор меёбад. Аҳамияти варзиш барои мушакҳо, муайян 

шудааст, ки ҳар як узви бадан нисбат ба ҳолати оромӣ дар вақти кор кардан бисёртар хун 

қабул мекунад. Чи қадаре ки мушак бисёр кор кунад, ҳамон қадар бисёртар моддаҳои ғизоӣ 

ва оксиген ба он дохил мешавад.    

Дар ҳолати ба варзиши бадан машғул шудан нахҳои мушак инкишоф ёфта, одам 

пурқувват мешавад. Дар вақти кор кардани мушак фаъолияти бисёрии узвҳо, системаи дилу 

рагҳо, узвҳои нафаскашӣ тағйир меёбанд. Бо меҳнату варзиш, машқу бозиҳои варзишӣ 

пайваста машғул шуда, минбаъд онҳоро мунтазам зиёд кардан лозим аст. Бе тайёрии 

муносиби ҷисмонӣ бозии дуру дароз, масалан футбол, хоккеӣ, баскетбол, давидан ба 

масофаи дур метавонад ба организми беқувват таъсири манфӣ расонад. Якчанд олимони 

машҳур, ба монанди академик И.П.Павлов, нависандаи маъруф Л.Н.Толстой умри дароз 

дидаанд, барои он ки баъд аз кори фикрӣ бисёртар ба кори ҷисмонӣ машғул мешуданд. Аз 

ҳамин лиҳоз, олимон тадқиқот гузаронида, ба хулосае омаданд, ки шахси ба варзиш 

машғулбуда умри дароз, тани сиҳат ва солимро соҳиб мегардад.       

Варзиш дар Тоҷикистон  яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии Ҳукумати 

Тоҷикистон ба шумор меравад. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 апрели соли 2012, № 825 

«Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» асосҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва 

таъмини фаъолиятро дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D1%88%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%C2%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D2%B3%D0%BE%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D2%B3%D0%BE%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B2%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B2%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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муқаррар карда, ба танзим меорад. Аслан мавзӯе, ки оиди он мо маълумот пешниҳод 

мекунем, ин ба  варзиши сабук равона карда шудааст.  

Варзиши сабук  як намуди варзишест, ки ба он машқҳои давидан, ҷаҳидан, партофтан 

ва ғайраҳо дохил мешаванд. Варзиши сабук яке аз намудҳои асосии варзиш буда, шахсро 

чусту чолок, ҷасуру моҳир, тавонову бақувват мегардонад ва барои саломатӣ, дуруст 

инкишоф ёфтан аҳамияти бузург дорад. Варзиши сабук дорои намудҳои хосси гуногун, аз 

ҷумла давидан бо масофаи гуногун, гашти варзишӣ, ҷаҳидан ба дарозӣ ва баландӣ, 

найзапартоӣ, дискпартоӣ, гурзпартоӣ бисёрҳарба буда, аксари онҳо шакли оммавӣ 

гирифтаанд ва ба барномаҳои бозиҳои олимпию чемпионатҳои ҷаҳон дохил карда шудаанд. 

Инкишофи варзиши сабуки муосир ва аз нав эҳё гардидани бозиҳои олимпӣ ба соли 1896 

алоқаманд аст. Имрӯз бозиҳои олимпӣ омили тавоное барои рушди варзиши сабук дар ҷаҳон 

мебошанд.  

Варзиши сабук дар даврони шӯравӣ дар Тоҷикистон инкишоф ёфта буд. Ҳамасола оид 

ба намудҳои варзиши сабук мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ баргузор мешуданд. Варзишгарони 

Тоҷикистон дар мусобиқаҳои умумииттифоқӣ ва байналмилалӣ иштирок мекарданд. 

Нахустин варзишгари тоҷик, ки дар ҳайати дастаи мунтахаби ИҶШС шомил буд, Муҳаммад 

Шокиров дар бозиҳои олимпии Мехико соли 1968 дар дави марафонӣ иштирок кард. 

Варзишгарони номдори Тоҷикистон Г. Панигкин, А. Черенков, В. Шадгинев, П. Селезнёв, 

А.Арапенко, Х. Ижаев, М. Шодновский, Ш. Исоев, Б. Кателников, Т. Худойбердиев, 

Д.Аббосов, У. Хайруллоев, Ю. Иванов, В. Виноградский, М. Кажемякин, И. Дуров, 

З.Раҳматуллоева, М. Шокиров ва дигарон дар намудҳои варзиши сабук машғул буданд. 

Варзиши сабук дар Тоҷикистон дар даврони истиқлол рушд кард.  

Дар ҷумҳурӣ асосан чунин намудҳои варзиши сабук, ба монанди гурзпартоӣ, давидан 

ба масофаи кӯтоҳ, дароз ва миёна, давидан бо монеаҳо инкишоф ёфтааст. Варзишгарони 

тоҷик пайваста дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ иштирок карда, сазовори ҷойҳои 

намоён мегарданд. Андрей Абдувалиев дар мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ иштирок 

намуда, дар гурзпартоӣ чемпиони бозиҳои олимпӣ соли 1992 дар Барселона гардид. Андрей 

Абдувалиев аз соли 1993 то 1995 дар ҷаҳон соҳиби Ҷоми ҷаҳон гардид. Г. Дадабоева дар се 

олимпиада соли 1996 дар Атланта ва соли 2000 дар Сидней ва соли 2004 дар Афина дар дави 

марафонӣ иштирок намуд. Дилшод Назаров дар гурзпартоӣ соли 2003 чемпиони бозиҳои 

Осиёи Марказӣ, соли 2006 дар Дуҳа (Қатар) ва соли 2010 дар Буанҷоу (Хитой) чемпиони 

бозиҳои Осиё гардид. Г. Митяева чемпион ва ҷоизадори чемпионати Осиё байни наврасон 

буда, дар бозиҳои олимпии Пекин соли 2008 иштирок кардааст. А.Эшбеков дар чемпионати 

Осиё ва С. Хоҷаев дар чемпионати ҷаҳон соли 2009 соҳиби медали нуқра ва дар гурзпартоӣ 

байни наврасон соҳиби ҷоиза гардидаанд. Ҷумҳурии мо сол то сол на танҳо устодони 

варзиш, балки устодони варзиши шоиста ва устодони дараҷаи байналхалқӣ тайёр менамояд. 

Маълумот оид ба устодони дараҷаи байналхалқӣ.  

Иброҳим Ҳасанов шунидани қиссаҳои падар роҷеъ ба варзиш, омодасозии 

варзишгарон, сафороӣ, намоишҳои варзиширо дӯст медошт. Падари Иброҳим - Ризо 

Иброҳимов ширкаткунандаи нахустин мусобиқаҳо дар ҷумҳурӣ буд, дар намоиши варзишии 

шаҳри Москав баромад намуда буд. Тааҷҷубовар аст, ки ҳамаи фарзандони Ризо Иброҳимов 

– Вячеслав, Мая ва Иброҳим ба варзиш машғул шуданд. Медали аввалини чемпиони 

мамлакатро Иброҳим Ҳасанов дар соли 1959 дар спартакиадаи халқҳои Иттиҳоди Шӯравӣ 

гирифт. Баъдан ба он боз 11-тои дигар илова намуданд. Иброҳим Ҳасанов дар соли 1962 дар 
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саҳнаи варзиши умумиҷаҳонӣ ба комёбии бузург ноил гардид. Дар чемпионати ҷаҳон соҳиби 

ҷоизаи нуқрагин шуд. Иброҳим Ҳасанов устоди шоистаи варзиш, тренери шоистаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ситораи роҳнамо барои варзишгарони мо гардид.   

Саидмуъмин Раҳимов муҳорибаи нахустини худро дар зӯрозмоии гӯштингирӣ бо 

рақиби аз худ якчанд сол калонтар гузаронида, зери қарсакҳои дӯстонаи ҷамъомадагон ғолиб 

омад. Дар соли 1971 С. Раҳимов ғолиби спартакиадаи XI –и Тоҷикистон гардид, ки ба унвони 

олии варзиши –Устоди варзиш оид ба гӯштини миллӣ сарфароз гашт. Ин муваффақияти 

аввал писарбачаи 14-соларо рӯҳбаланд сохт ва минбаъд ӯ пурра ба варзиш машғул гашт. Дар 

соли 1972 ӯ ба гӯштини самбо гузашт. Машғулиятҳои тӯлонӣ, саъю  кӯшиш ва ирода ба 

ғалаба, техникаи баланди устодӣ боис шуд, ки С. Раҳимов соли 1975 дар Минск қаҳрамони 

ҷаҳон гардад. Барои комёбиҳои калон дар варзиш ӯ ба мукофотҳои ҳукуматӣ, туҳфаҳо ва 

ҷоизаҳо мушарраф гардидааст.  

Дилшод Назаров соли 1982 дар Душанбе таваллуд шудааст. Ӯ гурзпартои тоҷик, 

чемпиони олимпӣ дар бозиҳои Рио-де-Жанейро, барандаи медали нуқраи мусобиқаи 

қаҳрамонии ҷаҳон дар соли 2015 ва 2014, қаҳрамони секаратаи Осиё солҳои 2009, 2013 ва 

2015 мебошад. Қаҳрамони дукаратаи Осиё байни наврасон солҳои 1999 ва 2001 ва устоди 

шоистаи варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.  

Мақоми олии роҳбарикунандаи варзиши сабук Ассотсиатсияи байналмилалии 

федератсияҳои варзиши сабук (АБФВС) мебошад, ки соли 1912 ташкил карда шудааст ва 212 

федератсияи миллиро муттаҳид менамояд. Он қоидаҳои байналмилалии баргузор кардани 

мусобиқаҳоро муайян мекунад. Бо ташаббуси АБФВС мусобиқаҳои варзиши сабук аз рӯйи 

барномаи бозиҳои олимпӣ аз соли 1896, дар чемпионати ҷаҳон дар толорҳои варзишӣ аз соли 

1885, дар чемпионати Аврупо дар варзишгоҳҳо аз соли 1934, дар чемпионати Аврупо дар 

толорҳои варзишӣ аз соли 1966, дар ҷоми ҷаҳон дар варзишгоҳҳо мусобиқаҳои дастаӣ,  дар 

чор сол як бор доир карда мешаванд. Вобаста ба ин ду мавсими баргузории мусобиқаҳои 

варзиши сабук мавҷуд аст:  тобистона ва зимистона.  

Мусобиқаҳои тобистона дар моҳҳои апрел – октябр (аз ҷумла бозиҳои олимпӣ, 

чемпионати ҷаҳон ва Аврупо) ва мусобиқаҳои зимистонӣ моҳҳои январ – март (аз ҷумла 

чемпионатҳои ҷаҳон ва Аврупо) дар толорҳои варзишӣ баргузор мегарданд. Мусобиқаҳои 

гашти варзишӣ ва кросс тақвими худро доранд. Бонуфузтарин пойгаҳҳои марафонӣ дар 

баҳор ва тирамоҳ баргузор мешаванд. Дар мусобиқаҳои варзиши сабук ҳамон варзишгарон 

ва дастаҳо ғолиб меоянд, ки дар дав ё мусобиқаи ниҳоӣ (финалӣ) натиҷаҳои беҳтарин нишон 

додаанд. 

Мусобиқаҳо оид ба ҳама намудҳои варзиши сабук, ғайр аз марафон, гашти варзишӣ ва 

бисёрҳарба, якчанд давраро дар бар мегиранд: муайянкунӣ, 1/4-финалӣ, 1/2-финалӣ. Дар 

натиҷаи интихоби варзишгароне (дастаҳое), ки дар давраи ниҳоӣ (финал) бозӣ мекунанд, 

муайян карда мешаванд. Шумораи иштироккунандагон аз рӯйи низомномаи мусобиқа 

муайян карда мешавад. Масалан, дар бозиҳои олимпӣ дар ҳар қисми барнома мамлакатро 

метавонад, камаш як ё се варзишгар (дар сурати иҷро намудани меъёри пешакӣ) ва дар 

пойгаи эстафетавӣ як даста муаррифӣ намояд. Дар барномаи бозиҳои олимпӣ барои мардон 

24 ва барои занон 23 намуди варзиши сабук дохил карда шудааст. Барномаи чемпионатҳо 

дар толорҳои варзиш аз 26 намуд - 13 намуди мардона ва 13 намуди занона иборат аст.  

Дар мусобиқаҳои расмӣ мардон ва занон якҷо ҳунарнамоӣ намекунанд. Варзиши сабук 

ҳамчун намуди варзиш дар ИМА, Русия, ҶФО, Британияи Кабир, Кения, Эфиопия инкишоф 
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ёфтааст. “Варзиши сабукро номаш “сабук” аст ва бо ҳамин шинохта шудааст. Дар асл омода 

шудан дар ин намудҳои варзиш кори саҳлу осон нест”. Ин гуфтаҳоро аксар мутахассисони 

соҳаи варзиши сабук ҷонибдорӣ мекунанд, алалхусус давлатҳои пасошӯравӣ. Аз 46 намуди 

варзиши сабук, ки вориди бозиҳои олимпӣ аст, варзишгарони сайёра аз ин намудҳо барои ба 

даст овардани медалҳои олимпӣ мубориза мебаранд. Дар олимпиадаҳои охир мушоҳида 

мешавад, ки миёни давлатҳои варзишашон дар сатҳи олӣ пешрафта рақобатҳо шадид 

мегузаранд.  

Дар Тоҷикистон ҳам аз миёни 46 намуди варзиши сабук ҳастанд намудҳое, ки миёни 

ҷавонон маъруф гардидаанд. Дар олимпиадаҳо варзишгарони тоҷик намояндагони ин 

намудро доранд. Гурзандозӣ шомили варзиши сабук аст. Тоҷикистонро аз ин намуд 

ҷаҳониён мешиносанду варзишгаронашро эътироф кардаанд. Ҳукумати кишвар баҳри 

ривоҷу равнақ ёфтани ин соҳа соли 2004 дар назди Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ 

мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабукро таъсис дод. Баъди 

таъсиси ин мактаб таълими 46 намуди варзиши сабук, ки шомили бозиҳои олимпианд, ба роҳ 

монда шуд. Метавон гуфт, ки аз 46 намуд на ҳамаи он дар кишвари мо барои ҷавонон 

муаррифӣ гардидаасту дар сатҳи зарурӣ омӯзонда мешавад. Рустам Абдуллоев муовини 

директори мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук сабаби 

асосии тарғиб нашудани аксар намудҳои варзиши сабукро дар нарасидани мутахассисону 

мураббиёни баландихтисос арзёбӣ намуд. Мушкили асосӣ дар ин соҳа нарасидани 

мураббиёну мутахассион аст.                   

Мутахассисони соҳаи варзиши сабук аз намуди давидан давоми фаъолияти мактаби 

ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук натиҷаи нишондодаи 

варзишгарон Одилшоҳ Исматов дар масофаи 800 метр, Меҳрубон Шамсиддинов 1500 метр, 

Ғайрат Олимов, Алишер Пулатов дар 400 метр бо монеаҳоро дастоварди хуби хеш арзёбӣ 

намуда, дар мусобиқаҳои баъдӣ аз варзишгарони ҷавони худ Алишер Пулатов, иштирокчии 

чемпионати ҷаҳон байни наврасону ҷавонон, мақоми панҷуми чемпионати Осиё-2015 дар 

шаҳри Доҳаи Қатар гузашт, ки  аз тарафи доварон ба хубӣ қабул шуд. Аз намуди гурзандозӣ 

бошад, дар олимпиадаи Токио-2020 умеди мутахассисони соҳа ба Абдурауф Мусоев, Зоир 

Шералиев ва варзишгардухтар Нуқра Некқадамова равона шудааст, ки метавон инҳоро 

чеҳраҳои нав дар олимпиадаҳои баъдӣ номид.   

Аввалин ширкатдори бозиҳои олимпӣ аз Тоҷикистон дар намуди қаиқронӣ соли 1960 

дар бозиҳои олимпии XVII шаҳри Руми Итолиё Иброҳим Ҳасанов буд. Варзишгар Юрий 

Лобанов дар бозиҳои олимпии XX Мюнхен соли 1972 оид ба қаиқронӣ ғолиб 

омад. Зебуннисо Рустамова дар бозиҳои олимпии XXI Монреал соли  1976  оид ба камонварӣ 

соҳиби медали биринҷӣ гардид. Дар бозиҳои олимпии XXII Маскав (1980) Анатолий 

Старостин оид ба панҷҳарбаи муосир соҳиби ду медали тилло (дар ҳайати даста ва шахсӣ) ва 

Юрий Лобанов соҳиби медали биринҷӣ гаштаанд. Соли 1992 варзишгар Андрей 

Абдувалиев дар гурзпартоӣ чемпиони бозиҳои олимпии тобистонаи Барселона дар соли 1992  

дар риштаи гурзпартоӣ шуд. Дар солҳои соҳибистиқлолии Тоҷикистон дар бозиҳои олимпии 

тобистона дар Пекин соли 2008  Юсуф Абдусаломов дар гӯштини тарзи озод сазовори ҷойи 

дувум ва медали нуқра шуд.  Расул Боқиев дар бахши куштии ҷуду сазовори ҷойи савум ва 

медали биринҷӣ гашт. Мавзуна Чориева дар бозиҳои олимпии тобистона дар Лондон соли 

2012 соҳиби медали биринҷӣ дар риштаи муштзанӣ гардид. Дилшод Назаров дар бозиҳои 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D0%BC_%D2%B2%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D0%BC_%D2%B2%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D2%B3%D0%BE%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_2008
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D2%B3%D0%BE%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_2008
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D2%9B%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D2%B3%D0%BE%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_2012
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D1%88%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D2%B3%D0%BE%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_2016
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олимпии тобистона дар Рио-де-Жанейро соли 2016 гурзро ба масофаи 78 метру 68 сантиметр 

ҳаво дод ва бо медали тилло сарфароз гашт.   
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МАҶМӮИ  ВАРЗИШИ САБУК  ВА СОЛИМГАРДОНИ МУШАКҲО   

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Дар мақолаи мазкур муаллифон саҳми Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмонро,  ки ба рушди варзиши сабук таваҷҷуҳи зиёд зоҳир менамоянд, қайд кардаанд. Дар 

мақолаи мазкур доир ба самтҳои рушди варзиши сабук, ки ба он машқҳои давидан, ҷаҳидан, 

партофтан ва ғайраҳо дохил мешавад,  маълумот дода шудааст. Аслан, варзиши сабук аз 

варзишгарон чусту чолокӣ, ҷасуру моҳир, тавонову боқувват буданро талаб мекунад. Дар 

мақолаи мазкур дастовардҳои варзишгарони Тоҷикистон дар соли 2012  оварда шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: варзиши сабук, машғулият, љумњурӣ, Тољикистон, медал, 

варзишгар, машќ, нуќра, тилло, биринљӣ, устодон.  

 

КОМПЛЕКС АТЛЕТИКИ И ЗДОРОВЬЯ МЫШЦ В РЕСПУБЛИКЕ 

 ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье авторы подчеркивают заинтересованность Президента страны 

Эмомали Рахмона, который уделяет большое внимание развитию легкой атлетики. По 

мнению авторов, статья представлена в контексте глобализации и развития легкой атлетики, 

в которой регулярные упражнения, такие как бег, прыжки, метание и  т. д. Поддерживают не 

только тело, но и мозг здоровым и активным. Фактически, в легкой атлетике от спортсменов 

требуется быть ловкими, храбрыми, умелыми, сильными и энергичными. В этой статье 

таджикские спортсмены описывают спортсменов, завоевавших в 2012 году золотые, 

серебряные и бронзовые медали на различных спортивных соревнованиях. 

Ключевые слова: легкая атлетика, род занятий, республика, Таджикистан, медаль, 

спортсмен, упражнение, серебро, золото, бронза, мастера. 

 

COMPLEX OF ATHLETICS AND MUSCLE HEALTH IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 

In this article, the authors emphasize the interest of the President of the country Emomali 

Rahmon, who pays great attention to the development of athletics. According to the authors, the 

article is presented in the context of globalization and the development of athletics, in which regular 

exercises, such as running, jumping, throwing, etc, keep not only the body but also the brain healthy 

and active. In fact, in athletics, are required to be agile, brave, skillful, strong, and energetic. In this 

article, Tajik athletes describe athletes who won gold, silver and bronze medals in 2012 in various 

sports competitions.  

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D2%B3%D0%BE%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_2016
http://majmilli.tj/%D2%9B%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B8-%D2%B7%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D3%A3-%D0%B2%D0%B0/
https://news.tj/ru/node/232347
https://news.tj/ru/node/232347
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Key words: athletics, occupation, republic, Tajikistan, medal, athlete, exercise, silver, gold, 

bronze, masters. 
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ДОНИШ ВА МАЛАКАҲОИ КАСБӢ ЗЕРИ МАФҲУМҲОИ АСОСИИ 

НАЗАРИЯВИИ ТАЪЛИМ  
  

Шашаева Г. 

Муассисаи давлатии «Коллеҷи рассомии ба номи М.Олимов» 
 

 «Барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия моро зарур аст, ки дар 

тамоми зинањои тањсилот, бахусус дар зинаи тањсилоти касбї, на ба шумора, балки ба 

сифати он диќќати љиддї дода, мутахассисони љавобгўи талаботи замони муосир 

тарбия намоем».                              

Эмомалї Рањмон 
 

Оре, дониш чароғи ақл, қуввати дил, дороиву сарват ва ҷавшани бузургест, ки 

касро аз ҳама гуна ранҷу азоб, кулфату дард ва афсурдагиву эҳтиёҷ дур месозад. Дониш 

барои инсон мояи манбаи фазлу камол буда, инсонро бузургдил мегардонад. Шахси 

донишманд дар ягон давру замон ба душвориҳо рӯ ба рӯ намешавад, зеро дониши 

бузургаш ӯро бо роҳи росту самарабахш раҳнамун месозад. Тавассути ақлу заковати 

бузургу хиради ба роҳи дониш бадастовардааш метавонад соҳибкору соҳибмаълумот ва 

соҳибиззат бигардад. Инсони асил пайваста дар омӯхтани илму андӯхтани донишу фазл 

мекӯшад. Фурсатро ғанимат шумурда, бо гузашти вақт дониши худро сайқал медиҳад. 

Аз пайи ҷамъ овардани молу мулк ва сарвати зиёд намекӯшад. Зеро дар зиндагӣ бояд 

ҳамеша илму дониш ва хирад дар пояи аввал истанд [1, с.200]. Дар он мебояд кӯшид, ки 



 

 

ПАЁМИ ДТТ 2(6) 2020 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

112 
 

ҳар рӯзи ҳаётро пайи зиёд кардани донишу ақлу заковати бузург сарф кард.  Бале, 

дониш чароғи ақл аст, ки дидагон аз он равшаниву нур ва дилҳо хушиву сурур 

мегиранд. Шахси донишманд зинатгари ҳар анҷуман аст. Агар аз хурдӣ то ба дами марг 

барои омӯхтани илму андӯхтани дониш камар бандем, саҳве нахоҳад шуд, зеро 

асоситарин ва беҳтарин амал дар зиндагии инсони асил илм омӯхтан аст. Зеро 

гуфтаанд: 

Зи дониш зинда монӣ ҷовидонӣ, 

Зи нодонӣ наёбӣ зиндагонӣ. 

 

Барои љомеаи муосир шахсони бомаълумот, соњибмаърифат, кордон ва дорои 

љањонбинии васеи илмї лозиманд, то ки мустаќилона фаъолият намоянд, натиљањоро 

пешгўї кунанд, њамкорї карда тавонанд ва серњаракату боѓайрат бошанд. Дар ин 

баробар, тибќи дархости љомеа њамчун шањрванди фаъол барои оила ва кишвари хеш 

ѓамхорї намоянд. Мутахассиси оянда бояд дониш ва малакаи омўхтаашро дар њаёт ва 

истењсолот амалї созад. Дониши касбї њаматарафа донистани асосњои назариявию 

амалии њамон илме мебошад, ки муаллим дарс медињад, инчунин огоњ будани он аз 

илмњои дигар, махсусан, фанњое, ки бо якдигар аз нигоњи мазмун њамгиро ва ё 

алоќаманданд. Дониши муаллим муайянкунандаи сифати касбии омўзгор аст. 

Технологияи таълим танњо ба љараёни таълим, бењтараш ба ќисми дидактика – асосњои 

назарию амалии таълим тааллуќ дорад. Ва аммо «технологияи педагогї» мисли худи 

илми педагогика фароху фарогир аст. Барои ин илм, пеш аз њама, мафњумњои «тарбия», 

«таълим», «рушд» хос аст. Аз ин љо баъзан мегўем: тарбиядида, таълимгирифта ва 

рушдёфта ё инкишофёфта. Ин мафњумњо робитаи ногусастанї дошта, њам дар 

алоњидагї амал мекунанд, њам дар њамгирої. Санъату мањорати омўзгор на танњо дар 

истифодаи самараноки усул, тарзу воситањои таълимию дидактикї ё ин ки техникї, 

инчунин дар амалу њаракатњо, хаму рост шуданњо, хандаю гиряву зорињо, бозию 

раќсиданњо, имою ишорањо (мимика), мањорати гуфтану шуниданњо, табассумњои он 

зоњир мегардад, ки дар маљмўъ технологияи педагогист [2, с.65]. 

Бояд гуфт, ки тарбияи миллӣ ҳамчун падидаи иҷтимоию сиёсӣ баъди ба даст 

овардани истиқлолияти сиёсӣ мақому мартабаи махсусро касб кард.  Дар ин давра 

олимону мутахассисон бештар кӯшиш намудаанд, ки дар ин раванд нақши забони 

давлатӣ ва ҷойгаҳи онро бо такя ба қарору қонунҳои забони давлатӣ ва сиёсати 

пешгирифтаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ намуда, дар рафти амалӣ 

намудани ин масъала  корҳои зиёдеро ба анҷом расонанд.  Маълум аст, ки тарбияи 

миллӣ сифатҳои баланди ахлоқи инсонӣ ҳамчун  худшиносӣ, ҳувияти миллӣ ва 

ташаббускориро  ташаккул медиҳад. Чунин шаҳрванд метавонад, ки барои пешрафти 

миллати хеш дар пояи манфиатҳои миллӣ саҳмгузор бошад. Чуноне ки дар боло зикр 

намудем, мақсаду вазифаҳои ниҳоии тарбияи миллӣ ташаккули инсони комил барои 

пешравии ватан мебошад. Чуноне ки маълум аст, тарбияи шахси баркамол бе 

назардошти ҳамаи навъҳои тарбия имконпазир намешавад. Аз ин рӯ, барои  тарбияи 

шахси ҳаматарафа инкишофёфта аз тамоми  шаклу усулҳои тарбия ва арзишҳои 

миллӣ  истифода намоем. Имрўз дастовардҳои истиқлолият моро водор месозанд, ки 

барои баланд бардоштани сатҳи дониши наслҳои оянда талош варзида, дар ҳама 

ҷабҳаҳои ҳаёт корҳои  таълимию тарбиявиро  дуруст ба роҳ монда тавонем. Махсусан, 

тарзи таълиму тарбия ва дигар усулҳоеро ба кор барем, ки онҳо на танҳо дар 
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муассисаҳои таълимӣ ба кор бурда шаванд, балки дар осорхонаю китобхона ва дигар 

муассисаҳои гуногуни  иҷтимоию маданӣ бояд пайваста ташвиқу тарѓиб ёбанд. 

Албатта, мактаб дар баланд бардоштани дониши талабагон нақши муҳим мебозад, 

аммо боз омилҳое мавҷуданд, ки таъсирашон дар ин ҷода хеле баланд аст [3, с.80]. 

Тарбияи миллӣ ифтихор аз миллати хеш, эҳтиром ва гиромӣ доштани таърих ва 

мероси фарҳанги ниёгон, урфу одат, пайвастани таърихи гузашта ба воқеияти имрўзаи 

миллат, дар заминаи хусусиятҳои миллӣ ривоҷ додани забон, илм ва фарҳанг ва 

эҳтироми миллатҳои дигарро фаро мегирад. Мафҳуми фарҳанг ва ба табъи он тавсияи 

фарҳангӣ аз як таърифи ҷомеъ ва мақбул бархурдор нашудааст. Шояд як таърифи 

нисбатан қобили қабулро дар ихтисоси мазоҳири маънавии як тамаддун ва фарҳанг бар 

он битавон ҷустуҷў кард. Агар фарҳангро маҷмўае аз суннатҳо, одоб ва одатҳо ва 

маҷмўае аз арзишҳо баррасӣ кунем, ки сохтҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ бар асоси он 

устувор шудаанд, метавонем ба ин нигоҳ фарҳангҳоро ба унвони шохаҳои 

пайвандкунандаи ҷомеа ва кишварҳо қаламдод кунем. Дар солҳои охир талошҳои зиёде 

барои таърифи фарҳанг сурат гирифтааст. Дар 19-умин иҷлосияи конференсияи Юнеско 

тавсияномае таҳти унвони «Дастрасии умум ба фарҳанг» тасвиб шуда, ки дар он 

фарҳанг ин гуна таъриф шудааст: «Мафҳуми фарҳанг ҳама шаклҳои халлоқият ва баёни 

фардӣ ва гурўҳиро чӣ дар фаъолиятҳои ҳунарӣ ва чӣ дар фаъолиятҳои илмӣ дар бар 

мегирад». Талошҳои илмӣ барои таърифи фарҳанг ҳамчунон идома дорад. Бархе аз 

мафҳумҳоро метавон чунин пешниҳод намуд: фарҳанги интизомӣ, фарҳанги оммавӣ, 

фарҳанги зебошиносӣ, фарҳанги иҷтимоӣ, сиёсӣ ва дар охир фарҳанги ҷаҳонишавӣ ба 

ҳама маълум гардидааст, ки таъсири ҳамаи ин ба раванди  тарбияи шаҳрвандон беасар 

намемонад [4, с.60]. Пас, бештар сухан дар бораи тарбияи сиёсӣ таваҷҷуҳи  мардумро ба 

худ ҷалб мекунад, ки фаҳмиши он ба баъзе мамониатҳо дучор  гардидааст. Тарбияи 

сиёсии шаҳрвандон, пеш аз ҳама,  аз ҳуқуқу озодиҳои сиёсие сарчашма мегиранд, ки 

онҳо дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода ёфтаанд. Мақсади ниҳоии 

тарбияи сиёсии шаҳрванд аз он иборат аст, ки фарҳанги сиёсӣ ва майли фаъолияти 

сиёсии шахсият ташаккул дода шавад. Ҳамаи инро ба назар гирифта, қайд намудан 

зарур аст, ки раванди соҳибистиқлолӣ  дар тарбияи шаҳрвандон нақши муҳимме дошта, 

мақом ва ҷойгаҳи таълиму тарбияи миллиро боз ҳам мустаҳкамтар менамояд. Сиёсати 

миллӣ дар ин раванд паҳлўҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоиро дар бар гирифта, ба бисёр 

монеаҳои рўзмарра рў ба рў мегардад. Аммо  раванди тарбия оҳиста-оҳиста мавқеи 

худро ба ҷараёни сиёсати давлат мутобиқ намуда, шаҳрвандонро ба 

дигаргунсозии  тарзи ҳаёт, баланд бардоштани  ҳисси миллӣ ва пешрафти давлату 

миллат сафарбар менамояд. Сиёсати миллии ҳар як кишвари соҳибистиқлол 

хусусиятҳои хоси худро дошта, бештар амалҳоеро пешбинӣ менамояд, ки новобаста ба 

миллату халқиятҳои гуногун ба нафъи  кишвар  бошад. Аммо маҳаки асосии 

таѓйирдиҳандаи ин раванд миллати таҳҷоӣ мебошад. Мавқеъ ва ё ин ки 

ҷойгаҳи  миллати таҳҷоие, ки кишвар бо номи он муаррифӣ мегардад, новобаста ба 

ҳама монеаҳои ҷомеа бояд возеҳу рӯшан бошад. Дар тарбияи миллӣ, ҳимояи арзишҳои 

миллӣ ва дигар анъанаву суннатҳои миллӣ бояд аз ҷониби дигар миллату халқиятҳои 

Тоҷикистон ба ҳамаи ин  арзишу бузургиҳои миллӣ эҳтиром дошта бошанд [5, с.150]. 
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ДОНИШ ВА МАЛАКАҲОИ КАСБӢ ЗЕРИ МАФҲУМҲОИ АСОСИИ 

НАЗАРИЯВИИ ТАЪЛИМ   
 

Миллати таҳҷоӣ дар ҳама ҳолат бояд  роҳбалади ҳақиқии шаҳрвандони кишвар маҳсуб 

ёбад. Маънои асосии тарбияи миллӣ ин тарбияи шаҳрвандони кишвар аст, ки бевосита ба 

сиёсати миллӣ вобастагӣ дорад. Сиёсати миллӣ бошад, сиёсати давлату ҳукумат 

барои  комёб гардидан ба сатҳи баланди зиндагӣ ва пешрафти кишвар мебошад, ки мақоми 

таълиму тарбия ва дурнамои рушди миллатро муайян менамояд. 

Калимаҳои калидӣ: инсон, таълим, тарбия, шаҳрванд, интизом, кишвар, илм.  

 

ЗНАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ПРИ ОСНОВНЫХ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ 
 

В любом случае коренная нация должна быть истинным проводником граждан страны. 

Главный смысл национального образования - это образование граждан страны, которое 

напрямую связано с национальной политикой. Национальная политика - это политика 

государства и правительства по достижению высокого уровня жизни и развития страны, 

которая определяет статус образования и перспективы развития нации. 

Ключевые слова: человек, образование, воспитание, гражданин, дисцип-лина, страна, 

наука.  
 

KNOWLEDGE AND PROFESSIONAL SKILLS WITH BASIC THEORETICAL 

CONCEPTS 
 

In any case, the indigenous nation must be the true guide of the country's citizens. The main 

meaning of national education is the education of the country's citizens, which is directly related to 

national policy. National policy is the policy of the state and government to achieve a high standard 

of living and development of the country, which determines the status of education and the 

prospects for the development of the nation. 

Key words: person, education, upbringing, citizen, discipline, country, science. 
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